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RESUMO 

Em campos de óleo pesado onde se utilize a injeção cíclica de vapor, uma das tarefas mais 
recorrentes, demoradas e importantes é a definição do cronograma de estimulação com vapor 
para as centenas de poços produtores. A capacidade de geração de vapor é usualmente limitada 
e ainda mais reduzida pelas recorrentes manutenções dos geradores. Esse agendamento até 
poderia ser feito a partir de um modelo numérico, mas além de exigir a disponibilidade de 
infraestrutura computacional, só é viável caso o tempo não seja um fator crítico nessa definição. 
A indisponibilidade de tempo para rodar as simulações necessárias para a otimização é 
normalmente um empecilho, haja vista que a tarefa deve ser recorrentemente realizada 
conforme as premissas evoluem no tempo. Por isso, a opção mais comum é aproveitar a 
experiência do engenheiro e do geólogo de reservatórios em uma análise subjetiva dos 
parâmetros de reservatório e histórico de produção, muitas vezes levando em consideração um 
estudo feito para um poço representativo daquele campo ou de uma área do campo. Esse método 
tem se mostrado eficaz, embora consuma razoável quantidade de tempo para análise das opções 
e conte com a intuição do profissional encarregado da tarefa. Muitas são as referências 
acadêmicas sobre modelos analíticos para representar o processo de injeção cíclica de vapor e, 
de posse desses modelos, foram publicadas tentativas de usá-los para maximizar os resultados 
da estimulação de determinado poço. Entretanto, abordaram o problema restrito de uma 
estimulação em particular, sem que o problema da definição de qual poço estimular a cada 
momento de disponibilidade do recurso crítico, que é a capacidade instalada de geração de 
vapor. Esta dissertação propõe, portanto, uma nova metodologia sobre como combinar a 
simplicidade dos diversos modelos analíticos disponíveis na literatura com a grande capacidade 
computacional moderna para realizar uma análise probabilística do melhor retorno econômico 
para a capacidade instalada de geração de vapor, podendo servir de base, inclusive, na análise 
de viabilidade econômica para aquisição de maior capacidade ou para mobilizar geradores entre 
campos ou entre áreas de um mesmo campo. São tratados os aspectos teóricos dos modelos 
analíticos incluindo as limitações inerentes a alguns deles bem como em quais circunstâncias a 
aplicação teria mais confiabilidade além de possíveis adaptações que mitigariam algumas das 
preocupações sobre a aplicabilidade desses modelos. Ao invés de definir uma combinação de 
modelo e estratégia que seja conveniente para todos os cenários de utilização possível, trata-se 
de uma sugestão de metodologia a fim de alcançar melhores resultados, cabendo a quem for 
usá-la definir quais são as particularidades do caso concreto e buscar modelos e estratégias que 
convierem. Por fim, ganhos potenciais ficam claros com a comparação dos resultados obtidos 
pelo método com a opção subjetiva mais intuitiva de injetar nos poços seguindo uma ordem 
trivial com cotas fixas para um caso teórico padrão através da simulação numérica, para qual 
será utilizado o simulador STARS® da CMG para simulação térmica.  

Palavras-Chaves: injeção cíclica de vapor, modelos analíticos, óleo pesado, otimização, 
análise econômica. 
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ABSTRACT  
Heavy oil fields that produce through cyclic steam stimulation often demands one very 
recurrent, time consuming and important task during its lifetime: stimulation scheduling along 
the hundreds of the existing wells. Installed steam generation capacity is usually lower than the 
demand and is diminished even more by maintenance stoppages. This scheduling could be 
defined using numerical simulation, but beyond demanding a computational infrastructure, the 
time needed to complete the task is usually much greater than the time available. Computational 
infrastructure is not usually an issue but time availability in order to run the numerous 
simulations necessary to complete the optimization task, as it is commonly recurrent as 
circumstances change as time passes. Therefore, the most common option has been to make use 
of the skills and experience the reservoir engineer and geoscientists gathered during their 
careers. Using historical production data and reservoir parameters in a subjective analysis, 
taking into account local experiences extrapolated to the adjacent area or even to the whole 
field, the reservoir team defines which order the stimulation should be done. That method has 
shown to be effective, but it takes time to be done and depends on the professional intuition. 
Many academic references describe analytical models that tries to represent the cyclic steam 
stimulation and using those models, some attempts were made in order to maximize the results 
of the stimulation of each well, regardless the of the critical resource usage optimization. This 
research proposes an unseen methodology versing about how to combine the simplicity of the 
numerous analytical models available and the amazing modern computational power in order 
to complete a probabilistic analysis of the optimum financial return that could be reached with 
the installed steam generation facilities. It can also be used to sustain decisions regarding either 
investing in capacity enlargement or transfer between fields or production areas. Analytical 
models theoretical aspects are discussed, including application limitations and in which 
circumstances one can have better confidence using them as well as which adaptations can be 
done to diminish lacks of fitting. Instead of defining a model and strategy combination that 
would fit every scenario, it is more likely a suggestion of a methodology that aims better results. 
Therefore, it is up to the evaluator to recognize which the characteristics of the real case are and 
choose a model and a strategy that better complies with the case. Finally, potential gains become 
clear as results from the methodology are compared with those obtained from an intuitive 
approach for a standard case through numerical simulation using Computer Modelling Group’s 
thermal simulator STARS®. 

 
 
Keywords: cyclic steam stimulation, analytical models, heavy oil, optimization, economical 
assessment. 
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“Cogito, ergo sum”  

René Descartes 
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1. Introdução 

As acumulações de hidrocarbonetos em rochas porosas, chamadas de rochas 

reservatórios, têm sido uma das principais fontes de energia do mundo moderno, respondendo 

por cerca de 50% do consumo mundial de energia, dos quais 30% são oriundos do óleo e 20% 

do gás natural, segundo relatório da Agência Internacional de Energia (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2016). Uma boa parte das reservas atuais de petróleo diz respeito a óleos 

pesados e extrapesados, embora a parcela desse tipo de óleo na produção mundial não seja 

proporcionalmente tão expressiva. Isso se deve ao fato de que os custos de produção são 

naturalmente mais caros. Nesses casos, pode-se perfurar um poço extenso em reservatórios não 

consolidados de forma que a produção seja feita junto com a areia (CHOPS – Cold Heavy Oil 

Production with Sand), ou usar métodos de combustão in situ tais como HPAI ou THAI, mas 

os métodos mais difundidos são por meio de estimulação por injeção de calor através de vapor 

de água, tais como injeção cíclica de vapor, injeção contínua de vapor, SAGD, LASER e 

VAPEX.  

Das técnicas existentes, a injeção cíclica de vapor, também conhecida por CSS (Cyclic 

Steam Stimulation) tem significativa importância na indústria do petróleo no Brasil por ter sido 

implantada em diversos campos terrestres das bacias brasileiras. Nesse processo, poços são 

perfurados e completados de forma que seja possível injetar certa quantidade de vapor que vai 

aquecer o óleo que se encontra nas vizinhanças do poço de modo que tenha sua viscosidade 

drasticamente reduzida, facilitando seu escoamento para dentro do poço quando este for posto 

em produção em um segundo momento. Esse método se tornou popular pelo fato de que o 

gerador de vapor, recurso crítico do processo, pode estimular diversos poços do campo, já que 

ele atenderá cada poço por um período reduzido da vida produtiva, somente enquanto estiver 

injetando vapor.  

Tipicamente, o agendamento da estimulação dos poços é feito pelos engenheiros e 

geólogos de reservatórios usando os dados petrofísicos dos reservatórios nos poços, obtidos 

através de perfis a poço aberto, dados de histórico de produção, resposta dos ciclos anteriores, 

dados de temperatura na cabeça dos poços e, sobretudo, a experiência adquirida com os diversos 

anos de trabalho com os poços daquele campo. São normalmente usados estudos de poços 

representativos para aquele campo ou área do campo em questão para balizar a cota de vapor 

bem como a expectativa de resposta à estimulação de cada poço.  
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Essa tarefa é relativamente demorada e desgastante, problema agravado pela frequência 

com que precisa ser refeito, tomando uma relevante fração do tempo de trabalho daqueles 

integrantes da equipe. A outra opção, seria buscar uma otimização utilizando modelos de 

simulação numérica para representar o comportamento dos fluidos no reservatório, mas essa é 

uma opção normalmente descartada, apesar das evidentes vantagens de representatividade dos 

poços, devido ao grande tempo demandado para conclusão da quantidade de simulações 

térmicas necessárias para um estudo de otimização, prazo esse o qual normalmente a equipe 

não dispõe. 

Com essa motivação, foi elaborado um fluxo de trabalho, utilizando modelos analíticos 

para representar o comportamento dos fluidos, pressão e temperatura nas redondezas de cada 

poço em uma análise probabilística como forma de, através de recursos computacionais 

modernos, agilizar e aprimorar o processo de definição do cronograma de estimulação dos 

poços. Dessa forma, um patamar de representatividade pode ser alcançado, embora ainda 

inferior à simulação numérica de fluxo, sem que se abra mão da velocidade requerida para o 

processo, obtendo ao final uma resposta otimizada para o problema além de uma distribuição 

probabilística dos resultados esperados. A solução ótima global (absoluta) do problema 

somente poderia ser alcançada com exaustivo processo de teste das opções, de forma que para 

que não fosse necessário abrir mão da rapidez necessária, foi usada uma heurística como regra 

de busca do agendamento ótimo. 

Uma vez alcançado um agendamento da estimulação, este trabalho faz uma comparação 

dos resultados com o uso do simulador numérico térmico STARS da empresa canadense 

Computer Modelling Group (CMG , 2014), fazendo também uma análise crítica dos ganhos 

alcançados pelo método quando comparado com o método intuitivo de estimulação sequencial 

dos poços na ordem original e com cotas constantes. É analisada ainda a representatividade do 

modelo analítico usado, propondo adaptações para os casos em que o método pode ser aplicado. 

O capítulo 2 trata dos aspectos teóricos relevantes a metodologia, revendo conceitos 

importantes para a compreensão do fluxo de trabalho. São descritas as etapas da injeção cíclica 

de vapor, explicado o que são modelos analíticos, apresentada a equação de balanço de 

materiais, abordados os métodos de otimização e análise probabilística de incertezas e detalhada 

a metodologia de análise econômica com foco na maximização do retorno financeiro. 

O capítulo 3 descreve a evolução dos modelos analíticos desde a década de 1960, 

apontando as aplicações na otimização da injeção cíclica de vapor. Pontua também a evolução 

de desempenho dos computadores e a influência que isso teve na aplicação da simulação 
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numérica térmica de reservatórios de óleo pesado. São apresentadas ainda as motivações que 

levaram a indústria, mais recentemente, a adotar a análise probabilística de incertezas como 

pilar do processo decisório. Lembra o cenário econômico atual para a indústria do petróleo, 

com as consequências operacionais que motivam ações de maximização do retorno financeiro, 

como a proposta por este trabalho. É comentada ainda a integração das modernas ferramentas 

de análise probabilística de incertezas com os simuladores de fluxo. 

O capítulo 4 apresenta a metodologia proposta e trata das particularidades do programa 

que a implementa, explicando a modelagem de fluidos, descrevendo quais dados são essenciais 

para o processo, como dados de reservatório e histórico de injeção de vapor e produção de óleo 

e água. Aponta ainda em quais dados há dúvida no valor exato, definindo-os como parâmetros 

de incerteza, definindo intervalos de confiança para esses parâmetros. Detalha o modelo 

analítico implementado, descrevendo as adaptações necessárias para o caso em análise. 

Apresenta a função objetivo com a sua equação e a sua importância na definição do ajuste de 

histórico. Indicadores futuros de receitas e despesas usadas no estudo prático são explicitadas, 

correlacionando os efeitos observados nas curvas de produção com a análise econômica. 

Restrições operacionais durante o processo de injeção cíclica são explicadas e a estratégia de 

agendamento otimizado é definida. O capítulo termina com a validação do modelo analítico, 

avaliando o ajuste aos dados de campo sintéticos extraídos de um modelo base e determinando 

o cenário de avaliação da eficácia da metodologia. 

O capítulo 5 apresenta os resultados da aplicação da metodologia para o cenário descrito 

no capítulo anterior, comparando as extrapolações do modelo analítico com a simulação 

numérica e entre simulações numéricas usando os cronogramas de injeção intuitivo, em que os 

poços são estimulados na ordem sequencial e com cotas constantes, contra o cronograma 

otimizado pela metodologia. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões finais do trabalho e faz recomendações de avanços 

na pesquisa de forma a aprimorar a aplicabilidade em campos reais na busca por maximizar o 

retorno financeiro das estimulações. 

O anexo A sugere que a estimativa da temperatura da zona aquecida pode ser calibrada 

pela temperatura medida na cabeça do poço no teste de produção, mas alerta sobre as 

características inerentes ao processo que impedem que simplificações possam ser feitas quando 

do tratamento da equação diferencial de balanço de energia na coluna de produção. 
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O anexo B mostra o cronograma sugerido como resultado da metodologia em 

comparação com o cronograma intuitivo, ilustrando que menores cotas de injeção podem 

melhorar o resultado financeiro. A ordem dos poços a serem estimulados também é bastante 

diferente da ordem do cronograma intuitivo. 

O anexo C mostra as telas que compõe o programa desenvolvido para aplicar a 

metodologia proposta e gerenciar os dados de saída. 
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2. Aspectos teóricos  

Esse capítulo visa indicar os pontos importantes da teoria que embasa o método, de forma 

que o leitor possa ter uma compreensão dos aspectos que motivam os passos adotados no 

trabalho. 

2.1. Injeção cíclica de vapor 

Conforme explica o livro Thermal Recovery (PRATS, 1982), a injeção cíclica de vapor é 

composta por três estágios que se repetem múltiplas vezes na vida produtiva de um poço, até 

que a economicidade do próximo ciclo não justifique o custo de oportunidade da utilização do 

gerador na estimulação. 

Figura 2.1. Esquema ilustrativo adaptado de 
http://www.independent.com/news/2014/jun/26/anatomy-cyclic-steaming/ 

 

O primeiro estágio, do lado esquerdo da Figura 2.1, é o de injeção de vapor, momento em 

que durante dias, dado volume de vapor é injetado no interior do reservatório.  

O segundo estágio é chamado de soaking, ou embebição, ilustrado no centro da Figura 2.1. 

Nesse estágio, o poço fica fechado por alguns dias para garantir que o calor injetado se espalhe 

dentro do reservatório, formando uma região aquecida, onde a temperatura média excede a 

temperatura média inicial do reservatório. Esse estágio deve durar tempo suficiente para 
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garantir que o vapor injetado condense dentro do reservatório, entregando calor latente, mas 

não tempo demais de forma que uma parcela significativa do calor injetado tenha tido tempo 

de ser transferido (e perdido) para as rochas imediatamente acima e abaixo do reservatório, 

também chamadas de overburden e underburden, respectivamente.  

O terceiro estágio é a produção, corresponde ao lado direito da Figura 2.1, quando a água 

oriunda do vapor condensado e o óleo mobilizado pela redução da viscosidade devido ao 

aumento de temperatura são retirados do reservatório e do poço, normalmente por uma unidade 

de bombeio. Esse costuma ter duração de alguns meses, até que o poço seja alvo de um novo 

ciclo.  

Parâmetros de produção, tais quais cota de injeção, vazão de injeção, temperatura de 

injeção, título do vapor e tempo do período de soaking estão sujeitos à intervenção da equipe 

de reservatórios, dentro de intervalos operacionalmente possíveis, e devem ser definidos com 

cautela, pois têm forte impacto nos resultados do ciclo.  

A consequência da injeção de vapor é o aumento da produtividade do poço, de forma 

semelhante ao que acontece depois de um fraturamento hidráulico ou uma acidificação, e por 

isso considera-se também que o processo de injeção de vapor é uma operação de estimulação.  

2.2. Métodos analíticos 

Modelos analíticos são formas matemáticas de representar os fenômenos físicos que 

ocorrem dentro do reservatório, de forma que parâmetros físicos, como temperatura e pressão, 

possam ser calculados a cada passo de tempo e, uma vez conhecidos, seja possível compreender 

comportamentos de produção do poço. 

O modelo analítico escolhido foi o de Gontijo & Aziz (1984). A escolha foi baseada em 

uma característica em comum com o observado no campo para o qual o procedimento foi 

elaborado inicialmente. A vazão de óleo quando o reservatório está na temperatura original é 

nula. 

2.2.1. Modelo de Gontijo e Aziz (1984) 

O modelo de Gontijo & Aziz (1984), embora escrito em apenas 5 páginas na sua 

publicação original, apresenta 60 equações, 44 na parte principal e outras 16 no apêndice A, 

definindo como se calculam diversos parâmetros do reservatório. A Figura 2.2 apresenta o 

modelo proposto, onde fica evidente a contribuição gravitacional no processo de injeção cíclica 

de vapor. 
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Figura 2.2. Modelo conceitual proposto por Gontijo & Aziz (1984) 

 

Através de equações obtidas de outros autores, o artigo descreve os passos que levarão 

ao cálculo do raio médio da zona aquecida, a quantidade de calor perdida para as camadas 

adjacentes, a quantidade de calor remanescente no reservatório, a saturação média de água e 

óleo no reservatório e permeabilidades relativas ao óleo e à água no poço. Define ainda a 

equação 2-1, para calcular a vazão de óleo. 

 
q = 1,87. R

K . φ. ∆S . α. ∆Φ

m . . ln R
r −  0.5

      Eq 2-1 

 

Onde R  é o raio médio da zona aquecida, K  é a permeabilidade efetiva ao óleo, φ é a 

porosidade média, ∆S  é a saturação que excede a saturação de óleo irredutível (S − S ), α é 

a difusividade térmica do reservatório, ∆Φ é a variação de potencial hidráulico conforme 

equação 2-2, m  é o expoente da correlação de Butler (1987) para a viscosidade cinemática do 

óleo,  é a viscosidade cinemática do óleo segundo correlação de Butler (1987) e r  é o raio 

do poço. 

A equação 2-2 define a diferença de potencial hidráulico entre o reservatório e o poço. 

Note que há uma parcela referente ao efeito gravitacional. 
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ΔΦ =  

( − )
ρ

+ g. Δh. sen θ Eq 2-2 

Onde  é a pressão do reservatório,  é a pressão de fluxo do poço, ρ é a massa 

específica média dos fluidos do reservatório, g é a aceleração da gravidade, Δh é a espessura 

total do reservatório menos a coluna da zona de vapor e θ é o ângulo que o cone da zona 

aquecida da Figura 2.2 faz com a vertical. Para o cálculo de ΔΦ, portanto, é necessário saber 

qual a pressão do reservatório, e para isso será utilizada a equação de balanço de materiais, 

conforme item 2.3. 

A variável  na Equação 2-1, referente à correlação de Butler (1987) para a viscosidade 

cinemática, é a responsável pelo fato de que quando a temperatura da zona aquecida se 

aproxima da temperatura original do reservatório, a vazão de óleo caia e tenda a zero, conforme 

equação 2-3. 

 
=  .

T − T
T − T

 Eq 2-3 

Onde T  é a temperatura do vapor injetado, T  é a temperatura inicial do reservatório, T 

é a temperatura do reservatório no timestep em que se calcula, m  é o expoente da correlação 

de Butler (1987) para a viscosidade cinemática do óleo e  é a viscosidade cinemática do óleo 

calculada na temperatura do vapor injetado. 

2.3. Equação de balanço de materiais 

A produtividade dos poços é função da pressão no reservatório, conforme preconiza a 

equação de Darcy que rege o fluxo no meio poroso. Dessa forma, a equação 2-4 (ROSA, 

CARVALHO, & XAVIER, 2006) para cálculo dinâmico da pressão no reservatório através do 

balanço de materiais é essencial para os modelos analíticos. 

=  
+ ( − ) + − − −

− + ( − ) + − 1 + (1 + )
+

1 − ∆
 Eq 2-4 

 

Onde ∆  é a queda de pressão no reservatório,  é a produção acumulada de óleo em 

condição de superfície,  é o fator volume de formação do óleo na pressão do reservatório,  

é a razão gás-óleo acumulada,  é a razão de solubilidade inicial do óleo,  é a razão de 

solubilidade na pressão atual,  é a produção acumulada de água na condição de superfície, 

 é o fator volume de formação da água produzida,  é a quantidade acumulada de água e 
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vapor injetados,  é o fator volume de formação da água injetada,  é o volume de óleo 

presente inicialmente no reservatório em condição de superfície,  é o fator volume de 

formação do óleo na pressão inicial do reservatório,  é a compressibilidade da água,  é a 

saturação inicial de água e  é a compressibilidade da formação.  

2.4. Análise econômica 

A tarefa de estimar indicadores econômicos essenciais aos estudos de maximização do 

retorno financeiro pode ser bastante desafiadora, uma vez que há toda uma dinâmica por trás 

das forças compradoras e vendedoras das commodities em questão, sem falar de movimentos 

especulativos e a sempre complexa geopolítica que há por trás do negócio de óleo e gás. 

Entretanto, não há como se eximir de arriscar estimativas para esses indicadores, sob pena de 

inviabilizar a tomada das decisões que se impõe para a solução do problema em análise. 

A equação clássica de cálculo do valor presente líquido (VPL) é ilustrada na equação 

2-5. 

 
=  [( − ). (1 + ) ] Eq  2-5 

 

Onde n é o número de meses da data presente até a data da receita (“R”) ou da despesa 

(“D”),  é o número de meses da data inicial até a data presente,  é o número de meses da 

data final até a data presente e o termo “j” representa a taxa de desconto mensal. 

2.5. Otimização 

Tendo este trabalho como objetivo principal indicar um caminho alternativo para substituir 

tanto a simulação numérica quanto o agendamento intuitivo para a definição do cronograma de 

estimulação de poços sujeitos à injeção cíclica de vapor, aliando as características convenientes 

de cada um desses métodos, é necessário modelar o problema de otimização dos resultados 

traçando uma estratégia inteligente para quantificação dos ganhos a serem perseguidos. 

Os itens 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 tratam da teoria por trás das decisões tomadas na definição da 

estratégia de maximização dos resultados financeiros do ciclo de estimulação. 

2.5.1. Heurísticas 

O problema de otimização que consiste na determinação da ordem de estimulação se 

assemelha ao tradicional problema da engenharia da computação conhecido como “caixeiro 
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viajante” (APPLEGATE, BIXBY, CHVÁTAL, & COOK, 2006). Trata-se de um exercício 

clássico que consiste em determinar qual itinerário deve percorrer um vendedor ambulante de 

forma que visite todas as cidades listadas viajando pelo menor percurso total possível. 

Pode parecer trivial para quem nunca se deparou com essa tarefa, mas é possível 

demonstrar que para determinar, por tentativa e erro, o menor caminho, são necessários n! 

tentativas, onde n é o número de cidades a serem visitadas. Isso significa que, caso n seja grande, 

digamos 20 cidades, o número de tentativas cresce vertiginosamente para algo da ordem de 

1018, o que torna impraticável usar a técnica da tentativa e erro. Por isso, é necessário usar 

heurísticas, que são regras ou estratégias de simplificação do problema, usando premissas 

adequadas que terminam por simplificar o problema em questão. 

Fazendo um paralelo com o problema em análise, fica evidente que o caixeiro equivale 

ao gerador de vapor que, ao invés de visitar as cidades, deve estimular os poços produtores. 

Outro detalhe é que se deseja maximizar o retorno econômico do uso dos geradores, ao invés 

de minimizar o percurso. Nota-se ainda que o problema de agendamento do gerador é ainda 

mais complexo que o tradicional dilema da engenharia da computação. Não só deseja-se uma 

abordagem probabilística que multiplicaria ainda mais o número de tentativas necessárias, 

como há a possibilidade de um eventual retorno a um poço previamente estimulado antes que 

todos os outros fossem estimulados, se a análise econômica assim o indicar. 

Levando em consideração a física por trás da estimulação por injeção cíclica de vapor, 

que implica piores resultados em ciclos posteriores quando comparados com os anteriores, bem 

como o efeito redutor que a taxa de desconto exerce nas receitas futuras quando do cálculo do 

VPL, torna-se plausível adotar uma estratégia que mantenha o foco nas receitas mais imediatas, 

ignorando as receitas mais tardias. Por isso, a heurística escolhida foi o chamado “algoritmo 

guloso”, baseado nessas características e aliado à sua simplicidade de implementação. Trata-se 

de uma estratégia em que o próximo poço a ser estimulado é o poço com maior retorno diário 

médio por volume injetado, que é o recurso crítico em última análise. A cada disponibilidade 

do gerador de vapor, repete-se o mesmo processo para definição do próximo poço. Esse critério 

é explicado no item 2.5.3. 

Como ciclos posteriores tendem a ser piores que os ciclos anteriores, tanto pela depleção 

do reservatório quanto pelo aumento da saturação de água nas vizinhanças do poço, além de 

que as receitas posteriores serão reduzidas quando forem trazidas a valor presente, exceto no 

caso inesperado de grande volatilidade dos preços do petróleo, fica mitigado o risco de que o 
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ponto fraco da heurística escolhida comprometa a tarefa principal, que é maximizar o retorno 

financeiro dos ativos em questão. 

2.5.2. Algoritmo guloso 

A estratégia de escolha do próximo poço a ser estimulado, com vistas nas peculiaridades 

do problema em análise, é conhecida como greedy algorithm, ou algoritmo guloso na tradução 

para o português. 

O algoritmo guloso é uma estratégia em que resultados futuros são ignorados em 

detrimentos de resultados imediatos e, portanto, não é uma estratégia que se aplique a qualquer 

problema. A Figura 2.3 ilustra um caso para o qual essa estratégia falharia na obtenção do 

caminho com maiores valores. A partir do número 7, o algoritmo escolheria o número 12 por 

ser maior que o número concorrente, 3, e com isso, perderia o número 99 no próximo passo. 

Em vez disso, escolheria o número 6 por ser maior que o número 5.  

Figura 2.3. Algoritmo guloso (http://en.wikipedia.org/wiki/Greedy_algorithm) 

 

O algoritmo guloso é tido como um método míope, por não enxergar mais longe que o 

próximo passo. Para o caso da injeção cíclica de vapor, entretanto, é muito apropriado, uma vez 

que é difícil imaginar uma situação em que ciclos futuros tenham melhor resultado que ciclos 

anteriores, salvo caso em que haja grande volatilidade no preço do óleo, o que não é 

propriamente algo previsível.  

Ciclos posteriores são, via de regra, piores que os anteriores porque há menos óleo na 

malha, mais água e os ganhos futuros são mais encolhidos pela ação da taxa de desconto no 

cálculo do valor presente líquido (VPL). 

2.5.3. Maximização do retorno 

Sendo a indústria do petróleo formada por grandes corporações para quem a 

capitalização é essencial para a continuidade dos investimentos que manterão ou ampliarão as 

suas reservas, nada mais natural que buscar a maximização do valor presente líquido (VPL) 

gerado por cada ciclo de estimulação. 
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A Figura 2.4 ilustra o ganho típico esperado para um ciclo de estimulação por injeção 

cíclica de vapor, em função da cota de injeção ou da quantidade de dias que o poço estará sujeito 

à injeção, supondo a injeção com uma vazão constante, igual a máxima vazão que o poço 

recebe. Nota-se na curva azul que para valores razoáveis de cota de injeção, quanto maior a 

massa de vapor injetada, maior será o VPL do ciclo. No entanto, não podemos ignorar que a 

capacidade de geração de vapor é o recurso crítico do processo de forma que a partir de certa 

quantidade de vapor injetado, o ganho incremental de continuar injetando naquele poço passa 

a ser menor que o ganho que poderíamos obter caso iniciássemos o ciclo em um novo poço. 

Por isso, a curva vermelha mostra o acréscimo de VPL, da curva azul, dividido pela quantidade 

de dias de ocupação do gerador de vapor.  

Sendo assim, embora a permanência do gerador àquele poço aumente o VPL do ciclo, 

há um decréscimo no ganho incremental devido a esse tempo adicional. Outros poços poderiam 

fazer uso do vapor para aumentar a produção do grupo.  

O critério utilizado para definir quando o gerador deve interromper a injeção no poço 

que estimula foi encontrar o dia, ou cota, a partir do qual o ganho médio por dias de injeção 

atinge o seu máximo. Dessa forma, o máximo retorno por dia de ocupação é garantido, 

valorizando o recurso crítico. Esse ponto é identificado na curva vermelha da Figura 2.4. 

Caso o ganho incremental do uso do gerador pelos outros poços continue pior que o 

ganho incremental de continuar injetando nesse poço, ele poderia ser escolhido para receber 

vapor mais uma vez, como se o gerador fizesse dois ciclos consecutivos no mesmo poço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo II – Aspectos teóricos 

Felipe da Silva Pereira Albuquerque Oliveira  15 

Figura 2.4. Ilustração dos ganhos típicos associados a uma estimulação por injeção cíclica de 
vapor por cota de injeção 

 

Em cada momento de disponibilidade do gerador, são definidos não só o melhor poço a 

estimular em seguida, como também qual cota de injeção maximiza o ganho por ocupação 

diária do nosso recurso crítico, que é o gerador de vapor. Dessa forma, o poço escolhido será o 

que apresentar o maior valor médio esperado para ∆VPL/dia de injeção. Enquanto que a cota a 

ser injetada será justamente a cota que maximiza ∆VPL/dia de injeção para aquele poço.  

A equação 2-6 explicita que para maximizar o VPL total, é necessário maximizar o valor 

de ∆VPL/dia de injeção, pois esse valor será somado enquanto o gerador de vapor estiver 

disponível. 

 
max(∆ ) = max

∆
 

 

Eq  2-6 

 

Portanto, para cada poço serão calculados os resultados do modelo analítico para as 

diversas combinações de parâmetros de incerteza que ajustaram o histórico. São testadas 

diversas cotas possíveis e os resultados econômicos serão calculados para decidir o poço mais 

apropriado para receber a próxima estimulação, usando o valor médio esperado.  
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2.6. Análise probabilística de incertezas 

O problema de ajuste entre o modelo analítico e os dados de histórico dos poços já em 

produção depende do ajuste de uma grande combinação de parâmetros cujo valor exato para 

cada poço não é conhecido. Sendo assim, no intuito de investigar quais valores, dentro de faixas 

coerentes com o que se espera a partir de correlações ou dados de perfis, reproduzem o caso em 

análise, são testadas combinações de valores desses parâmetros a fim de determinar quais 

realizações poderiam reproduzir os mesmos dados de produção observados. 

A Tabela 2.1 ilustra alguns parâmetros sugeridos para implementação, pois tendem a 

fazer parte do estudo, independentemente do modelo analítico escolhido. 

De posse dessas combinações, cujo resultado está compatível com o dado medido, 

podemos extrapolar o que acontecerá nos próximos ciclos e basear a análise na dispersão das 

curvas obtidas para as variadas combinações dos parâmetros de incerteza. 

Tabela 2.1. Parâmetros de incertezas sugeridos 

Parâmetro 

Compressibilidade da Rocha 

Condutividade térmica 

Difusividade térmica 

Multiplicador de IP(poço) 

Multiplicador de IP(influxo da zona fria) 

Pressão início influxo(%) 

Multiplicador permeabilidade média 

Porosidade média 

Saturação inicial de água 
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3. Estado da arte 

Este capítulo tem por objetivo narrar parte da evolução histórica das técnicas utilizadas 

neste trabalho, tecendo comentários sobre os rumos que alguns dos autores seguiram e a 

conveniência dessas características na resolução do problema em análise. 

3.1. Modelos analíticos 

Já na década de 1960, alguns pioneiros começaram a criar modelos analíticos a partir do 

conhecimento dos processos físicos que entendiam acontecer durante o ciclo de estimulação 

por injeção de vapor. Owens & Suter (1965) e Boberg & Lantz (1966) elaboraram os primeiros 

modelos analíticos, levando em conta o balanço de energia na zona aquecida ao contabilizar as 

perdas para as camadas adjacentes numa criteriosa e simples abordagem. Boberg & Lantz 

(1966) decidiram tratar o aquecimento do óleo como uma estimulação que aumentaria por um 

fator a ser calculado a vazão de óleo com relação a produção a frio. A Figura 3.1 ilustra o 

modelo conceitual de Boberg & Lantz (1966), com as indicações de perdas de calor e 

movimentação dos fluidos. 

Figura 3.1. Modelo analítico conceitual de Boberg & Lantz (1966) 
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Embora essa abordagem fizesse do modelo de Boberg & Lantz (1966) um excelente 

candidato para reproduzir representativamente o modelo da análise comparativa a ser descrita 

na avaliação da metodologia, o modelo acabou não sendo usado porque pressupõe que exista e 

seja conhecida a produção a frio, o que não é o caso para boa parte dos poços do campo para o 

qual o método foi inicialmente elaborado.  

Uma vez que a comunidade teve acesso a esses e muitos outros modelos analíticos, alguns 

trabalhos explorando a otimização do ciclo de vapor foram publicados, tais como: Curry et al. 

(1969) e Tamim & Farouq Ali (1998). No entanto, esses trabalhos focam na melhoria do ciclo 

de determinado poço e não abordam conjuntamente a maximização do retorno oriundo da 

utilização da capacidade instalada de geração de vapor para a concessão, com suas restrições 

operacionais em uma análise de incerteza.  

Discussões sobre a qualidade ou representatividade dos modelos analíticos estão presentes 

na literatura Jones (1990), e percebe-se que os modelos disponíveis são representativos o 

suficiente para os campos para os quais foram concebidos de forma que não há, dentre as 

opções, modelo que sirva para todo e qualquer cenário, cabendo a quem pretende usá-los, 

determinar qual o mais apropriado para o campo alvo do estudo e como nenhum campo é igual 

ao outro, pode ser necessário lançar mão de adaptações conforme convier. 

O modelo analítico implementado (GONTIJO & AZIZ, 1984) tenta representar um cenário 

em que a vazão de óleo é nula quando a temperatura do reservatório é a temperatura inicial. 

Esse foi o principal motivo pelo qual foi escolhido, porque essa é também uma caraterística do 

campo para o qual o método foi criado, inicialmente. Foram necessárias adaptações, entretanto, 

conforme explica o item 4.7. 

3.2. Contribuição deste trabalho 

A contribuição deste trabalho é a criação de um fluxo de trabalho que une a utilização de 

modelos analíticos em uma abordagem de análise de incertezas como forma de buscar 

maximizar o retorno financeiro do recurso crítico através de estratégias de definição dos 

próximos poços a serem estimulados. 

É, portanto, um enfoque na concessão, e sobretudo no negócio, em detrimento do enfoque 

usual de maximização de determinado ciclo de injeção de vapor. Sabendo o quanto de valor a 

utilização do gerador de vapor agrega, é possível tomar decisões estratégicas sobre mobilização 

entre áreas, perfuração de novos poços ou aquisição de mais geradores. 
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4. Metodologia experimental 

Nesse capítulo, são detalhados os métodos de implementação da solução para o 

problema de maximização do retorno no agendamento da estimulação dos poços produtores 

pelos geradores de vapor em um campo de óleo pesado. 

4.1. Fluxo de trabalho 

Nos capítulos anteriores, já foi esboçada a abordagem definida para a solução da tarefa 

proposta, entretanto, faltou a formalização tanto do fluxo de informações quanto do momento 

em que cada dado é utilizado.  

A Figura 4.1 sintetiza o processo sem perder a generalidade quanto às particularidades 

inerentes de cada campo. A definição do modelo analítico a ser implementado, por exemplo, 

não foi definida até então, podendo ser utilizada a que melhor convier. A variação temporal de 

indicadores econômicos também pode ser conforme se entender mais coerente com as 

expectativas quando da realização do estudo. Trata-se, portanto, de um fluxo de trabalho 

adaptável aos cenários econômicos ou de reservatórios. 
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Figura 4.1. Fluxo de trabalho proposto na solução do problema descrito 

 

Em resumo, dados previamente conhecidos de caracterização dos fluidos do 

reservatório, da rocha reservatório e das rochas adjacentes além dos testes de produção e 

intervalos de incerteza para os parâmetros definidos como incertos, são informações de entrada 

para simulações de ajuste de histórico. Nesse trecho do fluxo de trabalho, são sorteadas 

diferentes combinações de valores para os diversos parâmetros de incerteza. A caixa “poço” 

aparece em destaque na Figura 4.1, porque seria opcional para os casos em que a temperatura 

média da zona aquecida puder ser calibrada pela temperatura medida na cabeça do poço e um 

modelo de perda de calor para cálculo do perfil de temperatura dos fluidos dentro do poço, 

conforme anexo A.  

O próximo estágio do fluxo de trabalho é o ajuste de histórico, onde as combinações dos 

parâmetros de incerteza que não atingirem o critério de qualidade na aderência aos valores 

medidos, através do valor da função objetivo, são descartadas por serem consideradas não 

representativas do processo físico em análise, pois não respondem de forma semelhante ao 

observado nos testes de produção. A quantificação da qualidade do ajuste é medida através de 
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uma função objetivo, conforme item 4.8. Eventualmente, podem-se definir desvios pontuais 

máximos a partir dos quais, a simulação seria descartada da mesma forma. 

O último estágio do fluxo de trabalho é o mais intensivo no uso dos recursos 

computacionais. Nesse estágio, simulações determinarão primeiramente qual cota maximiza o 

valor médio esperado para cada poço e a partir da heurística eleita como mais adequada e 

conveniente, determinar qual poço deveria ser estimulado em seguida. 

4.2. Propriedades dos fluidos 

A utilização apropriada dos modelos analíticos encontrados na literatura pressupõe 

conhecimento da caracterização dos fluidos presentes no reservatório durante a estimulação de 

forma que as equações sejam representativas. 

4.2.1. Propriedades da água e do vapor 

As equações 4-1, 4-2, 4-4 e 4-5 foram transcrições de Gontijo & Aziz (1984), fazendo 

referência a Jones (1977) e Farouq Ali (1982). A equação 4-3 é conhecida como equação de 

Antoine. A compressibilidade da água foi considerada constante com valor de 0,000458 psi-1. 

O modelo faz uso de correlações para as propriedades da água e do vapor retiradas de 

Gontijo & Aziz (1984), como viscosidade na equação 4-1, massa específica na equação 4-2, 

temperatura de ebulição na equação 4-3, entalpia na equação 4-4 e calor latente de vaporização 

na equação 4-5, todas funções da pressão, em psi, e da temperatura, em : 

 
μ (T) = 0,66.

T
100

,

cp Eq 4-1 

 

Onde μ  é a viscosidade da água e T é a temperatura em que se encontra. 

 
ρ (T) = ρ − 11. ln

705 − T
705 − T

 lb/ft³ Eq 4-2 

 

Onde ρ  é a massa específica da água na temperatura T, ρ  é a massa específica 

medida na temperatura padrão T  (60 ). 

 
T çã (p) =

1810,94

8,14019 − log 51,714. (p + 14,22)
− 244,485 C Eq 4-3 

Onde T çã  é a temperatura de ebulição da água em C na pressão p em psi. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo IV – Metodologia experimental 

Felipe da Silva Pereira Albuquerque Oliveira  24 

 
h (T) = 66,3.

T
100

,

       BTU/lb Eq 4-4 

 

Onde h  é a entalpia da água na temperatura T. 

 L (T) = 94. (705 − T) ,       BTU/lb Eq 4-5 

 

Onde L  é o calor latente do vapor na temperatura T. 

O calor sensível do vapor só se faria necessário para o caso de injeção de vapor 

superaquecido. No entanto, tanto nesse trabalho quanto na maioria dos casos práticos, é injetado 

vapor saturado, ou seja, na temperatura de ebulição correspondente à pressão de injeção. Da 

mesma forma, não foi necessário usar correlações de viscosidade do vapor, pois por hipótese, 

só há fluxo de água e óleo no meio poroso, pois o tempo de soaking foi considerado tal que 

todo o vapor injetado se condense. O cálculo do tempo de soaking para diferentes cotas pode 

ser determinado a partir de um modelo numérico representativo para os poços do campo. 

O calor específico médio da água é dado pela equação 4-6, a partir da variação da 

entalpia: 

 
C (T) =

h (T) − h (T )

T − T
     BTU/(lb. F) Eq 4-6 

Onde C  é o calor específico médio da água na temperatura T, h  é a entalpia da água. 

4.2.2. Propriedades do óleo 

Da mesma forma que com a água e vapor, foram necessárias correlações para cálculo 

da viscosidade na equação 4-7, massa específica na equação 4-8 e capacidade calorífica 

volumétrica na equação 4-9. Tanto fator volume de formação do óleo e do gás quanto razão de 

solubilidade são obtidos através de interpolações dos dados da tabela PVT, de forma que as 

correlações a serem usadas devem ser escolhidas de forma que representem bem os valores 

medidos na PVT. As equações abaixo, transcritas de Gontijo & Aziz (1984), foram usadas para 

cálculo dessas propriedades como funções da pressão, em psi, e temperatura em . 

 μ (T) = a. e( )    cp Eq 4-7 
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Onde μ  é a viscosidade do óleo na temperatura T e a e b são calculados por regressão 

para ajustar os dados de viscosidade medidos do óleo produzido. 

 ρ (T) = ρ − 0,0214. (T − 60)     lb/ft³ Eq 4-8 

 

Onde ρ  é a massa específica do óleo na temperatura T, ρ  é a massa específica do 

óleo na temperatura padrão (60 ). 

 M (T) = (3,065 + 0,00355. T). ρ      BTU/(ft³. F) Eq 4-9 

 

Onde M  é a capacidade calorífica volumétrica do óleo na temperatura T e ρ  é a massa 

específica do óleo. 

4.3. Parâmetros de reservatórios 

Os dados de entrada do modelo referentes ao reservatório, em cada poço, são: 

profundidade, netpay, número de reservatórios canhoneados, compressibilidade da formação, 

difusividade e condutividade térmica, saturação média inicial de água, porosidade média, 

permeabilidade média, temperatura inicial e pressão inicial, além dos parâmetros das curvas de 

permeabilidade relativa. 

Para alguns desses dados, pode haver alguma incerteza como, por exemplo, na 

compressibilidade média do reservatório. Nesse caso, a propriedade deve ser declarada como 

um parâmetro de incerteza e um intervalo de valores pode ser definidos para ele, dentro do qual 

serão avaliadas combinações desses valores com os de outros parâmetros em busca de 

realizações que reproduzam o histórico observado. 

4.4. Histórico de produção 

Os poços em produção no campo em estudo passam rotineiramente por testes de 

produção, momento no qual há uma medição das vazões de óleo, água e gás produzidos, além 

de outros parâmetros importantes como temperatura dos fluidos produzido na cabeça do poço, 

pressão a montante ou a jusante da válvula que controle a produção. 

Esses dados são o testemunho da dinâmica dos processos físicos que ocorrem no 

reservatório e no poço. Ao se propor um modelo matemático para representar esses mesmos 

processos físicos, deve-se esperar que valores semelhantes de todos esses dados medidos 

fossem reproduzidos pelo modelo matemático.  
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Tendo em vista a grande incerteza relativa a valores de propriedades as quais não são 

possíveis de medir ou cujos custos de determinação são elevados e inconvenientes, é possível 

aproveitar os dados de produção para validar combinações de valores desses parâmetros de 

incerteza que ao serem usados, reproduzem bem os valores observados nos testes de produção, 

descartando as combinações que falharem nesse teste de aderência. 

4.5. Parâmetros de Incerteza 

Usualmente, os dados disponíveis de rocha e fluido são escassos, medidos somente nos 

poucos poços de onde foram extraídos testemunhos da rocha reservatório ou coleta de fluido 

para ensaios laboratoriais. Esses valores medidos são normalmente extrapolados para as áreas 

vizinhas correlacionáveis e, mesmo assim, apresentam variabilidade em torno de uma média 

nos diversos plugues extraídos do testemunho de um mesmo poço. 

Mesmo parâmetros medidos, tais como porosidade, apesar de terem um valor médio 

calculado para o poço, podem ter (e costumam ter) variabilidade lateral dentro do reservatório, 

mesmo dentro dos poucos metros referentes à zona aquecida durante a injeção de vapor.  

Dessa forma, muitos podem ser os parâmetros considerados incertos para fins de análise 

de incerteza no processo de modelagem do processo em análise. No programa que foi 

construído para implementar o fluxo de trabalho proposto, conforme anexo C, estão disponíveis 

para definição como parâmetros de incertezas, além dos listados na Tabela 2.1, o parâmetro n , 

que é o expoente da equação 4-10, transcrita do artigo que propõe o modelo analítico de Gontijo 

& Aziz (1984), onde Fo multiplica a vazão de óleo (equação 2-1), sendo o parâmetro que 

modela a redução da vazão de óleo conforme o óleo existente inicialmente na malha se exaure, 

limitando a produção acumulada ao volume de óleo presente na malha inicialmente.  

 
F =  1 −

N

OIP
 Eq 4-10 

 

Nota-se que quando a produção acumulada de óleo (N ) é zero, no início da produção, 

F = 1, enquanto seu valor decresce conforme aumenta N  até o limite teórico em que tende 

para o volume de óleo originalmente presente na malha (OIP), situação em que F → 0. Porém, 

esse caso nunca aconteceria porque o modelo garante vazão de óleo nula quando a saturação de 

óleo alcança a saturação de óleo residual, e Fo não precisa ser definido a partir da saturação 

residual. A Figura 4.2 ilustra o comportamento de Fo para diferentes valores de n , até o ponto 

em que a saturação de óleo atinge a saturação residual irredutível. 
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Figura 4.2. Fator redutor da vazão de óleo com a produção - Fo 

 

A Tabela 4.1 aponta, entre os parâmetros disponíveis, quais parâmetros de incerteza 

foram habilitados no estudo comparativo na tentativa de reproduzir os dados de histórico. 

Parâmetros como a compressibilidade, condutividade ou difusividade da rocha, além de 

saturação inicial de água e porosidade média não foram usados, porque são conhecidos no 

modelo comparativo, estando registrados no arquivo de simulação. Foram usadas distribuições 

uniformes para os valores dos parâmetros de incerteza.  

Tabela 4.1. Parâmetros de incerteza usados no estudo comparativo 

Parâmetro Faixa de variação 

Multiplicador de IP(poço) 0,1-1,5 

Multiplicador de IP(influxo) 0,5-1,5 

Pressão início influxo(%) 30-99 

Multiplicador perm média 0,5-2,0 

n  2,0-4,5 

 

Os parâmetros multiplicadores do índice de produtividade e da permeabilidade média 

tendem a ajustar os picos de produção e volumes acumulados enquanto os parâmetros de 

multiplicação da produtividade do influxo da zona fria e variação percentual da pressão a partir 
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da qual se inicia o influxo da zona fria para a zona aquecida ajustam a vazão de médio longo 

prazo, quando a zona aquecida passa a receber óleo da zona fria, sustentando a sua pressão. 

4.6. Parâmetros de poço 

Muitos são os parâmetros de poço necessários nos cálculos do modelo analítico. O 

diâmetro do poço influencia na produtividade esperada, enquanto o espaçamento entre poços 

define o volume de óleo da malha. Parâmetros de pressão e temperatura iniciais podem ser 

diferentes para os diversos poços incluídos no estudo, devido à possibilidade de incluir poços 

completados em diferentes zonas de produção. O modelo prevê a existência de mais de um 

reservatório em um mesmo poço, situações em que pressões e temperaturas iniciais médias 

precisarão ser definidas. 

O esquema mecânico e o gradiente geotérmico na região do poço são essenciais caso 

um modelo de perda de calor seja implementado para calibrar a temperatura do reservatório 

pela temperatura na cabeça do poço, conforme anexo A. 

4.7. Modelo analítico implementado 

Algumas adaptações foram feitas ao modelo original de Gontijo & Aziz (1984), de 

forma a tonar mais prática a sua utilização. 

Para o cálculo de ΔΦ, conforme a equação 2-2, é necessário saber qual a pressão do 

reservatório. Refletindo sobre a física do processo, mais precisamente sobre o período em que 

o poço entra em produção, fica evidente que a pressão se comporta de forma distinta na região 

aquecida e na região fria, devido à grande diferença de mobilidade dos fluidos em uma zona e 

noutra. A opção escolhida para transpor esse desafio foi usar uma pressão média para a zona 

aquecida e outra para a zona fria, e ambas são calculadas segundo a equação de balanço de 

materiais (equação 2-4). 

Entretanto, com a contabilização do efeito gravitacional, há vazão de produção ainda 

que a pressão da zona aquecida seja baixa, reduzindo ainda mais a pressão. Essa escolha, 

portanto, levou a um problema, que consiste na potencial redução da pressão até valores 

negativos, o que seria fisicamente impossível. Sendo assim, a parcela de efeito gravitacional 

que originalmente compunha o modelo proposto foi removida e o modelo da Figura 2.2 se 

converteu no modelo da Figura 4.3, situação válida para reservatórios não muito espessos e de 

baixa heterogeneidade. 
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Figura 4.3. Modelo de Gontijo & Aziz (1984) sem o efeito gravitacional 

 

Outra importante adaptação diz respeito ao influxo de óleo da zona fria para a zona 

aquecida. Conforme a produção ocorre, a pressão na zona aquecida diminui e ainda que em 

ritmo lento, há migração do óleo que se encontra na zona fria em direção à zona aquecida. Rivas 

& Boccardo (1994) apoiam que a abordagem desse influxo seja feita de forma semelhante à 

que foi dada no poço, usando o raio da zona aquecida ao invés do raio do poço. 

Como todos esses parâmetros são função da temperatura da zona aquecida pela 

estimulação e essa mesma temperatura depende do balanço de calor bem como da pressão da 

zona aquecida, mostra-se necessário usar um pequeno ∆t entre instantes para os quais esses 

valores são calculados (timestep), sob pena de usar valores médios pouco representativos para 

o longo período entre passos de cálculo. A temperatura e a pressão tendem a variar mais 

rapidamente no início do período de produção do poço. Por isso, o timestep escolhido na 

simulação foi de um dia. Ou seja, a temperatura, pressão, vazões e influxo são calculados 

diariamente. Possivelmente, uma abordagem com timestep de duração variável traria ganhos, 

mas foi descartada por aumentar a complexidade do processamento. 

Ao se calcular os parâmetros diariamente, não há qualquer empecilho em testar inícios 

de novos ciclos a qualquer dia. Essa decisão teve implicação direta na quantidade de memória 

alocada para o processo conforme explica o item 5.2. 

Foi aproveitada ainda a forma de cálculo da perda de título do vapor por perda de calor na 

coluna de produção conforme proposto por Boberg & Lantz (1966) e um expoente na equação 

que calcula a saturação de água foi adicionado como forma de melhorar o ajuste ao perfil de 

produção de água do modelo base. A equação 4-11 ilustra a equação adaptada para cálculo da 

saturação média de água na zona aquecida com o expoente w , que poderia ser usado como 

parâmetro de incerteza para melhorar o ajuste ao histórico, mas foi usado com valor constante 

de 1,2.   
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= 1 − − (1 − − )

W

WIP
 Eq 4-11 

 

4.8. Função objetivo, ajuste de histórico e limites de desvios 

Entendida a natureza do processo e as peculiaridades, tais como as incertezas inerentes 

aos parâmetros de rocha, sobretudo, fica claro e evidente que, para muitas das combinações dos 

parâmetros de incerteza, o modelo analítico se distanciará demasiadamente dos valores 

observados nos testes reais ocorridos no campo. Sendo assim, se faz necessário usar uma 

metodologia objetiva de filtragem dessas combinações dos parâmetros de incerteza. 

A equação 4-12 abaixo representa matematicamente o cálculo de um indicador de 

qualidade, chamado função objetivo.  

 

. . =   { . |[ℎ ( ) − ( )]|}  Eq 4-12 

 

O parâmetro w  é o peso dado aos desvios da curva correspondente a k (ver Tabela 4.2) 

e tem a função adicional de normalizar a contabilização dos desvios, uma vez que a ordem de 

grandeza da vazão e da acumulada é diferente. A variável h (t ) corresponde ao dado de 

histórico da curva correspondente a k no tempo t  enquanto s (t ) diz respeito ao valor 

simulado pelo modelo analítico naquele mesmo tempo. A função objetivo acumula, portanto, 

os erros absolutos das curvas de produção ponderados pelos respectivos pesos. Buscam-se, por 

consequência, combinações dos parâmetros de incerteza que minimizam o valor da função 

objetivo. 

A Tabela 4.2 mostra as curvas cujos valores serão comparados entre o modelo e os dados 

medidos. 
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Tabela 4.2. Correspondência do parâmetro k com as curvas 

Valor de k Curva correspondente 

1 Vazão de óleo (qo) 

2 Vazão de água (qw) 

3 Acumulada de óleo (Np) 

4 Acumulada de Água (Wp) 

 

Adicionalmente, certos limites de desvios, ainda que pontuais, podem ser, 

eventualmente, razão para descarte das combinações dos parâmetros de incerteza que o 

geraram.  

O valor medido de temperatura na cabeça do poço poderia ser igualmente utilizado 

dentro do mesmo contexto, caso a sugestão do anexo A, de calibração da temperatura do 

reservatório pela temperatura medida na cabeça do poço, se mostre aplicável, e poderia ser 

adicionado como uma nova série k à equação 4-12 . 

4.9. Indicadores econômicos 

Indicadores econômicos como o preço futuro do óleo, taxas de desconto e custos de 

geração de vapor e de tratamento de água são alguns dos mais importantes na análise que esse 

fluxo de trabalho pretende realizar. No entanto, são extremamente difíceis de acertar no médio 

e longo prazo. Por esse mesmo motivo, é imperativo repetir o estudo recorrentemente de forma 

que as premissas estejam sempre atualizadas. Daí a necessidade de que seja um processo ágil. 

O benefício dessa repetição frequente do estudo é que torna desnecessário programar as 

estimulações para muitos meses à frente. 

Assim como em Oliveira et al. (2015), foi usado um valor constante de 50,00 US$/bbl 

para o preço do petróleo, custo de 3,00 US$/106BTU para o gás natural queimado para a geração 

de vapor por um gerador que apresenta eficiência energética de 85% para gerar vapor com título 

de 70% na cabeça dos poços produtores. Foi usado ainda um custo de tratamento da água 

produzida de 0,50 US$/bbl e uma taxa de desconto anual de 8,8%.  

A Figura 4.4 mostra, nos dados de produção, as componentes que compõem o cálculo 

do ∆VPL. A parada do poço para início da injeção, área vermelha, implica cessão da receita até 

a nova entrada em produção. O custo associado à geração do vapor utilizado também é 

computado. Do lado positivo, na área verde, está o acréscimo de óleo produzido em 
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consequência da estimulação bem como o custo associado ao tratamento da água adicional que 

é produzida. 

Figura 4.4. Metodologia para cálculo do acréscimo de VPL 

 

O valor de ∆VPL, portanto, é calculado segundo a equação 4-13, onde a parcela 

   diz respeito ao VPL da curva contabilizando a estimulação em análise, ou 

seja, incluindo a área verde e excluindo a área vermelha da Figura 4.4, enquanto 

   diz respeito ao VPL da curva sem a estimulação, ou seja, a área cinza sem 

desconto da área vermelha, ambos calculados segundo a equação 2-5. 

 

 ∆ =    −    Eq 4-13 

 

Na comparação entre os poços para definição da melhor opção, o valor calculado de 

∆VPL será dividido pelo número de dias de ocupação do gerador pelo poço. Essa normalização 

garante a melhor utilização do recurso crítico, maximizando o retorno esperado. 

4.10. Restrições 

Quando transportamos o problema em estudo para o caso real de um campo de óleo 

pesado, várias limitações operacionais se impõem ao planejamento do cronograma de injeção, 
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desde limitação na geração de vapor, passando por paradas não programadas do gerador, 

injetividade abaixo da expectativa, limite de pressão e vazão nas linhas, concorrência dos 

guindastes para reequipar poços depois do período de soaking, limites operacionais de 

temperatura dos fluidos produzidos por motivo de segurança, entre muitos outros. Como ponto 

de partida, algumas dessas possibilidades foram previstas no programa que implementa o fluxo 

de trabalho proposto, entretanto, muitas outras melhorias podem ser pensadas e incluídas a fim 

tanto de incrementar a confiança na ferramenta quanto aprimorar os resultados.  

As recomendações sobre avanços no fluxo de trabalho são melhor abordadas no item 6. 

4.11. Agendamento otimizado 

A cada instante de vacância de um gerador ou de parte da capacidade de um gerador, para 

cada poço elegível a estimulação, avalia-se o melhor retorno médio esperado para diferentes 

cotas de injeção de vapor e o poço com melhor expectativa de retorno econômico por ocupação 

diária do gerador será escolhido para estimulação, conforme heurística explicada no item 2.5.1. 

Determinado o poço e a cota de injeção, sabendo-se da injetividade do poço, calcula-se a partir 

de qual dia há, novamente, disponibilidade do gerador de vapor, ponto esse equivalente ao 

anterior e a partir do qual aplica-se a mesma metodologia. 

Evidentemente, há muitas outras políticas de determinação dos poços a serem escolhidos 

para estimulação, sobretudo quando a capacidade de geração excede a injetividade dos poços, 

permitindo a estimulação simultânea de múltiplos poços. Embora essencial para o caso prático, 

em que estão instalados nos campos de óleo pesado geradores de grande capacidade, a 

estimulação simultânea de múltiplos poços, compartilhando o recurso crítico, não está no 

escopo deste trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados e discussões 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo V – Resultados e discussões 

Felipe da Silva Pereira Albuquerque Oliveira  35 

5. Resultados e discussões 

Nesse capítulo, foi realizado inicialmente a validação do modelo analítico adaptado com o 

modelo de simulação e posteriormente, é feita a avaliação dos resultados do cenário de 

avaliação de eficácia da metodologia de otimização. 

5.1. Validação do modelo analítico 

Embora o fluxo de trabalho tenha sido pensado com objetivo de aplicação em um campo 

real do nordeste brasileiro, haveria dificuldade em comprovar que os resultados apontados pela 

metodologia trouxessem ganho futuro por falta de certeza nos resultados que seriam observados 

para o caso base, de agendamento intuitivo, porque ele não poderia ser testado simultaneamente 

no campo. 

Por esses motivos, foi decidido pelo uso de um modelo de simulação ao qual qualquer 

pesquisador pudesse ter acesso, permitindo a reprodução dos resultados encontrados, servindo 

também de ponto de referência para pesquisas que ratifiquem e aperfeiçoem algumas das 

conclusões alcançadas. Fará, portanto, o papel de fonte de dados de campo sendo considerado 

como caso real para fim de comparação. 

Aziz et al. (1985) realizaram uma análise comparativa para diversos simuladores térmicos 

comerciais para o processo de estimulação por injeção cíclica de vapor em um reservatório 

cilíndrico, de forma que, além de criar uma referência para os simuladores, virou modelo de 

ensino do uso do simulador STARS da CMG, sendo adicionado à pasta de amostras (templates) 

da instalação do simulador, em um arquivo com o nome ‘stspe001.dat’, estando disponíveis 

para os pesquisadores que se motivarem por este estudo. A Figura 5.1 mostra o modelo, com 

suas heterogeneidades na permeabilidade das camadas.  
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Figura 5.1. [Modelo do arquivo ‘stspe001.dat’ proposto no artigo SPE 13510]  

a) Permeabilidade por camada ; b) Pressão inicial 

 

A Tabela 5.1 relaciona algumas das propriedades do modelo estático relativo ao arquivo 

‘stspe001.dat’, cujo resultado da simulação servirá como se dados de campo fossem. 

Tabela 5.1. Parâmetros do modelo ‘stspe001.dat’ 

Parâmetro Valor Valor no SI 

Permeabilidade radial (layer 1 / inferior) 2000 mD 1,97.10-12 m² 

Permeabilidade radial (layer 2) 1000 mD 0,98.10-12 m² 

Permeabilidade radial (layer 3) 500 mD 0,49.10-12 m² 

Permeabilidade radial (layer 4 / superior) 2000 mD 1,97. 10-12 m² 

Permeabilidade vertical 0,5.da radial  

Compressibilidade da formação 5.10-4 psi -1 7,25.10-8 Pa-1 

Calor específico da rocha 35 Btu/ (ft³.oF)  53,7 J/(m³.K) 

Condutividade térmica da rocha 24 Btu/(ft.dia.oF) 6,93W/(m.K) 

Condutividade térmica da água 24 Btu/(ft.dia.oF) 6,93W/(m.K) 

Condutividade térmica do óleo 24 Btu/(ft.dia.oF) 6,93W/(m.K) 

Condutividade térmica do gás 24 Btu/(ft.dia.oF) 6,93W/(m.K) 

Calor específico das rochas adjacentes 35 Btu/ (ft³.oF) 6,93W/(m.K) 

Condutividade térmica das rochas adjacentes 24 Btu/(ft.dia.oF) 6,93W/(m.K) 

Temperatura inicial 125 oF 51,67 oC 

Pressão inicial (topo) 75 psi 6894,76 Pa 

Porosidade 30% 30% 

 

Permeabilidade Pressão inicial 
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A Figura 5.2 ilustra como foi feita a discretização radial do reservatório, reservando o 

centro, onde se encontra o poço com 3 pés (0,91 m), outras 10 camadas com 10 pés (3,04 m) 

de largura, uma outra camada com 40 pés (12,19 m) e finalmente uma camada com 120 pés 

(36,56 m). Verticalmente, o reservatório foi discretizado em quatro camada, a superior com 10 

pés (3,04 m), a próxima com 20 pés (6,09 m) e as duas inferiores com 25 pés (7,62 m), conforme 

pode ser visto na Figura 5.10. 

Figura 5.2. Discretização radial do modelo de avaliação  

 

 

A Figura 5.3 ilustra como a viscosidade do óleo varia com a temperatura, conforme se 

apresenta no arquivo de template. Como o vapor injetado estará a 450 oF, ou 232,2 oC, espera-

se uma redução substancial da viscosidade do óleo, e é justamente essa característica que 

explica a efetividade da técnica. Com a redução da viscosidade, o óleo passa a ter muito mais 

facilidade de escoar do reservatório para dentro do poço. 

  

Distância do poço em pés 
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Figura 5.3. Variação da viscosidade do óleo com a temperatura  

 

A Figura 5.4 mostra as curvas de permeabilidade relativa água-óleo, de onde podem ser 

inferidos os valores da saturação de água conata, de 45% e de saturação de óleo irredutível, de 

15%. 

Figura 5.4. Curvas de permeabilidade relativa agua-óleo  

 

w 
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A Figura 5.5 ilustra as curvas de permeabilidade gás-líquido do modelo de referência. 

Figura 5.5. Curvas de permeabilidade relativa gás-líquido  

 

A Tabela 5.2 mostra os parâmetros de injeção de vapor do modelo. 

Tabela 5.2. Parâmetros de injeção do modelo 

Parâmetro Valor Valor SI 

Temperatura 450 oF 232,2 oC 

Título 70% 70% 

Pressão de fundo no poço 1000 psi 6,895.106 Pa 

Vazão máxima 1000 bpd 1,894.10-3 m³/s 

 

A Figura 5.6 ilustra as curvas de vazão de óleo para os três primeiros ciclos do modelo, 

usando cotas de injeção de 1590 toneladas injetadas em dez dias contando com sete dias de 

soaking. Essas curvas são a fonte dos dados de históricos que serão alvo da tentativa de 

reprodução pelo modelo analítico. 

Nota-se, primeiramente, que o pico de produção é decrescente a cada estimulação, 

implicando menores volumes recuperados a cada ciclo subsequente. Na hipótese de preços de 

venda do óleo sem grandes variações no tempo, justifica-se o uso da heurística escolhida e 

explicada no item 2.5.1. A segunda importante característica diz respeito à produção no longo 

og 
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prazo, quando grande parte do calor injetado já foi produzido ou dissipado e a temperatura da 

zona aquecida cai para valores próximos a temperatura original do reservatório, e a produção 

se mantém estável na ordem de 15 bpd. Esse detalhe aponta que o modelo de Gontijo e Aziz 

talvez não seja a melhor opção para representação do modelo padrão de comparação, 

principalmente nos cenários em que o período entre estimulações é grande, mas conforme 

explicado anteriormente, foi escolhido por representar o caso real alvo potencial da 

metodologia. 

Figura 5.6. Produção de óleo do modelo ‘stspe001.dat’ proposto no artigo SPE 13510 

 

 

A Figura 5.7 mostra o ajuste da vazão e produção acumulada de óleo dos modelos analíticos 

ajustados, na curva cheia e sombreados, usando combinações dos parâmetros de incerteza 

mostrados na Tabela 4.1, em comparação com valores simulados, em pontilhado. Das 3000 

diferentes combinações de valores dos parâmetros de incerteza sorteados, 273 realizações 

tiveram valores da função objetivo abaixo do valor considerado como limite. Há algum 

desajuste, sobretudo na vazão de óleo conforme a zona aquecida se resfria para temperaturas 

próximas à temperatura original do reservatório, fenômeno já comentado quando da 

apresentação da equação 2-3. Ao final do terceiro ciclo, entretanto, podemos constatar um ajuste 

razoável na produção acumulada de óleo. 

Vazão de Óleo (bpd) 

DATA 
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Figura 5.7. Ajuste da produção de óleo do modelo analítico aos dados simulados do problema 1A do artigo SPE 13510 
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A Figura 5.8 mostra o ajuste da vazão e acumulada de água dos mesmos modelos analíticos ajustados, nas curvas cheias, contra os dados 

simulados, em pontilhado. Também para a produção acumulada de água, o ajuste ficou razoável ao final do terceiro ciclo. 

Figura 5.8. Ajuste de produção de água do modelo analítico aos dados simulados do problema 1A do artigo SPE 13510 
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A Figura 5.9 mostra que o raio calculado pelo modelo analítico para a zona aquecida 

durante a primeira estimulação tem, em média, 26 pés.  

Figura 5.9. Histograma do raio calculado para a zona aquecida 

 

 

A Figura 5.10 faz a comparação desse raio médio calculado pelo modelo analítico com 

o perfil de temperatura obtido no simulador numérico ao término do período de soaking, 

também durante o primeiro ciclo. Percebe-se que o raio calculado é coerente com o que o 

simulador indica como região com anomalia de temperatura. Nota-se que a heterogeneidade 

vertical de permeabilidade teve impacto no perfil de temperatura do poço. 
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Figura 5.10 – Comparação do perfil de temperatura com o raio médio calculado para a zona 
aquecida 

 

 

É possível acompanhar também a pressão e temperaturas médias da zona aquecida 

durante o primeiro ciclo, conforme Figura 5.11. A curva de pressão sofre uma brusca queda 

inicial, quando a vazão de líquido é alta, passando a uma inclinação quase horizontal conforme 

a vazão de líquido cai e se equilibra com o influxo de óleo da zona fria para a zona aquecida. A 

curva da temperatura média da zona aquecida cai mais bruscamente no início do período de 

produção, passando a uma variação menor conforme a temperatura cai. 

 

RAIO MÉDIO CALCULADO PARA 
A ZONA AQUECIDA (26 pés) 
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Figura 5.11. Perfil de variação da temperatura e pressão médios calculados para a zona aquecida 
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A Figura 5.12 faz a comparação da temperatura média da zona aquecida durante o 

primeiro ciclo entre o valor calculado pelo modelo analítico e o valor observado no simulador 

numérico. A premissa do modelo analítico é que a temperatura da zona aquecida ao final da 

injeção é a temperatura de injeção do vapor, 232ºC, enquanto a temperatura indicada pelo 

simulador fica um pouco abaixo, ao final da injeção. No entanto, após cerca de 250 dias, a 

temperatura do modelo analítico fica menor que a temperatura do modelo simulado. É possível 

que no modelo simulado, as rochas adjacentes tenham devolvido parte do calor que absorveram 

anteriormente, mantendo a temperatura por mais tempo. 

 

Figura 5.12. Comparação do comportamento da temperatura da zona aquecida 

 

 

A Figura 5.13 ilustra a diferença na pressão média da zona aquecida durante o primeiro 

ciclo para o modelo analítico e o modelo numérico. Nota-se que a pressão ao final da injeção, 

no modelo analítico, é mais baixa que no modelo numérico, pois se limita, por definição, à 

pressão de saturação do vapor, na temperatura de injeção, 232 ºC. Nesse gráfico, a estabilização 

da pressão depois de cerca de 50 dias do início da produção deixa claro que de fato há 

necessidade da previsão do influxo de óleo da zona fria para a zona aquecida. 
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Figura 5.13. Comparação do comportamento da pressão da zona aquecida 

 

Embora haja oportunidade para melhorias no modelo, sobretudo para reproduzir o mais 

longo prazo, foi considerado razoável o ajuste dos parâmetros do modelo, sobretudo das vazões 

de óleo e água, de forma que o restante do fluxo de trabalho proposto foi aplicado, conforme 

item 5.3. 

5.2. Custo computacional e programação 

Em um estudo de análise de incertezas como o aqui proposto, milhões de ciclos são 

simulados, de forma que o desempenho no cálculo de cada ciclo é determinante se o método 

será aplicável. Paradas inesperadas, furos na coluna de produção e nas linhas de injeção são 

alguns dos imprevistos recorrentes durante a operação do campo. Por isso, o processo precisa 

ser ágil na determinação dos próximos passos, com o intuito de minimizar as perdas advindas 

desses revezes.  

O ciclo foi programado em Java (JDK 1.7) e calculado para um prazo de 730 dias após o 

final do período de sete dias de soaking, depois da injeção de 1590 toneladas de vapor e água 

em dez dias, reproduzindo o modelo do arquivo ‘stspe001.dat’, conforme explicado no item 

5.1. Em uma estação HP Z820 equipado com dois processadores Intel Xeon de 3,1 GHz, 

totalizando 32 núcleos além de 128GB de memória RAM e rodando o sistema operacional 

Windows 7 de 64 bits, o tempo médio para cálculo de um ciclo foi de aproximadamente 3,7 
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milissegundos, o que mostra uma capacidade excepcional de testes, sobretudo em uma máquina 

com processadores com múltiplos núcleos. 

Como não se sabe de antemão em que dia um determinado poço receberá o próximo ciclo 

de injeção, é necessário guardar em memória os valores calculados pelo modelo analítico para 

todos os parâmetros do reservatório. Multiplicando essa demanda pelo número de realizações 

probabilísticas ajustadas ao histórico e pelo número de poços do estudo, é possível imaginar a 

quantidade de memória requerida para um estudo mais amplo, com maior tempo de histórico e 

extrapolação e maior número de poços.  

Evidentemente, há muito mais processamento no processo que somente a simulação 

analítica do ciclo. A abordagem probabilística demanda cálculo dos desvios bem como 

ordenamento dos valores das curvas a fim de determinar o valor dos percentis de interesse. A 

definição do cronograma conta ainda com o processamento dos retornos financeiros esperados 

para as curvas referentes ao 50o percentil das curvas de produção.  

5.3. Cenário de Avaliação da Metodologia 

Como forma de testar a metodologia, 36 poços exatamente iguais ao poço do item 5.1 foram 

estimulados, um após o outro, com cotas de injeção de 1590 toneladas por dez dias e postos em 

produção depois de sete dias de soaking. Depois dos 360 dias de operação, o gerador entra em 

manutenção, ficando parado por 66 dias. A tarefa a ser cumprida é o agendamento da 

estimulação depois desse período de manutenção pelo ano seguinte. O caso base, chamado de 

cronograma intuitivo, é a repetição da estimulação dos 36 poços na mesma ordem do histórico, 

usando as mesmas cotas. Os poços ficam em produção por até 730 dias após a última 

estimulação, momento em que são fechados. 

No cenário aqui proposto, não há qualquer acoplamento entre os poços, de forma que a 

queda de pressão causada por um poço não se reflete nos poços vizinhos, tanto no modelo 

analítico quanto na combinação dos modelos numéricos dos poços. Essa premissa se mostra 

válida no caso em que o espaçamento entre poços for grande o suficiente ou no caso de depleção 

homogênea ao longo do campo. Nesses casos, o influxo de óleo entre as zonas frias dos poços 

vizinhos pode ser negligenciado sem prejuízo dos resultados. 

Nos casos em que essas premissas não forem realidade, é possível criar parâmetros de 

controle do influxo de óleo entre as zonas frias dos poços vizinhos entre si, de forma que o 

ajuste de histórico possa auxiliar na definição da colaboração desses influxos na produção de 

cada poço. Essa possibilidade não foi contemplada no programa implementado, porque há um 
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complicador, pois as simulações dos poços ficariam dependentes das simulações dos poços 

vizinhos. 

5.4. Resultados da avaliação da metodologia 

Conforme critério de definição do cronograma otimizado já explicado nos itens 2.5.1 e 4.9, 

definir-se-á para cada poço, a cota de injeção que maximiza o ∆VPL/dia de injeção médio 

esperado e a partir desse valor, os poços são comparados e o poço com maior ∆VPL/dia de 

injeção médio esperado é eleito como próximo alvo da estimulação. 

A Figura 5.14 mostra a tela de evolução da pesquisa pelos poços a serem estimulados. Cada 

ponto azul representa o máximo valor médio de ∆VPL/dia de injeção para um determinado 

poço, usando a melhor opção dentre as possíveis cotas de injeção. Para cada ponto ser definido, 

portanto, é necessário calcular centenas (ou milhares) de ciclos usando o modelo analítico. 

O retângulo verde do lado esquerdo tenta delimitar, para melhor, a definição do primeiro 

ciclo, com a pesquisa entre os 36 poços, para receber a primeira estimulação depois do histórico 

e da parada. O poço escolhido será o que mais alto estiver no gráfico, a cada ciclo, pois terá 

maior valor médio esperado de VPL por dia de utilização do gerador. 

Depois de escolhido como alvo da estimulação, o poço é ignorado por alguns dias, porque 

está em soaking e depois de alguns outros ciclos, aparece novamente no gráfico. O círculo 

vermelho aponta o que acontece com a expectativa para o poço recém-estimulado. Como o 

reservatório ainda está aquecido, produzindo vazão alta de óleo, o ganho diferencial de repetir 

a estimulação prematuramente fica reduzido, e por isso será preterido para estimulação por 

algum tempo. Conforme o poço esfria, melhora o ganho esperado para uma nova estimulação, 

de forma que o ponto que representa o benefício esperado para o poço sobe no gráfico a cada 

ciclo de teste, conforme aponta a seta laranja. 

A seta roxa, por sua vez, representa a redução gradual de mais longo prazo do ganho 

atualizado esperado, tanto pela depleção dos poços em estudo quanto pelo encolhimento das 

receitas futuras pela taxa de desconto utilizada no cálculo do valor presente líquido. 
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Figura 5.14. Evolução da comparação dos poços enquanto candidatos à estimulação 

 

Para exemplificar, a Figura 5.15 mostra a comparação dos 36 poços enquanto candidatos a receber o primeiro ciclo da tarefa, referentes ao 

quadrado verde. Cada ponto representa o valor calculado de ∆VPL/dia de injeção para a P50 de cada poço. O poço de número um será o escolhido 
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para receber a estimulação, porque é o que tem maior valor esperado. No entanto, por conveniência, enquanto estiver em soaking, não será considerado 

candidato a nova estimulação. 

Figura 5.15. Evolução da comparação dos 36 poços enquanto candidatos à estimulação no 1o ciclo 
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Definido o cronograma de estimulação dos poços e as respectivas cotas de injeção, constrói-se a curva probabilística associada aos 36 poços 

combinados probabilisticamente. A Figura 5.16 ilustra a vazão de óleo esperada, em preto, e a curva da produção acumulada de óleo, em amarelo, 

com os respectivos intervalos de confiança, ou seja, as curvas estão limitadas pelas curvas probabilísticas P10, P50 e P90. 

Figura 5.16. Combinação probabilística da vazão diária de óleo estimada para o cronograma otimizado 
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A Figura 5.17 mostra em detalhe a contribuição de cada poço estimulado, em uma sucessão de picos de produção, de forma que a constante entrada 

de um novo poço aquecido compensa o forte declínio sentido pelos poços estimulados anteriormente, em um intervalo de confiança entre as curvas 

P10 e P90. 

Figura 5.17. Detalhe da contribuição dos picos de produção de cada poço estimulado 
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Quando comparadas a produção acumulada estimada, ou calculada, pelo modelo 

analítico para o cronograma otimizado com o mesmo cronograma simulado no STARS, 

conforme Figura 5.18, fica evidente que o modelo analítico subestima o volume recuperado, 

sobretudo depois do período em que os poços foram estimulados. Esse problema já havia sido 

alertado quando comentadas as equações 2-1 e 2-3 no item 4.7. Por outro lado, essa mesma 

inconveniência do modelo analítico usado, incide sobre qualquer cronograma possível e talvez 

por isso, a curva de produção acumulada obtida pelo simulador numérico para o cronograma 

otimizado supera, em 3,1 mil m³ de óleo, 3,2% maior que a produção acumulada simulada para 

o cronograma intuitivo. 

Figura 5.18. Comparativo das produções acumuladas tanto para o modelo analítico quanto 
para o modelo numérico e entre o cronograma intuitivo e otimizado 

 

Quando as curvas são levadas a valores atualizados, o incremento do VPL é da ordem 

de 4%, incrementando o retorno financeiro em cerca de US$ 0,785 milhões. Não bastasse a 

margem de ganho alcançada, é possível esperar que ganhos ainda mais significativos possam 

ser alcançados no caso em que o modelo analítico represente melhor ainda o comportamento 

dos poços em análise. Isso porque do jeito que representa, há uma inclinação natural do fluxo 

de trabalho em direção a tentar manter os poços mais aquecidos, porque só assim eles 

supostamente produziriam. Adicionalmente, espera-se ganhos maiores no caso real em que os 
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poços são diferentes entre si, porque a diferença no ordenamento das estimulações tende a ser 

mais impactante. Quando extrapolamos o resultado alcançado para o contexto usual de um 

campo de óleo pesado real, onde produzem centenas (ou milhares) de poços produtores, é 

possível perceber que o ganho potencial alcança cifras significativas para empresas de qualquer 

porte. 

A Figura 5.19 ilustra as vazões mensais de óleo para a simulação numérica do 

cronograma intuitivo e otimizado e a curva prevista pelo modelo analítico para o cronograma 

otimizado.  

Figura 5.19. Comparativo das vazões mensais de óleo tanto para o modelo analítico quanto 
para o modelo numérico e entre o cronograma intuitivo e otimizado 

 

Embora o modelo analítico tenha estimado bem a vazão do conjunto enquanto os poços 

estavam aquecidos, após a parada quando do fim da tarefa, a vazão de óleo estimada caiu muito 

mais rapidamente do que a vazão observada no modelo numérico, mais uma vez pelos motivos 

explicados nos comentários das equações 2-1 e 2-3 no item 4.7.  

Como os poços foram aquecidos com mais frequência no cronograma otimizado, 

tenderam a se manter mais quentes após a parada do gerador, ocasionando maior produção por 

mais tempo. Esse fenômeno pôde ser capturado pela metodologia, pois as alternativas foram 

testadas e descartadas, por terem apresentado menor retorno financeiro. 
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6. Conclusões e recomendações 

Nesse capítulo estão as conclusões tiradas da metodologia e as recomendações para 

prosseguimento da pesquisa e para o uso em casos reais. 

6.1. Conclusões 

Foi possível otimizar o cronograma usando um modelo analítico, alcançando ganhos 

razoáveis, em um prazo adequado 

Os resultados podem ajudar a decidir sobre a mobilização ou aquisição de geradores ou 

sobre a hora apropriada para perfurar novos poços.  

O modelo de Gontijo e Aziz (1984) pode ser usado para simular a injeção cíclica de vapor 

com boa precisão. Embora menos representativo que o modelo numérico, o modelo analítico 

se mostrou útil na avaliação do resultado da injeção cíclica de vapor. 

É importante escolher o modelo adequado para o caso real de aplicação e realizar as 

adaptações que forem convenientes para melhorar a sua representatividade. 

Foi utilizada uma abordagem probabilística para avaliar intervalos de confiança para 

produção dos poços, com boa precisão enquanto o gerador estava ativo. 

O ajuste automático de histórico utilizando uma função objetivo agilizou a definição das 

combinações dos parâmetros de incerteza que melhor ajustaram ao histórico. 

A rapidez com que um ciclo é calculado em modelo analítico permite a realização de uma 

grande quantidade de simulações sem que o tempo necessário para a conclusão do estudo o 

torne inviável. 

6.2. Recomendações 

Embora o fluxo de trabalho tenha sido elaborado com objetivo final de aplicar, ainda que 

de forma experimental, em campos reais uma metodologia de aperfeiçoamento do agendamento 

das estimulações, algumas especificidades do caso real dificultam a confiabilidade da 

representatividade do modelo analítico. 

Uma importante característica do caso real não prevista inicialmente no modelo analítico 

de Gontijo e Aziz (1984) é a presença de contato óleo-água no reservatório. A água presente 

inicialmente no reservatório implica, entre outras coisas, que a utilização de uma saturação 

média de água da zona aquecida bem como calcular a permeabilidade relativa à água nessa 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo VII - Recomendações 

Felipe da Silva Pereira Albuquerque Oliveira  58 

saturação para estimar as vazões de água e óleo difere fortemente da hipótese para a qual esses 

parâmetros foram medidos ou estimados. 

Nos cenários em que bruscas variações dos indicadores econômicos puderem ser previstas, 

outras heurísticas seriam convenientes, tendo em vista a evidente miopia do algoritmo guloso, 

que sequer avalia receitas dos poços subsequentes quando da definição do poço a ser estimulado 

naquele momento. Boas características para o caso de estabilidade nos preços. 

Parâmetros operacionais, tais como limitações superiores de pressão e temperatura na 

cabeça por motivos de segurança, quebra de coluna de hastes, vazamentos nas válvulas de pé e 

de passeio, paradas não programadas, variação do título do vapor na saída do gerador, entre 

outras, são características determinantes na acurácia das previsões em que se baseia o fluxo de 

trabalho apresentado. São, portanto, parâmetros que influenciam na aplicabilidade do método. 

Campos, em que a ocorrência desses “imprevistos” seja demasiadamente frequente, podem ter 

melhores resultados em uma metodologia mais particular, pois fará grande aproveitamento da 

experiência da equipe de reservatórios e de produção na inclusão desses parâmetros no 

processo. 

Evidentemente, há muitas outras políticas de determinação dos poços a serem escolhidos 

para estimulação, sobretudo quando a capacidade de geração excede a injetividade dos poços, 

permitindo a estimulação simultânea de múltiplos poços. Embora essencial para o caso prático, 

em que estão instalados nos campos de óleo pesado geradores de grande capacidade, a 

estimulação simultânea de múltiplos poços, compartilhando o recurso crítico, não está no 

escopo deste trabalho, ficando como desafio e motivação para pesquisas futuras. 

Nos casos em que as premissas de grande espaçamento entre poços ou depleção homogênea 

nos poços não forem realidade, é possível criar parâmetros de controle do influxo de óleo entre 

as zonas frias dos poços vizinhos, de forma que o ajuste de histórico possa auxiliar na definição 

da colaboração desses influxos na produção de cada poço. Essa possibilidade não foi 

contemplada no programa implementado, porque há um complicador: as simulações dos poços 

ficariam dependentes das simulações dos poços vizinhos. 

Recomenda-se, ainda, a aplicação de técnicas de alocação dinâmica de memória e 

recorrentes resumos dos valores dos parâmetros de reservatório a fim de reduzir o espaço em 

memória requerido para o estudo. Pode ser pensado também usar um timestep variável, com 

menos tempo no início do ciclo e mais dias no final do ciclo. 
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Anexo A. Calibração da temperatura da zona 

aquecida pela temperatura medida na cabeça 

Dentro do fluxo de trabalho proposto, há benefícios evidentes na definição da 

temperatura na cabeça do poço a partir da temperatura do reservatório e das trocas de calor no 

processo de elevação desses fluidos do fundo até a cabeça do poço. Esse acoplamento permitiria 

distinguir combinações de valores dos parâmetros de incerteza que embora reproduzissem 

razoavelmente as curvas de produção, o fizessem por causa da compensação por alguns desses 

parâmetros dos efeitos do equivocado modelo de troca de calor dentro do reservatório. 

Motivos de segurança operacional podem adiar a entrada em produção dos poços 

estimulados por excessiva temperatura dos fluidos na cabeça do poço. Um modelo de troca de 

calor no poço teria importante aplicação nessa linha, de forma a melhorar a previsibilidade da 

real entrada em produção dos poços estimulados, podendo potencialmente, impactar o 

cronograma de estimulações e a cota ideal. 

A Figura A.1 ilustra a temperatura média da zona aquecida, conforme calculada pelo 

modelo analítico durante o ciclo. Dessa forma, algumas das condições de contorno do problema 

de perfil de temperatura já serão conhecidas por terem sido calculadas pelo modelo analítico. 
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Figura A.1. Temperatura média da zona aquecida conforme calculada no modelo analítico 
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O gradiente geotérmico da região aonde o poço foi perfurado terá forte influência. A 

equação diferencial que representa o balanço de calor para determinado volume de controle 

cilíndrico, seção do poço, conforme explica Brill & Mukherjee (1999), é conforme abaixo: 

 ( . )
=  . . +

. .
+

. .
 Eq A-1 

 

No entanto, diferentemente da abordagem do livro referenciado, não podemos descartar 

o primeiro termo da equação A-1, pelo menos não sem maiores avaliações dos erros incorridos. 

Isso porque o processo da estimulação por injeção cíclica de vapor é inerentemente transiente, 

tanto no que diz respeito a temperatura, que implica variação temporal da energia interna (e), 

quanto na vazão de produção, que influi na variação temporal da pressão ao longo do poço do 

fundo até a cabeça de produção.  

A Figura A.2 mostra a curva da derivada temporal da temperatura média da zona 

aquecida. Percebe-se que em poucos dias após o início da produção, a taxa de variação da 

temperatura da zona aquecida no tempo cai drasticamente, mas a partir de poucas semanas após 

o início do período de produção, a temperatura se estabiliza. 

Figura A.2. Taxa de variação temporal da temperatura durante o ciclo 
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Estabilizada a temperatura dos fluidos para cada timestep da simulação analítica, torna-

se aplicável o uso da técnica sugerida por Brill & Mukherjee (1999) para o regime permanente. 

Nele, é sugerido o uso de um coeficiente de transmissibilidade térmica a ser usada para cada 

seção dL da discretização do poço. Os meios pelos quais o calor atravessará a seção bem como 

uma representação do perfil de temperatura estão ilustrados na Figura A.3. Vale lembrar que a 

vazão bruta varia durante o ciclo com a depleção da zona aquecida, mesmo no período em que 

a temperatura se estabiliza, de forma que o vetor  deve ser recalculado a cada timestep. 

Figura A.3. Meios pelos quais o calor atravessará e perfil de temperatura (Fonte: Brill e 
Mukherjee,1999) 

 

 

Em Souza Jr. (2007), é possível encontrar a implementação prática dos cálculos dos 

gradientes de pressão e temperatura dentro do poço, servindo de referência de aplicabilidade 

das equações de balanço de massa, momento e energia na solução do problema prático. 

Quando as condições não permitem as simplificações observadas nos modelos de 

regime permanente, o equacionamento proposto em Ishii & Takashi (2011) e Kolev (2004) 

devem ser observados e métodos mais sofisticados podem ser necessários para a solução do 

problema, tal qual o método dos elementos finitos.  
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Não é objetivo avançar mais na pesquisa da solução deste problema, sendo colocada 

como motivação para a comunidade acadêmica ao apontar uma aplicação prática direta, como 

oportunidade de aprimorar o fluxo de trabalho que foi alvo principal desta pesquisa. 
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Anexo B. Cronogramas comparados 

Tabela B-1 Cronogramas comparados 

Data de início 
da estimulação

Cota de Vapor 
(ton)

Dias Injetando
Poço 

Estimulado
Data de início 

da estimulação
Cota de Vapor 

(ton)
Dias Injetando

Poço 
Estimulado

07/03/2015 954 6 Poço #8 07/03/2015 1590 10 Poço #1
13/03/2015 954 6 Poço #7 17/03/2015 1590 10 Poço #2
19/03/2015 1113 7 Poço #5 27/03/2015 1590 10 Poço #3
26/03/2015 954 6 Poço #6 06/04/2015 1590 10 Poço #4
01/04/2015 954 6 Poço #4 16/04/2015 1590 10 Poço #5
07/04/2015 954 6 Poço #2 26/04/2015 1590 10 Poço #6
13/04/2015 954 6 Poço #1 06/05/2015 1590 10 Poço #7
19/04/2015 954 6 Poço #3 16/05/2015 1590 10 Poço #8
25/04/2015 1113 7 Poço #21 26/05/2015 1590 10 Poço #9
02/05/2015 1113 7 Poço #24 05/06/2015 1590 10 Poço #10
09/05/2015 954 6 Poço #26 15/06/2015 1590 10 Poço #11
15/05/2015 1113 7 Poço #25 25/06/2015 1590 10 Poço #12
22/05/2015 1113 7 Poço #28 05/07/2015 1590 10 Poço #13
29/05/2015 954 6 Poço #23 15/07/2015 1590 10 Poço #14
04/06/2015 954 6 Poço #22 25/07/2015 1590 10 Poço #15
10/06/2015 954 6 Poço #20 04/08/2015 1590 10 Poço #16
16/06/2015 954 6 Poço #19 14/08/2015 1590 10 Poço #17
22/06/2015 954 6 Poço #18 24/08/2015 1590 10 Poço #18
28/06/2015 954 6 Poço #17 03/09/2015 1590 10 Poço #19
04/07/2015 954 6 Poço #16 13/09/2015 1590 10 Poço #20
10/07/2015 954 6 Poço #15 23/09/2015 1590 10 Poço #21
16/07/2015 954 6 Poço #14 03/10/2015 1590 10 Poço #22
22/07/2015 954 6 Poço #13 13/10/2015 1590 10 Poço #23
28/07/2015 954 6 Poço #12 23/10/2015 1590 10 Poço #24
03/08/2015 954 6 Poço #11 02/11/2015 1590 10 Poço #25
09/08/2015 954 6 Poço #10 12/11/2015 1590 10 Poço #26
15/08/2015 954 6 Poço #9 22/11/2015 1590 10 Poço #27
21/08/2015 1113 7 Poço #8 02/12/2015 1590 10 Poço #28
28/08/2015 1113 7 Poço #7 12/12/2015 1590 10 Poço #29
04/09/2015 1113 7 Poço #6 22/12/2015 1590 10 Poço #30
11/09/2015 1113 7 Poço #2 01/01/2016 1590 10 Poço #31
18/09/2015 1113 7 Poço #4 11/01/2016 1590 10 Poço #32
25/09/2015 1113 7 Poço #1 21/01/2016 1590 10 Poço #33
02/10/2015 1113 7 Poço #5 31/01/2016 1590 10 Poço #34
09/10/2015 1113 7 Poço #36 10/02/2016 1590 10 Poço #35
16/10/2015 954 6 Poço #35 20/02/2016 1590 10 Poço #36
22/10/2015 954 6 Poço #34 01/03/2016 1590 10 Poço #1
28/10/2015 954 6 Poço #33
03/11/2015 954 6 Poço #32
09/11/2015 954 6 Poço #31
15/11/2015 954 6 Poço #30
21/11/2015 954 6 Poço #29
27/11/2015 1113 7 Poço #28
04/12/2015 954 6 Poço #27
10/12/2015 954 6 Poço #26
16/12/2015 954 6 Poço #25
22/12/2015 1113 7 Poço #24
29/12/2015 954 6 Poço #23
04/01/2016 954 6 Poço #22
10/01/2016 954 6 Poço #21
16/01/2016 954 6 Poço #20
22/01/2016 954 6 Poço #19
28/01/2016 954 6 Poço #18
03/02/2016 954 6 Poço #17
09/02/2016 1113 7 Poço #16
16/02/2016 954 6 Poço #15
22/02/2016 954 6 Poço #14
28/02/2016 954 6 Poço #13
05/03/2016 1113 7 Poço #12

Cronograma Otimizado Cronograma Intuitivo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Programa desenvolvido 
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Anexo C. Programa desenvolvido 

Esse anexo traz características particulares do desenvolvimento da ferramenta computacional que implementa a metodologia proposta. Tendo 

em vista a quantidade de dados envolvidos no estudo, faz-se necessário o uso de diversas telas de entrada de dados. 

A tela da Figura C.1 mostra, do lado esquerdo, que é possível definir vários tipos de óleo diferentes para um mesmo estudo, prevendo a 

existência de múltiplas zonas de produção ou alguma gradação composicional. Do ponto de vista da engenharia de software, cada tipo de óleo define 

uma interface as quais serão objetos dos objetos poços a serem criados mais adiante. Na aba a direita, está prevista a utilização da correlação de Prats 

(1982), a partir da densidade medida para o óleo nas condições padrão de temperatura e pressão. Caso a referida correlação não atenda às necessidades 

do estudo, seria possível definir outra correlação ou ainda uma tabela com dados do ensaio de laboratório, a partir dos quais, os valores da densidade 

podem ser interpolados/extrapolados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN         Anexo C 

Felipe da Silva Pereira Albuquerque Oliveira         73 

Figura C.1. Tela de definição da densidade do óleo 

 

A Figura C.2 ilustra a tela de definição da relação entre a viscosidade do óleo e a temperatura. É possível escolher entre a correlação da equação 

4-7 ou o preenchimento de uma tabela com os pontos oriundos dos dados medidos em laboratório. 
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Figura C.2.Tela da viscosidade do óleo 

 

A Figura C.3 permite a entrada dos dados de fator volume de formação do óleo e do gás (Bo e Bg) além da razão de solubilidade(Rs), 

apresentando a opção de entrada dos dados da PVT. 
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Figura C.3. Tela de definição do Bo, Bg e Rs do óleo 

 

A Figura C.4 mostra a tela de dados sobre o calor específico do óleo. Embora não esteja implementada nenhuma opção além da correlação de 

Prats (1982), seria facilmente incluída outra opção de correlação, caso necessário. 
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Figura C.4. Tela da correlação do calor específico do óleo 

 

A Figura C.5 ilustra a tela de entrada dos dados de preço do barril do óleo e taxa de desconto. É possível entrar preços e taxa de desconto 

variáveis no tempo, indicando na tabela a partir de que data os valores destes indicadores mudam. No caso em que grandes variações no preço do 
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barril sejam esperadas, outras estratégias de definição do cronograma precisam ser adotadas, tendo em vista as limitações do algoritmo guloso, 

conforme comentadas no item 2.5.2. 

Figura C.5. Indicadores econômicos do óleo 
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Assim como com o óleo, é possível definir características para diferentes tipos de água, para o caso em que isso seja necessário. A opção 

padrão é o uso da correlação de Prats (1982) a partir da densidade nas condições padrão, conforme Figura C.6. A outra opção é inserir dados de ensaios 

laboratoriais para a densidade da água. 

Figura C.6. Tela de densidade da água 
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A Figura C.7 ilustra a tela que permite a definição dos dados de viscosidade da água, mais uma vez permitindo o uso de correlação ou de dados 

de ensaios, que serão interpolados/extrapolados conforme necessário. 

Figura C.7. Tela de viscosidade da água 
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A Figura C.8 ilustra a tela que permite entrar com os dados de compressibilidade da água. A opção padrão é usar a fórmula de compressibilidade 

constante, embora seja possível entrar com dados na tabela, usando o fator volume de formação da água (Bw). 

Figura C.8. Tela de definição da compressibilidade da água 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN         Anexo C 

Felipe da Silva Pereira Albuquerque Oliveira         81 

A Figura C.9 ilustra a escolha das correlações de calor latente e sensível da água, muito importantes no cálculo do calor injetado no reservatório. 

Figura C.9. Tela de definição das correlações de calor latente e sensível da água 
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O custo de tratamento, conforme Figura C.10 mostra, pode ser variável no tempo, embora a o padrão seja utilizar um custo fixo por barril de 

água produzida. 

Figura C.10. Tela de custo de tratamento da água produzida 
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A aba de características de capacidade dos geradores de vapor está ilustrada pela Figura C.11. A pressão de saída é definida pela temperatura 

de saída do gerador, pois para cada temperatura, há apenas uma temperatura de ebulição da água, ponto em que é possível ter vapor e água. O título 

do vapor tem influência na quantidade de calor por tonelada injetada enquanto a eficiência implica no cálculo da quantidade de gás necessário para 

gerar o vapor (custo de geração).  

Figura C.11. Tela de características do gerador de vapor 
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A Figura C.12 ilustra a aba em que é possível definir os custos relativos à geração de vapor, separados em custos fixos de operação do gerador, 

custo por parada para manutenção e custo variável relativo ao gás necessário para geração do vapor. Esse custo pode ser fixo no tempo ou variável, 

conforme expectativas mercadológicas. 

Figura C.12. Tela de custos associados à geração de vapor 
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A Figura C.13 mostra a aba de agendamento futuro das paradas para manutenção do gerador, podendo ser a cada período de tempo, a cada 

quantidade de calor gerado ou em determinadas datas pré-determinadas. A duração da parada é um dado de entrada também. 

Figura C.13. Agendamento das paradas do gerador para manutenção 
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A tela ilustrada na Figura C.14 mostra a previsão de inclusão de modelos de perda de calor nas linhas de injeção. 

Figura C.14. Tela de perda de calor nas linhas de injeção 
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A Figura C.15 mostra a tela que prevê a perda de calor na coluna de produção, através da passagem dos parâmetros de entrada para um 

programa externo de elementos finitos. 

Figura C.15 Perda de calor na coluna de produção 
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A tela da Figura C.16 mostra entrada dos dados de poço e reservatório na área do poço. É possível indicar qual gerador está interligado a cada 

poço, qual óleo e água serão produzidos por cada poço e outros dados e restrições operacionais. Alguns dos dados de entrada podem ser posteriormente 

definidos como parâmetros de incerteza, se for o caso. 

Figura C.16. Tela de definição de poço e reservatório 
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A Figura C.17 mostra a tela na qual os parâmetros de incerteza podem ser definidos, bem como as faixas de valores válidas para cada um. 

Figura C.17 Tela de definição dos parâmetros de incertezas 
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A tela da Figura C.18 mostra a tabela de entrada de dados de histórico da produção, que serão utilizados no cálculo da função objetivo.  

Figura C.18. Tela de dados de histórico de produção 
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A Figura C.19 mostra a tabela de entrada de dados de histórico de injeção, a partir dos quais os ciclos de injeção de vapor serão definidos no 

histórico do poço. A produção de óleo e água será, portanto, função desses dados de entrada da injeção de vapor. 

Figura C.19 Tela de histórico de dados de injeção 
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A tela da Figura C.20 ilustra a opção de definição da função objetivo, onde se pode incluir ou excluir curvas no ajuste, definir faixas de 

tolerância, percentual ou absoluta, e atribuir pesos a cada uma das curvas.  

Figura C.20. Tela de definição dos critérios de ajuste de histórico 
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A próxima tela, da Figura C.21, já conta com resultados das simulações analíticas, comparando os dados calculados com os dados de produção 

do histórico.  

Figura C.21. Tela de ajuste entre os ciclos simulados e os dados de histórico 
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Terminados os processos de entrada de dados e ajuste de histórico, chega-se na etapa final de onde se espera o objetivo final do processo. Ao 

se apertar o botão de início da otimização, são avaliadas diferentes cotas para cada uma das realizações probabilísticas e cada ponto azul, da Figura 

C.22, corresponde ao valor médio esperado para incremento do VPL por dia de injeção de cada um dos poços do estudo. Poços são escolhidos para 

serem ciclados, conforme o ganho esperado para eles supera o ganho esperado para os demais poços testados. 

Figura C.22. Tela de início da otimização e acompanhamento da evolução do processo 
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Terminado o processo de agendamento da estimulação, chega-se a um cronograma de injeção de vapor nos poços do campo, a partir do qual, 

há curvas probabilísticas de produção de óleo e água para cada um dos poços do estudo bem como para o grupo de poços ligados a um gerador e 

também para o conjunto de geradores. A Figura C.23 mostra a curva da combinação probabilística dos poços associados a um gerador. Pode-se, 

entretanto, visualizar a curva de cada poço.  

Figura C.23. Tela de resultado da otimização através de curvas probabilísticas 
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A Figura C.24 mostra a possibilidade de visualizar os resultados probabilísticos da extrapolação por poço. 

Figura C.24. Tela de resultado da otimização através de curvas probabilísticas para cada poço 
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A tela da Figura C.25 mostra que fica disponível, ao final do processo, um resumo das curvas produzidas, injetadas, receitas e despesas 

correspondentes ao cronograma otimizado pelo fluxo de trabalho. 

Figura C.25. Tela de resumo dos dados de produção, injeção, receitas e despesas para a extrapolação 
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A tela ilustrada na Figura C.26 mostra o resultado prático que é o objetivo final do processo. Nela é possível ver qual o cronograma final de 

estimulação dos poços por cada gerador, com as respectivas cotas de injeção. 

Figura C.26 Tela de resumo do agendamento de estimulação dos poços 
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Para melhor compreensão do relacionamento das entidades concebidas no programa, a Figura C.27 ilustra algumas das principais classes, 

atributos e métodos implementados. 

Figura C.27. Relacionamento das entidades dentro do programa 

 

 


