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RESUMO 

No mundo, há inúmeros reservatórios de petróleo com um longo histórico de produção, mas 

sua produção foi interrompida porque atingiu o limite da sua viabilidade econômica, mesmo 

ainda tendo uma quantidade significativa de óleo. No Brasil destaca-se o Rio Grande do Norte, 

com uma longa produção de óleo pesado através de poços onshore. Ó óleo contido nesses 

reservatórios possui alta viscosidade e uma baixa mobilidade, minimizando a eficiência de 

deslocamento no meio poroso, que pode ser mitigada pela aplicação de métodos térmicos para 

tornar possível a recuperação de óleo nesses locais. Entre os métodos térmicos, o processo de 

combustão in-situ com poços horizontais pode ser uma alternativa para a recuperação de óleo 

pesado. No Brasil, o processo de combustão in-situ com poços verticais, injetores e produtores, 

foi testado em dois projetos pilotos, nos campos de Carmópolis e Buracica. Entretanto, esses 

projetos não obtiveram êxito devido ao alto risco de explosão proveniente da presença de 

oxigênio no poço produtor. Devido aos riscos inerentes à aplicação do processo, há a 

necessidade de se estudar algumas melhorias, como a integração do processo de combustão in-

situ com os avanços tecnológicos na perfuração de poços horizontais, processo denominado 

THAI (Toe-to-Heel Air Injection), verificando sua viabilidade nos campos petrolíferos do 

estado do Rio Grande do Norte. Assim, esta pesquisa teve como objetivo a avaliação da 

produção de oxigênio e de petróleo no processo de combustão in-situ através de poços 

horizontais. Para isto, foi considerado um reservatório semissintético, com características 

semelhantes àquelas encontradas no Nordeste Brasileiro. Todas as simulações foram realizadas 

em um programa comercial de processos térmicos, denominado “STARS” (Steam, Thermal, 

and Advanced Processes Reservoir Simulator), da empresa CMG (Computer Modelling Group 

Ltd.). A injeção de ar foi analisada de forma contínua e intermitente. A taxa de injeção de ar 

quando injetada de forma contínua apresentou influência sobre a produção acumulada de óleo, 

sendo identificada uma taxa máxima de injeção de ar, com a taxa de oxigênio no poço produtor 

atingindo 6,2% sobre o fluxo de gás ao término da produção. Com a aplicação da injeção 

intermitente de ar, foi observado que quanto menor o período do ciclo de injeção, menor o 

percentual de oxigênio no poço produtor, mostrando que sua aplicação pode vir a ser viável 

tecnicamente. Ao final, a aplicação da injeção alternada de ar/vapor não acarretou redução no 

percentual de oxigênio produzido, devido ao efeito pistão proporcionado pela injeção de vapor, 

maximizando a produção de oxigênio, inviabilizando sua aplicação. 

Palavras-chave: Rochas sedimentares, poços horizontais, injeção de ar, combustão in-situ, 

simulação computacional. 
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ABSTRACT 

In the world, there are countless oil reservoirs with a long production history, but their 

production was ended, because they reached the limit of their economic viability, even still 

having a significant amount of oil. In Brazil, Rio Grande do Norte stands out with a long 

production of heavy oil through onshore wells. The oil within those reservoirs has high viscosity 

and low oil mobility that minimizes the displacement efficiency in the porous media, but can 

be mitigated by the application of thermal methods to make possible improving oil recovery. 

Among thermal methods, the in-situ combustion process, with horizontal wells, can be an 

alternative to recover this heavy oil. In Brazil, the in-situ combustion process using vertical 

wells has been tested in just two pilot projects, Carmópolis and Buracica fields. However, those 

pilot projects were considered unsuccessful due to the high risk of explosion, as it involves the 

presence of oxygen in producer wells. Therefore, because of these risks associated to the 

application of this method, there is the need of studying some improvements, as the combination 

of the in-situ combustion process with technological advances in horizontal drilling, what was 

called THAI (toe-to-heel air injection), verifying its applicability to oil fields in the State of Rio 

Grande do Norte. Thus, this research aimed at evaluating the oxygen and oil production in the 

in-situ combustion process through horizontal wells. To reach this goal, it was considered a 

semisynthetic reservoir, with characteristics similar to those ones found in Brazilian Northeast. 

All the simulations were performed by using a commercial thermal software, named ‘STARS’ 

(Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulation), from the CMG (Computer 

Modelling Group Ltd.). In this paper, it was analyzed continuous and intermittent air injection 

rates. The air injection rate, when injected in continuous way, presented an influence on 

cumulative oil, where it was possible identifying the highest air injection rate, with the oxygen 

rate through the producer well reaching 6.2% of the produced gas rate. By applying intermittent 

air injection, it was observed that, for short cycles, there was lesser percentages of produced 

oxygen, indicating that this kind of application can be technically viable. Finally, the alternate 

air/steam injection did not result in reducing the amount of produced oxygen, because of the 

piston effect produced by the steam injection, maximizing the oxygen production, making this 

application inviable. 

Keywords: Sedimentary rocks, horizontal wells, air injection, in-situ combustion, computer 

simulation. 
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1 Introdução geral 

 

Há inúmeros reservatórios de petróleo que tiveram um longo histórico de produção, mas 

que estão chegando ou chegaram ao fim da sua vida econômica, mesmo tendo uma quantidade 

significativa de óleo nesses locais (MOORE et al., 2012). Como os mecanismos de recuperação 

primária e métodos convencionais não foram suficientes para minimizar o seu declínio ou 

aumentar sua produção de petróleo, esses reservatórios podem ser bons candidatos para 

implementação de métodos especiais, com o intuito de extrair o petróleo restante no meio 

poroso (HANDAYANI; SIMAMORA, 2012). 

O Rio Grande do Norte se destaca entre os Estados do Nordeste do Brasil, por apresentar 

em seu histórico uma longa produção de óleo pesado em poços terrestres, resultando, 

atualmente, em inúmeros campos que atingiram ou estão atingindo seu limiar econômico, o que 

faz com que seus reservatórios sejam candidatos para a aplicação de técnicas que possam 

aumentar o percentual de óleo recuperado. Esses reservatórios possuem características 

desfavoráveis para sua exploração e produção, tais como elevada viscosidade e baixa 

mobilidade do seu óleo, o que pode ser atenuado através da aplicação de métodos térmicos para 

tornar possível o aumento da produção. Esses métodos ajudam a reduzir a viscosidade do óleo, 

melhorando sua mobilidade através do meio poroso (CHICUTA; TREVISAN, 2009). 

Entre os métodos térmicos, a combustão in-situ convencional, com poços injetores e 

produtores verticais, foi amplamente aplicada em diversos campos petrolíferos pelo mundo, 

chegando a diferentes graus de sucesso, mas também inúmeros insucessos, muitas vezes por 

causa de reservatórios mal escolhidos (GREAVES; XIA; TURTA, 2007). Este processo é 

geralmente considerado difícil a aplicação, devido a falta de controle em relação a frente de 

calor, assim, os operadores têm sido relutantes em tratar de combustão in-situ convencional 

como a principal tecnologia suplementar para a produção de óleo pesado (GREAVES; DONG; 

RIGBY, 2011a). 

Uma das aplicações mais bem-sucedidas da combustão in-situ convencional está 

localizada na Romênia, no campo “Suplacu de Barcau”, operando desde 1964 (OSWALD, 

1997). No Brasil, há relatos de dois projetos piloto que não obtiveram êxito com a aplicação do 

processo de combustão in-situ, realizados nos campos de Buracica e Carmópolis, no Recôncavo 

Baiano e Sergipe-Alagoas, respectivamente. Para o projeto piloto em Buracica, na bacia do 

Recôncavo Baiano, a corrosão dos poços e das instalações de superfície foram os principais 

problemas operacionais relatados, mas esse projeto acabou sendo interrompido porque foi 
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encontrado oxigênio no poço produtor, o que resultou em um alto risco de explosão. Para o 

projeto piloto de Carmópolis, a caracterização mal realizada do reservatório foi a principal 

causa para a perda da frente de combustão, o que inviabilizou a manutenção do projeto 

(SHECAIRA et al., 2002). 

De acordo com Greaves, Dong e Rigby (2011b), o que tem faltado nos últimos 30 anos 

é a criação de modelos em escala de campo definitivo, que possam delinear adequadamente os 

efeitos do processo. Provavelmente isso acontece porque, até agora, a indústria do petróleo 

demonstrou um baixo nível de interesse neste processo, e não há recursos computacionais 

adequados para simular a complexidade do processo de combustão in-situ convencional. 

Com o desenvolvimento do processo THAITM (Toe-to-Heel Air Injection), uma marca 

registrada pela Petrobank Energy and Resources Ltd., parece que houve uma renovação do 

interesse em combustão in-situ (GREAVES; DONG; RIGBY, 2011b). Este processo define a 

injeção de ar no reservatório através dos poços verticais ou horizontais, e produção de óleo por 

um poço horizontal (GREAVES; TURTA, 1997; COATES; ZHAO, 2001). O projeto piloto 

do processo THAI foi aplicado em 2006, no campo Conklin, localizado em Alberta, Canadá, 

sendo fechado em 2011 por terem atingidos todos os objetivos de desenvolvimento 

(GREAVES; DONG; RIGBY, 2012). 

No reservatório, o ar injetado reage com hidrocarbonetos, criando uma frente de 

combustão, que se move através do reservatório, empurrando o óleo para o poço produtor 

horizontal. A massa de ar, de preferência, migra para a frente de combustão, como um resultado 

da força exercida pelo gradiente de difusão do oxigênio, criado sob condições de estado 

estacionário. Assim, o THAITM, também é considerado um processo de gravidade assistida, 

controlada pelo gradiente de pressão (GREAVES; XIA, 2000).  O calor gerado é transportado 

diretamente para o poço produtor horizontal pelos fluidos quentes, em vez de se mudar para a 

região fria, como acontece no processo convencional de combustão in-situ. Essa camada fria 

existente no interior do reservatório de óleo é uma característica do processo THAITM que 

contribui para a sua estabilidade. A temperatura atingida no processo de combustão irá ser 

ligeiramente maior na operação de campo do que em testes experimentais, uma vez que as 

perdas são mais lentas do que no segundo caso. O método THAITM pode ser aplicado em 

reservatórios com uma vasta gama de espessura, com pressões mais baixas ou mais elevadas 

(com contenção de gás) (GREAVES; XIA; TURTA, 2008). Estudos experimentais relatados, 

mostraram recuperação de petróleo em torno de 80% VOIP (GREAVES; TURTA, 1997; 

GREAVES; XIA; TURTA, 2007). 
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A modelagem da combustão in-situ em simuladores numéricos requer uma 

compreensão de diferentes fenômenos físicos e químicos, tais como mudanças de fase, 

transferência de calor e massa e das reações químicas. Neste tipo de processo, as reações 

químicas são classificadas de acordo com as faixas de temperatura. A primeira delas, conhecida 

como oxidação a baixas temperaturas (OBT), ocorre abaixo de 300ºC (572ºF), o que resulta no 

aumento da densidade, viscosidade do óleo e a produção de coque, sendo este último 

responsável por limitar o sucesso deste processo (SARATHI, 1999). 

A segunda faixa é composta por reações de craqueamento térmico, referida como 

reações de deposição de combustível ou conhecida como oxidação a temperaturas 

intermediárias (OTI). A última faixa, conhecida como oxidação a altas temperaturas (OAT) 

domina o processo a temperaturas superiores a 350ºC (662ºF), com produção de óxidos de 

carbono e água. Os modelos numéricos tendem a incluir apenas craqueamento térmico e 

oxidação a altas temperaturas, dado que as reações a baixas temperaturas não são bem 

compreendidas (CHEN et al., 2014). 

Como o processo de combustão in-situ convencional, com poços verticais, injetores e 

produtores, foi aplicado no Brasil, em apenas dois projetos piloto preteridos, é digno de estudar 

a aplicabilidade do processo THAI, que integra o processo de combustão in-situ com os avanços 

tecnológicos na perfuração de poços horizontais, ao estado do Rio Grande do Norte, verificando 

sua viabilidade técnica para os seus campos maduros. O processo THAI possibilita um 

“deslocamento de óleo em uma curta distância”, proporcionando que o óleo seja produzido à 

medida que a frente de calor se propague pelo meio poroso, contrastando do processo de 

combustão in-situ (CIS) convencional, que apresenta um “deslocamento de óleo a uma longa 

distância” entre os poços verticais (injetores e produtores), onde a frente de combustão se 

desloca por todo reservatório, em direção ao poço produtor, para que o óleo seja produzido 

(TABASINEJAD; KARRAT; VOSSOUGHI, 2006). 

Assim, esta pesquisa teve como objetivo principal realizar a análise da injeção 

intermitente de ar e injeção alternada de ar/vapor, com a finalidade de minimizar a produção de 

oxigênio no processo de combustão in-situ através de poços horizontais, sendo observada a 

produção de óleo para cada situação analisada. Para alcançar este objetivo, foi considerado um 

reservatório semissintético, com características semelhantes àquelas encontradas no Nordeste 

Brasileiro. Nesse reservatório, foi realizada uma análise da taxa de injeção contínua de ar em 

função do percentual acumulado de óleo e da quantidade de oxigênio produzido, em 16 anos. 

Em seguida, foi avaliada a injeção intermitente de ar e alternada de ar/vapor como alternativa 
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para minimizar a percentagem de oxigênio produzida pelo poço produtor horizontal, quando 

comparada com a injeção de ar contínua.  

Para tal análise, foi utilizado como ferramenta o simulador comercial denominado 

“STARS” (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator), desenvolvido pela 

CMG (Computer Modelling Group). Este módulo é um simulador trifásico, 

pseudocomposicional, que foi desenvolvido com a finalidade de simular recuperações térmicas, 

tais como: injeção de vapor, aquecimento eletromagnético, combustão in-situ, entre outros. 

Esse estudo busca, através da análise numérica computacional, resultados que possam melhorar, 

principalmente, a interpretação e compreensão dos principais problemas ocorridos quando da 

aplicação do método CIS com produção de óleo em poços horizontais, que ainda não são 

totalmente dominados. 

Essa tese é composta por sete capítulos, sendo a introdução referente ao Capítulo I. No 

Capítulo II, são apresentados os conceitos que caracterizam e fundamentam a combustão in-

situ e sua aplicação em poços horizontais, como a cinética e as reações químicas, e uma visão 

geral do planejamento e otimização de experimentos. No Capítulo III, são mostrados, em ordem 

cronológica, os principais estudos relacionados ao tema, bem como as metodologias adotadas 

e as ações que foram desenvolvidas para a caracterização do processo. O Capítulo IV mostra o 

planejamento e o direcionamento das ações que foram desenvolvidas pela caracterização e 

modelagem do processo. O Capítulo V, apresenta os resultados obtidos a partir do processo 

THAI, com as respectivas discussões. No Capítulo VI, estão descritas as principais conclusões 

que resultaram dos estudos de simulação numérica computacional realizados no presente 

trabalho, bem como as recomendações para pesquisas e estudos futuros. Para finalizar, no 

Capítulo VII mostra as referências bibliográficas utilizadas para realização do presente trabalho. 
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2 Aspectos teóricos 

 

Neste capítulo são apresentados conceitos fundamentais sobre simulação numérica de 

reservatórios e os métodos especiais de recuperação de petróleo, com ênfase no processo de 

combustão in-situ, destacando, neste caso, os tipos de combustão, a cinética e as reações 

químicas envolvidas no processo. Além disso, são introduzidos conceitos que delineiam o 

planejamento de experimentos, importante para a compreensão de parte deste trabalho. 

 

 

2.1 Simulação Numérica de Reservatórios 

 

Simulação numérica aplicada à engenharia de petróleo refere-se à construção e operação 

de um modelo, cujo comportamento assume a aparência real de um reservatório. O modelo em 

si, pode ser físico (por exemplo, um ensaio em laboratório) ou matemático. Um modelo 

matemático apresenta um conjunto de equações que, em determinadas hipóteses, descreve os 

processos físicos ativos no reservatório. Embora o modelo não expresse perfeitamente a 

realidade do reservatório, o comportamento de um modelo válido assume a aparência real da 

região explorada (BATYCKY et al., 2007). 

Essa prática permite estimar o desempenho em campo (por exemplo, da recuperação de 

petróleo) em um ou mais sistemas de produção. Considerando que no campo, os sistemas de 

produção podem ser aplicados a um custo considerável, enquanto que, com um modelo 

numérico a produção de óleo pode ser analisada através de diferentes sistemas de produção, 

com baixo custo e em um curto período de tempo (BATYCKY et al., 2007). 

Para modelagem de diferentes métodos aplicados na simulação numérica de 

reservatórios, são necessárias quatro etapas intermediárias. Primeiro, deve ser desenvolvido um 

modelo físico dos processos de fluxo. Em segundo lugar, uma formulação matemática referente 

ao modelo físico obtido, geralmente envolvendo sistemas acoplados de equações diferenciais 

parciais não lineares. Em terceiro lugar, produzir um modelo numérico discretizado das 

equações matemáticas, compatível com o modelo físico. Esse modelo numérico é determinado 

com as propriedades necessárias para produzir soluções que representem as características 

físicas. Finalmente, encontrar um programa de computador capaz de executar eficazmente os 

cálculos necessários para o modelo numérico (BARCILON et al., 1983). 
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Estes programas de computador são geralmente conhecidos, na literatura, como 

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

comportamento do fluxo de fluidos e reservatórios de petróleo, empregando uma simulação 

numérica (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

 

 

2.2 Métodos de Recuperação de Petróleo 

 

Os processos, que podem ser modelados, foram subdivididos em três diferentes formas: 

recuperação primária, recuperação secundária e recuperação terciária. No processo de 

recuperação primária, ocorre a dissipação da energia natural encontrada no reservatório, em 

função das resistências encontradas para os fluidos escoarem em direção aos poços produtores 

(ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

Essa dissipação da energia natural resulta na depleção da pressão, sendo necessário 

incrementar a pressão do reservatório (WALSH, 2007). A recuperação secundária pode ser 

definida como a quantidade adicional de óleo obtida por meio de suplementação da energia 

primária com energia secundária, transferida artificialmente para a jazida, ou por meios que 

tendem a tornar a energia primária mais eficiente (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).  

Por fim, o processo de recuperação terciária pode ser aplicado quando a produção de 

óleo do campo se aproxima de seu limite econômico, reduzindo seu lucro líquido. O 

inconveniente dessa classificação é que as operações não são conduzidas necessariamente nesta 

ordem, uma vez que existem reservatórios (por exemplo, reservatórios de óleo pesado) que já 

iniciam sua vida produtiva necessitando da aplicação de um método terciário para que seja 

possível produzir a vazões econômicas (BAUTISTA, 2014). 

Em decorrência de situações como essa, o termo “recuperação terciária” caiu em desuso 

na literatura e a designação “métodos especiais de recuperação” (Enhanced Oil Recovery – 

EOR) tornou-se mais aceita. Portanto, os processos de recuperação de óleo são agora 

classificados como recuperação primária, recuperação secundária e processos “Enhanced Oil 

Recovery (EOR)”. Existe ainda outra classificação comumente utilizada, conhecida por 

métodos avançados de recuperação (Improved Oil Recovery – IOR), que abrange os métodos 

“Enhanced Oil Recovery (EOR)”, injeção de água e injeção de gás, entre outros (GALVÃO, 

2012). 
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2.3 Métodos Especiais de Recuperação de Petróleo (EOR) 

 

Estatísticas de produção indicam que, em todo o mundo, a recuperação final de óleo 

leve e médio, por métodos convencionais (primário ou secundário), é de cerca de 25-35% do 

óleo original (VOIP), enquanto que para óleo pesado, apenas 10% do seu volume é recuperável 

(ZEKRI; JERBI; EL-HONI, 2000). Assim, estes reservatórios se tornam propícios à 

aplicação de métodos especiais, com o intuito de incrementar o percentual de óleo recuperado, 

aumentando sua rentabilidade e estendendo sua vida produtiva (ARAÚJO, 2012a). 

Com o decorrer do tempo, fica cada vez mais difícil encontrar novos reservatórios de 

petróleo, por isso, que para incrementar a produção de óleo em campos maduros, as técnicas 

especiais são uma opção que devem ser integradas no plano de desenvolvimento desses campos 

(MAYA et al., 2010). A aplicação destas técnicas pode ser adotada quando o processo 

convencional não atinge a recuperação esperada, como também quando o método convencional, 

de acordo com estudos prévios, não terá resultados significativos (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). 

Baixas recuperações por consequência de um procedimento convencional de injeção de 

fluidos podem ser atribuídas, em geral, à alta viscosidade do óleo do reservatório, bem como às 

elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo contido no meio poroso. Esses 

problemas ajudam a determinar o tipo de atuação dos processos especiais de recuperação 

(MEDEIROS, 2012). 

Segundo Green & Wilhite (1998), os métodos especiais de recuperação de petróleo 

podem ser divididos em cinco categorias: químicos, controle da mobilidade, miscíveis, térmicos 

e outros.  

Os métodos químicos são aqueles em que produtos como surfactantes ou agentes 

alcalinos são injetados para usar uma combinação entre o comportamento de fase e a redução 

na tensão interfacial para deslocar o óleo, melhorando dessa forma a eficiência de deslocamento 

(SARATHI, 1999). 

Já a injeção de soluções de polímeros, empregada com o objetivo de bloquear regiões 

de alta permeabilidade para melhorar a distribuição areal e vertical da água a ser injetada, 

fazendo com que a mesma entre em contato com o óleo não varrido pela água injetada 

anteriormente, pode vir a ser considerada como processo de controle da mobilidade 

(CATONHO, 2013). 

Nos processos miscíveis o objetivo é injetar fluidos que são diretamente miscíveis com 

o óleo ou que gerem miscibilidade no reservatório por meio de alteração na composição. Como 
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exemplos desses métodos, têm-se a injeção de hidrocarbonetos solventes ou de CO2. O 

comportamento de fase é o principal fator na aplicação de tais processos (CATONHO, 2013). 

Os processos térmicos se baseiam na injeção de energia térmica ou na geração in-situ 

de calor para a melhoria da recuperação de óleo. A injeção de vapor e a combustão in-situ a 

partir da injeção de ar ou de oxigênio são exemplos de métodos dessa categoria. Alterações na 

viscosidade do óleo, comportamento de fase favorável, e em alguns casos, reações químicas 

são os mecanismos primários que levam à melhoria da recuperação de óleo. Como exemplos 

de outros métodos, têm-se os microbianos, a injeção de CO2 imiscível e a mineração de 

recursos localizados em profundidades rasas (SARATHI, 1999). Tendo em vista o enfoque 

dessa tese, somente os métodos térmicos serão abordados. 

 

 

2.3.1 Métodos Térmicos para Recuperação de Petróleo 

 

Os métodos térmicos de recuperação são os mais utilizados na extração dos óleos 

pesados. Esses métodos têm como finalidade aumentar a temperatura média do reservatório, 

consequentemente, reduzindo a viscosidade do óleo e melhorando sua mobilidade no meio 

poroso. Na atualidade, encontram-se disponíveis diferentes métodos térmicos, os quais são 

apresentados na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Variação dos processos térmicos. 

 

Fonte: Adaptado de Stosur et al., 2003. 
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A injeção de vapor pode se apresentar de diferentes formas sendo essas relacionadas 

de acordo com a disposição e a geometria dos poços (injetores e produtores) no reservatório. A 

injeção de vapor em um sistema com poços verticais (injetores e produtores), apresenta dois 

modos de operação: cíclico e contínuo. O modo cíclico alterna fases de injeção e produção num 

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

poços produtores vizinhos serem atingidos pelo banco de alta temperatura (QUEIROZ, 2006). 

Já os processos THSF (Toe-to-Heel Steam Flooding) e SAGD (Steam Assisted Gravity 

Drainage) utilizam os avanços tecnológicos na perfuração de poços horizontais para a 

recuperação de óleo pesado. A principal diferença entre esses mecanismos, é que o método 

THSF utiliza poços de injeção verticais, enquanto, que o SAGD utiliza um sistema com poços 

injetores e produtores horizontais (XIA; GREAVES, 2000). Existem outras variações de 

aplicação do processo de injeção de vapor, entretanto, os citados são mais discutidos e utilizados 

pela indústria. 

A combustão in-situ apresenta em sua forma convencional uma combinação de poços 

verticais (injetores e produtores). O processo é denominado progressivo (frontal), quando a 

frente de combustão se propaga na direção do fluxo de ar, ou reverso, quando os sentidos são 

opostos. A combustão progressiva ainda pode ser classificada como seca, quando só ar é 

injetado, ou molhada, quando ar e água são injetados (TARIFA, 2014). O método THAI (Toe-

to-Heel Air Injection) é uma variação do processo de queima, que integra a combustão in-situ 

e os poços horizontais. Nesse sistema, um poço produtor é posicionado em uma unidade de 

linha no reservatório e a injeção de ar se dá através de poços de injeção verticais ou horizontais, 

esses arranjos são identificados como, VIHP e HIHP, respectivamente (GREAVES; REN; 

XIA, 1999). O processo CAPRI, por sua vez, é a extensão catalítica do método THAI, onde 

um catalisador é inserido externamente ao longo do poço produtor horizontal (XIA; 

GREAVES, 2000). Existem outras variações de aplicação da combustão in-situ, porém, os 

citados são mais discutidos e utilizados pela indústria. 

O aquecimento elétrico e suas aplicações são baseados na frequência da corrente 

elétrica aplicada à ferramenta. Estes métodos são aplicados em campo, através do uso de um 

magnetron ou aquecedor de fundo de poço. Esses métodos podem ser divididos em: 

aquecimento resistivo/ôhmico, que aplica correntes de baixa frequência; aquecimento de micro-

ondas (dielétrico), que aplica correntes de alta frequência; e ferramentas de indução, que 

utilizam uma ampla faixa de correntes de baixa a média frequência, dependendo dos requisitos 

de aquecimento e temperatura desejada (HASCAKIR; BABADAGLI; AKIN, 2008). 

Independente da frequência aplicada, esses métodos consistem na irradiação de uma onda 
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eletromagnética na formação, a partir de eletrodos. À medida que essa onda se propaga no meio, 

encontra a resistência de fluidos e outros materiais do reservatório, resultando em perda de sua 

intensidade e conversão dessa energia em calor (DINIZ, 2014).  

Dentre os métodos térmicos apresentados, a injeção contínua de vapor é o método 

térmico mais utilizado no mundo, seguido pelo processo de combustão in-situ 

(KOOTTUNGAL, 2012). Na injeção de vapor, vapor de água é injetado como meio para levar 

calor para o reservatório. Porém, durante essa transição há algumas desvantagens como, por 

exemplo, a perda de calor no poço e superfície, principalmente, em reservatórios profundos e a 

perda de calor para formações adjacentes em reservatórios pouco espessos (HE et al., 2005). 

Na combustão in-situ, um gás contendo oxigênio é injetado no reservatório, onde reage 

com uma fração do óleo, gerando uma frente de calor que se desloca através do reservatório 

(GREEN; WILLHITE, 1998). Essa formação da frente de combustão dentro do próprio 

reservatório evita perdas de calor no poço e superfície, atribuindo uma vantagem ao processo 

de combustão in-situ quando comparado com outros métodos de recuperação. Isso faz com que 

o processo seja mais eficiente do ponto de vista térmico, devido ao fato das perdas de calor 

ficarem limitadas as formações adjacentes ao reservatório (SIERRA, 2015). 

Esse incremento na energia térmica proporciona várias alterações dentro do reservatório 

ativando mecanismos que auxiliam na recuperação de óleo. Entre esses mecanismos têm-se 

como principais pontos, a redução da viscosidade com o aumento da temperatura, favorecendo 

a mobilidade do óleo e a dilatação da formação ocasionando a expulsão dos fluidos (SILVA, 

2010). A Figura 2.2, apresenta, um exemplo, da sensibilidade de três curvas para óleos com 

diferentes viscosidades (300 cP, 1000 cP e 3000 cP) na condição de 100 oF (37,8oC) no 

reservatório versus temperatura (BARILLAS, 2005). 

A aplicação desses processos térmicos também tem como finalidade minimizar o ritmo 

da queda de pressão do reservatório, uma vez que os fluidos e a rocha aquecidos se expandem, 

provendo energia adicional para a expulsão de fluidos do reservatório. Adicionalmente, o calor 

transferido acarreta a vaporização das frações mais leves do óleo contido no meio poroso, que 

em contato com as regiões mais fria da formação se condensa, formando um solvente ou banco 

miscível à frente da zona de vapor (RODRIGUES, 2012). 
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Figura 2.2: Comportamento do óleo - Viscosidade versus Temperatura. 

 

Fonte: Adaptado de Barillas, 2005. 

 

 

2.4 Combustão In-Situ 

 

A combustão in-situ é um dos processos de recuperação de óleo mais antigo aplicado 

na indústria de petróleo, que apesar da sua complexidade, se apresenta como uma técnica 

eficiente quando aplicada em reservatórios com uma ampla variedade de propriedades. Por essa 

razão, e dentro do contexto das políticas que procuram prover soluções tecnológicas com intuito 

de incrementar a produção de óleo em campos de petróleo, o processo tem sido considerado 

como uma alternativa a ser avaliada em um campo maduro de óleo pesado do Nordeste 

Brasileiro (SIERRA, 2015).  

A Figura 2.3, mostra que um gás contendo um percentual de oxigênio é injetado no 

reservatório, já há relatos do uso de 100% de oxigênio, onde reage com o óleo cru da formação, 

formando uma frente (zona) de combustão que se propaga pelo reservatório (GREEN; 

WILLHITE, 1998). A liberação de calor proveniente desse contato dentro do reservatório, 

explica o termo “in-situ” oriundo do Latim, pela oxidação de uma porção de óleo estimada em, 

aproximadamente, 10% do óleo in-situ da formação (FAROUQ ALI; THOMAS, 1996; 
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GREAVES et al., 2000). O combustível consumido pela frente de combustão não é o óleo cru 

do reservatório, mas o resíduo rico em carbono (coque) resultado do processo de craqueamento 

térmico e de destilação do óleo cru residual próximo da frente de combustão (PRATS, 1982). 

 

Figura 2.3: Esquema do processo de combustão in-situ. 

 

Fonte: Adaptado de Alberta Research Council, 2006. 

 

As características de deposição de combustível determinam o volume de ar requerido 

para o projeto. As propriedades do reservatório determinam as vazões de injeção de ar e a 

velocidade requerida pela frente de calor. Com essas variáveis é possível determinar o 

dimensionamento das instalações de compressores necessárias para um projeto específico e que 

geralmente representam um investimento considerável na construção do projeto. Os custos da 

compressão de ar podem ser altos, dependendo da pressão requerida. Por causa da 

complexidade do processo e do seu risco de falha, uma instalação piloto é normalmente 

recomendada. Um bom indicador econômico da operação é a razão entre os volumes de ar 

injetado e de óleo produzido. Projetos de sucesso têm razões ar/óleo inferiores que 3500 

m³STD/m³ (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

De acordo com o sentido de propagação da frente de combustão em relação ao fluxo de 

ar, o processo de combustão in-situ pode ser classificado como combustão direta, quando a 
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frente de combustão avança no mesmo sentido do fluxo de ar, ou como combustão reversa, 

quando a frente de combustão move-se no sentido contrário ao fluxo de ar. Essas duas variantes 

vêm sendo estudadas em laboratório e em testes de campo, porém, a combustão reversa não 

tem sido desenvolvida comercialmente (GREEN; WILLHITE, 1998). 

 

 

2.4.1 Combustão In-Situ Direta 

 

A combustão direta é ainda subdividida em combustão seca e combustão molhada. No 

processo seco, somente ar ou ar enriquecido com oxigênio é injetado no reservatório para 

sustentar a combustão. No processo molhado, ar e água são coinjetados no reservatório através 

do poço injetor (CATONHO, 2013). 

 

 

2.4.1.1 Combustão In-Situ Seca 

 

A combustão seca direta é o procedimento de queima mais utilizado e consiste em 

injetar ar seco no reservatório para manter a frente de combustão que se desloca na direção do 

fluxo de ar (poço injetor em direção ao poço produtor) (ARAUJO, 2012b). A ignição do óleo 

é o primeiro requisito para a combustão in-situ, e ocorre no reservatório após alguns dias ou 

semanas depois do início da injeção de ar. Caso a frente de combustão não ocorra de forma 

espontânea, devido a reatividade do óleo, podem ser utilizados queimadores de fundo de poço, 

aquecimento eletromagnético ou agentes pirofóricos. Após a ignição, a frente de combustão é 

propagada por um fluxo contínuo de ar, sendo que a medida que a frente de calor se expande 

no meio poroso, distintas zonas podem ser encontradas entres os poços injetores e produtores 

como resultado do transporte de calor, de massa e das reações químicas que ocorrem no 

processo (CASTANIER; BRIGHAM, 2002).  

Estas diferentes regiões foram reconstruídas por Wu e Fulton (1971), a partir da 

descrição de Tadema (1959), que relatou históricos de produção de óleo e temperatura, a partir, 

de experimentos em tubos de combustão. Estas zonas são denominadas como: (A) zona 

queimada, (B) zona de combustão, (C/D) zona de vaporização e craqueamento térmico, (E) 

zona de condensação, (F) banco de água, (G) banco de óleo e (H) zona pura. Um diagrama 

esquemático com estas regiões pode ser visualizado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Perfis de Temperatura e Saturação e as zonas formadas durante o processo de queima. 

 

Fonte: Adaptado de Wu e Fulton, 1971. 

 

 A zona queimada (A) é a região preenchida com o ar injetado onde a frente de 

combustão passou, não deixando óleo remanescente, podendo ter pequenas quantidades de 

resíduos sólidos orgânicos não queimados. Como tem sido submetido a altas temperaturas, 

alterações nos minerais são possíveis. Devido ao fluxo contínuo de ar, a temperatura da zona 

queimada aumenta a temperatura do ar injetado a valores próximos da zona de combustão 

(CASTANIER; BRIGHAM, 2002). 

A zona de combustão (B) apesar de muito fina, apresenta a temperatura mais elevada 

dentre as regiões citadas na Figura 2.4. Neste setor, o oxigênio reage com o combustível, 

ocorrendo reações de oxidação à altas temperaturas (OAT), tendo como produtos da queima, 

água e óxidos de carbono. O combustível não é carbono puro, mas um hidrocarboneto com 

razão atômica H/C variando entre 1,0 e 2,0. Esse combustível é formado na zona de 

craqueamento imediatamente à frente da zona de alta temperatura, e o produto do craqueamento 

e a da pirólise é depositado na matriz da rocha. (CATONHO, 2013). 

A zona de craqueamento térmico e vaporização (C/D) estão localizadas a jusante da 

frente de combustão. Nessa região não ocorrem as reações de oxidação, pois todo oxigênio foi 

consumido na zona de combustão (zona anterior), assim, os hidrocarbonetos leves em contato 
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com a extremidade da região anterior, de elevada temperatura, vaporizam-se e são transportadas 

para jusante, onde elas condensam e misturam-se com o óleo cru original (destilação). As 

frações mais pesadas sofrem pirólise, resultando em gases de hidrocarbonetos e em combustível 

orgânico sólido depositado na rocha (CATONHO, 2013). 

Em contato com à zona de craqueamento térmico e vaporização está a zona de 

condensação (E). Essa região é formada por um sistema com duas fases (líquido e vapor). O 

vapor, que normalmente entra nesta zona, condensa-se e dissolve-se no óleo melhorando sua 

mobilidade no meio poroso. A temperatura desta zona depende da pressão parcial da água na 

fase gasosa (TARIFA, 2014). 

O banco de água (F) é a zona formada por um banco de água proveniente da 

condensação do vapor d`água, resultando em uma região com uma saturação de água maior que 

a original (CHICUTA, 2009). O banco de óleo (G) é a região que contém a maioria do óleo 

deslocado incluindo a maior parte das frações mais leves que resultaram do craqueamento 

térmico. A zona pura (H) é a região onde nenhuma característica inicial do reservatório foi 

alterada pela frente de combustão, exceto por um possível aumento na saturação de gás devido 

ao fluxo de gases provenientes da combustão (CO2, CO e N2) (CASTANIER; BRIGHAM, 

2002). 

O processo de combustão in-situ direta ou convencional tem sua aplicação recomendada 

em reservatórios com profundidade estimada entre 61 m a 1530 m, pois o custo de compressão 

do ar é uma limitação, para óleos com uma gravidade API entre 8º e 26º, este intervalo API 

garante a quantidade de deposição do coque para manter a frente de combustão (TARIFA, 

2014). 

 

 

2.4.1.2 Combustão In-Situ Molhada 

 

A combustão úmida, conhecida também por COFCAW, em inglês – “Combination of 

Forward Combustion and Water”, é uma variação da combustão direta, onde a água é injetada 

com o ar simultaneamente ou de forma intermitente (ARAÚJO, 2012a). Essa variação foi 

desenvolvida com o intuito de melhorar a eficiência do processo de queima através da injeção 

de água, considerando o fato da água poder absorver e transportar parte do calor armazenado 

na matriz de forma muito mais eficiente que o ar (SARATHI, 1999). 

No processo de combustão seca, a maior parte do calor gerado pela combustão é 

armazenado na zona queimada atrás da zona de combustão ou perde-se para formações 
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vizinhas, não sendo utilizado para favorecer o deslocamento do óleo no meio poroso 

(EGUONO, 2010). Isso ocorre devido ao ar injetado no reservatório possuir baixa capacidade 

calorifica, e não conseguir transportar a energia em forma de calor que se acumula na rocha 

aquecida tão rapidamente quanto é gerado (CATONHO, 2013). 

A água, por sua vez, injetada no reservatório absorve o calor produzido pela zona 

queimada, ocorrendo a conversão de água em vapor, que passa através da frente de combustão, 

e libera o calor ao se condensar nas porções mais frias do reservatório, resultando em um 

movimento da frente de calor e deslocamento do óleo mais rápido (CHICUTA, 2009). 

Processos de combustão molhada podem ser classificados dependendo da razão água/ar 

injetados, tais como: incompleta, normal e super molhada. O processo de combustão molhada 

incompleta ocorre quando em baixas vazões de injeção, a água é convertida em vapor 

superaquecido recuperando apenas parte do calor produzido pela zona queimada 

(BRIGHMAN; CASTANIER, 2007). Na Figura 2.5 podem ser visualizados perfis de 

temperatura e de saturação para a variação do processo de queima incompleta. 

 

Figura 2.5: Perfis de temperatura e saturação do processo de combustão in-situ molhada incompleta. 

 

Fonte: Adaptado de Sarathi, 1999. 

 

A combustão molhada, normal, ocorre quando a água é injetada com vazões 

intermediárias recuperando todo o calor produzido pela zona queimada (BRIGHMAN; 

CASTANIER, 2007). Na Figura 2.6 podem ser visualizados perfis de temperatura e de 

saturação para a combustão molhada normal.  
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Figura 2.6: Perfis de temperatura e de saturação do processo de combustão in-situ molhada normal. 

 

Fonte: Adaptado de Sarathi, 1999. 

 

A combustão super molhada, por sua vez, ocorre quando há arrefecimento da 

temperatura da frente de combustão devido as altas vazões de injeção de água (BRIGHMAN; 

CASTANIER, 2007). Isso ocorre devido a vaporização d`água consumir a maior parte do calor 

produzido pela frente de combustão, impedindo que as reações ocorram nesta região, 

consequentemente, minimizando a produção de energia em forma de calor (DIETZ, 1970). A 

Figura 2.7 mostra perfis de temperatura e de saturação para a combustão molhada super 

molhada. 
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Figura 2.7: Perfis de temperatura e de saturação do processo de combustão in-situ super molhada. 

 

Fonte: Adaptado de Sarathi, 1999. 

 

A variação do processo não incrementa a produção de óleo, mas aumenta a velocidade 

da frente de combustão e reduz os custos com relação à compreensão de ar. As taxas de injeção 

de água são muito difíceis de se determinar devido a heterogeneidades dos reservatórios 

(SARATHI, 1999). Alguns ensaios experimentais e de campo mostraram que a combustão 

molhada reduz a quantidade de óleo queimado como combustível, aumentando a quantidade de 

óleo deslocado e redução das necessidades de ar para queimar um determinado volume do 

reservatório (TABASINEJAD; KARRAT; VOSSOUGHI, 2006).  

 

 

2.4.2 Combustão In-Situ Reversa  

 

O processo de combustão direta apresenta inúmeros problemas de injetividade quando 

aplicados em reservatórios com óleo pesado e betume. Este fato, ocorre porque o óleo deve fluir 

da região aquecida e estimulada para porções mais frias da matriz porosa. O óleo viscoso se 

torna menos móvel e tende a criar barreiras ao fluxo. Com o intuito de minimizar os problemas 

enfrentados pela combustão direta, o processo reverso foi proposto e analisado em laboratório 

(CRUZ, 2010; SARATHI, 1999). 

Nesta variação do método um pré-aquecimento na região próximo ao poço produtor é 

realizado até atingir a temperatura desejada. Em seguida, dar-se início a injeção de ar com a 
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frente de combustão movendo-se no sentido contrário ao fluxo, ou seja, contracorrente de ar 

(BANSAL, 2009). O ar injetado tem que viajar através do reservatório, para contatar o conceito 

básico de combustão in-situ. A maior parte do calor gerado permanece entre o poço de produção 

e o óleo quando mobilizado, minimizando seu arrefecimento e a resistência ao fluxo que e muito 

baixa, aos arredores do poço produtor, quando comparados com o processo convencional 

(SARATHI, 1999). Na Figura 2.8 podem ser visualizados os perfis de temperatura e saturação 

referentes ao processo de combustão reversa. 

 

Figura 2.8: Perfis de temperatura e de saturação do processo de combustão in-situ reversa. 

 

Fonte: Adaptado de Prats, 1982. 

 

Nesta Figura 2.8, observa-se a extensão da região de alta temperatura na zona queimada 

(Zona 4) (CATONHO, 2013). A frente de combustão (Zona 3) em contato com óleo provoca 

a destilação das frações mais leves e craqueamento das frações pesadas, resultando em uma 

quantidade relativamente grande de combustível sólido (coque) quando comparados com o 

processo convencional (OKLANY, 1992). Os vapores formados se aproximam das seções mais 

frias da zona queimada resultando em alguma condensação, podendo existir frações de óleo e 

água ao redor do poço produtor. A região a montante da zona de combustão (Zona 2) é aquecida 

por condução, o que leva a reações de oxidação à baixas temperaturas (OBT) e à geração de 
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calor em taxas consideráveis. A montante desta zona, está a de óleo original (Zona 1), não 

afetada pelo processo, exceto pelo fluxo de ar (CATONHO, 2013). 

De acordo com Sarathi (1999), os princípios operacionais da combustão reversa não 

são tão bem entendidos quanto o método de queima convencional. Embora o processo de 

combustão seja essencialmente o mesmo, seu movimento não é controlado pela taxa de 

combustível consumido, mas pelo fluxo de calor. Para que a queima ocorra, três elementos 

essências são requeridos: oxigênio (comburente), combustível e elevadas temperaturas para que 

a ignição possa acontecer. O comburente está presente entre o poço injetor e a zona de 

combustão e o combustível encontra-se por todas as partes do reservatório. O fator que 

determina onde a queima ocorre é a alta temperatura próximo ao poço produtor durante a 

ignição. Como o calor gerado durante a queima eleva a temperatura original do reservatório na 

direção do poço injetor, a frente move-se nesta direção. A frente de combustão não pode se 

mover em direção ao poço produtor visto que todo o oxigênio está sendo consumido na frente 

de combustão. Sendo assim, o processo de combustão está buscando fontes de oxigênio com a 

finalidade de poder mover-se tão rápido quanto o calor possa ser gerado pelas elevadas 

temperaturas. 

Embora a combustão reversa tenha sido demonstrada em laboratório, não tem histórico 

de testes em campo (TRANTHAM; MARX, 1966). A principal causa dessa falta de testes em 

campo tem sido a insegurança com relação à ignição espontânea perto do poço de injeção 

(SARATHI, 1999). 

 

 

2.5 Toe-to-Heel Air Injection (THAITM) 

 

O processo “toe-to-heel air injection” (THAITM), marca registrada pela Petrobank 

Energy e Resources Ltd., é um processo especial de recuperação de petróleo que consiste na 

integração da combustão in-situ e os avanços tecnológicos dos poços horizontais com o intuito 

de superar os problemas que afligem o uso da combustão in-situ convencional (COATES; 

ZHAO, 2001). A principal característica deste método é a utilização de poços horizontais para 

a produção de óleo, em vez de um poço vertical como no processo convencional, e o ar que 

pode ser injetado através de um poço horizontal ou vertical. Estes arranjos são identificados 

como HIHP e VIHP, respectivamente (GREAVES et al., 2001; GREAVES; REN; XIA, 

1999). Essas configurações podem ainda ser estendidas através do reservatório em uma unidade 
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de linha escalonada, através do emprego adicional de poços produtores e injetores (horizontais 

ou verticais) (HI2HP, VI2HP, 2VIHP, entre outros) (XIA; GREAVES, 2000). 

Na Figura 2.9, observa-se uma ilustração da variação do processo de combustão in-situ, 

com produção de óleo em poço horizontal e injeção de ar em poço vertical, arranjo denominado 

VIHP. O mecanismo do processo THAI e semelhante ao processo CIS convencional, ou seja, a 

queima de um resíduo pesado, ou fração de coque, que produz energia em forma de calor para 

aumentar a temperatura da formação, com a finalidade de reduzir a viscosidade in-situ do óleo 

e, consequentemente, aumentando sua mobilidade no meio poroso (XIA et al., 2003; XIA; 

GREAVES, 2005; XIA; GREAVES; TURTA, 2003). 

 

Figura 2.9: Esquema do processo "Toe-to-Heel Air Injection". 

 

Fonte: Adaptado de Greaves, Xia e Ayasse, 2005. 

 

O comburente injetado no reservatório migra, preferencialmente, para a frente de 

combustão em virtude do gradiente de difusão do oxigênio, estabelecido sob condições de 

estado estacionário. Isso ocorre devido ao equilíbrio entre o fluxo de oxigênio estequiométrico 

necessário para queimar o combustível (zona de coque) previsto a jusante da frente de 

combustão e da eliminação dos gases de combustão. Os gases de combustão e fluidos 

mobilizados (zona móvel) são atraídos para baixo, no sentido do poço produtor horizontal 

(GREAVES; XIA, 2000).  
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Dessa forma, o THAITM pode ser considerado um processo de gravidade assistida sendo 

controlado pelo gradiente de pressão, porém, a segragação gravitacional não é um fator 

dominante, uma vez que, o óleo frio proporciona uma vedação natural ao longo do poço 

horizontal e cria uma barreira viscosa, impedindo qualquer desvio do gás (XIA; GREAVES, 

2005).  

Essa vedação impede que os efeitos indesejáveis de canalização de gás que ocorrem no 

processo CIS convencional ocorram no THAI, proporcionando uma estabilidade a variação do 

processo de queima. Assim, THAI pode ser classificado como um  processo de “deslocamento 

de curta distância”, uma vez que, óleo mobilizado não atravessa a região fria devido a barreira 

viscosa, contrariando, o método convencional, onde o óleo percorre uma grande distância entre 

os poços injetores e produtores (XIA et al., 2003). Na Figura 2.10 pode ser observado uma 

ilustração relacionada aos processos de deslocamento de curta e longa distância. 

 

Figura 2.10: Processos de deslocamento de curta e longa distância. 

 

Fonte: Adaptado de University of Bath, 2002. 

 

Um item que poderia desestabilizar o processo THAI, seria a canalização de ar 

(oxigênio) diretamente no “dedo” do poço produtor horizontal, uma vez que, durante a fase de 

arranque (inicial) não há nenhuma vedação neste segmento (UNIVERSITY OF BATH, 2002). 

Para evitar esse possível problema, é essencial que durante a fase de inicialização, seja 

alcançada temperaturas superiores a 500oC, formando uma câmara de calor próximo ao topo da 

camada de óleo (XIA; GREAVES, 2005). Na Figura 2.11 pode-se observar uma ilustração do 

processo na fase inicial. 
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Figura 2.11: Fase inicial do processo "Toe-to-Heel Air Injection". 

 

Fonte: Adaptado de Xia, Greaves e Turta, 2003. 

 

A elevada temperatura da frente de combustão assegura que todo o oxigênio injetado 

seja completamente consumido. Os gases produzidos pela queima no “dedo” do poço 

horizontal, contêm zero, ou uma pequena fração de oxigênio. Embora, a frente de calor formada 

se expande no interior do reservatório, afastando-se do poço de injeção, onde as altas 

temperaturas atingidas asseguram que a oxidação continue consumindo todo o oxigênio 

injetado (XIA et al., 2003). 

Após a frente de calor se propagar pelo reservatório, tornando-se ancorada sobre o poço 

horizontal, a estabilidade do processo, encontra-se dependente da manutenção das altas 

temperaturas, evitando complicações das reações de oxidação a baixa temperatura (OBT), 

permitindo que o óleo seja craqueado em frações mais leves e em um resíduo mais pesado, ou 

coque (XIA; GREAVES, 2005).  Postula-se que este resíduo pesado, ou de coque, crie uma 

vedação estanque ao gás, no interior do poço horizontal, impedindo que haja canalização de 

oxigênio atrás da frente de combustão. Essa vedação ocorre dinamicamente, isto é, acaba sendo 

produzido enquanto a frente de combustão viaja ao longo do poço produtor (XIA; GREAVES; 

TURTA, 2003). Na Figura 2.12 pode ser observado uma fase intermediária do processo e o 

efeito de vedação no poço produtor. 
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Figura 2.12: Fase intermediária do processo "Toe-to-Heel Air Injection". 

 

Fonte: Adaptado de Xia, Greaves e Turta, 2003. 

 

Ensaios experimentais realizados envolvendo o processo THAI, com uma amostra de 

óleo de 20oAPI, fornecida pela British Petroleum (BP), a partir, de seu campo Clair no Norte 

do Reino Unido indicaram um ganho na qualidade do óleo produzido por volta de 10oAPI 

(HEAVYOILINFO, 1993). Já o projeto piloto deste processo teve início em 2006, no campo 

Conklin, localizado em Alberta, Canadá, sendo fechado em 2011, por terem atingidos todos os 

objetivos de desenvolvimento, tais como as altas temperaturas atingidas pela frente de 

combustão (900oC), que se expandiu pelo reservatório, varrendo 40% da camada de óleo, sem 

deixar óleo residual atrás da zona de alta temperatura, apresentando um percentual de óleo 

recuperado de, aproximadamente, 60%, entre outros (GREAVES; DONG; RIGBY, 2012). 

 

 

2.6 Reações Químicas e Cinética 

 

O processo de queima em meios porosos envolve uma grande quantidade de reações 

químicas devido à complexidade do óleo, sendo difícil representar todas as reações que ocorrem 

durante o processo de combustão in-situ, devido um grande número de expressões e parâmetros 

cinéticos. Esta complexidade está relacionada à estrutura química dos hidrocarbonetos 
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individuais, uma vez que, muitos desses componentes possuem várias ligações coexistentes 

carbono-hidrogênio (C-H) que podem reagir, sucessivamente ou simultaneamente, e muitas 

vezes produzem reações intra-moleculares. Sendo que, mesmo com modelos de oxidação dos 

componentes do óleo detalhado, não poderiam ser incorporados nos simuladores existentes, 

devido a limitações computacionais (FASSIHI; BRIGHAM; RAMEY JR, 1984a). 

De acordo com Sarathi (1999), as reações químicas que ocorrem dentro do 

reservatório podem ser agrupadas em três categorias dependendo dos intervalos de temperatura. 

A primeira reação, conhecida como Low Temperature Oxidation (LTO) ou oxidação em baixas 

temperaturas (OBT), engloba reações que resultam na produção de compostos oxigenados e em 

pouca ou nenhuma fração de óxido de carbono, sendo dominantes em temperaturas inferiores a 

300oC. A segunda, Intermediate Temperature Oxidation (ITO) ou oxidação em temperaturas 

intermediárias (OTI), que correspondem as reações de formação de combustível que envolvem 

craquequeamento/pirólise de hidrocarbonetos que levam à formação de coque. A última, a 

reação conhecida por High Temperature Oxidation (HTO) ou oxidação ocorrida em altas 

temperaturas (OAT), consistem por reações exotérmicas envolvendo a combustão do coque, 

envolvendo temperaturas maiores que 350oC. Além disso, outro aspecto importante para o 

processo de queima está relacionado com a variável velocidade que ocorre nas reações citadas, 

anteriormente, sendo abordada pela cinética das reações, e que podem ser definidas como o 

estudo da taxa e a extensão de transformações químicas dos reagentes em produtos e a 

quantidade de reagente utilizada nas reações químicas. 

 

 

2.6.1 Reações de Oxidação em Baixas Temperaturas (OBT) 

 

As reações de oxidação em baixas temperaturas (OBT) tendem a ocorrer com a inserção 

de oxigênio nos hidrocarbonetos, formando compostos parcialmente oxigenados como ácidos 

carboxílicos (RCOOH), aldeídos (RCHO), cetonas (R2CO), alcoóis (R3COH) e hidroperóxidos 

(R3COOH) (BURGER; SAHUQUET, 1972). Essas reações são também conhecidas como 

reações de adição de oxigênio e dependem da composição do óleo, pressão, temperatura, ar 

injetado, entre outros (SARATHI, 1999). Na Equação 2.1 observa-se a forma geral das reações 

de oxidação a baixas temperaturas.  

 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 +  𝑂2 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎           (Equação 2.1) 
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Essas reações são muito complexas e não muito bem compreendidas, porém, acredita-

se que os produtos formados resultam da condensação dos componentes de baixo peso 

molecular em compostos com maior peso molecular, provocando um aumento da viscosidade 

do óleo dentro do reservatório (CASTANIER; BRIGHAM, 2002; BOUSAID; RAMEY JR, 

1968). De acordo com Yannimaras (1997), esse efeito foi observado em ensaios experimentais 

com óleos pesados, onde as reações OBT afetaram a mobilidade do óleo, visto que aumentaram 

a viscosidade e a massa específica, inibindo a produção de óleo.  

Em reservatórios de óleos pesados, a pré-oxidação em baixas temperaturas também 

aumenta consideravelmente a disponibilidade de combustível e a subsequente demanda de ar 

para o processo de queima, minimizando as condições que ocorrem as OBT em óleos pesados 

(SARATHI, 1999). 

 

 

2.6.2 Reações de Oxidação em Temperaturas Intermediárias (OTI) 

 

A oxidação em temperaturas intermediárias (OTI), também conhecidas como reações 

de pirólise, são responsáveis pela deposição de combustível no reservatório que será consumido 

pela frente de calor (SARATHI, 1999). Segundo Fassihi, Brigham e Ramey Jr (1984a), os 

mecanismos de deposição de combustível nos reservatórios têm sido discutidos por muitos 

pesquisadores, e alguns acreditam que o combustível responsável pela queima é o carbono puro 

depositado sobre a rocha, após a seguinte reação de pirólise (Equação 2.2). 

 

(𝐶𝑥𝐻𝑦) → 𝑥𝐶 ↓  + [
𝑦

2⁄ ]𝐻2                (Equação 2.2) 

 

Outros assumem que o mecanismo de deposição dominante é através do craqueamento, 

que proporciona a quebra das moléculas devido a energia em forma de calor, o que leva à 

formação de coque no meio poroso, como a Equação 2.3.  

 

(𝐶𝑥𝐻𝑦) → 𝐶𝑛𝐻𝑚 ↓  + 𝐶𝑥−𝑛𝐻𝑦−𝑛               (Equação 2.3) 

 

As reações envolvendo temperaturas intermediárias são, principalmente, homogêneas 

(gás/gás) com absorção de calor e envolvem três tipos de reações, tais como a desidrogenação, 

craqueamento e condensação. Nas reações de desidrogenação, os átomos de hidrogênio são 
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retirados dos hidrocarbonetos. Nas reações de craqueamento as ligações carbono-carbono dos 

hidrocarbonetos mais pesados são rompidas, resultando em hidrocarbonetos menores, com 

menor quantidade de átomos de carbono. E no caso das reações de condensação, o número de 

átomos de carbono nas moléculas aumenta resultando na formação de hidrocarbonetos mais 

pesados (SARATHI, 1999). 

Os hidrocarbonetos de cadeia linear, parafinas, não sofrem reação de condensação, eles 

sofrem desidrogenação e/ou craqueamento dependendo do comprimento da cadeia carbônica. 

Em geral, cadeias de carbono curtas (de metano a butano) sofrem desidrogenação e moléculas 

maiores sofrem craqueamento. As reações de craqueamento ocorrem com a quebra das ligações 

carbono-carbono, seguida pela desidrogenação. As moléculas desidrogenadas recombinam-se, 

formando moléculas mais pesadas e, eventualmente, levando à formação de coque. Dessa 

forma, as longas cadeias lineares de parafina, quando sujeitas ao calor ou a temperaturas 

suficientemente altas, frequentemente, produzem coque e consideráveis quantidades de frações 

de hidrocarbonetos voláteis (SARATHI, 1999). 

 

 

2.6.3 Reações de Oxidação em Altas Temperaturas (OAT) 

 

A oxidação tende a ocorrer em altas temperaturas (OAT) devido à alta quantidade de 

comburente e de combustível, formando dióxido de carbono (CO2), óxido de carbono (CO) e 

água (H2O), ocorrendo rupturas nas ligações carbono/hidrogênio (BURGER; SAHUQUET, 

1972; CASTANIER; BRIGHAM, 2002). As reações OAT são heterogêneas, envolvendo três 

fases (gasosa, líquida e sólida), e são caracterizadas pelo consumo de todo o oxigênio. A 

estequiometria dessas reações é dada pela Equação 2.4 (PRATS, 1982): 

 

𝐶𝐻𝑛 + (1 −  𝑚 2⁄ + 𝑛
4⁄ )𝑂2 → (1 − 𝑚)𝐶𝑂2 + 𝑚𝐶𝑂 +  𝑛 2⁄ 𝐻2𝑂           (Equação 2.4) 

 

Na qual:  

 

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

m = razão molar de dióxidos de carbono (CO+CO2) produzidos. É igual a zero caso a 

combustão seja completa. 

Essas reações OAT são também conhecidas por reações de “quebra de cadeia” 

(CATONHO, 2013). Segundo os pesquisadores Moore; Mehta; Ursenbach (2002), em 
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muitos reservatórios de óleo pesado as reações de quebra de cadeia não ocorrem com 

temperaturas inferiores a 450oC. 

 

 

2.6.4 Cinética das Reações 

 

As reações que ocorrem no meio poroso não são simples, uma vez que, elas ocorrem em 

diferentes intervalos de temperatura (FASSIHI; BRIGHAM; RAMEY JR, 1984b). Dessa 

forma, elas podem ser descritas pelo seu comportamento de equilíbrio termodinâmico, 

denominado equilíbrio constante, mas também pelo seu comportamento cinético. Para este 

último à taxa de reação usada, descreve o quão rapidamente uma reação química pode ocorrer, 

sendo responsável pela energia de ativação da equação. A velocidade da reação química pode 

ser descrita por cada reação, separadamente, mas também pela reação global. Neste caso, a taxa 

de reação é representada por uma média de todas as taxas de reações individuais que ocorrem 

(SARATHI, 1999). Comumente, a maioria dos pesquisadores descreve as taxas de reação da 

combustão in-situ (CIS) por modelos simples de taxa de reação, que dependem da relação entre 

o combustível e a pressão parcial do oxigênio disponível, este modelo pode ser observado na 

Equação 2.5. 

 

𝑅𝑐 =
𝑑𝐶𝑚

𝑑𝑡
⁄ = 𝑘𝑃𝑂2

𝑎 𝐶𝑓
𝑏                (Equação 2.5) 

 

onde: 

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

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

 PO2 (bar) = pressão parcial do oxigênio; 

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

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

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

 

Essa reação global é uma forma conveniente de aproximar os efeitos de muitas reações 

elementares que ocorrem no reservatório durante o processo de combustão. Sua taxa deve, 

portanto, representar uma média apropriada de todas as taxas das reações individuais 

envolvidas. Modelos detalhados e completos de oxidação de hidrocarbonetos não existem e, 
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mesmo se existissem não poderiam ser incluídos nos simuladores em virtude da grande 

exigência computacional. Por isso, apenas modelos de oxidação detalhados foram 

desenvolvidos e validados somente para moléculas mais simples (CATONHO, 2013). 

De acordo com Bousaid e Ramey Jr (1968), através de estudos experimentais, a reação 

de primeira ordem é dependente da concentração de combustível (a = 1) e que as reações de 

ordem entre b=0,5 e b = 1,0 são dependentes da pressão parcial do oxigênio. As taxas 

especifícas de reação podem ser representadas pela Equação 2.6, sendo dependentes da 

temperatura e da energia de ativação. 

 

𝑘 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−𝐸𝑎
𝑅𝑇⁄ )                 (Equação 2.6) 

 

onde: 

 A (bar-1min-1) = fator pré-exponencial (constante de Arrhenius); 

 Ea (kJ/kg-mol) = energia de ativação; 

 R (kJ/kg-mol.K) = constante universal do gás; 

 T (K) = temperatura absoluta. 

 

A Equação 2.6 é conhecida como equação de Arrhenius e o fator pré-exponencial “A” 

é conhecido como constante de Arrhenius, podendo variar com a composição do óleo, pressão, 

entre outros fatores (CRUZ, 2010). Os parâmetros “A” e “Ea” são funções da rocha e do óleo 

e devem ser obtidos experimentalmente para o óleo, uma vez que, a simulação do processo de 

combustão in-situ geralmente requer informações cinéticas para calcular a taxa de avanço da 

frente de combustão (CATONHO, 2013). 

 

 

2.7 Modelos de Reações para o Processo de Combustão 

 

A modelagem das reações químicas na simulação numérica tem como objetivo 

representar as alterações químicas que sofrem o óleo no meio poroso, assim como a energia 

gerada em forma de calor durante a queima. Neste caso, os modelos de reações são definidos 

como um grupo de reações químicas relevantes, que descrevem o comportamento dos 

componentes durante o processo de combustão (SIERRA, 2015).  
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A utilização da simulação composicional seria fundamental para a descrição das 

propriedades e previsão da produção de hidrocarbonetos possibilitando um monitoramento 

realístico do reservatório. No entanto, como a maior fonte de incerteza durante o método e a 

ampla variedade de hidrocarbonetos envolvidadas, torna-se inviável a modelagem 

composicional (MELLO et al., 2011). Sendo assim, a redução do número de componentes se 

faz necessário para viabilizar o processo, onde os componentes podem ser expressos em termos 

de frações SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas e Asfaltenos) ou de pseudos-componentes 

(HILDEBRAND; LIU; MEZZATESTA, 2001). Dessa forma, modelos de oxidação 

detalhados foram desenvolvidos e validados através de um número limitado de reações (ZHU, 

2011). 

Dentre os inúmeros modelos existentes, um dos mais antigos e comumente utilizado é 

o denominado modelo de Crookston, também conhecido como modelo mínimo, sendo 

composto por dois componentes do óleo (propano e dodecano) e quatro reações químicas (duas 

reações de oxidação para ambos os tipos de óleo, uma reação de craquemanto do dodecano em 

coque e propano e, uma reação de oxidação do coque). Nas Reações 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 podem 

ser observadas as equações de Crookston, Culham e Chen (1979).  

 

𝐶12𝐻26(𝑑𝑜𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜) + 18,5𝑂2 →    12𝐶𝑂2    + 13𝐻2𝑂              (Reação 2.1) 

𝐶3𝐻8(𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜)      +       5𝑂2 →       3𝐶𝑂2    +   4𝐻2𝑂              (Reação 2.2) 

𝐶12𝐻26(𝑑𝑜𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑜) → 2,8𝐶3𝐻8(𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜)   + 3,6𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒              (Reação 2.3) 

𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒 (𝐶)                 +   1,25𝑂2 →        𝐶𝑂2    +  0,5𝐻2𝑂              (Reação 2.4) 

 

Uma desvantagem do modelo de Crookston é que ele não considera reações de oxidação 

a baixas temperaturas (OBT), e conta com apenas uma representação da queima do coque, além 

disso, considerou-se a combustão direta do óleo leve (propano) e pesado (dodecano). No 

entanto, apesar das desvantagens citadas, dentre os modelos existentes na literatura, o modelo 

de Crookston ainda é amplamente utilizado para descrever processos de queima (ZHU, 2011). 

Belgrave et al., (1993), utilizaram a modelagem de pseudos-componentes baseados nas 

frações SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas e Asfaltenos), empregando três grupos de 

reações (OBT, OTI e OAT), que podem ser observadas nas Reações 2.5-10, que tem como 

principal objetivo agrupar as reações químicas de acordo com as frações SARA. 
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𝑀𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠    + 3,431𝑂2 → 0,4726𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠               (Reação 2.5) 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 + 7,513𝑂2 → 101,539𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒                (Reação 2.6) 

𝑀𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠    → 0,372𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠                 (Reação 2.7) 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 → 83,223𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒                 (Reação 2.8) 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 → 37,683𝐺á𝑠                   (Reação 2.9) 

𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒 (𝐶)    +   1,232𝑂2 →  𝐶𝑂2   +  0,5𝐻2𝑂             (Reação 2.10) 

 

A desvantagem de tal modelo, é que a implementação das propriedades PVT, do 

petróleo bruto, não é trivial, uma vez que os pseudos-componentes da formação se baseiam em 

frações SARA. Contudo, em todos os modelos cinéticos, a característica comum é que os 

pseudos-componentes referentes ao óleo bruto reagem formando produtos intermediários 

(compostos oxidados ou coque) e, eventualmente, combustão em contato com o oxigênio. Cada 

uma dessas reações também envolve seus parâmetros cinéticos, que incluem coeficientes de 

estequiometria, energia de ativação, fator pré-exponencial e ordem de reação, seguindo a 

Equação de Arrhenius (ZHU, 2011). 

Segundo Sierra (2015), poucos modelos foram desenvolvidos após os anos 80 e, as 

pesquisas na sua maioria têm se focado no aprimoramento dos modelos já existentes, em 

aspectos relacionados com a cinética, comportamento das fases no meio poroso e a 

representação dos efeitos da zona de combustão. Para a modelagem e previsão destes processos, 

simuladores comerciais são amplamente utilizados tanto pela indústria como por centros 

acadêmicos.  

 

 

2.8 Planejamento e Otimização de Experimentos 

 

O planejamento de experimentos é uma metodologia utilizada para se montar e 

organizar um experimento, definindo quais são seus principais fatores e os níveis de regulagens, 

a fim de avaliar como esses fatores influenciam no processo em estudo, tornando-se uma técnica 

de extrema importância em diversas áreas da indústria, inclusive na simulação numérica 

computacional. Seu correto emprego permite identificar conjuntamente o comportamento de 

diversos fatores e como podem estar influenciando os resultados, podendo reduzir os custos 

financeiros e o tempo (CAMARGO; MOREIRA; VACCARO, 2009). 

Em delineamentos experimentais mais complexos, que utilizam todas as combinações 

dos fatores em estudo, várias tentativas têm sido feitas com a finalidade de reduzir o número de 
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pontos experimentais, através de técnicas de confundimento e de repetição fracionada 

(MATEUS; BARBIN; CONAGIN, 2001). Além destas técnicas, Box e Wilson (1951) 

desenvolveram uma das técnicas mais populares, o delineamento de composto central (DCC) 

com a finalidade de estudar as superfícies de resposta, através de suas funções polinomiais. 

O DCC em geral é formado por três partes: primeiro, um planejamento fatorial 2k (ou 

de um planejamento fracionário, com resolução V); segundo, pontos axiais ou estrela (2k); por 

fim, um total de nc pontos centrais. Os pontos centrais fornecem uma estimativa de erro puro e 

informam sobre a existencia ou não, da curvatura do sistema sob estudo. Os pontos axiais são 

colocados a uma distância α do centro de delinemanto (LIMA; BUENO FILHO, 2001). 

O parâmetro alfa, conhecido como rotabilidade, é uma propriedade esférica do projeto, 

onde a região de interesse é uma esfera. No entanto, não é importante ter uma rotabilidade exata 

para se ter um bom planejamento. Na verdade, para uma região esférica de interesse, a melhor 

escolha do parâmetro alfa, de um ponto de vista de variância, é estabelecida igual a (k)1/2. Todos 

os pontos do planejamento fatorial e axial ficam sobre uma esfera de raio (k)1/2, incluindo pontos 

centrais a fim de prover variância razoavelmente estável da resposta prevista (CALADO; 

MONTGOMERY, 2003). A Figura 2.13 mostra um delineamento de composto central com 

2 fatores (k=2), com os níveis codificados em -1 e 1. Os pontos axiais tem coordenadas (1,414, 

0), (-1,414, 0), (0, 1,414) e (0, -1,414); e o ponto central, (0, 0). 

 

Figura 2.13: Delineamento de composto central com 2 fatores. 

 

Fonte: Adaptado de Calado e Montgomery, 2003. 
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Sendo assim, a  estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação 

de dados, porém, a atividade estatística não é analisar ou interpretar dados, e sim o planejamento 

dos experimentos em que esses dados devem ser obtidos. Então, no planejamento qualquer 

experimento ou sistema em estudo deve seguir normalmente uma sequência de objetivos com 

suas respectivas técnicas (ARAÚJO, 2012a). 

Por exemplo, Calado e Montgomery, (2003), mostraram um planejamento de 

composto central com a finalidade de se estudar condições operacionais que maximizem o 

rendimento de um processo, com duas variáveis controláveis: o tempo e a temperatura da 

reação. Na Tabela 2.1 observam-se os dados referente ao planejamento com dois fatores e cinco 

pontos centrais. 

 

Tabela 2.1: Delineamento de composto central sobre o rendimento de um processo. 

Ensaio 
Variáveis Originais Variáveis Codificadas 

Rendimento (%) 
Tempo Temperatura (°C) X1 X2 

1 80.00 170.00 -1.000 -1.000 76.50 

2 80.00 180.00 -1.000 1.000 77.00 

3 90.00 170.00 1.000 -1.000 78.00 

4 90.00 180.00 1.000 1.000 79.50 

5 77.93 175.00 0.000 0.000 79.50 

6 92.07 175.00 0.000 0.000 80.30 

7 85.00 167.93 0.000 0.000 80.00 

8 85.00 182.07 0.000 0.000 79.70 

9 (C) 85.00 175.00 0.000 0.000 79.80 

10 (C) 92.07 175.00 1.414 0.000 75.40 

11 (C) 77.93 175.00 -1.414 0.000 75.60 

12 (C) 85.00 182.07 0.000 1.414 78.50 

13 (C) 85.00 167.93 0.000 -1.414 77.70 

Fonte: Calado e Montgomery, 2003. 

 

De acordo com Chaves, 2008, o efeito principal pode ser calculado como a média dos 

efeitos individuais, possibilitando, definir qual o efeito médio da variável examinada sobre as 

condições das demais, usando as variáveis codificadas. A Equação 2.7 apresenta, 

matematicamente, como o efeito pode ser representado, em que “y” corresponde à média dos 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN          Capítulo II: Aspectos Teóricos 

Edson de Andrade Araújo 36 

 

efeitos individuais da medida, e os sinais “+” (positivo) e “-” (negativo) correspondem ao nível 

alto e baixo, e “n” correspondem ao número total de experimentos do planejamento.  

 

𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =
2 (∑ 𝑦+ − ∑ 𝑦−) 

𝑛
                (Equação 2.7) 

 

A estimativa do efeito da interação das variáveis “X1” e “X2”, por exemplo, pode ser 

calculado pela média da diferença entre as médias do efeito da variável “X1” e relação ao nível 

alto (+) e ao nível baixo (-) da variável “X2”, de acordo com a Equação 2.8. 

 

𝑋1𝑋2 =
2 (∑ 𝑦++  − ∑ 𝑦−−)−  (∑ 𝑦++  − ∑ 𝑦−−)  

𝑛
               (Equação 2.8) 

 

Para a estimativa do desvio padrão dos ensaios experimentais (desvio padrão associado 

a uma observação), a partir dos pontos centrais, utilizou-se a Equação 2.9, em que “N” é 

número de ensaios no ponto central utilizados para estimar o desvio padrão de cada ensaio, yi, 

são as respostas dos ensaios e yx é a média das respostas dos ensaios realizados no ponto central. 

 

𝛼 = √
∑ (𝑦𝑖− 𝑦𝑥)

𝑁
𝑖=1

𝑁−1
                  (Equação 2.9) 

 

Para tais análises, já se tem disponível no mercado diferentes programas que permitem 

o cálculo destes efeitos e da interação entre duas ou três variáveis, sendo possível fazer cálculos 

estatísticos, gráficos e procedimentos para manipular experimentos com o intuito de analisar 

dados e respostas obtidas (ARAÚJO, 2012a).Para saber se este efeito é significativo, pode ser 

realizado uma análise de significância do efeito ou das interações usando a distribuição “t”, 

segundo a Equação 2.10. O Sefeito é o desvio padrão do efeito e o tv é o parâmetro de distribuição 

t. 

 

|𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜| ≥  𝑆𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 . 𝑡𝑣               (Equação 2.10) 

 

Para ter uma melhor visualização da significância pode ser usado o diagrama de Pareto 

que mostra, através de barras, a relevância do efeito. Na Figura 2.14, todas as barras à direita 

da linha divisória (p = 0,05 ou 5%) são estatisticamente significativas a um nível de confiança 
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de 95%, e o valor representado na barra (por exemplo, -14,333) corresponde à média das 

respostas dos níveis máximo e mínimo do fator estudado, dividido pelo desvio padrão. 

 

Figura 2.14: Diagrama de Pareto referente ao delineamento de composto central. 

 

Fonte: Adaptado de Calado e Montgomery, 2003. 

 

O diagrama de Pareto pode ser entendido da seguinte forma:  

 

 As variáveis de estudo neste exemplo são: (1)Tempo e (2) Temperatura; 

 As variáveis podem apresentar significância “linear (L)” e “quadrática”; 

 Um valor positivo na barra significa que quando há uma mudança do fator do nível 

mínimo ao máximo acontece um incremento na variável resposta, e um valor negativo 

indica um descréscimo da resposta; 

 O conjunto de duas variáveis, por exemplo, “(1)Tempo_(2)Temperatura” mostra a 

interação entre os fatores e, neste caso, o valor representa a diferença segundo a 

Equação 2. 8;  
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 As variáveis cujos valores estejam à esquerda da linha divisória não são estatisticamente 

significativas, ou seja, pode haver mudanças quando o nível da variável muda, mas com 

pouca variação na variável resposta. 

A otimização de experimentos é uma técnica de combinação de níveis, que possibilita 

obter um incremento da resposta para a situação atual. De acordo com Barros Neto, Scarminio 

e Bruns, 2003, esta técnica de otimização também conhecida como metodologia de superfícies 

de resposta (ou RMS, Response Surface Methodology) foi introduzida por  Box e Wilson 

(1951), e que desde então, tem sido aplicada com sucesso na modelagem de diversos 

experimentos, em várias áreas. 

Essa técnica é constituída pela modelagem, que é normalmente feita ajustando-se 

modelos simples (lineares ou quadráticos) a respostas obtidas com planejamentos fatoriais ou 

com planejamento fatoriais ampliados, e o deslocamento, que ocorre ao longo do caminho de 

máxima inclinação de um determinado modelo (GALVÃO, 2012). As curvas de níveis, 

apresentadas na Figura 2.15, servem para definir melhor a região de máximo rendimento. 

 

Figura 2.15: Curvas de nível. 

 

Fonte: Adaptado de Calado e Montgomery, 2003. 

 

Nesta Figura 2.15, observa-se também os pontos do planejamento e que os rendimento 

parece ser levemente mais sensível a mudanças no tempo de reação do que na temperatura, fato 

esse já observado, anteriormente, pelo maior coeficiente do tempo escalonado. 
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A Figura 2.16, mostra a superfície de resposta para o exemplo citado acima, com 

interação entre os parâmetros tempo e temperatura em função do rendimento da reação.  

 

Figura 2.16: Superfície de resposta. 

 

Fonte: Adaptado de Calado e Montgomery, 2003. 

 

Nesta Figura 2.16, as regiões consideradas como “ótimas” ou de maior resposta de 

trabalho são representadas pelas áreas em vermelho, enquanto, que as áreas verdes são 

associadas aos níveis de parâmetros de indicaram as menores respostas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

Estado da Arte 
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3 Estado da Arte 

 

A conjuntura do termo “combustão in-situ” (CIS) foi criada a partir de experimentos 

realizados no final do século XIX, por Dimitri Mendeleev, famoso químico russo, que envolvia 

a transformação do carvão em gases de combustão (FAROUQ ALI, 1972). No início do século 

XX, através de estudos experimentais, o conceito foi levado para a indústria de petróleo, com 

o intuito de auxiliar no incremento de óleo em reservatórios de petróleo, sendo este, considerado 

um dos métodos mais antigos de recuperação térmica de petróleo (SHEINMAN; DUBROVAI, 

1934). 

O primeiro episódio do processo, possivelmente, ocorreu em 1911, nos Estados Unidos, 

no sudoeste do estado de Ohio, onde projetos de injeção de ar foram implantados com intuito 

de mitigar os problemas de deposição de parafinas e incrementar a produtividade de óleo 

(SARATHI, 1999). Segundo Lewis, 1917, para minimizar tal problema, foi realizada uma 

injeção de ar de 4,25 m3std/dia, com temperatura de 71ºC e pressão de 276 kPa (2,76 bar), 

durante um período de 40 dias. Análises posteriores, sobre os gases produzidos, mostraram 

pequenos índices de oxigênio (O2) e altos índices de dióxido de carbono (CO2), indicando que 

essas alterações estavam diretamente ligadas à reação entre o oxigênio do ar injetado e o óleo 

contido no reservatório. No entanto, foi observado que com a injeção prolongada de ar no 

reservatório ocorria a autoignição do óleo bruto dentro do meio poroso.  

Em meados de 1920, foi constatado alguns elementos referentes ao processo de 

combustão como a queima do óleo, geração de calor in-situ e redução da viscosidade, resultando 

na patente do processo no ano de 1923 por E. R. Walcott (SARATHI, 1999). 

Segundo Sarathi, 1999, o processo de combustão, de forma patenteada, continuou a ser 

empreendido nos Estados Unidos e em outros países como Canadá, 1920, e na Rússia, na década 

de 30. Em meados de 1940, o processo de combustão in-situ começou a receber atenção das 

grandes empresas petrolíferas; tendo assim, sido realizado os primeiros testes em laboratórios 

com o intuito de se obter os parâmetros que possibilitassem o controle do processo (KUHN; 

KOCH, 1953). Estes ensaios experimentais culminaram na implantação de projetos pilotos no 

estado de Oklahoma, Estados Unidos, os quais se mostraram bem-sucedidos tecnicamente 

abrindo caminho para o desenvolvimento desta tecnologia (GONÇALVES, 2010). 

No Brasil, esta técnica foi aplicada no final da década de 70, em dois projetos pilotos, 

nos Campos terrestres de Buracica e Carmópolis, com óleo leve (34 a 37oAPI) e pesado 

(22oAPI), respectivamente (ALVARADO; MANRIQUE, 2010). O projeto piloto de Buracica 
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apresentou os melhores resultados, onde a injeção de ar proporcionou a manutenção da pressão 

no reservatório, favorecendo o incremento da produção do óleo, tendo as reações de oxidação 

em baixas temperaturas dominantes no reservatório. No entanto, apresentou inúmeros 

problemas operacionais como a produção de areia, a corrosão dos poços e equipamentos de 

superfície e, principalmente, a produção de oxigênio levou à interrupção do projeto devido ao 

risco de explosão nos poços produtores. Já o projeto piloto de Carmópolis apresentou índices 

inferiores de produção de óleo quando comparados com o projeto piloto de Buracica, sendo 

gradualmente fechado, até o final da década de 1980, devido ao baixo desempenho técnico e a 

queda nos preços do petróleo (SHECAIRA et al., 2002).  

Segundo Mezzomo, Luvizotto e Palagi (2001), o projeto de Carmópolis apresentou 

vários problemas de reservatório e operacionais afetando profundamente o desempenho. A 

injeção de ar não pode ser mantida devido a uma combinação de problemas mecânicos 

associados ao poço de injeção e as perdas de fluxo para as camadas adjacentes, resultando na 

diminuição de velocidade da frente de calor, com a extinção da mesma. A complexidade do 

mecanismo, os riscos operacionais e de segurança associados, e o cenário do preço do petróleo 

levaram ao abandono do processo de combustão. 

No mundo, o maior projeto está localizado no noroeste da Romênia, no campo Suplacu 

de Barcau. Este campo produz há mais de 34 anos com o processo de combustão in-situ seca, 

com baixa pressão de injeção (14 kgf/cm²) em reservatórios considerados rasos, com 180 m de 

profundidade, óleo com densidade de 16oAPI (viscosidade em torno de 2000 cP) 

(PADURARU; PANTAZI, 2000). Segundo Turta et al., 2007, este campo tem mais de 736 

poços produtores e 111 poços injetores, com uma produção diária de 9000 bbl/dia, com 

produção em torno 52% do volume de óleo in place.  

Para o desenvolvimento do processo de combustão in-situ inúmeros estudos 

experimentais foram realizados com o intuito de melhorar a compreensão do método e mitigar 

possíveis problemas em regiões que apresentem características favoráveis à sua aplicação. 

Além de ensaios experimentais, a simulação numérica tem se mostrado muito útil a indústria 

petrolífera, apesar da limitação relacionada a capacidade de processamento dos computadores. 

Para sua aplicação em simulação numérica foram desenvolvidos diversos modelos analíticos 

referentes ao processo de queima, apesar de algumas limitações inerentes ao processo em 

campo. 

Em 1987, Kumar realizou uma análise do processo de queima em escala laboratorial e 

tridimensional, com o objetivo de validar um simulador térmico com a finalidade de identificar 

os parâmetros de entrada que acarretavam alterações nos resultados e determinavam os efeitos 
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da injeção de oxigênio. Foi possível constatar que os dados do simulador coincidiram com os 

dados laboratoriais, validando o instrumento. Os resultados mostraram sensibilidade à 

permeabilidade relativa, pressão capilar perto da saturação de água irredutível e a diminuição 

do coeficiente de equilíbrio do pseudo-componente (óleo leve). Contudo, não apresentaram 

sensibilidade relacionada à cinética de combustão e tamanho do bloco. A combustão molhada 

causou uma diminuição no consumo de combustível e aumento nas taxas de produção e no 

avanço da frente de combustão. 

No início dos anos 90, começou uma integração do processo de combustão com os 

avanços tecnológicos na perfuração de poços horizontais. Segundo Silva (2010), a utilização 

de poços horizontais como injetores foi descartada, pois implicava num grande risco de 

erupções. Entretanto, o mesmo risco não se configurou quando os poços horizontais eram 

utilizados como produtores, e a partir daí, foram desenvolvidas algumas técnicas para se utilizar 

esta nova tecnologia com o propósito de minimizar problemas do processo convencional. 

Dentre as vertentes existentes, para a aplicação do processo de geração de calor in-situ em poços 

horizontais, como produtores, as duas mais comuns são: o processo de queima de cima para 

baixo (TD-ISC - em inglês top-down in-situ) e o de injeção de ar em poços verticais e produção 

de óleo em poços horizontais (THAITM - em inglês – toe-to-heel air injection). 

O processo top-down in-situ (TD-ISC) possibilita a propagação da frente de calor de 

forma estável do topo do reservatório para sua base (TABASINEJAD; KARRAT, 2006). O 

processo THAITM foi desenvolvido por M. Greaves (1993), com poços verticais injetores na 

unidade de linha dos poços horizontais produtores, possibilitando, em ambos os processos, a 

produção de óleo devido ao efeito gravitacional. Os processos foram desenvolvidos com o 

intuito de proporcionar uma maior eficiência em reservatórios de alta viscosidade 

(HeavyOilinfo, 1993). 

A Figura 3.1 apresenta um fluxograma que resume os trabalhos apresentados neste 

capítulo referentes ao processo de injeção de ar em poços verticais e/ou horizontais e produção 

de óleo em poços horizontais (processo Toe-to-Heel Air Injection- THAI), desde seu início até 

os dias atuais. 
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Figura 3.1: Resumo do estado da arte do processo THAI. 

 

 

Greaves et al. (2000) realizaram dois ensaios com a finalidade de melhorar o 

entendimento dos mecanismos que regulam a recuperação de óleo através da injeção de ar em 

poços verticais e produção de óleo em poços horizontais (THAITM), e comparar este 

procedimento com a modelagem do processo em simulação numérica. O primeiro experimento 

foi aplicado com dois tipos de combustão (seca e molhada), em uma célula de combustão em 

aço inox, de formato quadrado com 0,4 m3, com 76 termopares dispostos em três níveis (0,02 

m, 0,05 m e 0,08 m da superfície superior da célula). O controle da temperatura foi obtido por 

meio de seis aquecedores, enrolados em volta da célula para evitar perdas de calor nas paredes, 

mantendo uma condição, aproximadamente, adiabática. O percentual de óleo recuperado 

atingiu índices de 85% e 86,5%, respectivamente, para os casos de combustão seca e úmida. 

Estes resultados não foram surpreendentes, uma vez que, quase 100% da célula foi afetada pela 

energia em forma de calor (>450°C).  

No segundo momento, foi realizada uma modelagem do processo THAI para sua 

aplicação no simulador térmico de reservatórios, denominado, STARS (Steam Thermal and 

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

construído um modelo de simulação 3D do reservatório com 2100 blocos (20x21x5), 6 

componentes (água, óleo pesado, óleo leve, gás inerte, oxigênio e coque), saturação do óleo 

72%, permeabilidade de 1040 mD e com injeção de ar 6 m³/min. Foi observado que a frente de 

calor atingiu temperaturas superiores ao ensaio experimental, com valores entre 700oC a 800oC. 

Isso ocorreu porque foi considerado uma situação adiabática para o modelo de simulação, 

enquanto que no ensaio experimental essa condição ideal não pode ser atingida. O percentual 

de óleo recuperado ficou em torno de 85% VOIP, valor semelhante ao adquirido pelo modelo 

físico. Foi possível concluir que o processo de combustão é estável, alcançando quase 100% da 

matriz petrolífera pela frente térmica e reduzindo as perdas de calor.  
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Greaves et al. (2001) realizaram testes experimentais com três tipos de óleo, Clair, West 

Shetlands e Wolf Lake, com grau °API de 30,7, 20,8 e 10,95, respectivamente. O método de 

injeção de ar com produção de óleo em poços horizontais mostrou-se eficiente para óleos 

pesados e médios (20,8 e 10,95). Os testes mostraram que foi possível atingir altos percentuais 

de óleo recuperado em reservatórios depletados sendo, anteriormente, operados por meio de 

injeção de vapor, entre outros.  

Coates e Zhao (2001) simularam o processo THAI em escala de campo, com ajuste do 

modelo realizado com dados históricos de campo e dados de ensaios experimentais, com o 

objetivo de obter uma melhor compreensão do método em escala numérica, para derivar 

predições do desempenho do processo em sua aplicação em campo. Foi observado uma baixa 

vazão de óleo, quando comparado com o projeto piloto, sendo justificada pela distância entre 

poços, em torno, de 40 metros. 

Rodriguez (2004) propôs um modelo analítico para a zona de combustão, com a 

finalidade de calcular a temperatura e a espessura da frente de combustão, utilizando ar 

enriquecido. Os ensaios experimentais foram realizados com óleo com grau API entre 9 a 11 e, 

injeção de ar com 21%, 30% e 40%, respectivamente, de oxigênio. Com este modelo foi 

possível dimensionar a quantidade de combustível consumido pelas reações químicas e 

identificar que com a utilização de ar enriquecido foi possível aumentar a temperatura e a 

velocidade da frente de combustão, diminuindo o tempo inicial para a produção de petróleo. 

Greaves, Xia e Ayasse (2005) realizaram testes experimentais em células de combustão 

3D com três arranjos de poços (VIVP, VIHP e VI2HP), utilizando óleo pesado de Wolf Lake. 

Foi observado uma recuperação de óleo de 39,1%, 55,7% e 70% com as respectivas 

configurações de poços, VIVP, VIHP e VI2HP, mostrando que a utilização de poços horizontais 

possibilitou um incremento do percentual de óleo recuperado em comparação com o processo 

de combustão in-situ convencional (VIVP). Posteriormente, foi realizado um novo ensaio com 

o arranjo de poços VIHP (configuração padrão do THAITM), incluindo uma compensação 

térmica. Foi possível observar que o método THAITM se mostrou robusto, apresentando um 

incremento no percentual de óleo de recuperado de 18 (pontos percentuais), produzindo mais 

de 47 amostras de fluido ao longo de um período de fracionamento de 12 horas. 

Greaves, Xia e Turta (2007) realizaram experimentos em células de combustão com 

óleo pesado e betume de Athabasca, localizado em Alberta, Canadá, buscando identificar a 

estabilidade do processo THAITM. Foi observado que, para a queima se estabelecer, a deposição 

de combustível deve ser suficiente na matriz porosa. Caso contrário, há pouca possibilidade da 

frente de combustão se propagar pelo reservatório com sucesso. Já a quantidade de combustível 
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queimado por unidade de volume do reservatório (não uniforme na prática) determina a alta 

temperatura atingida pela zona de combustão. O processo demonstrou um desempenho estável 

e robusto a nível experimental, com taxa constante de produção de óleo e altas temperaturas na 

zona de combustão. 

Greaves, Xia e Turta (2008) analisaram o desempenho do processo de “toe-to-heel air 

injection” em experimentos em 3D, usando óleo cru de Athabasca, e foi relatado informações 

referentes ao projeto piloto no campo de Whitesands, desenvolvido pela Petrobank. Com 

relação aos ensaios experimentais foi constatada uma estabilidade do processo pelas elevadas 

temperaturas da zona de combustão, ausência de canalização de gás, insensibilidade a alterações 

significativas na taxa de injeção de ar e aumento da temperatura da frente de calor com o 

aumento da espessura da camada de óleo. Para mudança da escala experimental para o campo 

os parâmetros mais importantes para expansão estável da frente de combustão foram a 

velocidade e a frente de combustão, que estão atrelados com a deposição de combustível no 

processo. No projeto piloto de Whitesands (Christina Lake) foi observado as altas temperaturas 

da zona de combustão (700°C a 800°C) proporcionando estabilidade ao sistema, e produção de 

até 2 mil barris por dia com percentual de óleo recuperado entre 50% e 55%, sendo operado 

com êxito já por quase dois anos.  

Rojas, Ruiz e Vargas (2010) realizaram um estudo referente a diferentes arranjos de 

poços (modelo base e quatro matrizes combinando poços horizontais e verticais). O modelo 

passou por testes de sensibilidade, exigindo alguns ajustes para oferecer a combinação correta 

das variáveis envolvidas no processo. Estas medições objetivaram identificar qual das matrizes 

atingiu o melhor índice de varredura, com comparativos entre o método inovador e o 

tradicional, efeitos da heterogeneidade e a formação do coque. 

Segundo a pesquisa, a utilização de poços injetores horizontais como auxiliares na 

criação de uma frente de combustão proporcionou uma melhora na eficiência de varredura do 

processo. Dessa forma, o arranjo HI2HP (um poço horizontal injetor e dois poços horizontal 

produtor) apresentou os melhores índices de varredura com elevadas temperaturas. Quando 

comparado com o método tradicional (poços injetores verticais e produtores) foi possível 

observar um incremento na produção de óleo para o arranjo inovador, em torno de 30% (pontos 

percentuais).  

Para efeitos da heterogeneidade foram selecionados três cenários (homogêneo, 

heterogêneo e distribuído estocasticamente) mostrando uma perda na recuperação. O declínio 

na recuperação indica que as forças de gravidade e a queda de pressão causada pela produção 

prevalecem sobre o efeito da heterogeneidade. Contudo, o estudo da heterogeneidade deve ser 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN             Capítulo III: Estado da Arte 

 

Edson de Andrade Araújo 47 

 

aprofundado para melhor caracterizar o processo. A forma da área de deposição de coque é a 

mesma que a da frente de combustão, sendo formada à jusante da frente de combustão, 

impossibilitando qualquer interferência do fluxo. Tendo o coque como combustível do 

processo, foi possível observar a melhoria qualitativa do petróleo bruto resultante de 

craqueamento térmico, que além da geração de coque envolve a conversão da fração pesada. 

Greaves, Dong e Rigby (2011a) validaram um modelo de simulação numérica referente 

ao processo THAITM utilizando resultados obtidos de experimentos em células de combustão. 

O modelo numérico incluiu a cinética das reações proposta por Philliips (1985). Foi realizada 

uma comparação de valores preditos contra um número medido de parâmetros experimentais, 

tais como: vazão de óleo, a produção acumulada de óleo, dióxido de carbono (CO2) e 

temperatura. Foi observado uma concordância relacionada à taxa de produção de óleo para duas 

vazões analisadas (12 m³hm-2 e 16 m³hm-2). A produção acumulada foi superior em relação a 

tendência experimental, em torno, de 5% a 10% pontos percentuais. O dióxido de carbono 

(CO2) produzido apresentou excesso de doze pontos percentuais no caso experimental, porém 

com o incremento do fluxo de ar o modelo simulado mostrou excesso de 2% pontos percentuais. 

A máxima temperatura atingida no sistema ocorreu com o início da injeção de ar ultrapassando 

o valor experimental sendo mantida durante o período analisado com uma margem entre 5% a 

10% pontos percentuais. Foi possível validar o instrumento com o auxílio de simulação 

numérica havendo uma concordância satisfatória entre os parâmetros analisados. 

Continuando com os relatos do processo THAITM, Greaves, Dong e Rigby (2011b) 

modelaram uma seção de reservatório homogêneo do campo piloto THAITM, Alberta, Canadá. 

No modelo não foram incluídas camadas de xisto e aquífero. Os resultados mostraram que o 

processo é estável durante um período de seis anos de funcionamento, uma vez que não havia 

presença de oxigênio no gás produzido. As altas temperaturas foram geradas na frente de 

combustão (900°C) e na zona de vapor (entre 500°C a 600°C), sendo que a zona de vapor se 

propaga até três vezes mais rápida do que a frente de combustão. Esta zona de vapor transporta 

calor a partir dos gases de combustão, para as partes mais frias do reservatório, melhorando a 

mobilidade do óleo. Nos 6 anos analisados, a frente de combustão se desenvolveu ao longo de, 

aproximadamente, 40% da camada de óleo, sem deixar óleo residual atrás da zona de alta 

temperatura apresentando um percentual de óleo recuperado de, aproximadamente, 60%, 

atingindo picos de produção de 69 m³/dia. 

Greaves, Dong e Rigby (2012), analisaram através a simulação numérica o projeto 

piloto THAITM realizado no campo Conklin, localizado em Alberta, Canadá, fechado em 2011 

por terem atingidos todos seus objetivos de desenvolvimento. No entanto, para identificar os 
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níveis de produção, além deste ponto, foi modelado um reservatório homogêneo com 37120 

blocos, 6 componentes (óleo pesado, óleo leve, água, gás inerte, oxigênio e coque), 

permeabilidade vertical 5360 mD e taxa de injeção de ar 6,8 m³/min. Já os efeitos da água do 

fundo e camadas de xisto não foram modeladas e foram consideradas três reações químicas que 

foram propostas por Philliips (1985). Foram injetados 50.000 bbl de vapor durante 108 dias, 

para aquecer a zona de entrada do reservatório. A ignição foi conseguida através da injeção de 

ar, a partir de uma taxa de 10.000 m³std/dia que foi aumentada gradualmente até 80.000 

m³std/dia. A recuperação de óleo foi crescente durante, aproximadamente, 10 anos antes de 

sofrer um declínio chegando a zero, durante os próximos três anos. Foi formada uma zona de 

vapor, à frente da zona de combustão, responsável pelo transporte do calor dos gases de 

combustão no sentido da interface do betume imóvel, levando a canalização dos gases, sendo 

considerado o limite crítico 1%, em relação ao gás total produzido. Foi possível concluir que a 

injeção de ar deve ser interrompida antes do declínio da produção de óleo, sendo possível 

manter o fluxo de rendimento a um nível elevado, de acordo, com a recuperação de óleo em 

torno de 60%. 

A pesquisa realizada permitiu um melhor entendimento do método de injeção de ar em 

poços verticais e produção de óleo em poços horizontais servindo como base para este trabalho. 

Com base nos artigos pesquisados, foi possível realizar uma análise dos parâmetros 

operacionais que mais influenciam o método de injeção de ar. 
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4 Materiais e Métodos 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia empregada no 

desenvolvimento deste trabalho, incluindo descrever as ferramentas computacionais utilizadas 

na modelagem do fluido e na construção do reservatório com características do Nordeste 

Brasileiro. Descrever a modelagem do processo de combustão in-situ com as reações químicas 

adotadas no sistema incluindo as energias de ativação, entalpia da reação e o fator de frequência.  

Além desses itens, descrever o planejamento experimental do estudo, possibilitando 

uma análise quantitativa e qualitativa da influência dos fatores em função do percentual de óleo 

recuperado e o oxigênio produzido. Por fim, resume-se a metodologia utilizada na abordagem 

da pesquisa e os passos empregados para análise. 

 

 

4.1 Ferramentas Computacionais 

 

Esta seção inicia com a apresentação dos módulos WinProp, Builder e o STARS que 

são aplicativos que foram desenvolvidos pela CMG (Computer Modelling Group) para a 

simulação de fluxo em meios porosos. 

 

 

4.1.1 WinProp - CMG 

 

O WinProp tem por finalidade modelar o comportamento de fase e as propriedades dos 

fluidos contido no reservatório, possibilitando sua compreensão e interação com o fluido 

injetado, em sistemas composicionais que sofrem alterações com a temperatura e pressão do 

reservatório. Este módulo pode ser considerado tanto para representar condições de reservatório 

como de superfície, tornando possível ajustar com precisão sistemas de fluidos por meio de 

correspondência ou experiências de laboratório PVT gerando descrições de propriedades dos 

fluidos adequadas para uso nos simuladores de fluxo (GALVÃO, 2012).  
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4.1.2 Builder - CMG 

 

O Builder é um aplicativo usado na construção de modelos de simulação de 

reservatórios. Nele é criado o arquivo de entrada (.dat) para os simuladores de fluxo conhecidos 

como IMEX (Implicit-Explicit Black Oil Simulator), STARS (Steam, Thermal, and Advanced 

Processes Reservoir Simulator) e GEM (Generalized Equation-of-State Model Compositional 

Reservoir Simulator), pertencentes a CMG (Computer Modelling Group) (BAUTISTA, 2014). 

Para gerar o arquivo de entrada (.dat) é necessário: a modelagem do fluido, realizada no 

WinProp, o modelo de reservatório, as reações químicas, a configuração dos poços, por 

exemplo. 

 

 

4.1.3 Simulador STARS - CMG 

 

O aplicativo STARS (Steam, Thermal, and Advanced Process Reservoir Simulator) 

desenvolvido pela CMG (Computer Modelling Group), versão 2014.10, é um simulador 

trifásico, pseudocomposicional, utilizados na modelagem de processos que compreendem 

métodos térmicos, tais como a injeção de vapor, combustão in-situ, entre outros; além de outros 

processos que contenham aditivos químicos, como injeção de água de baixa salinidade, injeção 

de surfactante, injeção de polímeros (GALVÃO, 2012).  

 

 

4.2 Modelagem do Reservatório 

 

Nesta seção são apresentados o modelo e as propriedades da rocha-reservatório e as 

interações rocha-fluido. O modelo de fluidos e as características do reservatório foram 

selecionadas em função das características da região do Nordeste Brasileiro. 

 

 

4.2.1 Modelagem da Malha e Propriedades da Rocha-Reservatório 

 

Na definição do modelo de reservatório analisado, foram consideradas características 

semelhantes às encontradas no Nordeste Brasileiro. Na Tabela 4.1 podem ser observadas as 

dimensões da rocha-reservatório, espessura da zona de óleo, profundidade do topo do 
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reservatório, contato água-óleo, permeabilidades (horizontal e vertical), porosidade, 

temperatura inicial, entre outras características. 

 

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

Propriedades Valores 

Área do reservatório, (m²) 100x300 

Espessura da zona de óleo, h (m) 20 

Profundidade do topo do reservatório (m) 200 

Contato água-óleo (m) 220 

Número de blocos i, j, k 21, 51, 23 

Permeabilidade horizontal (Kh, mD) 1000 

Permeabilidade vertical (Kv, mD) 100 

Porosidade (%) 30 

Temperatura inicial (°C) 38 

Saturação de água conata 0.36 

Pressão inicial no topo do reservatório (kPa) 1978 

Volume de óleo in place (m³) 91.288,10 

Compressibilidade da formação efetiva, 1/kPa 0,000435 

Capacidade calorífica da rocha, kJ/(m³*oC) 2.347,89 

Condução térmica da rocha, J/(s*m*oC) 1,73 

Pressão máxima no poço injetor, kPa 7.196,14 

Pressão mínima no poço produtor, kPa 196,45 

 

A Figura 4.1 mostra uma representação 3D do reservatório estudado, com 24.633 

blocos, onde também pode ser vista a saturação de óleo, as dimensões do modelo, e o local dos 

poços (injetores e produtores). O poço vertical foi completado nas primeiras 12 camadas (12 m 

de profundidade a partir do topo do reservatório), e o poço produtor horizontal foi completado 

na camada 15 (15 m de profundidade a partir do topo do reservatório), sendo 180 m de 

comprimento, e 60 m distância a partir do poço vertical. 
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Figura 4.1: Mapa de saturação inicial de óleo e poço horizontal no modelo em 3D. 

 

 

Para os casos analisados foi determinado um comprimento do reservatório de 300 m, 

mesmo tendo em vista que o comprimento deva ser acima de 500 m, conforme a literatura. A 

escolha do comprimento tem como finalidade reduzir o tempo computacional.  

 

A Figura 4.2 mostra as curvas de permeabilidade relativa água/óleo do modelo 

proposto. 

 

Figura 4.2: Permeabilidade relativa do sistema água/óleo. 
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A Figura 4.3 mostra a permeabilidade relativa do sistema gás/líquido do modelo 

proposto. 

 

Figura 4.3: Permeabilidade relativa do sistema gás/líquido. 

 

 

 

4.2.2 Modelo de Fluido  

 

A Tabela 4.2 apresenta as frações molares iniciais, em percentual, dos componentes 

presentes no modelo de fluidos contidos no reservatório. 

 

Tabela 4.2: Fração molar dos componentes. 

Componentes Fração Molar (%) Componentes Fração Molar (%) 

CO2 0,45 C19 4,03 

N2 0,27 C20 3,61 

C1 9,91 C21 3,43 

C2 0,18 C22 3,25 

C3 0,27 C23 3,09 

IC4 0,10 C24 2,93 

NC4 0,13 C25 2,79 
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IC5 0,04 C26 2,65 

NC5 0,05 C27 2,51 

C6 0,05 C28 2,39 

C7 0,07 C29 2,27 

C8 0,10 C30 2,15 

C9 0,04 C31 2,04 

C10 0,12 C32 1,94 

C11 0,63 C33 1,84 

C12 0,73 C34 1,75 

C13 1,39 C35 1,66 

C14 2,06 C36 1,58 

C15 2,73 C37 1,50 

C16 1,41 C38 1,42 

C17 2,15 C39 1,35 

C18 1,53 C40+ 25,42 

 

Os dados experimentais do Fator Volume Formação de Óleo (Bo), Razão de 

Solubilidade (Rs) e massa específica do fluido (o) estão representados na Tabela 4.3. Estes 

dados foram utilizados no software Winprop, da CMG e são necessários para elaboração do 

modelo de fluido, assim como os dados referentes a viscosidade do fluido em função da pressão. 

 

Tabela 4.3: Dados experimentais da amostra de óleo. 

Pressão (kPa) Bo (m³/m³) o (kg/m³) Rs(m³/m³) µo(cP) 

6.965,63 1,0270 935,5 34,81 819,20 

5.984,99 1,0280 935,0 34,81 794,40 

5.004,35 1,0290 934,5 34,81 769,20 

4.023,64 1,0295 934,0 34,81 741,60 

2.650,75 1,0300 933,5 34,81 706,20 

1.572,00 1,0250 936,0 21,33 816,30 

101,08 1,0150 942,0 00,00 1.121,1 

 

Essa representação do fluido com todos os componentes proporciona uma predição 

satisfatória do comportamento PVT pelas equações de estado, no entanto, acaba impactando no 

custo e no tempo de simulação (DINIZ, 2015). Sendo assim, a redução do número de 
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componentes pode acelerar significativamente o processo de simulação para modelos 

composicionais e o ajuste das equações de estado para descrever o comportamento desses 

pseudos-componentes, tornam-se um pré-requisito importante para a simulação composicional 

(HILDEBRAND; LIU; MEZZATESTA, 2001). Portanto, os componentes originais são 

agrupados em um número menor de pseudos-componentes (MOGHADAMZADEH et al., 

2013). 

Com essa finalidade, os componentes que compõem a amostra de óleo estudada (16,76 

oAPI) foram agrupados em 6 pseudos-componentes: C1-C3, C4-C5, C6-C9, C10-C19, C20-C39, 

C40+.  O modelo de fluido é complementado por outros quatro componentes: água (H2O), gases 

inertes (CO2 e N2) e oxigênio (O2) e um pseudo-componente sólido denominado coque, os quais 

integram as reações químicas que governam o processo de queima. A Tabela 4.4 mostra as 

fases em que cada componente pode ser encontrado, a depender das condições de pressão e 

temperatura. 

 

Tabela 4.4: Distribuição de fase de componentes. 

 Fase 

Componentes Aquosa Óleo Gasosa Sólida 

Água (H2O) X  X  

Dióxido de carbon (CO2)  X X  

C1-C3  X X  

C4-C5  X X  

C6-C9  X X  

C10-C19  X X  

C20-C39  X X  

C40+  X X  

Nitrogênio (N2)   X  

Oxigênio (O2)   X  

Coque (C)    X 

 

A Tabela 4.5 apresenta a fração molar inicial, a massa molar e as pressões e 

temperaturas críticas para cada componente e pseudo-componente do modelo para a amostra 

de óleo considerado, com uma viscosidade de 883,7 cP à 1987 kPa (287,9 psi), no topo do 

reservatório.  
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Tabela 4.5: Propriedades dos componentes. 

Componentes 
Fração Molar 

Inicial 

Temperatura 

Crítica (F) 

Pressão Crítica 

(Psi) 

Massa Molar 

(g/moL) 

Água (H2O)   0,00000000 705,560 3197,40 18,0000 

CO2  0,00398480 1069,87 87,89 44,0100 

C1-C3 0,07788000 672,290 -102,52 17,0178 

C4-C5 0,00326740 526,790 317,31 62,0691 

C6-C9 0,00267920 439,020 541,88 102,154 

C10-C19 0,17299000 255,850 857,09 219,889 

C20-C39 0,47571000 179,230 1131,5 388,499 

C40+ 0,26010000 89,2200 1436,77 686,179 

Nitrogênio (N2) 0,00148444 492,310 -232,51 28,0130 

Oxigênio (O2) 0,00000000 731,860 -181,39 31,9990 

Coque (C) 0,00000000 ---- ---- 13,0000 

 

Segundo Liu, 1999, há muitas maneiras para avaliar a aceitabilidade do esquema de 

agrupamento dos componentes adotado, sendo uma das práticas mais aceitas a comparação da 

pressão de saturação antes e após a definição dos pseudo-componentes, e também verificar a 

semelhança entre o envelope de fase antes e após o procedimento. A Figura 4.4 mostra os dois 

envelopes de fase, onde é possível verificar que houve sobreposição dos envelopes de fases 

construídos, indicando a semelhança no comportamento dos dois modelos, em função da 

variação da pressão e temperatura.  
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Figura 4.4: Envelopes de fases do fluido com a composição expandida e após o agrupamento dos 

componentes. 

 

 

A Tabela 4.6 apresenta os valores para a pressão de saturação, sendo a primeira obtida 

experimentalmente, a segunda avaliada para o modelo com a composição expandida, e o 

terceiro para o modelo de fluido com o esquema de pseudoização adotado. 

 

Tabela 4.6: Comparação dos dados de pressão de saturação. 

Modelo de Fluido (MF) Pressão de Saturação (Psia) % 

MF_Experimental 384,46 - 

MF_Original Expandido 412,40 + 7,3 

MF_Pseudoizado 397,30 + 3,4 

 

Nesta Tabela 4.6 pode ser observado um desvio, entre os dados experimentais e os 

dados ajustados, inferior a 10%. De acordo com Pedersern e Chistensen, 2007, quando esta 

diferença é inferior a 10%, o ajuste é considerado aceitável. Sendo assim, pode se dar 

continuidade no andamento do trabalho. 
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4.2.3 Reações Químicas 

 

O modelo cinético teve com base as reações químicas propostas por Crookston, 

Culham e Chen, (1979), em que foi considerado um sistema com 4 componentes e 2 pseudos-

componentes em escala experimental, onde os mesmos são: água (H2O), óleo leve (C3H8), óleo 

pesado (C12H26), oxigênio (O2), gás inerte (CO2 e N2) e um componente sólido denominado 

coque (C), que aparece como reagente nas reações que envolvem altas temperaturas. Neste 

sistema foram consideradas quatro reações químicas, sendo que três destas envolviam a 

oxidação do coque e as frações do óleo (leve e pesado), e a quarta reação foi referente ao 

craqueamento da fração pesada do óleo. 

Para este trabalho foram modeladas um conjunto de 12 reações químicas devido ao 

número de pseudo-componentes ser superior ao trabalho base tido como referência. As reações 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 representam o fenômeno de oxidação/combustão que ocorre com os pseudos-

componentes (C1-C3, C4-C5, C6-C9, C10-C19, C20-C39, C40+), como proposto por Crookston, 

Culham e Chen, (1979), que considerou a combustão direta dos componentes, apesar desta 

prática não ser comum entre outros autores. Já as reações 7, 8, 9, 10 e 11 representam 

especificamente o craqueamento das frações em componentes mais leves e o coque. A reação 

12 representa a oxidação do coque. As reações de oxidação produzem dióxido de carbono (CO2) 

e água (H2O). As reações químicas foram ajustadas no módulo “Builder” da CMG. 

 

C40+   + 73,80O2   →   48,87CO2 + 49,87H2O           Reação 1 (R1) 

C20-39 + 41,90O2   →   27,60CO2 + 28,60H2O           Reação 2 (R2) 

C10-19 + 23,84O2   →   15,56CO2 + 16,56H2O           Reação 3 (R3) 

C6-9     + 11,23O2   →     7,15CO2 +   8,15H2O           Reação 4 (R4) 

C4-5    + 6,93O2   →      4,29CO2 +  5,29H2O           Reação 5 (R5) 

C1-3     + 2,11O2   →     1,07CO2 +   2,07H2O           Reação 6 (R6) 

C40+    →   0,44C20-39 + 0,78C10-19 + 1,68C6-9 + 13,19 Coque         Reação 7 (R7) 

C20-39 → 0,66C10-19 + 1,42C6-9    + 7,47 Coque           Reação 8 (R8) 

C10-19  →   1,61C6-9     + 4,22 Coque             Reação 9 (R9) 

C6-9    →   0,61C4-5    + 2,25C1-3    + 1,96 Coque       Reação 10 (R10) 

C4-5      →   2,73C6-9      + 1,19 Coque         Reação 11 (R11) 

Coque   + 1,25O2   →          CO2   +  0,5H2O         Reação 12 (R12) 
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As reações de oxidação a baixas temperaturas (OBT) não foram incluídas neste modelo, 

por não terem sido consideradas no modelo de Crookston, tido como base no desenvolvimento 

deste trabalho. Estudos publicados por Kumar (1987); Tingas, Greaves e Young (1996); 

Surguchev, Koundin e Yannimaras (1999); Rojas, Ruiz e Vargas (2010); Greaves, Dong e 

Rigby (2011b), entre outros, consideram apenas reações de oxidação a altas temperaturas 

(OAT) e de craqueamento (OTI). Complementando a descrição do modelo de reações, a Tabela 

4.7 apresenta as energias de ativação e entalpia para as reações químicas consideradas neste 

estudo. Essas energias de ativação e entalpia foram adaptadas do trabalho proposto por Rojas, 

Ruiz e Vargas, 2010, que considerou este mesmo modelo para suas simulações. Esses valores 

podem ser ajustados usando tubos de combustão e óleo do campo de interesse. 

 

Tabela 4.7: Parâmetros cinéticos das reações químicas. 

 Energia de Ativação (J/mol) Entalpia da Reação (J/mol) 

R1 76.258 1.893.930 

R2 76.258 10.517.286 

R3 76.258 10.517.286 

R4 76.258 4.890.403 

R5 76.258 4.890.403 

R6 76.258 4.890.403 

R7 66.989 46.520 

R8 66.989 46.520 

R9 66.989 46.520 

R10 66.989 46.520 

R11 66.989 46.520 

R12 66.989 53.498 

Fonte: Adaptado de Rojas, Ruiz e Vargas, 2010. 

 

 

4.3 Análise de Sensibilidade dos Parâmetros Operacionais 

 

A análise de sensibilidade do processo “toe-to-heel air injection” foi realizada para os 

parâmetros operacionais: vazão de injeção de ar (Qinj), comprimento do poço produtor (Comp. 

Prod. – HP) e comprimento do poço injetor (Comp. Inj - VI). Estes parâmetros foram escolhidos 

com a finalidade de identificar uma configuração de poços, que proporcionasse uma 
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minimização na produção de oxigênio, diante de diferentes vazões de injeção de ar. Esses três 

parâmetros foram analisados através de um delineamento de composto central (DCC) 

totalizando 15 experimentos em função do percentual de óleo recuperado em 15 anos, sendo 

observada a produção de oxigênio.  

Na Figura 4.5 observa-se os 3 fatores do delineamento de composto central, com os 

níveis codificados em √−3, -1, 0, 1 e √3. Na extremidade do vértice observa-se os níveis -1 e 

1, referentes aos fatores. Os pontos axiais tem coordenadas (√−3, 0, 0), (0, √−3, 0), (0, 0, √−3), 

(√3, 0, 0), (0, √3, 0) e (0, 0, √3), e o ponto central, (0,0, 0). 

 

Figura 4.5: Planejamento estrela para as três variáveis. 

 

 

A Tabela 4.8 apresenta os valores referentes aos níveis codificados dos parâmetros 

(vazão de injeção de ar, comprimento do poço produtor e comprimento do poço injetor (Comp. 

Inj - VI) analisados em função do percentual de óleo recuperado em 15 anos. 

 

Tabela 4.8: Intervalo dos parâmetros estudados. 

 Níveis 

Parâmetros −√3 -1 0 +1 √3 

Vazão de Injeção de ar, Qinj (m³STD/dia) 4.886 10.000 17.500 25.000 30.113 

Comp. Produtor, HP (m) 129 150 180 210 230 

Comp. Injetor, VI (m) 7 9 12 15 17 
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Estas análises foram realizadas a partir de Diagramas de Pareto e Superfícies de 

Resposta em função do percentual de acumulado de óleo. A partir deste estudo podem ser 

observadas as variáveis que afetam em maior proporção, o sistema e serão descartadas as que 

não são estatisticamente significativas. 

O parâmetro operacional “Comp. Produtor” apresenta 5 tipos de variações. A Figura 

4.6 mostra um corte lateral do reservatório (na camada dos poços) com as variações (diferentes 

níveis) de comprimento do poço produtor horizontal (Comp. Produtor). No nível −√3, o poço 

horizontal possui 129 m; no nível -1, possui 150 m; no nível 0, 180 m; no nível +1, 210 m; e no 

nível √3, possui 230 m. 

 

Figura 4.6: Configuração dos poços horizontais para os cinco níveis. 

 

 

O parâmetro operacional “Comp. Injetor” também apresenta 5 tipos de variações 

relacionadas ao comprimento do poço vertical injetor. A Figura 4.7 mostra essas variações 

(diferentes níveis) do parâmetro “Comp. Injetor”. O nível −√3, o poço vertical apresenta 7 m; 

o nível -1, possui 9 m; o nível 0, 12 m; o nível +1, 15 m; e o nível √3, possui 17 m. 

 

Figura 4.7: Configuração dos poços verticais para os cinco níveis. 
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Para avaliar o oxigênio produzido foi considerado a taxa de oxigênio produzido em 

relação ao total de gás produzido, como pode ser observado na Equação 4.1. 

 

%𝑂2−𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 =  (
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑜ç𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔á𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑜ç𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟
) . 100            (Equação 4.1) 

 

O oxigênio consumido pelas reações químicas pode ser calculado como a diferença 

entre o oxigênio total injetado pelo produzido, como se mostra na Equação 4.2.  

 

%𝑂2−𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 =  100 − 100. (
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑜ç𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
)           (Equação 4.2) 

 

 

4.4 Formas de Injeção de Ar 

 

 No presente trabalho foi considerado diferentes formas de injeção de ar no meio poroso. 

A Figura 4.8 mostra uma ilustração de como se procedem as diferentes formas de injeção de ar, 

para os casos com injeção contínua de ar, injeção intermitente de ar e alternada de ar/vapor, em 

16 anos de projeto, no reservatório. 

 

Figura 4.8: Diferentes formas de injeção de ar. 
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Nesta Figura 4.8, observa-se que no caso de injeção contínua, o ar foi injetado em todo o período 

do projeto. Já no caso com injeção intermitente de ar por período de 2 anos, a injeção foi 

realizada pelo mesmo período, seguido de uma pausa na injeção, sendo esse ciclo repetido até 

o encerramento do projeto, sendo considerado outros períodos de injeção de 1, 4 e 8 anos. Com 

relação a injeção alternada ar/vapor por períodos de 2 anos, foi considerada a injeção de ar pelo 

mesmo período, seguido pela injeção de vapor ao longo do projeto. Para esses casos de injeção 

alternada foram considerados duas vazões de injeção de vapor, 50 m³/dia e 150 m³/dia. 

 

 

4.5 Metodologia do Trabalho 

 

Na Figura 4.9, observa-se a metodologia do trabalho por etapas desenvolvidas. Este 

trabalho teve início com a pesquisa de temas relacionados ao estudo, incluindo combustão in-

situ, métodos de recuperação, toe-to-heel air injection, entre outros. Na sequência foi realizada 

a modelagem de fluidos, do reservatório e as simulações iniciais, no período de 16 anos, 

utilizando como ferramentas os programas WinProp, Builder e STARS, da CMG.  

Em seguida, foi realizada a escolha do refinamento do reservatório com finalidade de 

representar os fenômenos que ocorrem no meio poroso. Com o modelo de reservatório definido, 

foi realizado um comparativo do modelo base, com e sem injeção de ar.  Com a finalidade de 

otimizar a configuração de poços, injetor e produtor, foi realizado um estudo dos parâmetros 

operacionais, vazão de injeção de ar, comprimento do produtor e comprimento do poço vertical 

injetor, através de um delineamento de composto central em função do percentual de óleo 

recuperado, sendo observada o percentual de oxigênio produzido. 

 Com o caso que apresentou maior percentual de óleo produzido e uma produção de 

oxigênio conservadora, foi realizada uma análise da injeção contínua de ar, onde foi possível 

observar um limite para vazão de injeção contínua de ar. Foi observado uma produção crescente 

relacionada a percentagem de oxigênio no poço produtor horizontal através da injeção contínua 

de ar. 

Com a finalidade de otimizar o processo, foi realizada uma análise da vazão de injeção 

intermitente de ar em diferentes períodos (1, 2, 4 e 8 anos) e da injeção alternada de ar/vapor, 

no período de 2 anos, com diferentes vazões de injeção de vapor analisadas, 50 m³/dia e 150 

m³/dia, respectivamente. 
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Figura 4.9: Fluxograma da metodologia do trabalho. 
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5 Resultados e Discussões 

 

 Nesta seção são apresentados os resultados obtidos nas simulações realizadas, levando 

em consideração, inicialmente, a escolha do refinamento e em seguida, a análise comparativa 

do modelo com e sem injeção de ar em função da produção acumulada de óleo em 16 anos. Na 

sequência, são apresentados os resultados em função de um delineamento experimental, com o 

intuito de identificar as melhores configurações para produção de óleo em 16 anos. Também 

serão discutidos tópicos relacionados a vazão de injeção de ar (contínua), intermitente e com 

alternada com injeção de vapor em 16 anos, com a finalidade de otimizar o processo. 

 

 

5.1 Modelo Base 

 

 As características operacionais do modelo base podem ser observadas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Características do modelo base estudado. 

Parâmetros Valores 

Concentração de oxigênio (%) 21 

Vazão de Injeção de ar, Qinj (m³STD/dia) 20.000 

Comp. Produtor, HP (m) 180 

Comp. Injetor, VI (m) 12 

 

 

5.1.1 Escolha do Refinamento 

 

Em um processo térmico, os resultados são influenciados pela modelagem da malha do 

sistema, onde as variáveis mudam rapidamente. Para evitar que alguns desses resultados não 

possam ser visualizados, o refinamento da malha do reservatório é um processo natural para 

lidar com estas situações. Assim, para definir os tamanhos de blocos adotados, foi realizada 

uma análise de sensibilidade referente ao tamanho do bloco no sistema através da injeção de ar 

por seis formatos diferentes.  

Na Figura 5.1 podem ser visualizados os seis diferentes “grids” analisados através da 

injeção de ar. 
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Figura 5.1: Diferentes "grids" analisados. 

 

 

 A Figura 5.2 mostra a produção acumulada de óleo e o tempo de simulação em função 

do número de blocos para os seis “grids” analisados, com 5.313, 14.973, 24.633, 34.293, 43.953 

e 53.613 blocos, respectivamente, no período de 16 anos. 

 

Figura 5.2: Produção acumulada de óleo e tempo de simulação em função do número de blocos, em 16 

anos. 
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Nesta Figura 5.2, observa-se que a produção acumulada de óleo tende a se estabilizar 

com o aumento do número de blocos do sistema, decorrente da solução do problema minimizar 

o erro numérico, enquanto que, o tempo de simulação aumenta de forma significativa. 

A Tabela 5.2 mostra o número de blocos, o seu tamanho individual na direção j, a 

produção acumulada de óleo (Np) e o tempo de simulação em 16 anos. Para as dimensões i 

(2x7 m; 2x6 m; 2x5 m; 2x4 m; 1x3; 3x2 m; 1x3 m; 2x4 m; 2x5 m; 2x6 m; 2x7 m) e k (20x1 m; 

3x2 m), os tamanhos foram mantidos fixos. Os seis casos foram simulados utilizando a licença 

“paralelo”, que permitiu a utilização de 10 processadores, ao mesmo tempo, para um sistema 

com vazão de injeção de ar de 20.000 m³STD/dia. As direções i e k foram mantidas constantes, 

por já terem sido analisadas no trabalho de Barillas, 2008, não apresentando alterações 

significativas na produção de óleo. 

 

Tabela 5.2: Os resultados para cada “grid” analisado, com variação na direção j, e com i e k constante. 

Número de blocos 

(i=cte; j=var; k=cte) 
Tamanho em j (m) Np (16 anos) m³ Tempo de Simulação 

11j – 5313 blocos 30 18.669,89 57 min  

31j – 14973 blocos 10 16.385,79 2 h 37 min 

51j – 24633 blocos 6 15.414,98 4 h 19 min 

71j – 34293 blocos 4,28 14.935,85 6 h 9 min 

91j – 43953 blocos 3,33 14.682,63 20 h 24 min 

111j – 53613 blocos 2,73 14.575,10 27 h 56 min 

 

A partir da Tabela 5.2, é possível comparar os resultados para cada modelo, em termos 

de produção acumulada de óleo em 16 anos. Ao comparar o modelo menos refinado (5313 

blocos) com o mais refinado (53613), há uma diferença 4124,79 m³STD (21,93% de diferença) 

para a produção acumulada de óleo, com um tempo de simulação 29,4 vezes maior. 

Comparando-se também a produção de dióxido de carbono (CO2), a temperatura média e 

pressão no reservatório, foi possível observar uma diferença de 4,1%, 13,1% e 11,8%, 

respectivamente. Assim, a produção de óleo acumulado não foi considerado o único critério 

para a escolha do modelo. As variáveis temperatura e pressão média do reservatório, produção 

de dióxido de carbono e o tempo de simulação também foram levados em consideração.  

Embora seja sabido que, quanto maior o refinamento da malha, mais a solução numérica 

do problema se aproxima da solução analítica, a utilização do modelo mais refinado acarreta 

um elevado tempo de simulação, o que dificultaria a necessidade de realizar muitos testes. Por 

essa razão, foi escolhido o modelo intermediário, com 24.633 blocos para análises posteriores, 
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por apresentar uma diferença na produção de acumulada de óleo de 839,88 m3STD (5,45% de 

diferença) em relação ao modelo mais refinado, em quase um sexto do tempo. Comparando 

outras variáveis, tais como a temperatura média e pressão e a produção de dióxido de carbono, 

as diferenças são menores do que 2% do modelo intermediário, com 24.633 blocos, para o 

modelo mais refinado (53.613 blocos). 

 

 

5.1.2 Comparação do modelo base (THAI) com a recuperação primária 

 

Nesta seção é apresentada uma análise comparativa do comportamento do reservatório 

quando submetido ao processo de combustão in-situ (THAI) e com a recuperação primária. O 

intuito é verificar a produção de óleo para os dois sistemas. Na Figura 5.3 podem ser 

observadas as curvas da produção acumulada de óleo em função do tempo, 16 anos, para o 

modelo com injeção de ar (curvas verde e azul) e a da recuperação primária (curva vermelha).   

 

Figura 5.3: Produção acumulada de óleo do processo THAI com a recuperação primaria. 

 

 

Nesta Figura 5.3, observa-se um incremento na produção acumulada de óleo de 

8.771,80 e 13.771,10, com taxas de injeções de 10.000,00 m3STD/dia (curva verde) e 20.000,00 

m3STD/dia (curva azul), respectivamente, quando comparados com a recuperação primária 

8.771,8 m³STD

13.771,1 m³STD
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(curva vermelha) do reservatório. Este incremento na produção de óleo, pode tornar rentável o 

uso deste processo em reservatórios com condições semelhantes. 

Já a Figura 5.4, apresenta a vazão de óleo em função do tempo para os casos acima, 

com e sem a injeção de ar. 

 

Figura 5.4: Vazão de óleo do processo THAI com a recuperação primária. 

 

 

Na Figura 5.4, observa-se que a injeção de ar no sistema, proporciona um incremento 

na vazão de óleo para o processo THAI, quando comparado com a recuperação primária do 

reservatório. Analisando apenas os sistemas com injeção de ar (10.000,00 m3STD/dia e 

20.000,00 m3STD/dia), foi possível observar que uma maior taxa de injeção de ar proporciona 

um aumento na produção de óleo, este fato é decorrente da maior quantidade de oxigênio no 

reservatório, possibilitando que a frente de calor formada se expanda com maior intensidade no 

meio poroso, favorecendo a antecipação do banco de óleo. Esse incremento na produção é 

devido ao calor liberado pelas reações químicas e ao incremento da pressão no reservatório, 

provenientes da injeção de ar no reservatório.  

A Figura 5.5 mostra a temperatura média do reservatório em função do tempo, 16 anos, 

para os casos com injeção (curvas verde e azul) e sem injeção de ar (curva vermelha). 
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Figura 5.5: Temperatura média do reservatório no processo THAI e na recuperação primária. 

 

 

Nesta Figura 5.5, observa-se um incremento da temperatura média do reservatório para 

os casos com injeção de ar (10.000,00 m3STD/dia e 20.000,00 m3STD/dia). Enquanto que, no 

sistema em que se considera a energia natural do reservatório (curva vermelha) não há qualquer 

alteração na temperatura. A Figura 5.6 apresenta a pressão média do reservatório em função 

do tempo para os casos citados. 

 

Figura 5.6: Pressão média do reservatório no processo THAI e na recuperação primária. 
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 A Figura 5.6 mostra um incremento da pressão média do reservatório decorrente da 

vazão de injeção de ar (10.000,00 m3STD/dia e 20.000,00 m3STD/dia). Já no caso que se 

considera apenas a energia natural (recuperação primária) do reservatório observa-se uma 

depleção da pressão, uma vez que, não foi considerado nenhum meio externo no meio poroso 

que possibilitasse há manutenção ou incremento da pressão no reservatório.  

Comparando-se os casos em que foram analisadas diferentes taxas de injeção, observa-

se que foi possível atingir uma pressão média de 355 psi, entre o quarto e quinto ano, e 385 psi, 

no quarto ano, com o auxílio da frente de calor formada no reservatório, para os casos de injeção 

de ar de 10.000,00 m3STD/dia e 20.000,00 m3STD/dia. A partir desses períodos, observa-se 

uma depleção no reservatório acarretando uma diminuição da vazão de óleo (ver Figura 5.4). 

Essa depleção observada foi proveniente de dois fatores, o primeiro deles está 

relacionado ao balanço de massa, em que a quantidade de fluido produzido foi maior do que a 

injetada. O segundo fator, está ligado ao percentual de oxigênio produzido, no qual, o caso com 

uma menor taxa de injeção de ar (10.000,00 m³STD/dia), a queda de pressão foi decorrente da 

falta de oxigênio na frente de calor e, para o caso com uma maior quantidade de oxigênio 

(20.000,00 m³STD/dia), o comburente acaba sendo canalizado no poço produtor horizontal, ao 

invés de alcançar a frente de calor formada e ser consumido pelas reações químicas.  

A Figura 5.7 mostra o percentual de oxigênio produzido em função do tempo, para os 

casos com diferentes taxas de injeção de ar e a recuperação primária. Neste último, não há 

presença de oxigênio, uma vez que, não foi considerado nenhum método de recuperação. 

 

Figura 5.7: Percentual de oxigênio para os casos analisados. 
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A partir da Figura 5.7, observa-se que, em 16 anos, 4,7% do oxigênio injetado foi 

produzido, para o caso com uma taxa de injeção de ar de 20.000 m³STD/dia. Essa produção de 

oxigênio é indesejada para o método, uma vez que, sua presença na superfície pode ocasionar 

sérios problemas operacionais, podendo levar até ao encerramento do projeto, como ocorreu no 

campo piloto de Buracica, Recôncavo Baiano, Brasil. 

Com o intuito de reduzir essa produção de oxigênio no poço produtor horizontal foi 

realizada uma análise de sensibilidade buscando otimizar a configuração dos poços, produtor 

horizontal e injetor vertical, com diferentes vazões de injeção de ar, com a finalidade de 

incrementar o percentual de óleo recuperado e analisar a produção de oxigênio no sistema.  

 

 

5.2  Análise de Sensibilidade dos Parâmetros Operacionais  

 

Os parâmetros operacionais considerados, para análise de sensibilidade foram: vazão de 

injeção de ar (Qinj), comprimento do poço horizontal (Comp. Produtor, HP) e comprimento do 

poço vertical injetor (Comp. Injetor, VI) em função do percentual de óleo recuperado e da 

produção de oxigênio no período de 15 anos. A técnica de delineamento de composto central 

com 5 níveis foi utilizada, totalizando 15 simulações. A Tabela 5.3 apresenta os intervalos dos 

parâmetros analisados.  

 

Tabela 5.3: Intervalo dos parâmetros estudados. 

 Níveis 

Parâmetros −√3 -1 0 +1 √3 

Vazão de Injeção de ar, Qinj (m³STD/dia) 4.886 10.000 17.500 25.000 30.113 

Comp. Produtor, HP (m) 129 150 180 210 230 

Comp. Injetor, VI (m) 7 9 12 15 17 

 

A Tabela 5.4 apresenta os 15 casos simulados, distribuídos de forma decrescente, em 

função do percentual de óleo recuperado no período de 15 anos. O caso 6, destacado em 

amarelo, foi considerado o caso base para efeito de estudo posterior. Este caso foi escolhido por 

apresentar percentual de óleo recuperado próximo ao melhor caso (caso 10), com uma produção 

de oxigênio conservadora. 
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Tabela 5.4: Percentual de óleo recuperado e de oxigênio produzido para os casos simulados. 

Casos Qinj 
Comp. 

Prod 

Comp. 

Inj. 

FR – 

5 anos 

FR – 

10 anos 

FR – 

15 anos 

Oxigênio (%O2) 

- Produzido 

10 30.113,45 180 12 7,07 15,85 18,44 7,20 

6 25.000,00 150 15 5,42 15,21 18,40 2,80 

5 25.000,00 150 9 5,49 15,26 18,30 3,50 

7 25.000,00 210 9 5,86 14,28 16,83 9,55 

8 25.000,00 210 15 5,94 13,28 16,30 9,67 

14 17.500,00 180 17 3,83 12,28 15,57 2,45 

13 17.500,00 180 7 4,03 12,82 15,56 3,65 

15 17.500,00 180 12 3,79 12,38 15,39 3,47 

11 17.500,00 130 12 0,67 10,59 14,00 0,00 

12 17500,00 230 12 3,82 10,65 13,91 8,81 

2 10.000,00 150 15 0,34 6,81 13,69 0,00 

1 10.000,00 150 9 0,35 7,58 12,82 0,00 

3 10.000,00 210 9 3,12 8,67 11,60 1,20 

4 10.000,00 210 15 3,24 8,13 11,34 2,41 

9 4.886,55 180 12 0,46 2,12 6,52 0,00 

 

 De acordo com a Tabela 5.4, o caso 10 apresentou o maior percentual de óleo 

recuperado em 15 anos, entretanto, apresentou elevado índice da produção de oxigênio, 

inviabilizando sua produção. Enquanto no caso 6 foi possível observar uma produção de óleo 

próxima a melhor condição (caso 10), com uma produção de oxigênio conservadora. Já o caso 

9 apresentou o menor percentual de óleo recuperado em 15 anos. Esse efeito foi decorrente da 

baixa vazão de injeção de ar utilizada, para este caso. 

A Figura 5.8 mostra o diagrama de Pareto construído para o quinto ano do processo 

THAI, indicando que a vazão de injeção de ar (Qinj – m³STD/dia) é o parâmetro, 

individualmente, mais influente no processo, seguido, pelo parâmetro comprimento do poço 

produtor horizontal (Comp. Prod – HP, m) com significância linear e quadrático, 

respectivamente. Dentre as interações dos parâmetros analisados, é possível verificar que as 

interações estatisticamente significativas foram a vazão de injeção de ar com o comprimento 

do poço produtor horizontal (Qinj – m³STD/dia_Comp. Prod. – HP, m). A vazão de injeção de 

ar foi o parâmetro que apresentou a maior influência sobre a variável resposta, por auxiliar a 

formação da frente de calor, que se propaga pelo meio poroso, favorecendo o incremento da 
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produção de óleo. Já a interação, estatisticamente significativa, vazão de injeção de ar com o 

comprimento do poço produtor horizontal (Qinj – m³STD/dia_Comp. Prod. – HP, m) 

apresentou influência negativa sobre a variável resposta, uma vez que, com os parâmetros no 

nível máximo acarretaria na canalização de gás, ao invés de auxiliar no incremento da produção 

de óleo. 

 

Figura 5.8: Diagrama de Pareto (FR 5 anos). 

 

 

Na Figura 5.9, observa-se o diagrama de Pareto referente ao décimo ano do processo 

THAI, e quando comparado ao período de 5 anos (ver Figura 5.8), observa-se uma alteração 

na ordem de significância entre os efeitos. A vazão de injeção de ar (Qinj – m³STD/dia), com 

significância linear, continua sendo o parâmetro mais influente no processo, seguido, nesse 

período pelo parâmetro vazão de injeção de ar com significância quadrática. A interação vazão 

de injeção de ar com o comprimento do poço produtor horizontal (Qinj – m³STD/dia_Comp. 

Prod. – HP, m), manteve sua ordem de significância quando comparada com o período de 5 

anos. 
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Figura 5.9: Diagrama de Pareto (FR 10 anos). 

 

 

O diagrama de Pareto para o período de 15 anos em função do percentual de óleo 

recuperado é mostrado na Figura 5.10. Neste período de 15 anos, a vazão de injeção de ar (Qinj 

– m³STD/dia) com significância linear foi o único parâmetro que apresentou influência, 

estatisticamente significativa, sobre a variável resposta. Para este período, não foi possível 

observar nenhuma interação influente estatisticamente significativa.  

Para analisar a influência das interações entre dois parâmetros foi utilizada a técnica de 

superfícies de resposta, de modo a identificar a máxima e mínima resposta sobre o percentual 

de óleo recuperado. As superfícies de resposta foram analisadas somente para as interações 

entre os parâmetros que apresentaram significância estatística, para três períodos analisados no 

diagrama de Pareto. Os parâmetros operacionais que não estão sendo analisados foram 

mantidos no “nível -1”. 
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Figura 5.10: Diagrama de Pareto (FR 15 anos). 

 

 

A Figura 5.11 mostra a influência dos parâmetros operacionais vazão de injeção de ar 

com o comprimento do poço produtor horizontal (Qinj – m³STD/dia_Comp. Prod. – HP, m) em 

função do percentual de óleo recuperado (%FR) em 5 anos. O comprimento do poço vertical 

injetor foi mantido no “nível -1” com 9 metros. Nesta figura, é possível observar uma região de 

mínima resposta quando os parâmetros se encontram no “nível mínimo” (círculo preto). 

Entretanto, com o aumento do comprimento do poço produtor horizontal observa-se um 

incremento na produção de óleo decorrente da maior área de drenagem alcançada pelo poço 

horizontal.  

Na situação oposta (círculo azul), com o incremento apenas da vazão de injeção de ar 

também é possível observar um aumento na produção de óleo. Isto foi decorrente da maior 

quantidade de oxigênio no sistema, favorecendo a formação e expansão da frente de combustão 

pelo reservatório. Com os parâmetros, em conjunto, no nível máximo não foi possível obter 

uma máxima resposta devido ao gás injetado ser canalizado pelo poço produtor horizontal 

minimizando a eficiência do processo. Em 5 anos, o percentual do óleo recuperado pode chegar 

a atingir 8%, com uma condição de nível intermediário (entre o nível “-1” e “0”) para o 

comprimento do poço produtor horizontal, minimizando a canalização de gás, e nível máximo 
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para a vazão de injeção de ar que proporciona uma maior quantidade de comburente para a 

frente de combustão.  

 

Figura 5.11: Análise da interação entre a vazão de injeção de ar (Qinj – m³STD/dia) e o comprimento 

do poço produtor horizontal (HP, m) em função do FR em 5 anos. 

 

 

 A superfície de resposta para o período de 10 anos (Figura 5.12 - lado esquerdo) e 15 

anos (Figura 5.12 - lado direito) em função do percentual de óleo recuperado, indicando o 

mesmo comportamento do modelo apresentado na Figura 5.11 com o percentual de óleo 

recuperado, em 10 anos e 15 anos, podendo chegar a 16% e 18%, respectivamente. 

 

Figura 5.12: Análise da interação entre a vazão de injeção de ar (Qinj – m³STD/dia) e o comprimento 

do poço produtor horizontal (HP, m) em função do FR em 10 anos e 15 anos. 
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Na Figura 5.12(lado direito), é observado que a condição de maior percentual de óleo, 

recuperado, é a observada no caso 10 com 18,44% do óleo produzido (Tabela 5.4), vazão de 

injeção de ar no nível máximo “√3”, corresponde a 30.113,45 m³STD/dia e o comprimento do 

poço produtor horizontal no nível intermediário “0”, 180 metros. Entretanto, essa condição 

operacional acarreta um percentual acumulado de oxigênio de 7,20% durante os 15 anos de 

projeto do oxigênio que foi injetado, inviabilizando sua aplicação.  

Sendo assim, para análises posteriores optou-se pelo caso 6 por apresentar um 

percentual de óleo recuperado de 18,40%, próximo ao caso de máxima de resposta em relação 

a produção de óleo e, principalmente, por apresentar um percentual acumulado de oxigênio 

produzido de 2,80%, inferior aos 7,20% observado para o caso 10 (ver Tabela 5.4).  

 

 

5.3 Análise da Vazão de Injeção de Ar 

 

Nesta seção foi realizada uma análise do percentual de óleo recuperado e do oxigênio 

produzido para verificar a influência da vazão de injeção de ar. O estudo foi realizado com as 

condições operacionais do “caso 6” considerado como caso base. Dessa forma, os parâmetros 

operacionais comprimento do poço horizontal produtor e vertical injetor, em 150 metros e 15 

metros, respectivamente, foram fixados e a taxa de injeção de ar variou no intervalo de 5.000,00 

a 40.000,00 m³STD/dia.  

Na Figura 5.13, observa-se o percentual de óleo recuperado para diferentes vazões de 

injeção de ar em função do tempo de projeto, 16 anos. Nesta figura, a recuperação primária 

apresenta um percentual de óleo recuperado, de aproximadamente 1,46%, em 16 anos. Já com 

a injeção de ar no meio poroso é possível observar um incremento na produção de óleo no 

decorrer do tempo. Para um sistema com uma vazão de injeção de ar de 15.000,00 m³STD/dia, 

observa-se uma produção de 13,76%, ou seja, um incremento de 12,30 pontos percentuais 

quando comparado com o sistema sem injeção de ar (recuperação primária).  

Para o caso com uma taxa de injeção de ar de 40.000,00 m³STD/dia e uma produção de 

óleo de 20,20%, houve depleção do reservatório conforme observado na Figura 5.13, 

minimizando sua produção de óleo, ao final dos 16 anos, em 0,5% pontos percentuais. Quando 

comparado com um sistema com vazão de injeção de ar de 35.000,00 m³STD/dia e produção 

de 20,70%, mostrando que há um limite de injeção de ar para a eficiência do processo. 
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Figura 5.13: Percentual de óleo recuperado em função do tempo para diferentes vazões de injeção de ar. 

 

 

A Figura 5.14 mostra as vazões de óleo em função do tempo, para diferentes taxas de 

injeção de ar contínua. Pode-se observar um incremento nas vazões de óleo, entre o primeiro e 

segundo ano, para os casos com vazões de injeção de ar de 35.000,00 m³STD/dia e 40.000,00 

m³STD/dia. Esse aumento nas taxas de produção de óleo foram provenientes da maior 

quantidade de oxigênio no sistema, favorecendo a formação da frente de combustão e do 

incremento da pressão no reservatório. Para casos, com vazões inferiores a 35.000,00 

m³STD/dia, a frente de calor também se forma no reservatório, apresentando picos referentes a 

vazões de óleo em outros intervalos de tempo devido a menor quantidade de oxigênio no meio 

poroso, sendo que, para a vazão de injeção de ar de 5.000,00 m³STD/dia o pico de produção 

não pode ser observado claramente, necessitando de um tempo superior de projeto. 

No entanto, pode ser observado nesta Figura 5.14, que não foi possível a manutenção 

dos picos máximo da vazão de óleo para os casos com injeção de ar contínua. Esse declínio 

observado nas vazões de óleo em função do tempo foi decorrente do declínio da pressão do 

reservatório, minimizando a eficiência de deslocamento de óleo no meio poroso. 
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Figura 5.14: Vazão de óleo em função do tempo para diferentes vazões de injeção de ar. 

 

 

A Figura 5.15 mostra a evolução da frente de combustão através de mapas de 

temperatura, no intervalo de 1 dia, e também em anos (1, 2, 3, 4, 8, 12 e 16), para os casos com 

menor e maior fator de recuperação, ou seja, 5.000,00 m³STD/dia (lado esquerdo) e 35.000,00 

m³STD/dia (lado direito), respectivamente. 

 

Figura 5.15: Evolução da frente de combustão no meio poroso em 1 dia, 1, 2, 3, 4, 8, 12 e 16 anos. 
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Nesta Figura 5.15, observa-se a evolução da frente de combustão em oito momentos 

distintos (1 dia, 1, 2, 3, 4, 8, 12 e 16 anos) para os casos com maior e menor percentual de óleo 

recuperado (%FR). Para o caso de maior %FR (Qinj 35.000,00 m³STD/dia – Figura da direita), 

a frente de combustão atinge picos de temperatura, em torno, de 800 oF (cor amarela). No caso 

de menor %FR (5.000,00 m³STD/dia – Figura da esquerda), a frente de combustão também foi 

formada, mas com menos intensidade, com temperaturas, em torno, de 600 oF (cor verde.) 

A frente de combustão formada queima uma pequena fração do óleo produzindo sólidos 

orgânicos, conhecidos como coque. Este sólido orgânico é considerado a principal fonte de 

energia para manutenção da frente de calor. A formação do coque no reservatório pode ser 

visualizada na Figura 5.16, para diferentes intervalos de tempo, para os casos de maior e menor 

%FR, sendo que quanto maior for a região varrida, maior será a eficiência do processo.   

 

Figura 5.16: Formação do coque no reservatório, em 1 dia, e também em 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 16 anos. 
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Na Figura 5.16, observa-se a formação de coque em oito momentos distintos (1 dia, 2, 

3, 4, 6, 8, 12 e 16 anos) para os casos com maior e menor percentual de óleo recuperado (%FR), 

sendo observado uma ampla região formada de coque para o caso de maior %FR (Qinj 

35.000,00 m³STD/dia – Figura da direita), quando comparada com o sistema de menor %FR 

(Qinj 5.000,00 m³STD/dia – Figura da esquerda). Essa diferença observada na formação de 

coque é decorrente da maior presença de oxigênio para o caso de maior %FR, que favorece a 

formação da frente de combustão, acarretando a formação de coque no meio poroso, 

acarretando um incremento na produção de óleo. Se a quantidade de coque produzida no meio 

poroso for insuficiente, não é possível que a frente de combustão se mantenha ativa no 

reservatório com altas temperaturas. Por outro lado, se essa quantidade de coque for muito 

grande, a frente de combustão acaba por se mover lentamente, uma vez que, todo o resíduo tem 

que ser queimado, para que a frente de calor possa avançar no meio poroso. 

Como resultado da complexidade que envolve o processo “toe-to-heel air injection”, 

devido às inúmeras reações químicas envolvidas, é necessário estudar a pressão no sistema cujo 

objetivo é verificar se a frente de combustão criada torna possível aumentar a pressão no 

reservatório, o que aumenta a energia dentro do meio poroso, favorecendo a produção de 

petróleo. A Figura 5.17 mostra a pressão no reservatório em oito momentos distintos (1 dia, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 e 16 anos) para os casos de maior e menor %FR, ou seja, 35.000,00 m³STD/dia 

e 5.000,00 m³STD/dia, respectivamente. 
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Figura 5.17: Perfil de pressão obtido para os casos com menor e maior %FR, respectivamente, em 1 dia, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 e 16 anos. 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                Capítulo V: Resultados e Discussões 

 

Edson de Andrade Araújo 90 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                Capítulo V: Resultados e Discussões 

 

Edson de Andrade Araújo 91 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                Capítulo V: Resultados e Discussões 

 

Edson de Andrade Araújo 92 

 

 

A partir da Figura 5.17, é possível observar que, para o caso com maior taxa injeção de 

ar (35.000,00 m³STD/dia), o reservatório atinge pressões superiores a 450 psi, por causa da 

quantidade de ar injetado no meio poroso. Por outro lado, para o caso com menor taxa de injeção 

de ar (5.000,00 m³STD/dia), ele chega a uma pressão de 350 psi, o que não contribui tanto como 

o caso de maior vazão de injeção de ar, para o aumento da energia no interior do reservatório. 

Este nível de pressão mais baixo é uma das razões pelas quais a produção de petróleo é menor, 

comparando com situações onde o oxigênio é injetado em maior quantidade. 

Para que as reações químicas ocorram, e também o aumento da pressão no interior do 

meio poroso, uma fração do óleo tem que ser consumida em contato com o oxigênio. Além 

disso, para manter esse sistema com temperaturas elevadas, o comburente tem que ser 

consumido, na sua quase totalidade, mantendo a estabilidade do processo THAI. A Figura 5.18 

mostra a percentagem de oxigênio no gás produzido, através do poço horizontal, no tempo, para 

diferentes taxas de injeção de ar (ver Equação 4.1). 

A partir da Figura 5.18, observa-se que, para a taxa de injeção de ar de 20.000,00 

m³STD/dia, o oxigênio começa a ser produzido, a partir do décimo segundo ano, atingindo 

0,9% da taxa de gás produzido, em 16 anos. Além disso, quando a taxa de injeção de ar é 

incrementada, existe uma antecipação na produção de oxigênio, que atinge níveis mais elevados 

no gás produzido. Para o caso de injeção de ar de 35.000,00 m³STD/dia que apresentou um 

percentual de óleo recuperado de 20,70%, por exemplo, foi observada um percentual de 8,9% 

em relação ao gás produzido. Já com taxas de injeção inferior a 20.000,00 m³STD/dia, não foi 

observada produção de oxigênio através do poço horizontal, nos 16 anos de projeto.  

A detecção de oxigênio observada no poço produtor é um fato indesejável no processo 

de combustão in-situ, visto que, sua presença pode vir a tornar inviável a aplicação do processo 
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de queima, devido ao alto risco de explosão inerente ao sistema. De acordo com Greaves, Dong 

e Rigby (2012), essa taxa de oxigênio não pode ultrapassar um nível de 1% de oxigênio em 

relação ao gás produzido, uma vez que, valores superiores a 1% o risco de explosão aumenta 

de forma significativa.  

 

Figura 5.18: Percentual de oxigênio produzido, em 16 anos, para diferentes taxas de injeção de ar. 

 

 

Diante dessa problemática, este trabalho tem como principal objetivo propor alternativas 

a fim de minimizar a produção de oxigênio através do poço produtor horizontal. Com essa 

finalidade, foi proposta a aplicação da injeção intermitente de ar, onde bancos de ar foram 

injetados por diferentes períodos (1, 2, 4 e 8 anos), apresentados na sequência. 
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5.4 Análise da Injeção Intermitente de Ar  

 

Para realizar este estudo, o caso com taxa de injeção de ar contínua de 25.000,00 

m³STD/dia foi considerado como referência, em virtude dos bons resultados apresentados pelo 

caso 6 relacionado a produção de óleo, com uma produção de oxigênio conservadora. Para esse 

caso, verificou-se o início da produção de oxigênio entre o quarto e quinto ano, atingindo 2,8% 

do gás produzido, em 16 anos de projeto. Foi observada uma diferença na produção de óleo 

acumulado de 1.736,00 m³STD quando comparado com o caso com uma taxa de injeção 

contínua de ar de 35.000,00 m³STD/dia.  

Para os outros casos, foi aplicada a injeção de ar intermitente, considerando-se uma taxa 

de injeção de ar de 50.000,00 m³STD/dia, com o objetivo de manter a mesma massa de oxigênio 

em ambos os casos (contínua e intermitente), ao final do projeto (1,46x108 m³STD). A Figura 

5.19 mostra o esquema de injeção de ar, para os casos contínuo e intermitentes. 

 

Figura 5.19: Regimes considerados para a injeção contínua e intermitente de ar, em função do tempo. 

 

 

A Figura 5.20 mostra o percentual de óleo recuperado em função do tempo, para os 

casos descritos na Figura 5.19. Pode ser observado que, quando há injeção de ar por períodos 

de 1, 2, 4 e 8 anos, houve um incremento no percentual de óleo acumulado de 1,13, 4,25, 6,64 

e 7,27 pontos percentuais, respectivamente, quando comparado o sistema de taxa de injeção de 

ar contínua.  
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Esse aumento na produção é resultado das taxas de injeção de ar mais elevada no início 

do projeto, proporcionando uma antecipação da produção de petróleo. Foi também possível 

observar que, quando o intervalo de injeção de ar é reduzido, a recuperação de óleo se aproxima 

do caso em que a injeção contínua de ar foi considerada, com a diferença entre os casos 

tendendo a zero. 

 

Figura 5.20: Percentual de óleo recuperado (%FR) com injeção de ar contínua e intermitente. 

 

 

A partir da Figura 5.20, pode ser visto que, para o tempo de intermitência de 2 anos 

(curva roxa), há um aumento no %FR, entre o segundo e o quarto ano de projeto, quando 

comparado com os casos de intermitência de 4 (curva verde) e 8 anos (curva marrom). Esse 

aumento é consequência da interrupção na taxa de injeção de ar, o que torna possível a migração 

do ar para o topo do reservatório, permitindo seu contato com a frente de combustão, e 

resultando em um aumento da taxa de óleo para este intervalo de tempo, em vez ser canalizado 

pelo poço produtor horizontal, em um efeito que será detalhado adiante. Esse efeito da migração 

de oxigênio para o topo do reservatório também acontece para os tempos de intermitência de 4 

(curva verde) e 8 anos (curva marrom), após a interrupção da injeção, proporcionando maior 

produção de petróleo nos últimos anos. 

A Figura 5.21 mostra o percentual de oxigênio produzido na corrente de gás no poço 

produtor, em função do tempo de 16 anos, para os diferentes regimes de injeção. Foi possível 
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observar que a produção de oxigênio para os casos de intermitência de 4 e 8 anos, atingiram 

picos máximo de 2,1% e 4,7%, respectivamente, no decorrer do projeto. Já para o caso em que 

foi considerado a injeção de ar por períodos de 2 anos, observou-se que a presença de oxigênio 

no poço produtor teve início entre o quinto e sexto ano, atingindo um pico máximo de 1,2% 

entre o décimo terceiro e décimo quarto ano, enquanto que, para o caso de injeção por bancos 

de ar por períodos de um ano, foi constatada a presença de oxigênio entre o oitavo e nono ano, 

atingindo pico máximo de 0,9%, entre o décimo quarto e décimo quinto ano, através do poço 

horizontal. Conforme a literatura, o período de intermitência de um ano estaria dentro dos 

“padrões de segurança”. 

 

Figura 5.21: Percentual de oxigênio produzido, em 16 anos, para os casos com injeção de ar contínua e 

intermitente. 

 

 

A Figura 5.22 mostra a vazão de óleo em função do tempo para os casos com injeção 

de ar contínua e intermitente, nos períodos de 2 e 8 anos. Nesse caso específico, não foram 

adicionados nesta figura todos os períodos de intermitência analisados, devido a sobreposição 

de curvas, buscando assim, facilitar a compreensão da vazão de óleo no sistema. 

Nesta Figura 5.22, observa-se para o caso com injeção de ar por períodos de 8 anos, 

que houve incremento na vazão de óleo, atingido um pico máximo de 13 m³STD/dia, em torno 

do segundo ano de projeto. No entanto, após esse período constata-se um declínio na vazão de 

óleo até o oitavo ano, decorrente da depleção do reservatório e da canalização de oxigênio pelo 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                Capítulo V: Resultados e Discussões 

 

Edson de Andrade Araújo 97 

poço produtor horizontal. Contudo, após o oitavo ano, é possível observar um incremento na 

taxa de óleo. Esse incremento foi devido a interrupção da injeção de ar no reservatório, 

possibilitando que o oxigênio que estava contido no meio poroso migre para o topo do 

reservatório, favorecendo o avanço da frente de combustão, proporcionando um incremento, 

novamente, na taxa de óleo. 

Esse mesmo efeito também ocorre para o período de injeção de ar por dois anos e, para 

os casos com injeção no período de 2 e 8 anos, que foram omitidos da figura abaixo devido a 

sobreposição de curvas. Já para o caso com injeção contínua de ar, observa-se um incremento 

na taxa de óleo, atingindo pico máximo de 6 m³STD/dia no quinto ano, seguindo por um 

declínio devido a depleção do reservatório.  

 

Figura 5.22: Vazão de óleo, em 16 anos, para os casos com injeção de ar contínua e intermitente. 

 

 

A Figura 5.23 mostra a temperatura média do reservatório em função do tempo, 16 

anos, para os casos com injeção de ar contínua e intermitente. Nesta figura, observa-se um 

incremento na temperatura média do reservatório para os casos com injeção de ar intermitente 

em comparação com o processo contínuo de injeção. Esse incremento ocorreu devido à maior 

presença de oxigênio durante esses períodos de injeção, proporcionando que a frente de 

combustão fosse formada atingindo maiores temperaturas em comparação com o processo 

contínuo.  
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Figura 5.23: Temperatura média do reservatório em função do tempo para os casos com injeção de ar 

contínua e intermitente. 

 

 

Entretanto, foi possível observar na Figura 5.23, que nos períodos de interrupção da 

taxa de injeção de ar há uma redução na temperatura média do reservatório. Nesse caso, a frente 

de combustão se mantém ativa apenas com o oxigênio que foi injetado e que se encontra retido 

no meio poroso. Apesar da redução observada na temperatura média do reservatório nos 

períodos de pausa na injeção, foi possível observar que a injeção intermitente de ar possibilita 

um aumento da temperatura no decorrer do tempo em relação ao valor inicial e, que quanto 

menor o período de pausa, maior é a temperatura ao fim de projeto, 16 anos.  

Esse mesmo efeito também pode ser observado na Figura 5.24, referente a pressão 

média do reservatório em função do tempo, sendo observado o incremento da pressão com a 

taxa de injeção de ar e uma queda durante os períodos de intermitência.  
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Figura 5.24: Pressão média do reservatório em função do tempo para os casos com injeção contínua e 

intermitente. 

 

 

A Figura 5.25 apresenta um comparativo em diferentes intervalos de tempo (1 dia, 2 

anos, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 3 meses), referindo-se aos ciclos intermitentes de 2 (figura 

esquerda) e 8 anos (figura direita), respectivamente, em função da fração molar de oxigênio no 

meio poroso. 

 

Figura 5.25: Fração molar de oxigênio contido no reservatório em diferentes intervalos de tempo. 
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A Figura 5.25 mostra que, nos dois primeiros anos, o oxigênio se expande no interior 

do reservatório, do mesmo modo, para ambos os dois sistemas (nos lado esquerdo e direito). A 

partir desse momento, observa-se, no lado esquerdo, o oxigênio migrar para o topo do 

reservatório, favorecendo o avanço da frente de combustão, a partir do momento em que a 

injeção é interrompida. No entanto, no lado direito, para o ciclo de 8 anos, o oxigênio se mantém 

avançando no meio poroso, tendo sua presença observada no poço produtor horizontal. O efeito 

do oxigênio de migrar para o topo do reservatório também ocorre para o caso com período de 

intermitência de 8 anos, após a interrupção da taxa de injeção de ar.  

A Figura 5.26 mostra a percentagem de oxigênio injetado que foi consumido pelas 

reações químicas nas diferentes formas de injeção de ar (contínua e intermitente), em função 

do tempo, (ver Equação 4.2). 
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Figura 5.26: Percentagem do oxigênio consumido pelas reações químicas dentro do reservatório. 

 

 

Nesta Figura 5.26, observa-se que para o caso de injeção de ar contínua, o oxigênio foi 

consumido em sua totalidade (100%), pela frente de combustão no meio poroso, até o quarto 

ano de projeto, vindo a ser descoberto pelo poço produtor horizontal após esse período. Ao fim 

de 16 anos, para esse caso, 87% do oxigênio injetado foi consumido pelas reações químicas. 

Para os casos com injeção intermitente de ar de 1 e 2 anos, a frente de calor consumiu entre 

95% e 100% do oxigênio injetado no reservatório. Já para os regimes de 4 e 8 anos, foi 

constatado que o consumo de oxigênio variou entre 90% e 100% e de 75% e 100%, 

respectivamente. Sendo que, para os períodos de 1 e 2 anos o oxigênio foi consumido em sua 

totalidade até o oitavo e quinto ano, respectivamente. Já para os períodos de 4 e 8 esse consumo 

do comburente ocorreu sua totalidade até o quinto ano. 

A Figura 5.27 mostra um resumo referente as propriedades temperatura média do 

reservatório, o percentual de oxigênio consumido pelas reações químicas e o produzido pelo 

poço produtor em função do tempo para o caso com injeção contínua de ar.  
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Figura 5.27: Comparativo entre diferentes propriedades no processo contínuo de injeção. 

 

 

Na Figura 5.27, pode ser observado com a injeção contínua de ar, um incremento na 

temperatura média do reservatório. Entretanto, nem todo oxigênio que foi injetado no 

reservatório foi consumido pelas reações químicas, sendo possível identificar um percentual 

desse oxigênio através do poço produtor horizontal após o quarto ano. 

A Figura 5.28 mostra um resumo referente as propriedades temperatura média do 

reservatório, o percentual de oxigênio consumido pelas reações químicas e o produzido pelo 

poço produtor em função do tempo para o caso com injeção intermitente de ar, no período de 1 

ano. Nesta figura, observa-se que a temperatura média do reservatório apresentou variação de 

acordo com os períodos de injeção. Durante o período de injeção de bancos de ar observou-se 

um incremento na temperatura média do reservatório e, durante o período de intermitência 

houve uma redução na temperatura dentro do reservatório contido no meio poroso. Além disso, 

com a aplicação desta técnica também foi possível observar que nem todo oxigênio foi 

consumido pela frente de combustão, sendo possível identificar sua presença no poço produtor 

após o oitavo ano.  
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Figura 5.28: Comparativo entre diferentes propriedades no processo intermitente de injeção. 

 

 

Comparando as Figura 5.27 e Figura 5.28 que tiveram a mesma massa de ar injetada 

em diferentes formas, contínua e intermitente, respectivamente. Foi possível observar que com 

a injeção intermitente de ar, o reservatório atinge temperaturas superiores, proporcionando um 

retardamento e diminuição em termos percentuais da presença de oxigênio no poço horizontal 

quando comparados com o processo de injeção contínua. Com isso, a aplicabilidade pode ser 

viável tecnicamente. 

Com a aplicação da injeção de ar nos períodos de 1, 2, 4 e 8 anos, pode-se observar um 

incremento na produção de óleo e uma redução no percentual de oxigênio produzido nos 

períodos de 1, 2 e 4 anos quando comparados com o sistema de injeção contínua de ar. Também 

foi possível observar que para o caso com injeção de bancos de ar no período de 1 ano, o 

percentual de oxigênio no poço produtor foi reduzido para níveis abaixo de 1%, como indicado 

pela literatura. 
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5.5 Análise da Injeção Alternada de Ar/Vapor 

 

Com a finalidade de otimizar o processo, foi proposta a aplicação da injeção de vapor, 

nos períodos de interrupção da injeção de ar. Dessa forma, favorecer o deslocamento da frente 

de combustão no meio poroso, proporcionando um incremento na produção de óleo e reduzir o 

percentual de oxigênio acumulado em 16 anos de projeto. 

Para realizar este estudo foi considerado, o caso de injeção de ar com o período de 

intermitência de 2 anos. Esse período foi escolhido por apresentar uma produção de óleo, %FR 

- 25,5%, e percentual acumulado de oxigênio, %O2 - 1,2%, ou seja, próximo ao limite de 1% 

observado na literatura. Para efeito de comparação, também foi considerado a taxa de injeção 

contínua de ar, 25.000,00 m³STD/dia. Os esquemas de injeção para os períodos estudados são 

mostrados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5: Esquemas de injeção aplicados no processo THAI. 

Casos 
Qinj (m³STD/dia)/ 

Qvap (m³STD/dia) 

Formas de Injeção 

(16 anos) 

Ar Injetado (m³) 

(16 anos) 

Injeção Contínua 25.000,00 Contínua 1,46x108 

Injeção com 2 anos 50.000,00 
2 anos com injeção de ar/ 

2 anos com injeção de vapor 
1,46x108 

Injeção com 2 anos 50.000,00/ 50 
2 anos com injeção de ar/ 

2 anos com injeção de vapor 
1,46x108 

Injeção com 2 anos 50.000,00/ 150 
2 anos com injeção de ar/ 

2 anos com injeção de vapor 
1,46x108 

 

A Figura 5.29 mostra uma ilustração de como se procedem os esquemas de injeção de 

ar, para os casos contínuo, intermitente e alternada no reservatório. Nesta Figura, observa-se 

que no caso de injeção contínua, o ar foi injetado em todo o período do projeto. Já no caso com 

injeção de bancos de ar por período de 2 anos, a injeção foi realizada pelo mesmo período, 

seguido de uma pausa na injeção, sendo esse ciclo repetido até o encerramento do projeto. Com 

relação a injeção alternada ar/vapor por períodos de 2 anos, foi considerada a injeção de ar pelo 

mesmo período, seguido pela injeção de vapor ao longo do projeto. Para esses casos de injeção 

alternada foram considerados duas vazões de injeção de vapor, 50 m³/dia e 150 m³/dia. Foram 

testadas outras vazões de injeção de vapor, onde foi observado que quanto maior fosse a vazão 

de injeção de vapor, maior seria a produção de oxigênio e menor a produção de óleo, por isso 

optou-se por apresentar apenas essas duas vazões de injeção de vapor, com a finalidade de 

facilitar o entendimento do problema.  
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Figura 5.29: Regimes de injeção alternada de ar/vapor considerados para o processo THAI. 

 

 

A Figura 5.30 mostra o percentual de óleo recuperado em função do tempo para os 

casos descritos na Figura 5.29. Nesta figura, observa-se que a injeção de ar e vapor, por períodos 

alternados de 2 anos, não proporcionou incremento na produção de óleo, quando comparados 

com o caso em que foi aplicada a injeção intermitente de ar ao fim do projeto.  

 

Figura 5.30: Percentual de óleo recuperado (%FR) para os casos com injeção intermitente ar/agua. 
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No entanto, na mesma Figura 5.30, também é possível observar que, entre o terceiro e 

oitavo ano de projeto, a injeção de vapor (50 m³/dia e 150 m³/dia) acarretou um aumento da 

produção de óleo quando comparado com o processo de injeção intermitente de ar, destacados 

pelo círculo azul. Esse incremento observado ocorreu devido à injeção de vapor acarretar um 

efeito pistão no reservatório, deslocando o ar contido no meio poroso para a frente de calor, 

proporcionando o incremento da produção de óleo. No entanto, em outros intervalos do tempo 

de projeto, o efeito pistão provocado pela injeção de vapor favoreceu a chegada de oxigênio no 

poço produtor, minimizando a produção acumulada de óleo, quando comparada com o processo 

de injeção intermitente de ar, ao final do tempo de projeto.  

A  

Figura 5.31 mostra a vazão de óleo para os casos de injeção contínua, intermitente e 

alternada (ar/vapor) em função do tempo.  

 

Figura 5.31: Vazão de óleo para os casos com injeção contínua, intermitente e alternada (ar/vapor). 

 

 

Nesta Figura 5.31, pode ser observada uma antecipação na taxa de óleo para os casos de 

injeção intermitente e alternada. Essa antecipação e proveniente da maior massa injetada no 

período de dois anos para esses casos quando comparadas com o caso com injeção contínua de 

ar. Após o segundo ano, observa-se um declínio na taxa de óleo para esses casos, sendo que os 

casos em que foram aplicados a injeção de vapor apresentaram uma redução inferior ao caso 
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com injeção de intermitente (círculo laranja). Esse efeito foi decorrente do vapor injetado no 

reservatório deslocar o ar contido no meio poroso, favorecendo o avanço da frente de 

combustão, minimizando a queda referente a taxa de óleo para esses casos. No entanto, esse 

efeito não foi mais possível nos outros ciclos ao longo do tempo de projeto, devido a injeção de 

vapor também favorecer a chegada do banco de oxigênio no poço produtor horizontal, 

minimizando a eficiência da injeção alternada ar/vapor.  

Na Figura 5.32, pode ser observado o percentual de oxigênio produzido para os casos 

considerando injeção contínua, intermitente e alternada (ar/vapor) em função do tempo.  

 

Figura 5.32: Percentual de oxigênio produzido para os casos com injeção contínua, intermitente e 

alternada (ar/água). 

 

 

Na Figura 5.32, pode ser observado entre o quarto e sexto ano de projeto, a chegada do 

banco de oxigênio no poço produtor, acarretando aos casos em que foram considerados a 

injeção de vapor de 50 m³STD/dia e 150 m³STD/dia, picos máximo de 8,0% e 9,3%, 

respectivamente. Esses percentuais observados são decorrentes do efeito pistão provocado pelo 

vapor no meio poroso, favorecendo a chegada de oxigênio no poço produtor, apresentando 

índices superiores quando comparado com o processo de injeção contínua e intermitente de ar.  

Na Figura 5.33 pode ser visualizado o mapa de saturação de gás para os casos com 

injeção intermitente no período de 2 anos (figura esquerda) e alternada com injeção de vapor 
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de 150 m³STD/dia (figura direita) em diferentes momentos (1 dia, 2, 3, 4, 6 e 8 anos). Esses 

mapas foram realizados através de um corte transversal no reservatório. O caso com injeção de 

vapor de 150 m³STD/dia, foi escolhido de forma aleatória, onde a finalidade foi representar o 

que ocorre com a saturação de gás no meio poroso, comparando com o caso com injeção 

intermitente de ar.  

 

Figura 5.33: Saturação de gás no meio poroso em diferentes momentos (1 dia, 2, 3, 4, 6 e 8 anos). 

 

 

Na Figura 5.33, observa-se que ao fim do segundo ano de projeto, ambos os casos, com 

injeção intermitente (figura esquerda) e alternada (figura direita) apresentam o mesmo 

comportamento, por terem sido submetidos apenas a injeção de ar nesse período. Já entre o 

segundo e quarto ano, pode ser observado no caso em que foi considerada a intermitência 

(figura esquerda), o gás contido no meio poroso migra para o topo do reservatório, enquanto, 

que no caso onde foi aplicado a injeção alternada (figura direita), observou-se uma maior região 

varrida pelo gás no reservatório decorrente do efeito pistão provocado pela injeção de vapor. 

Esse efeito pistão observado com a injeção de vapor (figura direita), só apresentou melhorias 

na produção de óleo durante o primeiro ciclo, entre o segundo e quarto ano.  

Em outros períodos, como por exemplo, seis e oito anos, a aplicação da injeção de vapor 

acarretou a chegada do banco de ar no poço produtor horizontal, minimizando a eficiência do 

processo no decorrer do projeto. Enquanto que no caso com injeção intermitente, o ar contido 

no meio poroso migra para o topo do reservatório, favorecendo o avanço da frente de calor, 

proporcionando uma minimização do percentual de oxigênio em relação ao gás produzido. 

Dessa forma, a aplicação da injeção de vapor, como fluido alternativo, se mostrou viável 
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tecnicamente apenas durante o primeiro ciclo de alternância de fluido, pois nos outros ciclos 

favoreceu a produção de oxigênio.  
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6 Conclusões e Recomendações 

 

Nesta seção estão descritas as conclusões obtidas deste trabalho e algumas recomendações 

para trabalhos futuros. 

 

 

6.1 Conclusões 

 

 O estudo realizado comprovou a importante intervenção promovida pelo processo 

THAITM, na qual foi possível observar um incremento na produção acumulada de óleo 

comparação com a recuperação primária; 

 

 No caso com taxa de injeção de ar, 20.000,00 m³STD/dia, o oxigênio não foi totalmente 

consumido pela frente de calor, ocasionando, ao fim de 16 anos de projeto, um 

percentual de 4,7% de oxigênio produzido em relação a quantidade de gás produzido; 

 

 Em relação aos parâmetros analisados, a vazão de injeção de ar foi o parâmetro que 

apresentou uma maior influência na produção acumulada de óleo e, além disso, foi 

identificado que uma alteração no comprimento dos poços (produtor horizontal e 

vertical injetor) possibilitaria uma redução no percentual de oxigênio produzido; 

 

 Com a análise da vazão de injeção de ar, foi possível observar um limite máximo para 

a taxa de injeção de ar, 35.000,00 m³STD/dia, que resultou em um %FR de 20,70%. 

Com vazões acima desse limite máximo, foi possível observar uma depleção do 

reservatório, minimizando, assim sua produção de óleo ao fim de 16 anos de projeto. O 

aumento da taxa de injeção de ar para 35.000,00 m³STD/dia, proporcionou um 

incremento na produção de óleo, mas também acarretou impacto no percentual de 

oxigênio acumulado, 6,2%; 

 

 Com a aplicação da injeção de ar intermitente, verificou-se um aumento no percentual 

de óleo recuperado de 1,13%, 4,25%, 6,64% e 7,27%, pontos percentuais, 

respectivamente, para ciclos de 1, 2, 4 e 8 anos, em comparação com a injeção de ar 

contínua.  No entanto, observou-se que a aplicação de bancos de ar, durante 4 e 8 anos, 
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resultou no aumento da produção de oxigênio, que atingiu picos de 2,1% e 4,7% no 

decorrer do período de projeto. Para os outros tempos de ciclo, foi identificada uma 

redução na produção de oxigênio, com picos máximos de 0,9% e 1,2% no gás 

produzido, respectivamente, para os casos com ciclos de 1 e 2 anos; 

 

 Diante desses percentuais, foi possível identificar que a injeção intermitente de ar é um 

processo que pode ser viável para um tempo de ciclo de um ano, uma vez que resultou 

na produção de menos de 1% de oxigênio no gás produzido, como mencionado pela 

literatura como sendo limite crítico para segurança do processo; 

  

 Com a aplicação da injeção alternada de ar/vapor foi observado que a utilização da 

injeção de vapor como fluido alternativo para auxiliar o avanço da frente de combustão 

não se mostrou eficiente após o terceiro, apresentando efeito contrário, ou seja, 

aumentando o percentual de oxigênio produzido. Ao fim de 16 anos essa alternativa, foi 

observado uma produção de óleo inferior e um aumento no percentual de oxigênio 

quando comparados com o processo de injeção intermitente de 2 anos. Essa alternativa 

não se mostrou viável, devido o vapor provocar um efeito pistão no sistema, 

favorecendo a canalização de oxigênio, consequentemente, minimizando a eficiência da 

frente de calor no meio poroso; 

 

 No final, foi possível concluir que o processo THAITM constitui um processo adequado 

para aplicação em reservatórios com características do nordeste brasileiro desde que 

conte com o auxílio de técnicas que minimizem a presença de oxigênio do poço 

produtor. 
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6.2 Recomendações 

 

Do estudo realizado se obtiveram alguns resultados interessantes, porém, alguns tópicos 

devem ser aprofundados, por isso algumas recomendações são listadas para futuros trabalhos: 

 

 Realizar pesquisas que envolvam outros modelos cinéticos; 

 

 Realizar uma análise de sensibilidade em função do percentual de oxigênio produzido; 

 

 Realizar um estudo com a injeção alternada de vapor/ar; 

 

 Realizar uma análise da injeção intermitente de ar e alternada de ar/vapor com períodos 

de ciclos variados; 

 

 Realizar um estudo do processo de combustão in-situ após a injeção de vapor; 

 

 Realizar um estudo comparativo do processo de combustão in-situ e suas diferentes 

configurações de poços; 

 

 Estudar reservatórios mais espessos com a finalidade de observar a produção de 

oxigênio; 

 

 Realizar um estudo em reservatórios mais viscosos; 

 

 Realizar uma análise de sensibilidade em parâmetros de reservatórios; 

 

 Aplicar o processo THAITM em reservatórios heterogêneos; 

 

 Realizar um estudo sobre a localização dos poços, injetores e produtores, no 

reservatório; 

 

 Estudar diferentes alternativas com a finalidade de incrementar a pressão no meio 

poroso; 
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 Realizar uma análise do grau API do óleo produzido e do volume de óleo consumido 

pela frente de calor; 

 

 Estudar as configurações de poços injetores horizontais comparando com o atual 

modelo proposto, realizando análise de sensibilidade para os casos; 

 

 Realizar uma análise de custo para identificar se aplicação do processo pode vir a ser 

viável economicamente. 
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