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RESUMO
Existem no mundo diversos tipos de óleo que apresentam uma diversidade de valores
de densidade e viscosidade, essas são características para identificar se um óleo é leve, pesado
ou até mesmo ultrapesado. A ocorrência de óleo pesado vem aumentando sensivelmente e
apontando uma necessidade de maiores investimentos na exploração de jazidas e
consequentemente em novos métodos de recuperação desse óleo. Existem previsões
econômicas de que, para o ano 2025, o óleo pesado seja a principal fonte de energia fóssil no
mundo. Um desses novos métodos seria a utilização de solvente vaporizado conhecido como
VAPEX que é um método de recuperação que consiste em dois poços horizontais paralelos
entre si, sendo um injetor e outro produtor, que utiliza como injeção solvente vaporizado que
tem com o propósito reduzir a viscosidade do óleo ou betume, facilitando o escoamento até o
poço produtor. Esse método foi proposto por Dr. Roger Butler, em 1991. A importância do
presente estudo é analisar como influenciam alguns parâmetros operacionais e de reservatório,
importantes no processo VAPEX, tais como o acumulo de óleo produzido, no fator de
recuperação, na vazão de injeção e na taxa de produção. Parâmetros como vazão de injeção,
espaçamento entre os poços, tipo do solvente a ser injetado, permeabilidade vertical e a
viscosidade do óleo foram abordados neste estudo. Os resultados mostraram que a
viscosidade do óleo foi o parâmetro que mais mostrou influência significativa
estatisticamente, em seguida a escolha do Heptano como solvente a ser injetado mostrou uma
maior recuperação de óleo em relação aos demais solventes escolhidos. Considerando o
espaçamento entre os poços, foi mostrado que para uma maior distância entre os poços há
uma maior produção de óleo.
Palavras-chave: Óleo pesado, injeção de solvente vaporizado (VAPEX), fator de recuperação,
viscosidade e simulação.
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ABSTRACT
The world has many types of oil that have a range of values of density and viscosity,
these are characteristics to identify whether an oil is light, heavy or even ultraheavy. The
occurrence of heavy oil has increased significantly and pointing to a need for greater
investment in the exploitation of deposits and therefore new methods to recover that oil. There
are economic forecasts that by 2025, the heavy oil will be the main source of fossil energy in
the world. One such method is the use of solvent vaporized VAPEX which is known as a
recovery method which consists of two horizontal wells parallel to each other, with a gun and
another producer, which uses as an injection solvent that is vaporized in order to reduce the
viscosity of oil or bitumen, facilitating the flow to the producing well. This method was
proposed by Dr. Roger Butler, in 1991. The importance of this study is to analyze how the
influence some operational reservoir and parameters are important in the process VAPEX,
such as accumulation of oil produced in the recovery factor in flow injection and production
rate. Parameters such as flow injection, spacing between wells, type of solvent to be injected,
vertical permeability and oil viscosity were addressed in this study. The results showed that
the oil viscosity is the parameter that showed statistically significant influence, then the
choice of Heptane solvent to be injected showed a greater recovery of oil compared to other
solvents chosen, considering the spacing between the wells was shown that for a greater
distance between the wells to produce more oil.
Keywords: Vapor Extraction, heavy oil, shallow reservoirs, Blanket Heating, computer
simulations.
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NOMENCLATURAS
Descrição
°API – Grau API do óleo
ANP – Agência Nacional de Petróleo, gás natural e Biocombustíveis
API – American Petroleum Institute
CMG – Computer Modelling Group
Cte – Constante
DGOC – Contato Gás-Óleo
i – Direção do eixo “x”
j – Direção do eixo “y”
k – Direção do eixo “z”
IOR – Improved Oil Recovery
LEAP – Laboratório de Estudos Avançados em Petróleo
NP – Produção Acumulada de Óleo
∆NP– Produção anual acumulada de óleo
Pf – Profundidade
Pwf – Pressão no fundo do poço
Qinj – Vazão de injeção
REFDEPTH – Profundidade de Referência
REFPRES – Pressão de Referência
SAGD – Steam Assisted Gravity Drainage
Sg – Saturação de gás
Sgi – Saturação de gás inicial
Sl – Saturação de líquido
So – Saturação de óleo
Soi – Saturação de óleo inicial
Std – Condição Padrão
Sw – Saturação água
Swi – Saturação água inicial
T° – Temperatura
T(K) – Temperatura em Kelvin
THAI – Toe to Heel Air Injection
Var – Variável
HIHP – Horizontal Injector Horizontal Producer
VOIP – Volume original de óleo ou Volume de óleo “in place”
WP – Produção acumulada de água
VAPEX –Vapor Extraction
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
VPL – Valor Presente Líquido
Q – Vazão
Inj – Injeção
Fr – Fator de Recuperação
VISC - viscosidade do fluido
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i – Taxa de juros
n – Tempo
Rc – Receita
–Variação do volume de óleo produzido anual;
– Preço do barril de petróleo;
Variação da massa produzida do solvente injetado anual;
Preço de venda do solvente injetado;
Variação da massa do solvente injetado anual;
– Preço de compra do solvente injetado;
UNITAR – Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa

Letras gregas e outros símbolos
µ - Viscosidade do fluido
K – Permeabilidade absoluta
Kh – Permeabilidade horizontal
Ko – Permeabilidade efetiva ao óleo
Krg – Permeabilidade relativa ao gás
Krog – Permeabilidade relativa ao óleo no sistema óleo-gás
Krow – Permeabilidade relativa ao óleo no sistema óleo-água
Krw – Permeabilidade relativa à água
Kv – Permeabilidade vertical
Kv/Kh – Razão entre as permeabilidades vertical e horizontal
Kw – Permeabilidade efetiva à água
α, β e γ – Fatores (variáveis)
φ – Porosidade
t – Tempo
Dv– Distância vertical
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1 Introdução
A maior parte dos recursos de petróleo do mundo corresponde a hidrocarbonetos
viscosos e pesados. De acordo com Alboudwarej (2007), as estimativas do total de reservas de
petróleo no mundo oscilam entre 9 e 13 trilhões de barris, incluindo óleos pesados, ultrapesados e o betume que, somados representam aproximadamente 70% dos recursos
petrolíferos. Os óleos pesados são muito viscosos e tem elevada quantidade de carbono em
relação ao hidrogênio, alto índice de aromáticos, asfalteno, enxofre, metais pesados e
nitrogênio. Além disso, apresentam um ponto de ebulição maior quando comparado com os
de óleos leves. Regionalmente, o Rio Grande do Norte conta com grandes reservas de
petróleo pesado que ainda precisam ser produzidas. É possível aumentar a recuperação de
óleo em alguns destes reservatórios, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, com a
ajuda dos processos de recuperação avançada de petróleo. Um desses métodos de recuperação
avançada seria o método miscível que é caracterizado pela ausência de interface entre os
fluidos deslocante e deslocado. A importância desse processo está relacionada com a sua
habilidade em reduzir as forças capilares e interfaciais que, do contrário, causariam a retenção
do óleo no reservatório. Os métodos miscíveis se ocupam da injeção de fluidos que venham a
se tornar ou que sejam miscíveis com o óleo do reservatório, de tal modo que não existam
tensões interfaciais. Dessa maneira, o óleo será totalmente deslocado para fora da área que for
contatada pelo fluido injetado (Thomas, 2001).
Nesse trabalho foi utilizado o método de recuperação miscível, em particular, o
VAPEX (injeção de solvente vaporizado). Os solventes são hidrocarbonetos conhecidos por
reduzirem essas tensões interfaciais e facilitarem a produção do óleo pesado. Nesse caso, o
solvente injetado vaporizado (VAPEX) é um processo que está em fase de desenvolvimento
tecnológico, como alternativa a processos térmicos, como a injeção de vapor. Este é um
método promissor, que surgiu recentemente, como uma tecnologia para a recuperação em
reservatórios de óleo pesado e de betume. A proposta desse trabalho é analisar os parâmetros
operacionais e de reservatório, sendo assim, analisar qual tipo de parâmetro mais influenciou
no processo de injeção de solvente. A análise desse processo foi realizada através do
simulador GEM 2009.10 da CMG (Computer Modelling Group) com propósito de analisar o
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processo utilizando modelos numéricos que possam representar adequadamente os efeitos da
injeção de solvente na recuperação do óleo.
No Capítulo II serão apresentados os Aspectos Teóricos, que contem conceitos quanto
ao processo, alguns dos fenômenos que ocorrem no mesmo, quais ferramentas estatísticas
utilizadas para análise dos resultados e explanação quanto ao planejamento fatorial realizado.
O Capítulo III apresenta o Estado da Arte onde se encontram alguns trabalhos
relacionados ao processo VAPEX.
O Capítulo IV expõe os aspectos relacionados à ferramenta computacional utilizada, a
modelagem dos fluidos, o modelo proposto para reservatório e a metodologia de trabalho.
O Capítulo V apresenta os Resultados e Discussão relativas ao estudo do processo.
Finalizando, o Capítulo VI aborda as conclusões obtidas neste trabalho e as recomendações
para trabalhos posteriores.
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2 Aspectos teóricos
Neste capítulo, são abordados alguns aspectos teóricos sobre determinados assuntos que
serão utilizados para entender melhor o processo de injeção de solvente vaporizado (VAPEX),
para reservatórios de óleo pesado.
Uma acumulação de petróleo pode se apresentar totalmente líquida, totalmente gasosa
ou ainda com uma parte líquida e uma parte gasosa em equilíbrio. Isso irá depender da
composição e das condições de pressão e temperatura (Figura 2.1). Dessa forma, podemos
dizer que existe reservatório de líquido que também é conhecido como reservatório de óleo,
reservatório de gás e reservatório com as duas fases, óleo e gás (Rosa et al., 2006).

Figura 2.1- Reservatório tipo óleo – gás (Douglas Pinto, 2010)

2.1 Propriedades dos fluidos e da rocha
Alguns parâmetros e propriedades importantes dos fluidos e da rocha são mostrados nesta
seção.
Viscosidade do óleo
A viscosidade do óleo é uma medida da sua resistência ao cisalhamento. A viscosidade
é mais comumente conhecida como resistência ao fluxo. A alta viscosidade do óleo implica
Davi Monteiro Santos de Barros Lima
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em uma alta resistência ao fluxo, enquanto uma baixa viscosidade indica uma baixa
resistência ao fluxo. A Viscosidade varia inversamente com a temperatura e também é afetada
pela pressão abaixo ou acima da pressão de bolha, ou seja, maior pressão faz com que a
viscosidade aumente e, posteriormente, a capacidade de transporte de fluxo de petróleo
também aumente. A Figura 2.2 mostra a viscosidade do óleo em função da temperatura.

Viscosidade do Óleo
1,000,000
100,000

Viscosidade, m (cP)

10,000
1,000
100
10
1
200.0

250.0

300.0

350.0

400.0
450.0
500.0
Temperatura, T (K)

300 cp@ 37,8 °C

1000 cp@37,8 °C

550.0

600.0

650.0

3000 cp@37,8 °C

Figura 2.2 - Viscosidade para diferentes óleos( Barillas, 2005)

Grau API de um óleo
Algumas propriedades físicas gerais são utilizadas para a identificação dos petróleos,
como densidade relativa e viscosidade. Na comercialização, o ponto predominante e
altamente explorado é aquele que se refere ao teor de elementos leves, ou seja, que produzem
derivados mais rentáveis comercialmente.
O American Petroleum Institute - API classifica os petróleos de uma maneira que não
deixasse dúvidas quanto ao teor de elementos leves, e para tal considerou o grau API. Quanto
maior o grau API do óleo, menor é a sua densidade relativa, o que equivale a dizer que o óleo
é mais leve, portanto mais rico em voláteis (partes leves), ou seja, tem maior valor comercial.
A Equação 2.1 mostra como se calcular o grau API de um determinado óleo em função da
densidade do mesmo.
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(2.1)

A densidade do óleo (o) será nas condições padrão dos Estados Unidos da América
(14,7 psia e 60 ºF).
Porosidade
É uma das mais importantes propriedades da rocha, já que é ela que mede a
capacidade de armazenamento de fluidos. A porosidade é definida como sendo a relação entre
o volume de vazios da rocha e o volume da mesma, de acordo com a equação 2.2 (Rosa,
2006):



V0 Vt  Vs

Vt
Vt

(2.2)

Onde:

 = porosidade
V0 = volume de vazios

Vt = volume total da rocha
Vs = volume de sólidos
Algumas rochas sedimentares, como arenitos e conglomerados, têm poros entre os
grãos de minerais onde podem armazenar uma quantidade apreciável de um determinado
fluido (Figura 2.3).
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Figura 2.3 – Porosidade indicando os grão e poros (Ana Marta, 2010)

Saturação
Além de hidrocarbonetos, os poros de uma rocha-reservatório contêm água. Sendo
assim, o conhecimento do volume poroso não é suficiente para se estabelecer as quantidades
de óleo e/ou gás contido na formação. Para essas quantidades serem estimadas é necessário
estabelecer os percentuais de volume poroso ocupado por cada fluido em condições de
reservatório. A esses percentuais dá-se o nome de saturação.


Saturação de óleo: So = Vo/Vp



Saturação de gás: Sg = Vg/Vp



Saturação de água: Sw = Vw/Vp



So + Sg + Sw = 1

onde: V0 é o volume de óleo; Vp é o volume poroso; Vg é o volume de gás; Vw é o volume de
água.
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Permeabilidade
A permeabilidade de um meio poroso é a medida de sua capacidade de se deixar
atravessar por fluidos. Em outras palavras, a permeabilidade é uma medida da condutividade
de fluidos de um material (Rosa et al., 2006). A Figura 2.4 representa o fluxo de um fluido
através de um meio poroso linear.

Figura 2.4 - Fluxo Linear

(2.3)

Segundo a equação (2.3), a vazão “q” através do meio poroso é diretamente
proporcional à área aberta ao fluxo, ao diferencial de pressão (P1 – P2) e inversamente
proporcional ao comprimento e a viscosidade. A permeabilidade é uma constante de
proporcionalidade característica de um meio poroso.
Compressibilidade
Quando se aplica uma pressão sobre determinado volume de fluido mantendo a
temperatura constante, este volume decresce em certa proporção em relação ao volume
original. Todos os fluidos são compressivos em maior ou menor grau. Os hidrocarbonetos
líquidos têm uma capacidade muito pequena de se comprimir, já os gases são facilmente
compressivos. Para quantificar a capacidade de compressão dos fluidos (Gallegos, 2006), há
um fator dimensional de compressibilidade, cuja expressão matemática é dada pela seguinte
Equação (2.4):
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C = -1/V ∂V/∂P

(2.4)

Onde:
C: compressibilidade
V: volume original.

: variação do volume em relação a pressão.
Volume original
É a quantidade de hidrocarbonetos que se encontra em determinado reservatório,
expressa na unidade de volume geralmente nas condições de superfície. Para uma
determinada quantidade de hidrocarboneto no estado líquido denomina-se de volume original
de óleo e para um estado gasoso volume original de gás (Rosa et al., 2006).
Volume recuperável
Quantidade de óleo ou gás que se espera produzir de uma acumulação de petróleo.
Normalmente, por ocasião da descoberta, faz-se uma estimativa de quanto fluido se pode
produzir ou recuperar da mesma. A esse volume estimado de fluido dá-se o nome de volume
recuperável (Rosa et al., 2006).
Fator de recuperação
É o quociente entre o volume recuperável e o volume original, ou seja, é o percentual do
volume original que se espera produzir de um determinado reservatório.
Produção Acumulada
É o nome que se dá à quantidade de fluido que já foi produzido de um determinado
reservatório até uma certa época (Rosa et al., 2006).
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Reserva
É a quantidade de fluido que ainda pode ser obtida de um reservatório de petróleo numa
época qualquer da sua vida produtiva (Rosa et al., 2006).
Óleos pesados
Os diversos tipos de óleos existentes na natureza apresentam uma diversidade de
valores de densidade e viscosidade. A densidade é uma das características mais importantes
para se determinar como o fluido vai se comportar durante o processo de produção, ou seja,
durante o escoamento dentro do reservatório e em tubulações. A classificação do óleo é feita a
partir de sua densidade, já que a viscosidade é altamente influenciada pela temperatura.
De acordo com essas propriedades, os petróleos crus podem ser classificados como:
leve, médio, pesado e ultrapesado. A densidade do petróleo é importante porque ela reflete,
por si só, os conteúdos de frações leves e pesadas dos óleos crus, pois se trata de uma
propriedade aditiva em base volumétrica (Mothé e Junior, 2008). A maior parte dos recursos
de petróleo do mundo corresponde a hidrocarbonetos viscosos e pesados. Segundo
Alboudwarej (2007), as estimativas do total de reservas de petróleo no mundo oscilam entre 9
e 13 trilhões de barris, incluindo óleos pesados, ultrapesados e o betume que, somados
apresentam cerca de 70% dos recursos petrolíferos, como ilustra a Figura 2.5

Figura 2.5 – Representação do óleo pesado no cenário mundial
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A Tabela 2.1 mostra a classificação do óleo pesado em relação ao grau API usada por alguns
órgãos da indústria de petróleo.
Tabela 2.1- Classificação do óleo pesado em relação ao grau API

Órgão ou Empresa

°API

µ (cP)

Menor que 18

Maior que 500

Menor que 19

Maior que 10

Menor que 14

Maior que 100

ANP

Menor que 22

-

UNITAR

Entre 10 e 20

-

Governo do Canadá

Menor que 27,5

-

PETROBRAS
(onshore)
PETROBRAS
(offshore)
PETROBRAS
(óleo extra-pesado)

2.2 Simulação Matemática de Reservatório
A simulação matemática de reservatórios é aplicada na utilização de simuladores
numéricos e computacionais em estudo de reservatórios. Nesses simuladores são introduzidas
informações geológicas e geofísicas, como dados da rocha, de fluidos, as propriedades rochafluido dentre outros, de maneira que este reproduza, com certa precisão, o histórico de
produção (Thomas, 2001).

2.2.1 Tipos de simuladores numéricos de fluxo
A classificação dos simuladores numéricos é feita normalmente em função de três
características básicas: o tratamento matemático utilizado, o número de dimensões
consideradas e o número de fases admitidas.
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2.2.1.1 Modelo tipo Beta ou volumétrico
No modelo de simulador tipo Beta ou Volumétrico, conhecido também na literatura
como blackoil, o tratamento matemático envolve função da pressão e da temperatura do
reservatório. Admite-se que cada uma das várias fases (água/óleo e/ou gás) eventualmente
presentes no reservatório seja constituída de 2 pseudo-componentes: óleo e gás (Rosa et al.,
2006).
2.2.1.2 Modelo composicional
O tratamento matemático de um modelo composicional considera não somente a
pressão e a temperatura do reservatório, mas também as composições das diversas fases
eventualmente presentes no meio poroso. Neste caso, a fase óleo e constituída pelos vários
hidrocarbonetos que compõem o óleo, tais como C1, C2, C3 etc. Na prática, como
normalmente é muito grande o número de hidrocarbonetos presentes em um determinado óleo
ou gás, costuma-se agrupar diversos desses componentes, formando um grupo chamado de
pseudo-componentes. Por exemplo, o óleo de um reservatório poderia ser representado por
três pseudo-componentes: C1, C2-C6 e C7+. Isso significa que os hidrocarbonetos C2, C3, C4,
C5 e C6 estariam representados pelo pseudo-componentes C2-C6, enquanto os componentes
com peso moleculares maiores que o do C6 estariam englobados no pseudo-componentes C7+.
O objetivo dessa simplificação é reduzir o tempo computacional que um tratamento mais
rigoroso exigiria, eventualmente tornando impraticável a utilização do modelo (Rosa et al.,
2006).
2.2.1.3 Modelo Térmico
O modelo térmico é utilizado quando é necessário considerar os efeitos de variação da
temperatura no interior do reservatório, como por exemplo, no caso em que é estudada a
aplicação de um método térmico de recuperação secundária (injeção de vapor, injeção de água
quente, combustão in situ). Os modelos térmicos, devido ao fato de tratarem situações
complexas, não são necessariamente composicionais (Rosa et al., 2006).
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2.2.1.4 Classificação pelo número de dimensões
 Unidimensional
Um simulador numérico de fluxo é conhecido com unidimensional quando admite
fluxo em uma única dimensão, conforme ilustra a Figura 2.6.

Figura 2.6 - Fluxo unidimensional

 Bidimensional
Um simulador numérico bidimensional (Figura 2.7) simula o fluxo em duas
dimensões. Neste caso, o simulador pode representar um fluxo horizontal (i x j), um fluxo
vertical (i x k) ou um fluxo radial (r x k).

Figura 2.7 - Fluxo bidimensional
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 Tridimensional
No caso de um simulador numérico tridimensional admite-se que o fluxo de fluidos no
meio poroso ocorra nas três direções: i, j e k, conforme a Figura 2.8.

Figura 2.8 - Fluxo tridimensional

2.2.1.5 Classificação de acordo com o número de fases
 Monofásico: quando considera a presença de uma só fase no reservatório (gás, óleo ou
água no caso de se tratar do estudo de um aqüífero).
 Bifásico: quando considera a presença de duas fases, normalmente óleo e água
(reservatório de óleo) ou gás e água (reservatório de gás).
 Trifásico: quando são consideradas as três fases no reservatório (óleo, água e gás).

2.3 Métodos de Recuperação
Há reservatórios nos quais os mecanismos são poucos eficientes e por consequência
acumulam grandes quantidades de hidrocarbonetos após a exaustão de sua energia natural.
Esses reservatórios são fortes candidatos ao emprego de uma série de processos que visam
obtenção de uma recuperação adicional. Esses processos são conhecidos como Métodos de
Recuperação. Esses métodos foram desenvolvidos para se obter uma maior produção do que
aquela que se obteria, caso apenas a energia natural do reservatório fosse utilizada. A
aplicação de um processo de recuperação é muito mais ampla que a simples intervenção em
determinados poços, ou seja, a área de atuação é todo o reservatório, independente da
simplicidade ou complexidade do método que está sendo utilizado. Os métodos de
recuperação podem ser classificados em: recuperação primária, quando a produção é
Davi Monteiro Santos de Barros Lima
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resultante da atuação da energia natural do reservatório; secundária, quando se aplica a
injeção de água ou gás, a fim de aumentar a pressão no reservatório e estimular a saída de
petróleo; e a terciária que são os demais processos.
Com o passar do tempo as expressões secundária e terciária perderam a sua conotação
cronológica e passaram a designar a natureza do processo (Rosa et al., 2006). Os Métodos de
Recuperação são representados nas Tabela 2.2 e Tabela 2.3.
Tabela 2.2 – Métodos convencionais de recuperação

 Métodos Convencionais:
Injeção de Água;
Injeção de Gás
Tabela 2.3 – Métodos especiais de recuperação

 Métodos Especiais:
Térmicos:
 Injeção de Vapor;
 Combustão In Situ;
 Eletromagnetismo;
Miscíveis:
 Injeção de CO2;
 Injeção de Gás Natural;
 Injeção de Nitrogênio;
Químicos:
 Injeção de Polímero;
 Injeção de Tensoativos;
 Injeção de Solução Alcalina;
Microbiológicos;
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2.3.1 Métodos miscíveis
Ao longo do tempo a produção de petróleo em um reservatório vai diminuindo, não só
pela redução do volume de óleo no reservatório e pela queda de pressão, mas também pela
mudança gradual das propriedades físico-químicas do óleo, por exemplo, viscosidade e
densidade. Esta mudança dificulta o escoamento do óleo através do reservatório até o poço
produtor e sua produção se torna cada vez mais difícil e de alto custo. Por isto, em alguns casos,
o reservatório pode até ser considerado inviável, mesmo contendo ainda 70 % do óleo original.
A partir deste problema é que surge a necessidade do desenvolvimento de tecnologias
que permitam melhorar o escoamento e reduzir os custos de operação para assim viabilizar a
produção de óleo no reservatório.
Dentre os métodos existentes de recuperação avançada, o método miscível pode ser
definido como um processo de recuperação de óleo caracterizado pela ausência de interfaces
entre o fluido deslocante e o deslocado. A importância desse processo está relacionada com a
sua habilidade em reduzir as forças capilares e interfaciais que, do contrário, causariam a
retenção do óleo no reservatório. A propriedade dos fluidos responsável por essa habilidade é
chamada miscibilidade (Rosa et al., 2006).
Dois ou mais fluidos são ditos miscíveis quando ao serem misturados em qualquer
proporção formarem uma sistema homogêneo, ou seja, uma única fase. Água e álcool etílico
são exemplos dessa miscibilidade. A ausência da tensão interfacial, no caso particular de
recuperação de óleo, elimina a saturação residual de óleo, proporcionando uma alta eficiência
de deslocamento nas amostras do reservatório contatado pelo fluido deslocante.
Os métodos miscíveis se ocupam da injeção de fluidos que venham a se tornar ou que
sejam miscíveis com o óleo do reservatório, de tal modo que não existam tensões interfaciais.
Dessa forma, o óleo será totalmente deslocado para fora da área que for contatada pelo fluido
injetado. Os fluidos que podem ser utilizados para deslocamento miscível são
preferencialmente o dióxido de carbono, o gás natural e o nitrogênio (Thomas, 2001).
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Esses métodos podem ser convenientemente classificados em Primeiro Contato
Miscível (PCM) ou Múltiplo Contato Miscível (MCM), dependendo da maneira como a
miscibilidade é desenvolvida. Nos processos MCM, por exemplo, o óleo e o solvente injetado
não são miscíveis no primeiro contato em condições de reservatório. De fato, o processo
depende de modificações na composição do óleo ou do solvente injetado, de tal sorte que os
fluidos vão se tornando miscíveis à medida que o solvente se move no reservatório (Galvão,
2008).
Na prática, solventes que são miscíveis com o óleo bruto são mais caros que água ou
gás, portanto a quantidade de solvente injetado pode ser relativamente pequena por razões
econômicas. Por esta razão, uma injeção primária de solvente pode ser seguida por um grande
volume de um fluido menos caro, como mostra a Figura 2.9. Idealmente, esta injeção
secundária deve ser miscível com a injeção primária, melhorando então a eficiência de
deslocamento (Green, 1998).

Figura 2.9 – Miscibilidade entre a injeção primária e secundária (Galvão,2008)

2.4 Processo VAPEX
O processo VAPEX (Vapor extraction) pode ser um método viável para a recuperação
do óleo pesado ou betume com alta viscosidade. Estima-se que a quantidade de óleo pesado e
betume no Brasil corresponde há 2,9 bilhões de barris de óleo in place (OIP), sendo sua maior
parte marítima, embora isto represente uma pequena fração do total das reservas mundiais.
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Esse mecanismo envolve a injeção de solvente vaporizado, em reservatórios de óleo
pesado e betume, de forma que há dois poços horizontais, sendo um injetor e o outro
produtor, onde o injetor fica localizado acima do poço produtor. O solvente vaporizado é
injetado através do poço injetor a pressões levemente inferiores ou iguais à pressão de vapor
de saturação. O solvente vaporizado, ao ser injetado, forma uma câmara de vapor, que se
expande para acima e para os redores do reservatório, permitindo uma redução nas tensões
interfaciais e melhorando a mobilidade do óleo deslocado. Este processo é semelhante ao
método de drenagem gravitacional assistida com vapor (SAGD), e como vantagens, água e
calor não são necessários, além das melhorias na qualidade do óleo produzido (Barillas,
2005). A Figura 2.10 ilustra esse processo.

Figura 2.10 - Processo VAPEX (Das S.K, 1998)

De acordo com Butler em 1991, os solventes recomendados são CO2, baixos alcanos,
como metano, etano, propano, butano, hexano, heptano etc., e alquenos tais como etileno,
propaleno e butenos; CO2 e etano foram preferidos por sua disponibilidade e baixo custo.
Etano, propano, butano são considerados bons candidatos como solventes. Nitrogênio, metano
ou CO2 podem ser usados como o gás transportador. O critério de seleção do solvente
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depende da pressão e temperatura do reservatório. Um gás transportador usualmente
acompanha o solvente para elevar o ponto de orvalho e mantê-lo na forma de vapor à pressão
do reservatório.
O solvente se dilui no óleo e escoa por gravidade para o poço produtor, como mostra a
Figura 2.10. Recentes pesquisas mostraram que o processo é altamente eficiente em energia, e
pode causar um melhoramento do óleo in-situ, mas, exige investimento de capital alto em
relação ao processo SAGD (Drenagem de óleo por diferencial gravitacional utilizando injeção
de vapor.) (Mokrys e Butler, 1993).
Segundo S. K. Das (1998), o processo VAPEX pode ser de menor custo se o solvente
puder ser recuperado. Mostrou-se experimentalmente que em reservatórios contendo grandes
capas de gás e aquíferos, o processo VAPEX pode ser implementado mais eficientemente que
os processos térmicos.
Uma das principais desvantagens do processo é a baixa vazão de óleo quando
comparado com SAGD. Essas vazões baixas são um resultado da baixa difusividade
molecular que governa a transferência de massa no processo VAPEX, comparado com a
difusividade térmica que governa na transferência de calor no SAGD. Contudo, se acha que
outros mecanismos de transferência de massa estão envolvidos no processo, como a dispersão
mecânica que aumentaria a vazão de óleo (S. K. Das, 1998).
Diversos parâmetros de reservatório e operacionais influenciam neste processo. Dos
fatores operacionais, o impacto do espaçamento entre o injetor e o produtor ambos em
situação com capa de gás e sem capa de gás, tem sido discutido por Karmaker et. al (2003).
Das e Butler, em 1996, sugeriram que o propano e o butano são os solventes mais
eficazes para o VAPEX e provaram que a difusão do propano é mais rápida que a do butano.
Em geral, o critério de seleção do solvente é fundamentado em vários fatores: pressão de
equilíbrio, peso molecular, diferença de densidade, solubilidade, difusividade, pressão e
temperatura de reservatório.
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2.4.1 Dispersão do solvente
A dispersão é a mistura de fluidos devido ao efeito combinado da difusão e o
movimento convectivo. A dispersão influencia fortemente na recuperação do óleo pesado e
betume dos reservatórios tipicamente porosos submetidos ao processo VAPEX. Quando os
fluidos movem-se através do meio poroso, o transporte de massa excede devido somente à
difusão (Perkins e Johnston, 1963).
Poucos trabalhos têm relatado sobre dispersão entre a alta e baixa viscosidade dos
fluidos, o que resulta em uma mudança significativa da viscosidade, um fenômeno que
tipicamente ocorre no processo VAPEX. Além disso, o fluxo do fluido é transversal a
gravidade no VAPEX, mas nenhum dos resultados disponíveis sobre a dispersão aborda tal
situação (Yazdani e Maini, 2005).
Como a viscosidade do óleo pesado ou betume é reduzida devido à difusão do solvente
vaporizado, o óleo de viscosidade reduzida drena sob a ação da gravidade. Neste instante,
vários fatores causam a vazão de produção no processo VAPEX em combinação com a
difusão molecular. Esses fatores incluem, além disso, por convecção, o aumento da área
interfacial no meio poroso (comparado à difusão sobre uma superfície plana), aumento da
solubilidade do gás (devido à condensação do vapor de solvente em finos capilares), contínua
renovação da área de superfície exposta ao solvente (como um resultado da drenagem do óleo
de viscosidade reduzida), propagação do solvente em uma câmara expandida de solvente e o
fenômeno capilar na interface solvente – óleo (Das e Butler, 1998).

2.5 Análise Estatística
2.5.1 Planejamento Fatorial
O planejamento fatorial tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e tecnológicas e
é classificado como um método do tipo simultâneo, onde as variáveis de interesse, que
realmente apresentam influências significativas na resposta, são avaliadas ao mesmo tempo.

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

21

Dissertação de Mestrado PPGCEP

Aspectos teóricos

Para realizar um planejamento fatorial, escolhem-se as variáveis a serem estudadas e
efetuam-se experimentos em diferentes níveis destes fatores. A seguir, são realizados
experimentos para todas as combinações possíveis dos níveis selecionados.
Para obter o número total das possíveis combinações utiliza-se o princípio
fundamental da contagem, isto é, se houver n1 níveis do fator 1, n2 do fator 2, ..., e ni do fator
i, o planejamento será um fatorial do tipo n1 . n2 . ... ni.
Para estudar o efeito de qualquer fator sobre a resposta é preciso trabalhar e observar o
resultado da variação desse mesmo fator. Isso implica na realização de ensaios em pelo menos
dois níveis desse fator (Benício Neto et al., 2003).
De um modo geral, o planejamento fatorial pode ser representado por nα, onde "α" é o
número de fatores e "n" é o número de níveis escolhidos. Além disso, os planejamentos
fatoriais do tipo 2α são os mais comuns. Um dos aspectos favoráveis deste tipo de
planejamento é a realização de poucos experimentos.
Podem existir planejamentos fatoriais nos quais seja interessante explorar uma ou mais
variáveis com números de níveis diferentes das demais. Desta forma, a representação do
fatorial passa a ser, por exemplo, 2α · 3β · 5Υ, isto é, 2, 3 e 5 são níveis para as variáveis α, β e
γ, respectivamente (Chemkeys, 2008).

2.5.2 Cálculos dos efeitos
Os cálculos dos efeitos foram obtidos através de estudos realizados a partir do portal didático
(Chemkeys, 2008).
 Efeito principal
É calculado como a média dos efeitos individuais e permite definir qual o efeito médio
da variável examinada sobre as condições das demais variáveis. Matematicamente, o efeito
principal pode ser representado pela Equação (2.5):
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(∑

∑
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(2.5)

Onde:
: corresponde à média dos efeitos individuais da medida;
(+) e (-): correspondem ao nível alto e nível baixo;
: corresponde ao número total de experimentos do planejamento.
 Efeito secundário
De modo análogo, o efeito de interação entre duas variáveis (de 2ª ordem), será
representado pela Equação (2.6):
[(∑



∑

) (∑

∑

)]

(2.6)

Efeito trifatorial

O efeito trifatorial (3ª ordem) será dado pela Equação (2.7):

[(

) (

)]

(2.7)

2.5.3 Superfície de resposta
Este método é classificado como um método simultâneo, sendo, em geral, utilizado na
etapa de otimização propriamente dita. Sua aplicação permite selecionar a combinação de
níveis ótimos na obtenção da melhor resposta para uma dada situação.
No método das análises de superfície de resposta são realizados planejamentos
fatoriais, cujos resultados são ajustados a modelos matemáticos. Estas etapas, conhecidas
como etapas de deslocamento e modelagem, são repetidas várias vezes, mapeando as
Davi Monteiro Santos de Barros Lima

23

Dissertação de Mestrado PPGCEP

Aspectos teóricos

superfícies de resposta obtidas na direção da região de ponto ótimo desejado. A modelagem
normalmente é feita ajustando-se os modelos mais simples, como o linear e o quadrático. Por
sua vez, o planejamento fatorial executado geralmente constitui-se de um número pequeno e
pré-determinado de experimentos, que são determinados através do ajuste conseguido para o
modelo que foi aplicado na etapa imediatamente anterior. Outro detalhe importante é o uso
das variáveis em sua forma escalonada, de forma que suas grandezas não interfiram no
desenvolvimento do processo de otimização. A Figura 2.11 representa um exemplo de uma
superfície de resposta, na qual tem maior produção de água (WP) para completação no centro
e localização também no centro do reservatório (parte mais vermelha) (Medeiros, 2008).

Figura 2.11 – Superfície de resposta – localização versus completação (Medeiros, 2008)

2.5.4 Curvas de níveis
É a projeção de uma superfície em um plano, isto é, a representação 2D da superfície
de resposta modelada. A Figura 2.12 mostra uma curva de nível que relaciona temperatura
com completação / localização, na qual se pode observar que a máxima resposta do sistema
(região ótima de trabalho) é encontrada nas combinações de altas temperaturas com a
completação / localização em baixo ou o contrário, em que os níveis são máximo (+1),
intermediário (0) e mínimo (-1) (Medeiros, 2008).
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Figura 2.12 – Exemplo de Curva de Nível (Medeiros, 2008)

2.5.5 Diagrama de Pareto
O Diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação
nas causas que devem ser solucionadas. Consiste num gráfico de barras que ordena as
influências da maior para a menor e permite a localização de problemas vitais e a eliminação
de perdas, procurando levar a cabo o princípio de Pareto (poucos essenciais, muitos triviais),
isto é, há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves. Sua maior
utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais
importantes, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos.
No Diagrama de Pareto, os efeitos cujos retângulos ultrapassarem à direita da linha
divisória (p=0,05) são estatisticamente significativos ao nível de 95% de confiança em relação
aos demais. Enquanto os efeitos positivos estão associados a um aumento da variável
resposta, os efeitos negativos indicam que um aumento daquele parâmetro reduz a variável
resposta considerada.
A Figura 2.13 mostra um exemplo de um Diagrama de Pareto, em que as maiores
influências são dadas pelos fatores “T” (linear) e “C/L” (quadrática) (Medeiros, 2008).
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Figura 2.13– Exemplo de Diagrama de Pareto

Observa-se no diagrama de Pareto (Figura 2.13) para os efeitos lineares e quadráticos,
tiveram um efeito significativo, pois a barra horizontal ultrapassa a linha pontilhada de cor
avermelhada. Observa-se também que as interações T(Q), QTu(Q), DCP(Q), DC(Q) e
(2)DC(L) não obtiveram efeito significativo, pois as barras horizontais se encontram antes da
linha avermelhada.

2.6 Cálculo do VPL
Para o cálculo do valor presente líquido (VPL) foi considerado: o preço de venda do
petróleo, a compra/venda para o solvente C3; o preço de compra do C7 e o custo da produção
de óleo, sem considerar custos relacionados ao capital inicial nem outros custos adicionais.
As Equações (2.8), (2.9) e (2.10) mostram, respectivamente, o cálculo da receita e do
VPL para os solventes: Propano e Heptano.
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Pc

(2.8)
(2.9)

∑

(2.10)

Onde,










: Variação do volume de óleo produzido anual (m³);
: conversão de barril para m³;
: Preço do barril de petróleo (R$);
Variação da massa produzida do solvente injetado anual (Kg);
Preço de venda do solvente injetado (R$/kg);
Variação da massa do solvente injetado anual (Kg);
: Preço de compra do solvente injetado (R$/kg);
: Taxa de juros (fração);
: Tempo (anos).
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3 Estado da arte
O processo VAPEX apesar de ser um método miscível, ainda é considerado novo em
relação a outros métodos de recuperação especiais, mas já possui muitos trabalhos publicados
com resultados obtidos a partir de modelos em escala laboratorial. Logo abaixo, serão
apresentados alguns trabalhos sobre VAPEX desde seu surgimento, que serviram como base
para essa dissertação.
Nos primórdios do processo VAPEX, Mokrys e Butler, em 1993, analisaram um
modelo físico em escala de laboratório e avaliaram alguns efeitos de fatores como razão gás /
óleo, diferentes pressões de saturação, a medida da precipitação de asfaltenos “in situ”,
temperatura da câmara de vapor de solvente sobre a vazão de óleo produzido e a qualidade de
óleo recuperado. Mokrys e Butler concluíram que a vazão de extração de óleos pesados no
processo VAPEX, saturados com propano em estado estacionário, é maior em condições de
pressão entre 123 psi e 133 psi para um reservatório com temperatura inicial de 20°C. As
maiores pressões com propano causam a precipitação dos asfaltenos, comprometendo o fluxo
de drenagem. Vazões estabilizadas da ordem de 206 bbl/d (33 m3/d), são possíveis com tipo
de óleo de Lloydminster a partir de uma zona de óleo de 10m e um poço horizontal de 1.000
m. A injeção simultânea de vapor de propano resulta em uma produção de óleo pesado que é
comparável a de injeção de vapor. O processo com vapor de propano é mais eficiente em
energia do que o SAGD. O vapor é utilizado para criar uma região quente limitada em que o
propano é separado do óleo e reciclado internamente.
Das, em 1998, analisou alguns resultados experimentais, além de realizar uma análise
teórica e a viabilidade do processo VAPEX. Heterogeneidade do reservatório, qualidade e
composição do solvente, e a precipitação dos asfaltenos foram alguns dos fatores discutidos.
Das concluiu que o processo VAPEX pode evitar muitos problemas inerentes a processos de
recuperação térmica e é uma alternativa eficaz para a recuperação de óleo pesado e de
betume. Os resultados mostraram que uma maior qualidade do petróleo é produzida por causa
do melhoramento in-situ causado pelo desasfaltenização, e esta aumenta a vazão de produção.
O pesquisador afirma que a previsão da vazão de produção para o processo parece ser
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econômica para operação em campo. Índices de produção mais baixos podem ser
compensados pelas vantagens deste processo.
Em 2001, Nghiem et al. descreveram a modelagem de dois importantes aspectos na
simulação do processo VAPEX para o óleo pesado: a mistura dispersiva e a precipitação de
asfaltenos. O asfalteno precipitado é modelado com dois sólidos: sólido 1, que está em
equilíbrio com o componente asfalteno na fase óleo, e o sólido 2, que é formado a partir do
sólido 1 através de uma reação química.
Em 2003, Karmaker e Maini realizaram um longo estudo experimental para
determinados reservatórios problemáticos, tais como o reservatório com capa de gás e
aqüífero, além de analisar parâmetros como viscosidade do óleo, pressão, temperatura e
espaçamento entre poços. Os autores concluíram que o processo VAPEX é superior a
tecnologia SAGD em reservatórios de óleos viscosos. Ao analisar a distância lateral entre o
injetor e o produtor, no reservatório contendo capa de gás, concluíram que o aumento da
distância entre os poços provoca um retardo no início da produção do óleo. No reservatório
com capa de gás é benéfico injetar solvente em vazões muito altas no início do processo.
Finalizando, Karmaker e Maini afirmaram que o processo com alta pressão de operação
melhora o desempenho do VAPEX, mas a pressão parcial do solvente deve ser mantida
abaixo da pressão do ponto de orvalho para evitar possíveis capturas do solvente líquido na
câmara de vapor.
Em 2005, Rostami, Azin, e Kharrat estudaram o efeito da vazão de solvente injetado
na recuperação de óleo pesado de um sistema fraturado, em dois casos: diferentes vazões de
injeção para o mesmo tempo de injeção e diferentes vazões de injeção com o mesmo volume
poroso injetado. Os resultados demonstraram que em reservatórios de carbonato de baixapermeabilidade, a rede de fraturas proporciona comunicação de fluxos de solvente através do
qual o solvente pode chegar rapidamente e forma “fingers” de solvente em estágios iniciais,
atingindo os blocos localizados mais distantes do poço injetor. Verificou-se que o avanço do
solvente começa ao mesmo tempo tanto no sistema não-fraturado de baixa permeabilidade e
sistema fraturado. Verificou-se que a vazão de solvente injetado deve ser otimizada para um
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sistema específico a fim de controlar o avanço do solvente e evitar tempos extras de operação
e custos.
Em 2007, Reza Azin et al. estudaram a simulação do processo em um modelo
fraturado que consiste de uma matriz rodeada por fraturas horizontais e verticais, além de
comparar os modelos fraturados e não-fraturados, foi analisado o efeito da difusão molecular,
da vazão de solvente injetado e da comunicação entre as fraturas. Os resultados da simulação
indicaram que na ausência de fratura, o fluxo de solvente somente ocorre através do injetor
para a matriz. Assim, a frente do solvente cresce em torno do poço injetor e o banco de
solvente ao redor do banco de óleo. Por outro lado, no sistema fraturado, devido às diferenças
da matriz e as permeabilidades da fratura, o solvente primeiro se espalha através da fratura e,
em seguida, começa a difusão na matriz, aumentando os fluxos de corrente contrária no
sistema. Os pesquisadores mostraram que nas quatro fraturas conectadas ao redor da matriz, a
combinação do fenômeno da difusão e segregação gravitacional é o mecanismo que afeta o
processo VAPEX em todos os sistemas simulados. Entretanto, a erupção ou “breakthrough”
do solvente pode ocorrer mais cedo no caso das fraturas interconectadas ao redor da matriz.
Em 2008, Michel estudou o processo VAPEX em modelo Black oil, para reservatório
de óleo pesado utilizando o simulador numérico STARS da CMG e analisou determinados
parâmetros operacionais e de reservatório que influenciam no processo, em função do volume
de óleo recuperado. A distância entre poços, o tipo do solvente a ser injetado e a viscosidade
do óleo a ser recuperado foram os parâmetros analisados. Michel concluiu que a seleção do
tipo de solvente é o parâmetro que mais influenciou, no caso, o Butano (C4), onde teve um
maior acúmulo de óleo. Em seguida, na permeabilidade horizontal obtiveram um maior Fator
de recuperação (Fr) para maiores permeabilidades. Observou também que para menores
viscosidades do óleo, obteve-se um maior acumulo de óleo. E por fim, a pressão de injeção e
o espaçamento entre os poços, onde dependendo do solvente injetado, obterá um maior
acúmulo de óleo para uma baixa ou alta pressão, no caso o Etano precisou de uma baixa
pressão já o Butano e Propano para maiores pressão de injeção e para maiores espaçamento
entre os poços obteve-se maior acúmulo de óleo.
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Tendo base em alguns desses trabalhos citados, a análise do processo VAPEX
abordado neste trabalho, foi realizado para verificar como parâmetros operacionais e de
reservatório podem influenciar na função fator de recuperação, usando para isto um modelo
de reservatório com características do nordeste Brasileiro e usando um modelo de fluido
composicional.
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4 Materiais e métodos
Neste capítulo, serão abordados os materiais que foram usados para metodologia desse
trabalho, que são as ferramentas computacionais, o modelo físico do reservatório descrito com
todas as suas propriedades e o modelo do fluido, tanto do óleo do reservatório como dos
solventes injetados.

4.1 Ferramentas computacionais
Foram usados os módulos dos programas da Computer Modelling Group para a
modelagem do processo VAPEX, tais como: GEM, WINPROP e o BUILDER e como
processadores gráficos RESULTS e RESULTS 3D

4.1.1 Simulador GEM – CMG
Como o estudo do processo VAPEX foi conduzido através da modelagem e simulação,
a ferramenta computacional utilizada para tal fim, foi o simulador GEM (“Generalized
Equation-of-State Model Compositional Reservoir Simulator”) da CMG (“Computer
Modelling Group”) – versão 2009.10.
O GEM é uma ferramenta essencial de engenharia para modelar reservatórios muito
complexos com complicadas interações no comportamento de fases que impactam
diretamente sobre os mecanismos dos métodos de recuperação. Umas das principais
características do simulador GEM são:
 É um simulador composicional baseado na equação de estado para modelar o fluxo de
três fases, de fluidos multicomponentes.
 Pode modelar processos, miscíveis e imiscíveis, tais como a injeção de CO2 e
hidrocarbonetos, injeção cíclica de gás, processo WAG e vários outros.
 Modelar qualquer tipo de reservatório, gás condensado ou óleo volátil, onde a
importância da composição do fluido e as suas interações são essenciais para entender
o processo de recuperação.
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Todas estas características do simulador fazem que o processo VAPEX seja
corretamente modelado e simulado para o presente estudo. O GEM para simular o processo
em estudo precisa de um arquivo de entrada, no qual armazena os dados das características do
modelo do reservatório, modelo do fluido e do poço. Esse arquivo de entrada foi criado na
ferramenta computacional Builder, também da CMG.

4.1.2 WinProp – CMG
O arquivo que o WinProp cria para o simulador GEM tem a extensão .gem. Este
arquivo é carregado desde o próprio Builder na seção de componentes.
O WinProp, da CMG versão 2009.10, é uma ferramenta que usa as propriedades de
equilíbrio multifásico da equação de estado para:
 Modelagem de fluidos;
 Agrupamento (“Lumping”) de componentes;
 Ajuste de dados de laboratório através da regressão;
 Simulação de processos de contato múltiplo;
 Construção do diagrama de fases (PVT);
 Simulação de experimentos de laboratório (Liberação diferencial, teste do separador
óleo – gás, etc).
Com o WinProp, se pode observar o comportamento de fases dos sistemas gás – óleo
no reservatório e gerar propriedades dos componentes de cada fase para o simulador
composicional GEM, como também nos outros simuladores (IMEX e STARS).

4.1.3 Builder CMG
O Builder, da CMG versão 2009.10, é uma ferramenta que é usada justamente para
criar o arquivo de entrada, de extensão.dat, para os simuladores da CMG (IMEX, STARS e
GEM).
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Para criar o arquivo de entrada utilizou-se:
 Descrição do modelo de reservatório.
 Descrição do modelo de fluido (óleo e Solvente).
 Tipo de solvente a ser injetado.
 Vazão de injeção em m³ por dia.
 Condições iniciais como: Pressão inicial do reservatório, profundidades de contato
óleo- água, entre outros.
 Quantidade de poços do reservatório.

Os resultados foram analisados nos processadores Gem e Results 3D

4.2 Modelagem do Reservatório
4.2.1 Modelo físico
O modelo estudado é homogêneo com as características físicas do nordeste brasileiro
(semi-sintético). Este reservatório foi analisado em forma tridimensional, e as dimensões e
principais características são mostradas na Tabela 4.1.
Tabela 4.1- Característica físicas do modelo de reservatório estudado
Área do reservatório (m)

100 x 300

Espessura do reservatório (m)

23

Números de blocos nas camadas I, J, K

21, 20, 22

Total de blocos

9.240

Comprimentos dos poços horizontal (m)

300

Volume de óleo original (m³ STD)

109.300

Profundidade do reservatório(m)

200

Permeabilidade horizontal (mD)

1000

Permeabilidade vertical (mD)

kh*0,1

Porosidade

25%

Saturação inicial de óleo (Figura 4.1)

71%

Saturação de água conata

29%

Temperatura

38ºC
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Na Figura 4.1 pode ser observado um mapa da saturação inicial do óleo, através da
representação 3D do modelo analisado. A saturação inicial é de 0,71, no topo do reservatório.
No modelo mostrado, o poço injetor está localizado a 5 m do poço produtor. Para ambos os
poços, foi determinado um comprimento horizontal de 300 m, mesmo tendo em vista que o
comprimento deve variar entre 600 - 1000 m, conforme a literatura. A escolha do
comprimento, é para diminuir o tempo computacional, e como o modelo é simétrico e
homogêneo em caso de querer estudar poços com comprimentos maiores, os resultados
podem ser extrapolados.

300 m
23 m

100 m

Figura 4.1– Saturação de óleo inicial do modelo de reservatório estudado

No modelo de fluidos foi considerado que: a fase óleo é constituída pelos pseudocomponentes: C1-C3, IC4-NC5, C6-C10, C11-C20, C21-C39 e C40+ como a fração mais
pesada, e pode conter os solventes injetados: Propano, Butano, Hexano ou Heptano. a fase
água é constituída apenas por água e a fase gás pode conter C1-C3, IC4-NC5, e os solventes
injetados como propano ou butano. O volume original de óleo em condições padrão é de
109.380 m³ STD.
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A Figura 4.2 apresenta a pressão de referência que é de aproximadamente 2100 KPa,
ou seja, 304,57 psi @ 200 m de profundidade.

Figura 4.2 - Pressão de referência kPa

4.2.2 Modelo de Fluido proposto
Neste estudo, a modelagem de fluidos foi realizada utilizando um óleo da região
Nordeste do Brasil, ajustado em seis pseudo-componentes. A Tabela 4.2 mostra a composição
do óleo que contém seis pseudos-componente. A Tabela 4.3 mostra as características da
fração mais pesada (C40+).
Tabela 4.2 - Composição dos pseudo-componentes

Pseudo-Componentes Fração molar
(%)
C1-C3
0.12
IC4-NC5
0.003
C6-C10
0.003
C11-C20
0.3
C21-C39
0.42
C40+
0.25
Total
100%
° API
16,4
Viscosidade
720 cP
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Tabela 4.3 – Características da fração mais pesada
Característica do C40+
Gravidade especifica:

1,03055

Pressão Critica:

7.897 atm.

Temperatura critica:

1.145 K.

Peso molecular:

8.2352000E+02 g/gmol.

4.2.2.3- Permeabilidade Relativa
A Figura 4.3 mostra o gráfico das permeabilidades relativas do modelo proposto.

Figura 4.3 - Curva da saturação de água - permeabilidade relativa

A Figura 4.4 mostra as permeabilidades relativas do sistema gás líquido. Observa-se a
permeabilidade relativa do gás inicia-se com 0,45 e vai decrescendo ate chegar ao valor final
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de 0,0. Enquanto a saturação de líquido inicia-se com 0,0 vai crescendo até chegar ao valor
final de 0,8.

Figura 4.4 - Curva de permeabilidade relativa líquida - gás

4.3 Metodologia do trabalho
O desenvolvimento do trabalho estudado foi realizado a partir de determinados
parâmetros operacionais e de reservatório. As análises dos parâmetros operacionais foram:
solvente a ser injetado (C3, nC4, C6 e C7); vazão de injeção; espaçamento vertical entre os
poços produtor e injetor. Os parâmetros de reservatório analisados foram: a viscosidade do
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óleo (µ) e a permeabilidade vertical (Kv). Os solventes foram escolhidos para analisar o
comportamento do solvente no estado gás e líquido, respectivamente para o C3/ nC4 e C6 /C7.
Foram seguidos os seguintes passos no trabalho:
1. Montagem do modelo de fluidos e de reservatório;
2. Simulações para cada solvente escolhido utilizando inicialmente uma vazão constante
de 1.000 m³std/dia para o Propano e Butano e 50 m³std/dia para o Hexano e Heptano,
uma distância vertical (Dv) entre os poços de 5 m, uma viscosidade do óleo (µ) de 720
cP e uma permeabilidade vertical (Kv) de 100 mD.
3. Simulações para três distâncias verticais entre os poços: 5, 9 e 13 m e 3 diferentes
tipos de viscosidades: 120, 720 e 3000 cp.
4. Simulações considerando diferentes vazões

de injeção (Qinj) e diferentes

permeabilidades verticais, mantendo-se as mesmas distâncias e mesmas viscosidades
para todos os solventes analisados.
5. Análise de sensibilidade para: Distância entre os poços, permeabilidade vertical e
vazão de injeção.
6.

Análise de custo, considerando os solventes C3 e C7 para uma viscosidade do óleo de
3000 cP;

7. As simulações mostraram qual solvente injetado teria maior recuperação de óleo para
o modelo de reservatório estudado. Todas as simulações foram comparadas com o
modelo base sem injeção de solvente, ou seja, o reservatório que tenha a produção
primária.
Na Tabela 4.4 se apresentam os parâmetros operacionais, utilizados para cada solvente
injetado.
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Tabela 4.4 - Solventes C3,nC4,nC6 e C7

Solventes:
C3/nC4
Solventes:
nC6/ C7

Dv (m):

5

9

13

Qinj (m³std/dia):

1 000

10 000

15 000

Dv (m):

5

9

13

Qinj (m³std/dia):

50

100

150

20 000

200

A Tabela 4.5 mostra os parâmetros de reservatório analisado nesse trabalho.
Tabela 4.5 - Parâmetros de reservatório

µ (cP)

120

720

3 000

Kv (mD)

100

300

10

A análise dos parâmetros operacionais e de reservatórios foi realizada em função do
óleo recuperado no tempo (Fr em %) e da produção acumulada de óleo. Estas análises foram
realizadas a partir de gráficos conseguidos na planilha Excel, após o balanço de materiais, já
que foi necessário descontar do óleo produzido e o óleo injetado, para verificar a eficiência
real do processo. Neste trabalho, o óleo recuperado foi considerado como o volume total de
óleo produzido menos o solvente injetado produzido em conjunto com o óleo, como mostra a
Equação (4.2).
–

x 100

(4.2)

Óleo recuperado (%).
: Produção acumulada de óleo de reservatório + solvente injetado.
: Produção acumulada do solvente injetado.

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

42

Capítulo V
Resultados e discussões

Dissertação de Mestrado PPGCEP

Resultados e discussão

5 Resultados e discussão
Neste capítulo serão analisados os resultados obtidos através das simulações realizadas
pelo simulador GEM-2009.10 no processo VAPEX, onde serão discutidos todos os
parâmetros operacionais e de reservatório que mais influenciaram no processo. Será analisado
qual dos solventes injetados teve uma maior recuperação de óleo em relação à recuperação
primária e para qual vazão de injeção (m³std/dia) foi a mais significativa para o reservatório
estudado. Por fim, será realizada uma análise econômica do processo estudado.

5.1 Análise entre a recuperação primária e o processo VAPEX
Foram analisadas determinadas simulações, para obter a recuperação do óleo com o
processo VAPEX em relação ao modelo sem injeção, para diferentes tipos de solventes:
Propano, Butano, Hexano e Heptano, isto para verificar a aplicabilidade do processo com
cada solvente.
Na Tabela 5.1 estão discriminados os parâmetros principais do reservatório usado como
modelo base, estudado nesta seção.
Tabela 5.1- Característica do modelo de reservatório estudado
Viscosidade (cP)

720

Permeabilidade Horizontal (mD)

1000

Porosidade (%)

25

Profundidade (m)

200

Distância entre os poços (m)

5

Temperatura (°C)

38

Saturação de óleo inicial (%)

71

Tempo de produção (anos)

10

VOIP (m³)

109.300

Vazão de injeção para C3 e nC4

1000 m³std/dia

Vazão de injeção para nC6 e C7

50 m³std/dia
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Na Figura 5.1 é possível observar a recuperação do óleo (Fr) em função do tempo para
os dois modelos analisados: a recuperação primária (curva Sem_Inj) e o processo VAPEX
com injeção de C3 (curva C3_Vazão_1000m³/dia).

Figura 5.1– Comparativo da recuperação de óleo com/sem injeção de Propano

Analisando o gráfico, percebe-se que durante a recuperação primária (curva Sem_Inj),
se obteve um fator de recuperação de óleo de aproximadamente 21% , ou seja, 22.953 m³
STD de óleo, enquanto o modelo com a injeção de solvente vaporizado, no caso o C3 (curva
C3_Vazão_1000m³/dia), recuperou 23%, ou seja, 25.139 m³. Um aumento de cerca de 2
pontos percentuais na fração de óleo recuperada. Pode-se concluir que variação de
recuperação (ΔFr) em relação à recuperação primária do óleo foi de 2%, ou seja, 2.186 m³.
Apesar de se encontrar um aumento na recuperação com o uso do solvente, este não foi muito
alto, por isso a necessidade de análise da quantidade de solvente injetado, e da distância entre
poços, para verificar a influência destes na recuperação de óleo.
A Figura 5.2 mostra a comparação da recuperação de óleo entre os 4 solventes
escolhidos e a recuperação primária. Note-se que Hexano e Heptano alcançaram valores de
recuperação próximos, chegando a aproximadamente 25% e Propano e Butano mostraram o
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mesmo comportamento, recuperando menos óleo, aproximadamente 23%. Observa-se que
para a injeção dos solventes Hexano e Heptano, houve uma variação de 4 pontos percentuais
em relação à recuperação primária (curva azul).

Figura 5.2 – fator de recuperação versus Tempo do óleo para diferentes solventes injetados

O processo VAPEX pode ser influenciado por diversos parâmetros operacionais, e o
pouco incremento na recuperação do óleo mostra a necessidade de mudar os parâmetros
operacionais escolhidos para verificar a influência na recuperação de óleo e também verificar
quais os tipos de óleo que podem se beneficiar com o processo.

5.2 Análise de sensibilidade da distância entre poços, do tipo de solvente e
da viscosidade do óleo
Antes de analisar o processo VAPEX com diferentes distâncias entre os poços, os
parâmetros operacionais e de reservatório – que foram abordados nesse estudo – são
novamente mencionados, nas Tabela 5.2 e Tabela 5.3.
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Tabela 5.2 – Parâmetros estudados

Parâmetros
Tipos de
solvente
Espaçamento
entre os poços
Viscosidade

Valores
C3

nC4

C6

C7

5m

9m

13 m

120 cP

720 cP

3 000 cP

A Tabela 5.3 mostra a análise de sensibilidade abordada nesse estudo, para diferentes
distâncias entre os poços e viscosidades do óleo.
Tabela 5.3 - Parâmetros operacional e de reservatório para a análise de sensibilidade

Parâmetros operacionais/reservatório

Nível

Valor mínimo

Valor Intermediário

(-1)

(0)

Valor máximo
(+1)

Tipo de solvente

C3

C6

C7

Distância entre os
poços (m)

5

9

13

Viscosidade (cP)

120

720

3000

Nome

De acordo com a Tabela 5.3, decidiu-se variar em três níveis os três primeiros
parâmetros, portanto, o planejamento fatorial será combinado para obter o número total de
casos de simulação, ou seja, 3³, totalizando 27 simulações.
A Tabela 5.4, mostra as 27 combinações realizadas no processo de análise envolvendo o
estudo de VAPEX.
Em seguida, ao término das simulações, foram obtidos os gráficos dos fatores de
recuperação de óleo para cada solvente analisado para o período de 10 anos. A Tabela 5.4
mostra os resultados das simulações realizadas para as diferentes viscosidades, solventes e
distâncias entre os poços analisadas. Foram realizadas 27 simulações, com tempo aproximado
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de 8 horas cada. Para o solvente C3 foi injetado uma vazão de 10.000 m³/dia, e para os
solventes C6 e C7 a uma vazão de 200 m³std/dia para todas as viscosidades analisadas.
Tabela 5.4 - Configurações possíveis com seu respectivo fator de recuperação no processo VAPEX

Tipo de
solvente
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C6
C6
C6
C6
C6
C6
C6
C6
C6
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3

Viscosidade
(cP)
120
720
3.000
120
720
3.000
120
720
3.000
120
720
3.000
120
720
3.000
120
720
3.000
120
720
3.000
120
720
3.000
120
720
3.000

Distância entre os
poços (m)
13
13
13
9
9
9
5
5
5
13
13
13
9
9
9
5
5
5
13
13
13
9
9
9
5
5
5

FR
(%)
62,40
41,54
36,23
54,41
39,04
32,50
43,16
32,55
25,11
61,96
40,35
34,86
53,00
36,91
31,22
40,93
31,27
23,80
40,17
29,96
22,23
39,44
28,54
20,00
38,18
23,56
13,89

Para concluir se este efeito é significativo, o diagrama de Pareto foi aplicado,
funcionando de acordo com a distribuição de t-Student. Na Figura 5.3 está registrada essa
representação para 10 anos e o nível de confiança foi de 95% (
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Fator de recuperação – 10 anos
(2)Viscosidade(L)

-17.5136

(1)Solvente(L)

10.02776

(3)DV(m)(L)

8.787955

Solvente(Q)

4.47062

Viscosidade(Q)
1L-3L

-3.44596
2.503436

1Q-3L

1.677946

2Q-3L

-1.52331

DV(m)(Q)

1.459251

2L-3L

-1.29931

1L-2Q

-1.13482

1Q-2Q

-.740775

1L-2L

-.493604

2L-3Q

.2824265

1Q-2L

-.269647

1L-3Q

.1878584

2Q-3Q

.0472207

1Q-3Q

-.025824
p=.05

Figura 5.3 – Diagrama de Pareto para um período de 10 anos – Dv, solvente e µ

Observando o Diagrama de Pareto, acima representado, nota-se que o parâmetro que
apresentou influência mais significativa linearmente foi a (2) Viscosidade (L). Seu efeito
negativo está associado a uma diminuição da variável resposta, o fator de recuperação, ou
seja, quanto maior a viscosidade, menor será o acumulado de óleo recuperado. Quando
considerados os valores analisados, a viscosidade de 120 cP proporciona maior acumulado de
óleo recuperado, e para a viscosidade de 3000 cP , esse acumulo é menor.
Na sequência, o Tipo de Solvente (L) é o segundo parâmetro com maior influência
efetiva sobre o processo. O efeito positivo indica que o melhor tipo de solvente para o
processo é o Heptano (C7). Por se tratar de um parâmetro qualitativo, a opção por um dos
solventes abrange uma análise mais detalhada quanto ao acumulado de óleo gerado.
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A distância vertical entre os poços foi o terceiro parâmetro em influência, e seu efeito
positivo mostra que uma maior distância, resulta em acréscimo na variável de resposta, no
caso, o fator de recuperação de óleo.
Para o efeito quadrático (Q) do solvente, também encontra-se influência significativa,
mas com redução em relação ao efeito linear (L).
A viscosidade, considerando um efeito quadrático (Q), também mostrou influência no
processo estudado, mas com uma redução em relação ao efeito linear (L).
A influência das interações entre os parâmetros é analisada através da Superfície de
Resposta. A Figura 5.4 apresenta a interação entre o solvente e a distância entre os poços
(1L_3L), para uma viscosidade de 120 cP.

Figura 5.4 – Superfície de resposta (Dv versus Solvente) - µ = 120 cP

Observa-se que para uma maior distância (nível +1), há uma maior recuperação de
óleo, atingindo aproximadamente 40% para a injeção de Propano, e aproximadamente 60%
para a injeção de Heptano.
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A Figura 5.5 apresenta a interação entre o solvente e a distância entre os poços
(1L_3L), para uma viscosidade de 720 cP.

Figura 5.5 - Superfície de resposta (Dv versus Solvente) - µ = 720 cP

A Figura 5.5 mostra que com o aumento da viscosidade para 720 cP, o fator de
recuperação se reduz, em relação a injeção do Heptano, em aproximadamente 15%, para uma
distância máxima de 13 metros.
A Figura 5.6 apresenta a interação entre o solvente e a distância entre os poços
(1L_3L), para uma viscosidade de 3000 cP.
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Figura 5.6 - Superfície de resposta (Dv versus Solvente) - µ = 3000 cP

Em relação a viscosidade de 720 cP, o fator de recuperação para a injeção de Heptano
obteve uma variação na recuperação de óleo em aproximadamente 10% a mesma
porcentagem em relação a injeção de Propano.
Foram analisados os parâmetros de forma individual, para identificar a importância do
efeito de cada parâmetro estudado. A seguir, estão expressos os gráficos da recuperação do
óleo nas viscosidades: 120, 720 e 3000 cP, para cada espaçamento aplicado entre os poços.

5.2.1 Viscosidade do óleo de 120 cP
5.2.1.1 Distância entre os poços de 5 m
A Figura 5.7, representa a análise da recuperação do óleo para os quatro solventes
injetados no processo VAPEX.

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

52

Dissertação de Mestrado PPGCEP

Resultados e discussão

Figura 5.7 – Análise do fator de recuperação para diferentes solventes injetados (µ=120/Dv=5m)

Observa-se na Figura 5.7 que o Butano (curva amarela) teve uma melhor recuperação de óleo
em relação ao Heptano (curva verde), ou seja, uma recuperação de aproximadamente 44%.
No período de 6 a 10 anos, percebe-se pela curva amarela um acréscimo na recuperação do
óleo, chegando a ultrapassar o Heptano, e esse fato pode ser observado na Figura 5.8, onde é
apresentado através de um corte transversal do mapa da viscosidade do óleo considerando os
dois solventes, Butano e Heptano em 3, 7 e 10 anos, respectivamente, de simulação. Com a
injeção de nC4 no período de 7 anos, a mistura do solvente no óleo do reservatório é maior,
em relação ao solvente C7, para o mesmo período, como mostra a cor azul. Essa mistura
promove uma redução na viscosidade do óleo, chegando a 16 cP ao final de 10 anos e, uma
redução ainda maior quando aplicado o nC4, sendo assim, dentre os dois solventes, a injeção
de nC4 garante maior acumulo de óleo recuperado.
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Tempo de simulação inj (nC4):
10 anos

Tempo de simulação inj (C7):
10 anos

Figura 5.8 – Análise da viscosidade do óleo para injeção de Butano e Heptano

5.2.1.2 Distância entre os poços de 9 m
Para uma distância de 9 m, o nC4 (curva nC4_visc_120_Dv_9m) não teve um fator de
recuperação maior em relação ao C7 (curva C7_Visc_120_Dv_9m), como mostra a Figura 5.9.
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Figura 5.9 – Análise do fator de recuperação para diferentes solventes injetados (µ=120/Dv=9m)

Observa-se no gráfico (Figura 5.9), que para o período inicial de 2,5 anos, o processo
VAPEX com injeção de Butano (curva NC4_Visc_120_Dv_9m) promoveu um aumento na
recuperação do óleo, mas ao final de 10 anos, essa recuperação não ultrapassa os valores da
injeção de Hexano e Heptano como ocorreu para uma distância de 5 m. Observa-se que para
uma maior distância entre os poços há uma maior recuperação de óleo.
5.2.1.3 Distância entre os poços de 13 m
A Figura 5.10 mostra a recuperação do óleo quando selecionada a distância máxima de
13 m entre os poços. Observa-se que o ∆Fr chega a aproximadamente 26% em relação a
recuperação primária (curva Sem_inj) para a injeção de C7. No mesmo gráfico, percebe-se
que o uso da injeção de nC4 em um tempo inicial de aproximadamente 2,5 anos, ocasiona
aumento na recuperação de óleo, chegando a atingir ao final de 10 anos uma recuperação de
aproximadamente 60%. Nota-se que para uma maior distância entre os poços, há uma maior
recuperação de óleo.
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Análise da recuperação do óleo para diferentes solventes injetados
(µ=120 cp/Dv=13m)
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Figura 5.10 - Análise do fator de recuperação para diferentes solventes injetados (µ=120/Dv=13m)

A Tabela 5.5 apresenta o resumo dos resultados para os solventes injetados
considerando o espaçamento vertical entre os poços de 13 m e uma viscosidade do óleo de
120 cP. Observa-se que o Heptano obteve um melhor Np em relação aos demais solventes.
Em outros trabalhos (Oliveira, 2008), verificou-se que a utilização do Butano como solvente,
com características semelhantes ao modelo em estudo, teve uma melhor recuperação do óleo.
Tabela 5.5 – Resumo dos solventes injetados
Viscosidade

Solvente

(cP)

NP

VOIP

FR

Dv

(m3std)

(m3std)

(%)

(m)

120

C3

43.720

109.300

40

13

120

nC4

62.301

109.300

57

13

120

C6

67.766

109.300

62

13

120

C7

68.200

109.300

62.5

13
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5.2.2 Viscosidade do óleo de 720 cP
5.2.2.1 Distância entre os poços de 5 m
A Figura 5.11 retrata a análise do fator de recuperação para os quatro solventes
injetados, no período de 10 anos de simulação. A imagem deixa claro que, em maior ou
menor proporção, todos os solventes elevaram a recuperação do óleo em comparação à
recuperação primária.

Figura 5.11 – Análise do fator de recuperação para diferentes solventes injetados (µ=720/Dv=5m)

Para uma distância de 5 m entre os poços produtor e injetor, o solvente que obteve um
melhor fator de recuperação do óleo foi o Heptano, com aproximadamente 32%. Em seguida,
o Hexano com aproximadamente 31%, ou seja, os dois solventes têm praticamente o mesmo
comportamento para essa distância e à viscosidade do óleo de 720 cP. Os solventes que
obtiveram menores valores de recuperação foram Butano e Propano, ambos com
aproximadamente 23%, enquanto a recuperação primária resultou em cerca de 21%.
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5.2.2.2 Distância entre os poços de 9 m
A Figura 5.12 compara o fator de recuperação entre os quatro solventes injetados, no
mesmo período de simulação da seção anterior.

Análise da recuperação de óleo para diferentes solventes
(µ=720 cp/Dv=9m)
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Figura 5.12 - Análise do fator de recuperação para diferentes solventes injetados (µ=720/Dv=9m)

Fixando-se o valor da viscosidade e alterando a distância entre os poços para 9 m, o
Heptano teve recuperação maior, em relação aos demais solventes injetados, chegando a
aproximadamente 40%, enquanto o modelo sem injeção atingiu aproximados 20%, ou seja, o
Heptano produziu variação de 20 pontos percentuais no fator de recuperação.
5.2.2.3 Distância entre os poços de 13 m
Analisando a Figura 5.13, para uma distância entre os poços de 13 m, o solvente que
obteve uma maior variação no fator de recuperação foi o C7 curva (C7_visc_720_Dv_13m),
ou seja, obteve uma variação no ∆Fr de aproximadamente 21% em relação à recuperação
primária.
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Análise da recuperação de óleo para diferentes solventes
(µ=720 cp/Dv=13m)
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Figura 5.13 - Análise do fator de recuperação para diferentes solventes injetados (µ=720/Dv=13m)

O C7, portanto, teve a melhor recuperação do óleo, quando comparado com os demais
solventes injetados – ainda que o C6 tenha descrito comportamento semelhante considerando
todas as distâncias entre os poços estudadas. A Figura 5.14 representa o mapa da viscosidade
do óleo para cada solvente injetado, no tempo de simulação de 5 meses para uma distância de
13 m entre os poços.
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Tempo de simulação (C3): 5 meses

Tempo de simulação (C7): 5 meses

Figura 5.14 – Viscosidade do óleo para cada solvente analisado

Os solventes C7/C6, nesse mesmo tempo de simulação, propagaram-se mais rápido se
comparados à injeção de C3/nC4, de modo que C6/C7 entra em contato com o óleo em toda
parte superior do reservatório, reduzindo sua viscosidade (cor azul), aumentando sua
mobilidade e deslocando-o para o poço produtor, em um menor período de simulação. O nC4
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e C3 injetado apresentaram atraso de aproximadamente 10 meses de simulação, como pode ser
observado na Figura 5.15.

Tempo de simulação (C3): 10 meses

Tempo de simulação (nC4): 10 meses

Figura 5.15 – Viscosidade do óleo para injeção de C3/C4 (10 meses)

A Tabela 5.6 apresenta o resumo dos solventes injetados, considerando o espaçamento
vertical entre os poços de 13 m e uma viscosidade do óleo de 720 cP. Observa-se que o
Heptano obteve um melhor Np em relação aos demais solventes.
Tabela 5.6 – Resumo dos solventes injetados para uma viscosidade do óleo de 720 cP/Dv =13 m
Viscosidade

Solvente

(cP)

NP

VOIP

FR

Dv

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

(m)

720

C3

32.790

109.300

30

13

720

nC4

32.790

109.300

30

13

720

C6

43.720

109.300

40

13

720

C7

44.813

109.300

41

13
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5.2.3 Viscosidade do óleo de 3000 cP
5.2.3.1 Distância entre poços de 5 m
A Figura 5.16 mostra a recuperação do óleo (FR) para cada solvente analisado,
considerando uma distância vertical entre os poços de 5 m. É possível perceber que os quatro
solventes elevam a recuperação, quando comparados à recuperação primária (curva
Sem_Injeção_Visc_3000). Na Figura 5.16, observa-se que o solvente com maior recuperação
de óleo foi o Heptano (curva C7_Visc_3000_Dv_5m), com aproximadamente 25%, ou seja,
27.325

m³std

de

óleo

recuperado,

enquanto

que

o

uso

do

Propano

(curva

C3_Visc_3000_dv_5m) obteve uma recuperação de 14.209 m³std de óleo (FR aprox. 14%).
Nos quatro casos de injeção de solventes: C3, nC4, C6 e C7, a chegada ao banco de óleo
aconteceu praticamente no mesmo período, em torno de seis meses após o início de produção,
mas, devido à sua maior mobilidade, o Propano (C3) passa a ser produzido e não varre
eficientemente a zona de óleo no reservatório.

Análise da recuperação do óleo para diferentes solventes
(µ=3000 cp/Dv=5m)
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Figura 5.16 - Fr versus tempo para diferentes solventes injetados (µ=3000/ Dv=5m)
Davi Monteiro Santos de Barros Lima

63

Dissertação de Mestrado PPGCEP

Resultados e discussão

5.2.3.2 Distância entre os poços de 9 m
A Figura 5.17 mostra a recuperação do óleo (FR) para cada solvente analisado,
considerando uma distância vertical entre os poços de 9 m e uma viscosidade do óleo de 3000
cP. Nesta figura, percebe-se que com o aumento da distância entre os poços há um aumento
na recuperação do óleo em relação a distância de 5 m, com a injeção de Heptano, chegando a
recuperar aproximadamente 34% do volume de óleo original.

Análise da recuperação do óleo para diferentes solventes
(µ=3000 cp/Dv = 9m)
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Figura 5.17- Fr versus tempo para diferentes solventes injetados (µ=3000/ Dv=9m)

5.2.3.3 Distância entre os poços de 13 m
Na Figura 5.18, observa-se que, de início, os solventes Heptano e Hexano começam a
deslocar o banco de óleo mais rápido que os demais solventes, no caso, o Propano e o Butano.
Como o Hexano e o Heptano apresentam comportamento próprio dos líquidos, atuam de
maneira semelhante. Ao chegar em cerca de 6 anos e meio, o Heptano tem um pequeno
aumento em relação ao Hexano – chegando a atingir uma recuperação final de óleo de
aproximadamente 37%. A variação de recuperação do óleo em relação ao modelo sem injeção
foi de 28%. Comparando a máxima viscosidade e a mínima, a de 3000 cP teve maior
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variação de recuperação do óleo (Δfr) em relação a recuperação primária devido ao óleo ser
mais viscoso.

Análise da recuperação de óleo para diferentes solventes
(µ=3000 cp/Dv=13m)
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Figura 5.18 - Fr versus tempo para diferentes solventes injetados (µ=3000/ Dv=13m)

A Tabela 5.7 apresenta o resumo dos solventes injetados, considerando o espaçamento
vertical entre os poços de 13 m e uma viscosidade do óleo de 3000 cP. Observa-se que o
Heptano obteve um melhor Np em relação aos demais solventes.
Tabela 5.7 – Resumo dos solventes injetados para uma viscosidade de 3000 cP/ Dv= 13m
Viscosidade

Solvente

NP (m3)

VOIP (m3)

FR (%)

Dv (m)

3000

C3

24.046

109.300

22

13

3000

nC4

26.232

109.300

24

13

3000

C6

37.162

109.300

34

13

3000

C7

39.348

109.300

36

13

(cP)
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Pode-se concluir que para uma maior distância entre os poços, há uma maior
recuperação de óleo e o melhor solvente a ser injetado foi o Heptano (C7).
A seção a seguir mostra a analise de sensibilidade para diferentes vazões de injeção no
processo VAPEX, considerando a máxima distância de 13 m, visto que essa foi onde se
obteve uma melhor recuperação de óleo.

5.3 Análise de sensibilidade para vazões de injeção, do tipo de solvente e
da viscosidade do óleo
O Segundo parâmetro analisado foi o tipo de solvente, a viscosidade e a vazão de
injeção em m³std/dia. As Tabela 5.8 e Tabela 5.9 mostram os parâmetros realizados e a
Tabela 5.10 mostra as combinações possíveis para essa análise de sensibilidade.
Tabela 5.8 – Parâmetros operacionais escolhidos para a análise de estudo no processo VAPEX
Parâmetros operacionais
Nome
Tipo de solvente
Vazão de injeção
(m³std/dia) para o C3
Vazão de injeção
(m³std/dia) para o C6 e
C7

Nível

Valor mínimo
(-1)
C3

Valor Intermediário
(0)
C6

Valor máximo
(+1)
C7

1.000

10.000

20.000

50

150

200

Tabela 5.9 – Parâmetro de reservatório para análise de estudo no processo VAPEX
Parâmetros de reservatório

Nível

Nome

Valor mínimo
(-1)

Intermediário
(0)

Valor máximo (+1)

Viscosidade (cP)

120

720

3.000
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Tabela 5.10 – Configurações possíveis com seus respectivos fator de recuperação e produção
acumulada de óleo no processo VAPEX
Tipo de solvente

Viscosidade

Vazão

Fr (%)

Np (m³std)

C7

120

50

48,49

52999.57

C7

120

100

56,84

62126.12

C7

120

200

62,29

68082.97

C7

720

50

31,98

34954.14

C7

720

100

35,61

38921.73

C7

720

200

41,79

45676.47

C7

3.000

50

25,88

28286.84

C7

3.000

100

30,02

32811.86

C7

3.000

200

36,37

39752.41

C6

120

50

49,57

54180.01

C6

120

100

57,67

63033.31

C6

120

200

60,82

66476.26

C6

720

50

31,15

34046.95

C6

720

100

34,89

38134.77

C6

720

200

40,20

43938.6

C6

3.000

50

26,39

28844.27

C6

3.000

100

29,34

32068.62

C6

3.000

200

34,68

37905.24

C3

120

1.000

37,11

40561.23

C3

120

10.000

40,15

43883.95

C3

120

20.000

41,61

45479.73

C3

720

1.000

24,48

26756.64

C3

720

10.000

29,96

32746.28

C3

720

20.000

32,36

35369.48

C3

3.000

1.000

14,67

16034.31

C3

3.000

10.000

22,17

24231.81

C3

3.000

20.000

25,74

28133.82

A Figura 5.19 mostra-se o digrama de Pareto para 10 anos e o nível de confiança foi
de 95% (p=0.05).
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Fator de recuperação – 10 anos
(2)Visc(L)

-29.8953

(1)Solv ente(L)

14.42985

(3)v azão(L)

12.30437

Visc(Q)

-7.83214

Solv ente(Q)

7.578956

1L-2Q

-3.36142

1L-2L

-3.33444

1Q-2Q

-2.50754

1Q-2L

-2.38976

1L-3L

1.863158

1L-3Q

-1.05549

2L-3Q

-1.02014

v azão(Q)

.6366653

2Q-3Q

-.632133

2Q-3L

-.597945

1Q-3Q

-.276995

2L-3L

.0524833

1Q-3L

-.037372
p=.05

Figura 5.19 - Diagrama de Pareto – FR 10 anos

Observando o Diagrama de Pareto (Figura 5.19), nota-se que o parâmetro que
apresentou maior influência significativa foi a Viscosidade (cP). Seu efeito negativo está
associado à diminuição da variável resposta, o fator de recuperação, ou seja, quanto maior a
viscosidade, menor será o acumulado de óleo recuperado. Tratando-se dos valores analisados,
a viscosidade de 120 cP e a viscosidade de 3000 cP proporcionam, respectivamente, maior e
menor acumulado de óleo recuperado.
Na sequência, o Tipo de Solvente (L) é o segundo parâmetro que mais influencia
significativamente o processo. O efeito positivo indica que o melhor tipo de solvente para o
processo é o Heptano (C7) para um maior fator de recuperação do óleo.
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Logo em seguida, a Vazão de injeção foi o terceiro parâmetro que mais influenciou
significativamente no processo VAPEX. O seu efeito positivo mostra que maiores vazões de
injeção resultam em aumento na variável de resposta.
A viscosidade, em seu efeito quadrático (Q) também mostrou influência no processo
estudado, mas com redução em relação ao efeito linear (L).
A influência das interações entre os parâmetros é analisada através da Superfície de
Resposta. A Figura 5.20 apresenta a interação entre o solvente e a vazão (1L_3L), em uma
viscosidade de 120 cP.

Figura 5.20 – Superfície de resposta – Tipo de solvente versus Vazão de injeção – µ= 120 cP

A interação (solvente – vazão) mostrou influência no processo, chegando a atingir 60%
do fator de recuperação do óleo para uma viscosidade de 120 cP – quando o solvente
empregado no processo é o Heptano (C7) e uma vazão máxima de 200 m³std/dia. Utilizando o
Propano (C3) como solvente, o mesmo, atingi um fator de recuperação de 40%, para uma
mesma viscosidade do óleo e uma vazão máxima de 20.000m³std/dia.
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A Figura 5.21 mostra a superfície de resposta para a mesma interação do item anterior
(1L_3L), mas considerando agora uma máxima viscosidade do óleo, no caso estudado, a
maior viscosidade será de 3000 cP.

Figura 5.21 - Superfície de resposta – Tipo de solvente versus Vazão de injeção – µ= 3000 cP

Observa-se que para essa viscosidade o FR, em 10 anos, atingiu aproximadamente 40% para o
Heptano, considerando uma vazão máxima (nível +1) estudada.
A Figura 5.22 traz a superfície de resposta considerando a interação 2L_3L, para o
solvente C3.
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Figura 5.22 - Superfície de resposta – Tipo viscosidade versus Vazão de injeção – solvente C3

Observa-se que para uma vazão máxima considerada de 20.000 m³std/dia, chega a
atingir uma recuperação de óleo de 40% para a viscosidade de 120 cP.
A Figura 5.23 mostra a superfície de resposta considerando a interação 2L_3L, para o
solvente C6. Observa-se que para uma mínima: vazão e viscosidade, a recuperação de óleo
chega a aproximadamente 50% e considerando a máxima: vazão e viscosidade, a recuperação
do óleo chega a aproximadamente 34%.
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Figura 5.23 - Superfície de resposta – Tipo viscosidade versus Vazão de injeção- solvente C6

A Figura 5.24 mostra a superfície de resposta considerando a interação 2L_3L, para o
solvente C7.

Figura 5.24 - Superfície de resposta – Tipo viscosidade versus Vazão de injeção- solvente C7
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As Figura 5.23 eFigura 5.24 demonstram que os dois solventes, Hexano e Heptano,
analisados alcançaram recuperação de óleo semelhante, cerca de 60%, para a viscosidade de
120 cP, e 30% para 3000 cP, ambos para uma máxima vazão. Em relação ao Propano, os dois
solventes obtiveram uma variação no fator de recuperação em aproximadamente 20%,
considerando uma menor viscosidade.
Foram analisados os parâmetros de forma individual, buscando determinar o efeito
significativo de cada parâmetro estudado. A seguir, estão os gráficos da recuperação do óleo
para as viscosidades: 120, 720 e 3000 cP e para cada vazão de injeção estudada.

5.3.1 Solvente Propano
5.3.1.1 Viscosidade do óleo de 120 cP
A Figura 5.25 mostra o fator de recuperação, considerando uma viscosidade 120 cP
para a injeção de C3 utilizando as vazões de:1.000, 5.000, 10.000 e 20.000 m³ std/ dia.

Figura 5.25–processo VAPEX para injeção de C3 para diferentes vazões (µ=120cP/Dv=13m)
Davi Monteiro Santos de Barros Lima
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Analisando o gráfico (Figura 5.25), percebe-se que, com o aumento da vazão de
injeção, a variação na recuperação de óleo (FR) não aumenta consideravelmente, chegando
apenas ao Fr = 6,74 pontos %, em relação à produção primária (curva Sem_Injeção).
A Tabela 5.11 resume a produção acumulada de óleo, em cada vazão de injeção,
utilizando C3, uma viscosidade de 120 cP e uma distância vertical de 13 m entre os poços.
Observa-se que a produção acumulada de óleo, entre a mínima e a máxima injeção, foi de
aproximadamente 4.000 m³ em 10 anos de produção.
Tabela 5.11 – Produção acumulada para injeção de C3 para uma viscosidade de 120 cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3 STD)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

1000

40.441

109.300

37

5000

42.627

109.300

39

10000

43.720

109.300

40

20000

44.813

109.300

41

5.3.1.2 Viscosidade do óleo de 720 cP
A Figura 5.26 mostra o fator de recuperação considerando uma viscosidade 720 cP,
com injeção de C3 e utilizando as vazões de:1.000, 5.000, 10.000 e 20.000 m³std/dia.

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

74

Dissertação de Mestrado PPGCEP

Resultados e discussão

Figura 5.26 - processo VAPEX para injeção de C3 para diferentes vazões(µ=720cP/Dv=13m)

Considerando uma viscosidade do óleo de 720 cP, o aumento da vazão produz – em
relação ao modelo sem injeção – Δfr = 11,3 pontos percentuais. Com a vazão de 10.000
m³std/dia, a produção de óleo seria de aproximadamente 32.790 m³, enquanto para a maior
vazão (20.000 m³std/dia), seria cerca de 34.976 m³, uma diferença próxima a 2.000 m³.
Observa-se também que quanto menor for a vazão mais tarde é a chegada do banco de óleo ao
poço produtor.
A Tabela 5.12 resume a produção acumulada de óleo para cada vazão de injeção no
período de 10 anos de projeto, quando utilizado C3 como solvente, uma viscosidade do óleo de
720 cP e distância entre os poços de 13 m.
Tabela 5.12 - Produção acumulada para injeção de C3 para uma viscosidade de 720 cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

1000

26.232

109.300

24

5000

29.511

109.300

27

10000

32.790

109.300

30

20000

34.976

109.300

32
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5.3.1.3 Viscosidade do óleo de 3000 cP
A Figura 5.27 mostra o fator de recuperação considerando uma viscosidade 3000 cP
para a injeção de C3.

Figura 5.27 - processo VAPEX para injeção de C3 para diferentes vazões (µ=3000cP/Dv=13m)

No gráfico (Figura 5.27), considerando uma viscosidade do óleo de 3000 cP, os
valores de injeção de 20.000 (curva C3_Visc_3000_Dv_13_Vazão_20000) e 25.000 (curva
C3_Visc_3000_Dv_13_Vazão_25000), a recuperação de óleo foi idêntica, 27.325 m³. No
mesmo gráfico, a variação na recuperação de óleo em relação à produção primária foi de
16,41 pontos percentuais. Portanto, para uma maior viscosidade, tem-se maior variação no
fator de recuperação (ΔFr), frente à produção primária.
A Tabela 5.13 mostra o resumo da produção acumulada de óleo em um período de 10
anos de projeto para cada vazão de injeção de C3, viscosidade de 3000 cP e uma distância
vertical de 13 m entre os poços.
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Tabela 5.13 - Produção acumulada para injeção de C3 para uma viscosidade de 3000 cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

1000

15.302

109.300

14

5000

21.860

109.300

20

10000

24.046

109.300

22

20000

28.418

109.300

26

25000

28.418

109.300

26

Pode-se concluir que o processo VAPEX – com injeção de propano – em maiores
viscosidades, resultará em maiores variações do fator de recuperação em relação à produção
primária. Com viscosidade reduzida, o aumento da vazão de 1.000 para 20.000 m³std/dia
promove recuperação aumentada de óleo, aproximadamente 4 pontos percentuais.
A Figura 5.28 mostra o resumo da produção acumulada de óleo, considerando as três
viscosidades estudadas no processo VAPEX, com injeção do solvente Propano. A barra
amarela representa viscosidade do óleo de 120 cP; a barra vermelha, 720 cP; e a barra azul,
3000 cP.

Produção acumulada de óleo injetando C3
(Dv = 13 m)

NP (m³std)

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1000

5000

10000

20000

Vazão de injeção
Np/Visc 120 cP

Np/Visc 720 cP

Np/Visc 3000

Figura 5.28 – Produção acumulada de óleo (inj C3) -10 anos
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5.3.2 Solvente Hexano
5.3.2.1 Viscosidade do óleo de 120 cP
A Figura 5.29 analisa o fator de recuperação para a injeção do Hexano em diferentes
vazões para uma viscosidade do óleo de 120 cP.

Comparativo Fr para diferentes vazões
( µ = 120 cp / Dv = 13m)
70
60

Fr(%)

50

ΔFr=22%

40
30
20
10
0
00

02

04

06
Tempo, anos

C6_Vazão_50_Dv_13m

C6_Vazão_100_Dv_13m

C6_Vazão_200_Dv_13m

Sem_Inj

08

10
C6_Vazão_150_Dv_13m

Figura 5.29 – processo VAPEX para injeção de C6 para diferentes vazões (µ=120cP/Dv=13m)

Ao ser injetado C6 em diversas vazões, é possível visualizar que a recuperação de óleo
aumenta, quando comparados à recuperação primária (curva Sem_inj). Analisando a Figura
5.29, observa-se que para uma vazão de 200m³std/dia (curva C6_Vazão_200_Dv_13m) a
recuperação de óleo foi de aproximadamente 60%, ou seja, 65.580 m³std de óleo recuperado.
Enquanto a menor vazão (curva C6_Vazão_50_Dv_13m) obteve uma recuperação em torno
de 54.650 m³std de óleo (FR aprox. 50%).
Ao analisar o aumento da vazão entre o mínimo 50 m³std/dia e o máximo 200
m³std/dia, o fator de recuperação chega a aumentar em aproximadamente 10%.
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A Tabela 5.14 mostra o resumo da produção acumulada de óleo em um período de 10
anos para cada vazão de injeção utilizando C6, uma viscosidade de 120 cP e uma distância
vertical de 13 m entre os poços.
Tabela 5.14- Resumo da produção acumulada de óleo injetando C6 para uma viscosidade de 120cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

50

53.557

109.300

49

100

62.301

109.300

57

150

65.580

109.300

60

200

66.673

109.300

61

5.3.2.2 Viscosidade do óleo de 720 cP
A Figura 5.30 analisa o fator de recuperação para a injeção do Hexano em diferentes
vazões considerando uma viscosidade de 720 cP.

Comparativo Fr para diferentes vazões
( µ = 720 cp / Dv = 13m)
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C6_Visc_720_Dv_13_vazão_50
C6_Visc_720_Dv_13_Vazão_150
Sem_Inj

C6_Visc_720_Dv_13_Vazão_100
C6_Visc_720_Dv_13_Vazão_200

Figura 5.30 – processo VAPEX para injeção de C6 para diferentes vazões (µ=720cP/Dv=13m)
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Analisando a Figura 5.30, conclui-se que uma vazão de 150 m³std/dia (curva
C6_Visc_720_Dv_13_Vazão_150) resulta em recuperação de óleo próxima a 40%, ou seja,
43.720, e a vazão de 200 m³std/dia (curva C6_Visc_720_Dv_13_Vazão_200) obtém
semelhante recuperação óleo. Para essas duas vazões, a variação no fator de recuperação do
óleo foi de aproximadamente 20%, em relação à recuperação primária.
Em cada vazão de injeção de C6, a Tabela 5.15 traz a síntese da produção acumulada
de óleo na viscosidade de 720 cP e distância vertical de 13 m entre os poços.
Tabela 5.15 - Resumo da produção acumulada de óleo injetando C6 para uma viscosidade de 720 cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

50

33.883

109.300

31

100

38.255

109.300

35

150

42.627

109.300

39

200

43.720

109.300

40

5.3.2.3 Viscosidade do óleo de 3000 cP
A Figura 5.31 mostra o fator de recuperação para a injeção do Hexano para diferentes
vazões, considerando uma viscosidade de 3000 cP.
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Fr(%)

Comparativo Fr para diferentes vazões
( µ = 3000 cp / Dv = 13m)
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C6_Visc_3000_Dv_13_Q_50
C6_Visc_3000_Dv_13_Q_150
Sem_Inj

C6_Visc_3000_Dv_13_Q_100
C6_Visc_3000_Dv_13m_Q_200

Figura 5.31 – Fr versus tempo para diferentes vazões injetando C6 (µ=3000cP/Dv=13m)

Considerando a maior viscosidade, as duas maiores vazões (150 e 200 m³std/dia), não
tiverem o mesmo fator de recuperação de óleo, como apresentado no item anterior. A vazão
de 200 m³std/dia atingiu uma recuperação de 38.255 m³std de óleo, e a de 150 m³std/dia
resultou em 36.069 m³std (FR aprox. 33%).
A Tabela 5.16 mostra o resumo da produção acumulada de óleo para cada vazão de injeção de
C6, uma viscosidade de 3000 cP e uma distância vertical de 13 m entre os poços.
Tabela 5.16 - Resumo da produção acumulada de óleo injetando C6 para uma viscosidade de 3000 cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

50

28.418

109.300

26

100

31.697

109.300

29

150

34.976

109.300

32

200

37.162

109.300

34
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Ainda observando a Figura 5.31, observa-se que para diferentes vazões (50, 100, 150 e
200m³ std/dia), em menos de 2 anos o banco de óleo já começa a ser produzido. A Figura 5.32
mostra-se o mapa da viscosidade considerando as 4 vazões estudadas para uma período de 7
meses de simulação. Observa-se que para uma vazão de 100, 150 e 200 m³std/dia a redução
da viscosidade já atingiu o poço produtor, o que não ocorre para uma vazão de 50 m³std/dia.

7 meses/ vazão de 50m³ std

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

7 meses/ vazão de 100m3 std
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7 meses/ vazão de 200 m³/ std

Figura 5.32 – Mapa da viscosidade para diferentes vazões – C7

Nesta viscosidade, o fator de recuperação tem maior variação (ΔFr = 25,44%) em
relação às viscosidades 120 e 720 cP.
A Figura 5.33 mostra o resumo da produção acumulada de óleo considerando as três
viscosidades do óleo estudadas utilizando a injeção de Hexano. Observa-se que para uma
menor viscosidade (barra azul) há uma maior produção acumulada (Np).
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Produção acumulada de óleo injetado C6
(Dv =13 m)
70.000

Np (m³std)

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
50

100

150

200

Vazão de injeção
Np/Visc 120 cP

Np/Visc 720 cP

Np/Visc 3000 cP

Figura 5.33- Produção acumulada de óleo (inj C6)- 10 anos

5.3.3 Solvente Heptano
5.3.3.1 Viscosidade do óleo de 120 cP
A Figura 5.34 mostra o fator de recuperação para a injeção do Heptano para diferentes
vazões considerando uma viscosidade de 120 cP.
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Comparativo Fr para diferentes vazões
( µ = 120 cp / Dv = 13m)
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Figura 5.34 - Fr versus Tempo injetando C7 para diferentes vazões (µ=120cP/Dv=13m)

Na viscosidade de 120 cP, o solvente C7 promove, ao final de 10 anos de simulação,
uma recuperação de aproximadamente 60%, em uma distância máxima de 13 m entre os
poços (injetor e produtor), e considerando uma vazão máxima de 200 m³std/dia, nesse caso,
um ΔFr = 27,25 pontos percentuais em relação ao modelo sem injeção.
Observa-se que, em relação a esse solvente, quanto maior for a vazão de injeção,
maior será o fator de recuperação. Contudo, considerando uma vazão entre 150 e 200
m³std/dia, a recuperação do óleo é de aproximadamente 2%, ou seja, uma pequena variação
na recuperação para um aumento de 50 m³/dia.
A Tabela 5.17 mostra o resumo da produção acumulada de óleo para cada vazão de
injeção utilizando C7, uma viscosidade de 120 cP e uma distância vertical de 13 m entre os
poços.
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Tabela 5.17 - Resumo da produção acumulada de óleo injetando C7 para uma viscosidade de 120 cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

50

53.560

109.300

49.48

100

61.208

109.300

56.84

150

65.580

109.300

60.02

200

67.766

109.300

62.29

5.3.3.2 Viscosidade do óleo de 720 cP
A Figura 5.35 mostra o fator de recuperação para a injeção do Heptano para diferentes
vazões.

Comparativo Fr para diferentes vazões
( µ = 720 cp / Dv = 13m)
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Figura 5.35 – Fr versus Tempo injetando C7 para diferentes vazões- µ = 720 cP

Com o aumento da viscosidade, o C7 obteve recuperação máxima ao final de 10 anos
de simulação, cerca de 43%, considerando uma vazão de 200 m³std/dia (curva roxa).
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Observa-se que, no mesmo gráfico, para uma vazão de 150 m³std/dia promoveu
praticamente o mesmo fator de recuperação que a vazão de 200 m³std/dia. Em relação a
recuperação primária, para ambas as vazões (150 e 200 m³std/dia) o ΔFr = 20,84 pontos
percentuais.
A Tabela 5.18 mostra o resumo da produção acumulada de óleo em cada vazão de
injeção de C7, na viscosidade de 720 cP e uma distância vertical de 13 m entre os poços.
Tabela 5.18 - Resumo da produção acumulada de óleo injetando C7 para uma viscosidade de 720 cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

50

33.883

109.300

31.98

100

38.255

109.300

35.61

150

44.813

109.300

41.15

200

45.576

109.300

41.79

5.3.3.3 Viscosidade do óleo de 3000 cP
A Figura 5.36 mostra o fator de recuperação para o solvente injetado C7, considerando
uma viscosidade de 3000 cP a uma distância entre os poços de 13m, para diferentes vazões.

Comparativo Fr para diferentes vazões
( µ = 3000 cp / Dv = 13m)
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Figura 5.36 – Fr versus tempo injetando C7 para diferentes vazões (µ = 3000 cP)
Davi Monteiro Santos de Barros Lima

87

Dissertação de Mestrado PPGCEP

Resultados e discussão

Pelo gráfico, com o aumento da vazão, obteve-se um maior fator de recuperação,
chegando a aproximadamente 36% (curva roxa e vermelha) para uma vazão respectivamente
de 200 e 250 m³std/dia.
Na vazão máxima de 250 m³std/dia, a produção de óleo torna-se um pouco mais
demorada, em relação à vazão de 200 m³std/dia. Mas, ao final de 10 anos de simulação, nas
duas vazões, o mesmo fator de recuperação foi alcançado. Esse fato pode ser observado no
mapa da viscosidade na Figura 5.37. Observa-se que a área reduzida da viscosidade do óleo
(cor azul) é praticamente a mesma para as duas vazões consideradas, exceto na região abaixo
do poço produtor para uma vazão de 250 m³std/dia.

Tempo de simulação (C7):
1 ano/vazão de 200m³ std
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Tempo de simulação:
5 anos/vazão 200m³ std

Tempo de simulação:
10 anos vazão de 200m³ std
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Tempo de simulação:
5 anos/ vazão 250m³ std

Tempo de simulação:
10 anos vazão de 250 m³ std

Figura 5.37 – Mapa de viscosidade injetando C7 para diferentes vazões
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Com uma viscosidade mais alta, a variação do fator de recuperação chegou a 27,28
pontos percentuais. Isso significa que em maiores viscosidades o processo VAPEX teria um
maior ΔFr devido ao óleo ser mais viscoso.
A Tabela 5.19 mostra o resumo da produção acumulada de óleo para cada vazão de
injeção de C7, uma viscosidade de 3000 cP e uma distância vertical de 13 m entre os poços.
Tabela 5.19 - Resumo da produção acumulada de óleo injetando C7 para uma viscosidade de 3000 cP
Vazão

Np

VOIP

FR

(m3)

(m3 STD)

(m3 STD)

(%)

50

27.325

109.300

25.88

100

32.790

109.300

30.02

150

34.976

109.300

32.71

200

39.348

109.300

36.37

A Figura 5.38 mostra o resumo da produção acumulada de óleo considerando as três
viscosidades do óleo estudadas. Observa-se que para maiores vazões de injeção há uma maior
produção acumulada de óleo.

Produção acumulada de óleo injetando C7
(Dv = 13 m)

Np (m³std)
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Np/Visc 120 cP

Np/Visc 720 cP

Np/Visc 3000 cP

Figura 5.38 – Produção acumulada de óleo (Inj C7) – 10 anos
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5.4 Análise de sensibilidade Permeabilidade vertical, do tipo de solvente e
da viscosidade do óleo
Com base na análise de sensibilidade da seção anterior, o solvente que obteve um
maior acúmulo de óleo foi o Heptano, e o menor foi o Propano. Partindo desses valores,
foram realizadas simulações para análise de sensibilidade, envolvendo esses dois solventes
em três diferentes permeabilidades verticais, e considerando as três viscosidades do óleo
estudadas e uma vazão de 10.000 m³ std/dia para o Propano e 200 m³std/dia para o Heptano.
As Tabela 5.20 e Tabela 5.21 mostram os parâmetros analisados e as combinações possíveis
envolvendo as simulações do processo.

Tabela 5.20 - Parâmetros operacional e de reservatório para a análise no processo VAPEX para
diferentes permeabilidades verticais
Parâmetros operacionais/reservatório

Nível

Valor mínimo

Valor Intermediário

(-1)

(0)

Tipo de solvente

C3

-

C7

Permeabilidade
vertical (mD)

10

100

300

Viscosidade (cP)

120

720

3000

Nome

Valor máximo
(+1)

Tabela 5.21 – Simulações realizadas para análise de sensibilidade para diferentes permeabilidades
Simulações

Tipo de
solvente

µ

Kv

Dv

(cP)

(mD)

(m)

Vazão
(m³std/dia)

Fr
(%)

18

C7

3.000

300

13

200

35,40

17

C7

3.000

100

13

200

36.37

16

C7

3.000

10

13

200

35,01

15

C7

720

300

13

200

37.66

14

C7

720

100

13

200

41,79

13

C7

720

10

13

200

56,45
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12

C7

120

300

13

200

54,04

11

C7

120

100

13

200

62,29

10

C7

120

10

13

200

74,32

9

C3

3.000

300

13

10000

20,74

8

C3

3.000

100

13

10000

22,17

7

C3

3.000

10

13

10000

21.65

6

C3

720

300

13

10000

24,87

5

C3

720

100

13

10000

29,96

4

C3

720

10

13

10000

33,15

3

C3

120

300

13

10000

36,33

2

C3

120

100

13

10000

40,15

1

C3

120

10

13

10000

48,29

Para saber se as interações estudadas teria efeito seria significativo estatisticamente, foi
utilizado o diagrama de Pareto, como realizado nas análises anteriores (Figura 5.39).
Fator de recuperação – 10 anos
(2)Visc(L)

-15.4559

(1)Solv(L)

13.66553

(3)Kv(L)

-6.41816

2L-3L

4.167451

1L-2L

-2.53809

Visc(Q)

-2.41544

1L-3L

-1.8805

2Q-3L

-1.62175

2L-3Q

.9390686

Kv(Q)

-.771082

1L-2Q

-.759314

1L-3Q

-.712864

2Q-3Q

-.588593
p=.05

Figura 5.39 - Diagrama de Pareto (10 anos) - Kv
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De acordo com o Diagrama de Pareto, o parâmetro que apresentou influência mais
significativa foi a Viscosidade (L). Levando em conta os valores analisados, a viscosidade de
120 cP proporcionou maior acúmulo de óleo e, contrariamente, a de 3000 cP resultou no
menor acúmulo do mesmo.
Na seqüência, o Tipo de Solvente (L) é o segundo parâmetro que mais influencia
significativamente o processo. O efeito positivo indica que o melhor tipo de solvente para o
processo é o Heptano (C7) para um maior fator de recuperação do óleo.
Em seguida, a permeabilidade vertical foi o terceiro parâmetro que mais influenciou
significativamente no processo VAPEX. O seu efeito negativo mostra que para uma maior
permeabilidade vertical, há uma diminuição na variável de resposta, no caso, o fator de
recuperação de óleo.
A influência das interações entre os parâmetros é analisada através da Superfície de
Resposta. A Figura 5.40 e Figura 5.41 apresentam a interação entre a viscosidade e a
permeabilidade vertical (2L_3L), para os dois solventes injetados.

Figura 5.40 - Superfície de resposta (Kv versus Viscosidade) – C3
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Figura 5.41 - Superfície de resposta (Kv versus Viscosidade) – C7

Percebe-se nas Figura 5.40 e Figura 5.41 que o Heptano proporciona um maior
acumulo de óleo em relação ao Propano, variando em aproximadamente 20% na recuperação
do óleo para um Kv = 10 mD e µ = 120 cP.
Os parâmetros foram analisados de forma individual, para verificar o efeito significativo
de cada um. A seguir, estão os gráficos da recuperação do óleo nas viscosidades: 120, 720 e
3000 cP, e em cada permeabilidade vertical estudada.

5.5 Análise C3 e C7 para diferentes permeabilidades
Foram realizadas simulações alterando a permeabilidade vertical para analisar
recuperação de óleo considerando as três viscosidades do óleo estudas, para uma vazão de
10.000 m³std/dia para o C3 e 200 m³std/dia para o C7. A Tabela 5.22 mostra o resumo das
simulações realizadas em função do fator de recuperação do óleo.
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Tabela 5.22 – Resumo do fator de recuperação para diferentes permeabilidades verticais
Simulações

Tipo de
solvente

µ

kv

Dv

Qinj

Fr

(cP)

(mD)

(m)

(m³std/dia)

(%)

18

C7

3.000

300

13

200

35,40

17

C7

3.000

100

13

200

36.37

16

C7

3.000

10

13

200

35,01

15

C7

720

300

13

200

37.66

14

C7

720

100

13

200

41,79

13

C7

720

10

13

200

56,45

12

C7

120

300

13

200

54,04

11

C7

120

100

13

200

62,29

10

C7

120

10

13

200

74,32

9

C3

3.000

300

13

10.000

20,74

8

C3

3.000

100

13

10.000

22,17

7

C3

3.000

10

13

10.000

21.65

6

C3

720

300

13

10.000

24,87

5

C3

720

100

13

10.000

29,96

4

C3

720

10

13

10.000

33,15

3

C3

120

300

13

10.000

36,33

2

C3

120

100

13

10.000

40,15

1

C3

120

10

13

10.000

48,29

5.5.1.1 Viscosidade do óleo de 120 cP
A Figura 5.42, mostra o fator de recuperação considerando diferentes permeabilidades
verticais para os dois solventes analisados: Propano e Heptano, a um mesmo espaçamento
vertical entre os poços de 13 m, considerando uma viscosidade de 120 cp.
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Análise da recuperação de óleo para diferentes permeabilidades
(µ = 120 cP)

FR(%)

60
40
20
0
00

02

04

06

08

10

Tempo, anos
Sem_Inj_Kv_10mD
C7_Visc_120_Dv_13_Q_200_Kv_001
C7_Visc_120_Dv_13_Q_200_Kv_03
C7_Visc_120_Dv_13_Q_200_KV_01

C3_Visc_120_Dv_13_Kv_001_Q_10000
C3_Visc_120_Dv_13_Kv_03_Q_10000
C3_Visc_120_Dv_13_Kv_01_Q_10000
sem_Inj

Figura 5.42- Fator de recuperação versus tempo para diferentes Kv (µ = 120 cP)

Na Figura 5.42 o solvente C7, ao ser comparado com o C3, obteve um maior fator de
recuperação para uma permeabilidade de 10 mD. Observa-se no gráfico que a recuperação
primária, para diferentes permeabilidades, a produção acumulada de óleo é a mesma ao final
de 10 anos.
As Tabela 5.23 Tabela 5.24 mostram o resumo da produção acumulada (NP)
considerando as três permeabilidades verticais para a injeção de C3 e C7, respectivamente.
Tabela 5.23 – NP para diferentes permeabilidades injetando C3 a uma viscosidade de 120 cP
Permeabilidade

Vazão

Np

VOIP

FR

(mD)

(m3 STD)

(m3 STD)

(m3STD)

(%)

10

10.000

52.464

109.300

48

100

10.000

43.720

109.300

40

300

10.000

38.255

109.300

35
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Tabela 5.24 - NP para diferentes permeabilidades injetando C7 a uma viscosidade de 120 cP
Permeabilidade

Vazão (m3

Np

VOIP

FR

(mD)

STD)

(m3 STD)

(m3STD)

(%)

10

200

78.696

109.300

72

100

200

67.766

109.300

62

300

200

56.836

109.300

52

5.5.1.2 Viscosidade do óleo de 720 cP
A Figura 5.43 mostra a recuperação do óleo para diferentes permeabilidades verticais,
considerando uma viscosidade do óleo de 720 cP
Análise da recuperação de óleo para diferentes permeabilidades
(µ = 720 cP)
60
50

FR(%)

40
30
20
10
0
00

02

04

06

08

10

Tempo, anos
Sem_Inj_Kv_01
Sem_Inj_Kv_300mD_Visc_720cP
C3_Visc_720_Kv_001_Dv_13
C7_Visc_720_Dv_13m_Kv_01
C7_Visc_720_Dv_13_Kv_03

Sem_Inj_Kv_001
C3_Visc_720_Dv_13m_Kv_01
C3_Visc_720_Dv_13_Kv_03
C7_Visc_720_kv_001_Dv_13

Figura 5.43 - Fator de recuperação versus tempo para diferentes Kv (µ = 720 cP)

Para a injeção de Heptano, com o aumento da permeabilidade vertical, a recuperação
do óleo decresce em aproximadamente 6 pontos percentuais para cada permeabilidade
analisada.
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5.5.1.3 Viscosidade do oleo de 3000 cP
A Figura 5.44 trata da recuperação de óleo considerando as três permeabilidades
estudadas. Ao se alterar a permeabilidade vertical, o volume de óleo recuperado é
praticamente o mesmo para os dois solventes injetados ao final de 10 anos de simulação.
Com base no modelo sem injeção, percebe-se a mudança no volume recuperado, ou seja,
para a permeabilidade de 10 mD (curva azul), a recuperação de óleo é de aproximadamente
5%, já para as permeabilidades de 100 e 300 mD esse valor é de aproximadamente 10%.

Análise da recuperação de óleo para diferentes permeabilidades
(µ = 3000 cP)
40

FR(%)

30

20

10

0
00

02

04
06
Tempo, anos

C3_Visc_3000_Q_10000_Kv_001_Dv_13
Sem_Inj_Visc_3000_Kv_10mD
C7_Visc_3000_dv_13_Q_200_Kv_01
Sem_inj_Kv_300mD_Visc_3000cP
C7_Visc_3000_dv_13_Q_200_Kv_03

08

10

C7_Visc_3000_dv_13_Q_200_Kv_001
C3_Visc_3000_Q_10000_Kv_01_Dv_13
Sem_Inj
C3_Visc_3000_Q_10000_Kv_03_Dv_13

Figura 5.44- Fator de recuperação versus tempo para diferentes Kv (µ = 3000 cP)

A Figura 5.45 mostra o mapa da viscosidade considerando a injeção de Heptano, para
diferentes permeabilidades analisadas para o tempo de simulação de: 1, 5 e 10 anos,
respectivamente, para uma viscosidade do óleo em 3000 cP. Observa-se que para uma
permeabilidade de 100 e 300 mD há uma redução na viscosidade em toda parte superior do
reservatório chegando a uma viscosidade de 450 cP. Para uma permeabilidade vertical de 10
mD a redução do óleo ocorre nas regiões próximas ao poço produtor.
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Permeabilidade = 100 mD
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Permeabilidade = 100 mD

Permeabilidade = 100 mD

Permeabilidade = 300 mD

Permeabilidade = 300 mD

Figura 5.45 – Análise do Mapa de viscosidade para diferentes permeabilidades (Inj C7)
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A Figura 5.46 representa o mapa da viscosidade do óleo nos tempos de 1, 5 e 10 anos,
para a injeção de Propano. Durante o primeiro ano, na permeabilidade vertical de 10 mD,
ocorre redução na viscosidade do óleo (cor azul) na região próxima do poço produtor maior
em relação à permeabilidade de 300 mD.

Permeabilidade = 10 mD
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Permeabilidade = 300 mD

Permeabilidade = 300 mD

Figura 5.46 - Análise do Mapa de viscosidade para diferentes permeabilidades (Inj C3)
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5.6 Análise econômica no processo VAPEX
A seção 5.3 objetivou estudar como a vazão de injeção – envolvendo os solventes C3,
nC4, C6 e C7 – influenciam fisicamente o processo VAPEX. Porém, na escolha dos melhores
cenários, houve casos que, com injeção de 150 m³std /dia, a recuperação do óleo (FR) resultou
muito próxima dos resultados apresentados pelos cenários de 200 m³ std/dia. Por esta razão,
prevalece a necessidade de um estudo que mostre o melhor custo-benefício do processo
VAPEX em termos econômicos.

Para a análise econômica, foram escolhidos dois solventes: Propano e Heptano.
Considerou-se inicialmente uma taxa de juros de 0,15, o custo de 100 reais (R$) o barril de
petróleo, o preço de compra de: 0.8, 0.9 e 1.0 R$/kg para os solventes em questão. Não foram
considerados os custos de captura, transporte e nem capital inicial investido. Para o cálculo do
valor presente líquido (VPL) foi considerado: o preço de venda do petróleo, a compra/venda
para o solvente C3; o preço de compra do C7 e o custo da produção de óleo, sem considerar
custos relacionados ao capital inicial nem outros custos adicionais.
As Equações (5.1), (5.2) e (5.3) mostram, respectivamente, o cálculo da receita e do VPL
para os solventes: Propano e Heptano.

+

Pv -

Pc

(5.1)
(5.2)

∑

(5.3)

Onde,






: Variação do volume de óleo produzido anual (kg);
: conversão de barril para m³;
: Preço do barril de petróleo (R$);
Variação da massa produzida do solvente injetado anual (kg);
Preço de venda do solvente injetado (R$/kg);
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Variação da massa do solvente injetado anual (kg);
: Preço de compra do solvente injetado (R$/kg);
: Taxa de juros (%);
: Tempo (anos).

5.6.1 Análise técnico-econômica
Para realização da análise econômica, foram utilizados 2 solventes: Propano e Heptano
para uma viscosidade de 3000 cP a uma distância de 13 m, visto que para essa distância se
obteve uma melhor recuperação do óleo.

5.6.2 Solvente Heptano (µ = 3000 cP)
A Figura 5.47 mostra o VPL para a injeção de Heptano, considerando uma vazão de
150 m³std/dia (curva VPL Q=150), 200 m³std/dia (curva VPL Q=200), tempo de injeção em 1
ano para uma vazão de 150 (curva 1 ano de inj Q=150) e 200 m³std/dia (curva 1 ano de inj
Q=200) comparado com a recuperação primária, ou seja, o caso sem injeção (curva VPL
Q=0).
Considerando R$ 100,00 o preço do barril de petróleo e o preço de compra do Heptano
de 0.8 reais/kg (421 reais/m³), A Figura 5.47 mostra que, para 1 ano de injeção o processo
VAPEX seria viável para todas as vazões, chegando ao mesmos VPL, ou seja,
aproximadamente R$ 13 milhões. A partir de 2 anos, a vazão de 200 m³std/dia tem um VPL
maior, chegando ao final do projeto (10 anos), um VPL de aproximadamente R$ 35 milhões.
Já injetando em apenas 1 ano, o VPL seria em torno de 15 milhões para as duas vazões
consideradas (curva vermelha e roxa).
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Análise de custo - preço do barril de petróleo -R$ -100
preço do Heptano - 0.8 R$/kg = 421 R$/m³
40.000.000

35.000.000

VPL (Reais)

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
-

2

4

6
Tempo, anos

Q=0

Inj_1ano_Q=150/visc 3000

Inj_1ano_Q=200/visc 3000

Q=200/visc 300

8

10

12

Q=150/visc 3000

Figura 5.47 – VPL versus Tempo – injeção de C7-preço 0.8 R$/Kg de compra

Aumentando o preço do Heptano para 0.9 R$/kg (474 reais/m³) e mantendo o preço do
barril de petróleo a R$100,00, temos o gráfico (Figura 5.48) do VPL.
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Análise de custo - preço do barril de petróleo -R$ -100
preço do Heptano - 0.9 R$/kg = 474 R$/m³
14000000

VPL (Reais)

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
-

2

4

6

8

10

12

Tempo, anos
Q=0

Inj_1ano_Q=150/visc 3000

Inj_1ano_Q=200/visc 3000

Q=200/visc 300

Q=150/visc 3000

Figura 5.48 - VPL versus Tempo – injeção de C7-preço 0.9 R$/Kg de compra

Para essa situação, o processo de injeção de solvente até 2,5 anos seria viável para as
duas vazões, atingindo um VPL em torno de 12 milhões. A partir desse tempo, a curva para as
vazões contínuas de 150 e 200 m³std/dia, respectivamente, teria um VPL decrescente,
tornando assim, o projeto inviável.
Aumentando o preço de compra para 1 R$/Kg (527 reais/m³), o gráfico (Figura 5.49)
mostra que para as vazões de 150 e 200 m³std/dia o processo VAPEX não seria
economicamente viável. Já para um período de injeção de 150 m³std/dia, em 1 ano, o projeto
seria viável, atingindo um VPL maior em relação a vazão de injeção de 200 m³std/dia em 1
ano.
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Análise de custo - preço do barril de petróleo -R$ -100
preço do Heptano - 1.0 R$/kg = 527 R$/m³
15000000

VPL (Reais)

10000000
5000000
0
-5000000
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-10000000
-15000000
-20000000

Tempo, anos

Q=0

Inj_1ano_Q=150/visc 3000

Inj_1ano_Q=200/visc 3000

Q=200/visc 300

Q=150/visc 3000

Figura 5.49 - VPL versus Tempo –injeção de C7-preço 1.0 R$/Kg de compra

5.6.3 Solvente Propano (µ=3000 cP)
A Figura 5.50 mostra o VPL para a injeção de Propano, considerando uma vazão de 1.000
m³std/dia

(curva

VPL

Q=1.000/Visc_3000),

20.000

m³std/dia

(curva

VPL

Q=20.000/Visc_3000), tempo de injeção em 1 ano para uma vazão de 1000 (curva 1 ano de
inj Q=1.000) e 20.000 m³std/dia (curva 1 ano de inj Q=20.000) comparado com a recuperação
primária, ou seja, o caso sem injeção (curva VPL Q=0). Para a injeção de Propano foram
considerados três preços de compra: 0.8, 0.9 e 1.0 R$/kg e mantendo o preço de venda fixo
em 0.5 R$/kg.
Para a injeção de apenas um ano para uma vazão de 20.000 m³std/dia o processo seria
economicamente viável, chegando a um VPL de 9 milhões aproximadamente, enquanto a
recuperação primária teria menos de 4 milhões.
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Considerando uma vazão de 1.000 e 20.000 m³std/dia durante todo o processo VAPEX, o
processo não se tornaria viável devido ao VPL ser igual a recuperação primária, para uma
vazão de 1.000 m³std/dia, já para uma vazão de 20.000 m³std/dia em menos de dois anos o
VPL começa a decrescer tornando inviável.

Análise de custo (C3) - preço do barril de petróleo - R$ 100
Preço de compra do C3 = 0.8 R$/Kg
Preço de venda do C3 = 0.5R$/Kg

8000000,00
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4000000,00
2000000,00
0,00
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12

(4000000,00)
(6000000,00)
(8000000,00)
(10000000,00)
Q = 1000/visc 3000
Q = 20000/ visc 3000
Inj 1ano Q = 20000/ visc 3000

Tempo, ano
Inj 1ano Q= 1000/visc 3000
Q=0

Figura 5.50 - VPL versus Tempo – injeção de C3 - preço 0.8 R$/Kg de compra e 0.5R$/Kg de venda

Aumentando o preço de compra para 0.9 R$/kg, observa-se no gráfico (Figura 5.51)
que o processo seria viável, mas tendo um VPL muito próximo ao da recuperação primária,
ou seja, aproximadamente 5 milhões.
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Análise de custo (C3) - preço do barril de petróleo - R$ 100
Preço de compra do C3 = 0.9 R$/Kg
Preço de venda do C3 = 0.5 R$/Kg
10000000,00

VPL (Reais)
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0,00
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(10000000,00)
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(20000000,00)

Tempo, ano

Q = 1000/visc 3000

Inj 1ano Q= 1000/visc 3000

Q=0

Inj 1ano Q = 20000/ visc 3000

Q = 20000/ visc 3000

Figura 5.51 - VPL versus Tempo – injeção de C3 - preço 0.9 R$/Kg de compra e 0.5R$/Kg de venda

Por fim ao aumentar o preço de compra em 1R$/Kg, e mantendo-se o preço de venda
em 0.5 R$/Kg, observa-se no gráfico (Figura 5.52) que o processo a partir desse valor não se
tornaria viável, pois injetando em um período de 1 ano para as vazões de 1.000 e 20.000 o
VPL se tornaria igual a recuperação primária. Já para uma injeção de 20.000 m³std/dia
durante todo o processo não se tornaria viável já no início.
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Análise de custo (C3) - preço do barril de petróleo - R$ 100
Preço de compra do C3 = 1.0 R$/Kg
Preço de venda do C3 = 0.5 R$/Kg
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Figura 5.52 – VPL versus Tempo – injeção de C3 - preço 1.0 R$/Kg de compra e 0.5 R$/Kg de venda
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6 Conclusões e recomendações
6.1 Conclusões
As conclusões no processo de injeção de solvente vaporizado (VAPEX) para um
modelo composicional são:
 A seleção do solvente a ser injetado foi o parâmetro que mais influenciou nesse
processo. Entre os 4 solventes analisados (C3, nC4, C6 e C7) a injeção de Heptano ( C7)
mostrou uma maior recuperação de óleo exceto para uma viscosidade de 120 cP para
um espaçamento entre os poços de 5 m. Porém foi observado que para os solventes C6
/ C7 e C3 / nC4 tem características semelhantes dentro do reservatório estudado;
 Considerando o óleo com uma viscosidade de 3000 cP, há uma maior variação no
fator de recuperação (ΔFr) em relação à produção primária;
 Considerando uma maior distância entre os poços, há uma maior recuperação de óleo,
para o caso estudado, a maior distância foi 13 m;
 Para maiores vazões de injeção se obteve uma maior recuperação de óleo, mas para
valores entre 20.000 e 25.000 m³std/dia a recuperação do óleo é pouco significativas;
 Para uma viscosidade do óleo de 120 e 720 cP, há um aumento na recuperação do óleo
para uma permeabilidade vertical de 10 mD;
 Considerando uma viscosidade de 3000 cP a recuperação de óleo não aumenta
significativamente, considerando as três permeabilidades estudadas;
 Para análise econômica verificou se que para uma viscosidade de 3000 cP, o processo
VAPEX para a injeção de C7, torna-se viável para determinado preço de compra do
solvente. Para uma viscosidade de 3000 cP, o processo VAPEX com a utilização do
Propano, torna-se viável para uma injeção em um período de 1 ano, considerando um
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preço de compra de 0.8 e 0.9 R$/Kg e 0.5 R$/Kg de venda, a uma vazão de injeção de
20.000 m³std/dia.

6.2 Recomendações
 Realizar pesquisas que envolvam outros valores de distância entre poços e vazões de
injeção, e outros tipos de solventes injetados.
 Comparar com um modelo Black oil com o modelo composicional
 Estudar reservatórios que possuam asfaltenos, fissuras e aqüífero, com a finalidade de
analisar a câmara de vapor formado pelo solvente.
 Analisar uma viabilidade econômica para diferentes solventes, analisando o tempo de
injeção do mesmo.

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

113

Referências bibliográficas

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências bibliográficas

Referências bibliográficas
 AGÊNCIA

NACIONAL

DO

PETRÓLEO,

GÁS

NATURAL

E

BIOCOMBUSTÍVEIS. Anuário estatístico brasileiro do petróleo e do gás natural. Rio
de Janeiro, 2007. Disponível em: www.anp.gov.br, acessado em janeiro 2008.
 ALBOUDWAREJ, H.; FELIX, J.; TAYLOR, S. Highlighting heavy oil, Oil Field
Review. p.34-53, Jun. 2006, disponível em: www.slb.com, acessado em agosto de
2007.
 BARILLAS, J. L. M. Estudo da recuperação de óleo por drenagem gravitacional
assistida por injeção de vapor. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, 165 p., Natal, 2008.
 BARILLAS, J. L. M. Estudo do processo de drenagem gravitacional de óleo com
injeção contínua de vapor em poços horizontais. Dissertação de Mestrado,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 163 p., Natal, 2005.
 BAUTISTA, Ernesto Vargas – Análise paramétrica da simulação composicional do
processo de Drenagem Gravitacional Assistida por Gás (GAGD). Dissertação de
Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo.
Área de Concentração: Engenharia e Geologia de Reservatórios e de Explotação de
Petróleo e Gás Natural (ERE), Natal-RN, Brasil.
 BENÍCIO NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos –
pesquisa e desenvolvimento da ciência e na indústria. 2º ed. Campinas: Editora da
UNICAMP, 2003.
 CHEMKEYS. Material didático sobre planejamento experimental e otimização.
Disponível em: www.chemkeys.com, acessado em janeiro 2008.
 DAS, S. K. Vapex: An Efficient Process for the Recovery of Heavy Oil and Bitumen.
SPE, Petroleum Recovery Institute, 1998;
 DAS, S. K., BUTLER, R. M. Diffusion coefficients of propane and butane in Peace
River bitumen. Can. J. Chem. Eng. 74 (12), 985–992. 1996.
 DAS, S. K.; BUTLER, R. M. Pet. Sci. Eng. 21, 43-59. 1998

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

115

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências bibliográficas

 FAROUQ, S. M. Heavy Oil - Evermore mobile. Journal of Petroleum Science and
Enginnering, v. 37, p. 5-9, 2003.
 FRANÇA, F. A. Novas tecnologias (e desafios) na produção de petróleo no Brasil.
Anais da 58ª Reunião Anual da SBPC, Florianópolis, Julho 2006, disponível em:
www.sbpcnet.org.br, acessado em novembro de 2007.
 GALLEGOS, R.C. Ingenieria de reservorios. La Paz: Grafsol, 2006.
 GALVÃO, Edney Rafael Viana Pinheiro – Injeção de vapor e solvente como um
método de recuperação avançada em reservatórios de óleo pesado.2008.118f.
Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Petróleo. Área de Concentração: Pesquisa e Desenvolvimento em
Ciência e Engenharia de Petróleo.
 GEM 2009.10 (Generalized Equation-of-State Model Compositional Reservoir
Simulator);
 GREEN, D. W.; WILLHITE, G. P. Enhanced Oil Recovery. USA: SPE textbook
series, 1998. V. 6.
 KARMAKER, K., MAINI, B. B. Applicability of Vapor Extraction Process to
Problematic Viscous Oil Reservoirs. SPE, University of Calgary, 2003.
 KARMAKER, K., MAINI, B. B. Experimental Investigation of Oil Drainage Rates in
the Vapex Process for Heavy Oil and Bitumen Reservoirs. SPE, University of
Calgary, 2003.
 MEDEIROS, Elthon John Rodrigues – Estudo do Aquecimento Geral Indireto como
método de recuperação em reservatórios rasos de óleos pesados. Dissertação de
Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo.
Área de Concentração: Engenharia e Geologia de Reservatórios e de Explotação de
Petróleo e Gás Natural (ERE), Natal-RN, Brasil, 2008.
 MILLER, J.S.; JOHNSON, F. S.; JONES, R. A. “Preparing the Site with Explosives
to Recover Heavy Oil by Solvent Injection,” In: SPE 500, SPE Annual Fall meeting,
Houston, Texas, 6-9 Outubro, 1974.

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

116

Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN

Referências bibliográficas

 MOTHÉ, C. G.; SILVA S. JR, C. Petróleo pesado e ultrapesado – reservas e produção
mundial.

Revista

TN

Petróleo,

V

57,

p.

76-80,

2008,

disponível

em:

www.tnpetroleo.com.br,acessado em fevereiro 2008.
 OLIVEIRA, M.F.Estudo paramétrico do processo de extração com solvente (VAPEX)
como método de recuperação de óleo pesado.2008.118f. Dissertação (Mestrado em
Ciências e Engenharia de Petróleo) – Centro de tecnologia, Programa de Pós-Grado
em Ciências e Engenharia de Petróleo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal.
 PERKINS, T. K. JOHNSTON, O. C. SPE J. 3, 70-84. 1963.
 Porosidade. Disponível em: rusoares65.pbworks.com, acessado em junho de 2010.
 ROMEIRO, L. T.; MORENO, R. B. Z. L. Campos de óleo pesado – Como escolher
um método de recuperação viável?In: RioOil&Gas Expo andConference, IBP
1411_06, Rio de Janeiro, Brasil, p. 11-14 Setembro. Anais, p. 1-7, 2006.
 ROSA, A. J. CARVALHO, R. S., XAVIER, J. A. D. “Engenharia de Reservatórios de
Petróleo”. Editora Interciência. Rio de Janeiro, RJ. 2006.
 SALAMA, D.; KANTZAS, A. Experimental observations of miscible displacement of
heavy oils with hydrocarbon solvents. Canadian Heavy Oil Association. SPE/OSCIM/CHOA 97854. Novembro, 2005.
 STATSOFT Statistica7.0. Disponível em: www.-softwarehouse.com, acessado em
agosto de 2008.
 THOMAS, J. E. “Fundamentos de Engenharia de Petróleo”, Editora Interciência, Rio
de Janeiro, 2001.
 Tipo de reservatório. Disponível em: www.douglaspinto.blogspot.com.br, acessado
em junho de 2010.
 YAZDANI, J. A. MAINI, B. B. SPE Reservoir Eval. Eng. 8, 205-213. 2005.

Davi Monteiro Santos de Barros Lima

117

