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RESUMO 

O objetivo da recuperação térmica é aquecer o reservatório e o óleo nele existente para 

aumentar a sua recuperação. Na Bacia Potiguar existem vários reservatórios de óleos pesados 

cuja energia de recuperação primária nos fornece uma vazão de óleo pequena, o que torna tais 

reservatórios ótimos candidatos para aplicação de um método de recuperação avançada de 

petróleo, especialmente o térmico. A injeção de vapor pode ocorrer de forma cíclica ou 

contínua. A injeção de vapor contínua ocorre através de poços injetores, próximos aos quais 

se forma uma zona de vapor que se expande, tendo como conseqüência o deslocamento do 

óleo com viscosidade e mobilidade melhoradas na direção dos poços produtores. Outro 

mecanismo possível de deslocamento do óleo em reservatórios submetidos à injeção contínua 

de vapor é a destilação do óleo por vapor, o qual quando alcançam altas temperaturas, suas 

frações mais leves podem ser vaporizadas alterando a composição do óleo produzido, do óleo 

residual ou impactar na quantidade de óleo produzida. Nesse contexto, este trabalho objetiva 

estudar a influência de modelos composicionais na injeção contínua de vapor através de uma 

análise de parâmetros como vazão de injeção de vapor e temperatura de injeção. Foram 

realizadas diversas análises comparativas levando os diversos modelos de fluidos, variando de 

um bem elementar, com 03 pseudocomponentes até modelagens de fluidos com números 

crescentes de pseudocomponentes. Foi utilizado um simulador numérico comercial para o 

estudo a partir de um modelo de reservatório homogêneo com características similares às 

encontradas no Nordeste brasileiro. Algumas conclusões como o aumento do tempo de 

simulação com o aumento do número de pseudocomponentes, a influência significativa da 

vazão de injeção na produção acumulada de óleo e a pouca influência do número de 

pseudocomponentes nas vazões e produção acumulada de óleo foram constatadas. 

Palavras-chave: Injeção contínua de vapor, modelos composicionais, pseudocomponentes e 

simulação; 
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ABSTRACT 

 
The objective of the thermal recovery is to heat the resevoir and the oil in it to increase its 

recovery. In the Potiguar river basin there are located several heavy oil reservoirs whose 

primary recovery energy provides us with a little oil flow, which makes these reservoirs great 

candidates for application of a method of   recovery advanced of the oil, especially the 

thermal. The steam injection can occur on a cyclical or continuous manner. The continuous 

steam injection occurs through injection wells, which in its vicinity form a zone of steam that 

expands itself, having as a consequence the displace of the oil with viscosity and mobility 

improved towards the producing wells. Another possible mechanism of displacement of oil in 

reservoirs subjected to continuous injection of steam is the distillation of oil by steam, which 

at high temperatures; their lighter fractions can be vaporized by changing the composition of 

the oil produced, of the oil residual or to shatter in the amount of oil produced. In this context, 

this paper aims to study the influence of compositional models in the continuous injection of 

steam through in the analysis of some parameters such as flow injection steam and 

temperature of injection. Were made various leading comparative analysis taking the various 

models of fluid, varying from a good elementary, with 03 pseudocomponents to a modeling of 

fluids with increasing numbers of pseudocomponents. A commercial numerical simulator was 

used for the study from a homogeneous reservoir model with similar features to those found 

in northeastern Brazil. Some conclusions as the increasing of the simulation time with 

increasing number of pseudocomponents, the significant influence of flow injection on 

cumulative production of oil and little influence of the number of pseudocomponents in the 

flows and cumulative production of oil were found. 

 
 

Keywords: Steam Injection Continuous; Compositional Models; Pseudocomponents; 
Simulation. 

  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  v 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família pelo amor extremo e dedicação, 

 aos meus amigos, companheiros de todas as horas  

E em especial, meus pais, por todo amor aos meus ideais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  vi 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao longo da realização deste trabalho inúmeras pessoas contribuíram para a sua 

concretização e não poderia deixar de registrar o meu agradecimento.  

A minha mãe que sempre me deu a força, apoio e o amor aos meus ideais e decisões 

com sua dedicação extrema, sacrifícios e por torcer na realização não só para este, mas para 

qualquer trabalho que eu desenvolva, o meu mais especial agradecimento. 

Ao meu pai, pela educação fornecida, apoio e firmeza e o amor mais especial que me 

tornaram o que sou hoje e sua presença em espírito que me deu forças para continuar e me 

dedicar a este trabalho ou a qualquer outra etapa da minha vida. Estará sempre presente em 

meus pensamentos e orações, o meu sincero agradecimento. 

À Profa. Jennys Barillas, pela confiança no meu potencial, por toda cooperação, 

atenção, estímulo e muita paciência e dedicação, que com certeza fez um papel bem maior e 

especial do que orientadora de mestrado e foi especialmente fundamental para a consolidação 

dessa dissertação, desde o início até a finalização, muito obrigada. 

Aos professores Ph.D Tarcilio Viana e Dr. Wilson da Mata pelo compartilhamento de 

experiências e conhecimentos, obrigada. 

Aos Professores do programa pelos ensinamentos transmitidos. 

A todos os colegas de LEAP que tornaram os meus dias mais alegres com um clima de 

coleguismo: Robson, Prof Marcos, Ernesto, Prof. Rafael, Elthon, Thiago, Vanessa, Juliana, 

Sara, Rutinaldo, Edson e Pamela. 

Ao amigo Martinho Quincas pela paciência, ensinamentos e amizade durante todo o 

período de mestrado. 

A Davi Monteiro pela amizade e companheirismo durante todo o curso de mestrado e 

as etapas desenvolvidas do trabalho. 

A José Cleodon pelo conhecimento disseminado prestativamente e pelas horas de 

companhia e amizade. 

A Janusa Soares pela amizade, apoio e interesse constante pela minha pesquisa. 

Ao programa PPGCEP e ao LEAP pela estrutura oferecida para a realização de todas 

as pesquisas e desenvolvimento deste trabalho.  

A CAPES pela bolsa concedida durante o período de mestrado para incentivo a 

pesquisa. 

A CMG (Computer Modeling Group). 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  vii 
 

Índice Geral 
CAPÍTULO I 

1 Introdução ....................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO II  

2 Aspectos teóricos............................................................................................................................. 5 

2.1 Composição do petróleo .......................................................................................................... 5 

2.2 Propriedades das misturas líquidas ......................................................................................... 6 

2.2.1 Fator volume - formação ................................................................................................. 6 

2.2.2 Razão de solubilidade ...................................................................................................... 7 

2.2.3 Viscosidade ..................................................................................................................... 7 

2.3 Análise PVT ............................................................................................................................ 7 

2.3.1 Liberação flash ................................................................................................................ 8 

2.3.2 Liberação diferencial ....................................................................................................... 8 

2.4 Métodos de recuperação .......................................................................................................... 8 

2.4.1 Convencionais ................................................................................................................. 9 

2.4.2 Especiais .......................................................................................................................... 9 

2.5 Métodos especiais de recuperação ........................................................................................ 10 

2.6 Métodos térmicos .................................................................................................................. 10 

2.6.1 Injeção de vapor ............................................................................................................ 12 

2.7 Conceitos termodinâmicos .................................................................................................... 21 

2.7.1 Diagrama de fases ......................................................................................................... 21 

2.7.2 Equações de estado ........................................................................................................ 22 

2.8 Simulação numérica de reservatórios .................................................................................... 23 

2.8.1 Modelo beta ou volumétrico.......................................................................................... 24 

2.8.2 Modelo composicional .................................................................................................. 24 

2.8.3 Modelo térmico ............................................................................................................. 25 

2.9 Caracterização e agrupamento dos componentes pesados .................................................... 26 

CAPÍTULO III  

3 Estado da arte ................................................................................................................................ 29 

CAPÍTULO IV  

4 Materiais e métodos ...................................................................................................................... 34 

4.1 Ferramentas computacionais ................................................................................................. 34 

4.1.1 Winprop – CMG (Computer Modelling Group) ........................................................... 34 

4.1.2 Módulo STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator) ..... 35 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  viii 
 

4.2 Modelo físico ........................................................................................................................ 35 

4.3 Permeabilidades relativas ...................................................................................................... 38 

4.4 Modelo de fluidos.................................................................................................................. 38 

4.4.1 Fluxograma da análise PVT .......................................................................................... 43 

4.4.2 Agrupamentos em pseudocomponentes ........................................................................ 46 

4.4.3 Análise de Sensibilidade ............................................................................................... 49 

4.5 Metodologia de trabalho ........................................................................................................ 52 

CAPÍTULO V  

5 Resultados e discussões ................................................................................................................. 54 

5.1 Análise dos modelos de fluidos do reservatório com e sem injeção contínua de vapor ........ 54 

5.2 Análise da modelagem de fluidos com a fração mais pesada agrupada e isolada ................. 59 

5.2.1 Modelo de fluidos com 03 pseudocomponentes ........................................................... 59 

5.2.2 Modelo de fluidos com 09 pseudocomponentes ........................................................... 63 

5.2.3 Modelo de fluidos de 14 pseudocomponentes .............................................................. 65 

5.2.4 Comparação dos três modelos analisados ..................................................................... 69 

5.3 Análise comparativa das modelagens com 03 e 14 pseudocomponentes. ............................. 72 

5.3.1 Análise da fração C40+ para as diversas modelagens de fluidos ..................................... 77 

5.4 Análise de sensibilidade ........................................................................................................ 80 

5.4.1 Análise de sensibilidade para o tempo de simulação .................................................... 92 

5.5 Análise de modelo de fluidos em óleos sintéticos ................................................................. 95 

5.6 Extrapolação do tempo de análise ....................................................................................... 102 

CAPÍTULO VI  

6 Conclusões e Recomendações ..................................................................................................... 106 

6.1 Conclusões ................................................................................................................................ 106 

6.2 Recomendações ......................................................................................................................... 108 

CAPÍTULO VII  

7 Referências bibliográficas ........................................................................................................... 109 

 

Anexos................................................................................................................................................. 111 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  ix 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 2-1 - Comportamento do óleo - Viscosidade versus Temperatura (Barillas, 2005)...... 12 

Figura 2-2 Injeção Cíclica de Vapor (Medeiros, 2008) ............................................................ 14 

Figura 2-3 Injeção contínua de Vapor.  (Medeiros, 2008) ....................................................... 16 

Figura 2-4 Injeção contínua de Vapor (Medeiros, 2008) ......................................................... 17 

Figura 2-5 Diagrama de fases de misturas (Thomas et al., 2001) ............................................ 22 

Figura 4-1 Modelo físico (Reservatório) .................................................................................. 36 

Figura 4-2 permeabilidade relativa em função da saturação de água ....................................... 38 

Figura 4-3- Gráfico de viscosidade x Temperatura .................................................................. 43 

Figura 4-4 Fluxograma de análise PVT de um fluido de reservatório no simulador ............... 44 

Figura 4-5 Gráfico de regressão da razão de solubilidade do gás – óleo (Rs) e do fator volume 

- formação (Bo) versus a pressão (psi) ..................................................................................... 45 

Figura 4-6 Gráfico da regressão da viscosidade do óleo .......................................................... 45 

Figura 4-7 Gráfico Pressão x Temperatura do óleo .................................................................. 46 

Figura 4-8- Exemplo de Diagrama de Pareto ........................................................................... 51 

Figura 5-1 Gráfico comparativo de fator de recuperação de óleo para os modelos 03 

pseudocomponentes , com injeção de vapor e sem injeção. ..................................................... 55 

Figura 5-2 Gráfico comparativo de vazão de óleo de óleo para os modelos 03 

pseudocomponentes com injeção de vapor e sem injeção. ....................................................... 56 

Figura 5-3 Gráfico comparativo de produção acumulada de óleo para os modelos de 09 

pseudocomponentes, com injeção de vapor e sem injeção. ...................................................... 57 

Figura 5-4 Gráfico comparativo de vazão de óleo do modelo de 09 pseudocomponentes, com 

injeção de vapor e sem injeção. ................................................................................................ 57 

Figura 5-5 Gráfico comparativo de vazão diária e produção acumulada de óleo do modelo de 

14pseudocomponentes, com injeção e sem injeção de vapor. .................................................. 58 

Figura 5-6 Gráfico de produção acumulada de petróleo para os modelos de fluidos em 

produção primária ..................................................................................................................... 59 

Figura 5-7 Comparativo do diagrama PxT dos modelos 03 pseudos , 03 pseudos  (C40+ 

isolado) e modelagem multicomposicional .............................................................................. 60 

Figura 5-8 Gráfico de produção acumulada e volume de hidrocarbonetos versus tempo das 

modelagens de 03 pseudos e 03 pseudos (C40+ isolado) ........................................................... 61 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  x 
 

Figura 5-9 Mapas de saturação inicial de óleo (Modelo 03 pseudos com fração C40+ isolada e 

agrupada ).................................................................................................................................. 62 

Figura 5-10 Gráfico de produção acumulada de gás versus tempo das modelagens  03 e  03 

pseudocomponentes (C40+ isolado) ........................................................................................... 62 

Figura 5-11 Comparativo do diagrama PXT dos modelos 09 pseudocomponentes (C40+ 

isolado) versus 09 pseudocomponentes (C40+ agrupado) e modelo multicomponentes ........... 63 

Figura 5-12 Comparativo da produção acumulada e vazão diária de óleo versus tempo dos 

modelos de 09 pseudocomponentes com C40+ isolado e C40+ agrupado .............................. 64 

Figura 5-13 Comparativo de fração de recuperação de óleo versus tempo das modelagens de 

09 pseudocomponentes com C40+ isolado e C40+ agrupado .................................................. 64 

Figura 5-14 Mapas de saturação inicial de óleo (Modelo 09 pseudos – C40+ isolado e 09 

pseudos C40+ agrupado, respectivamente) ................................................................................. 65 

Figura 5-15 Comparativo do diagrama PXT dos modelos 14 pseudocomponentes (C40+ 

isolado) e 14 pseudocomponentes (C40+ agrupado) e modelo multicomponente ................... 66 

Figura 5-16 Gráfico comparativo de produção acumulada e Vazão de óleo versus tempo entre 

as modelagens de 14 pseudocomponentes e com 14 pseudocomponentes com C40+ isolado 67 

Figura 5-17 Mapas de saturação de óleo – 05 anos de produção (Modelo 14 pseudos C40+ 

isolado e 14 pseudos C40+ agrupado, respectivamente) .......................................................... 68 

Figura 5-18 Mapas de saturação de óleo – 15 anos de produção (Modelo 14 pseudos C40+ 

isolado e 14 pseudos C40+ agrupado) ...................................................................................... 68 

Figura 5-19 Gráfico comparativo de produção acumulada de gás para os modelos de fluido de 

14 pseudocomponentes com C40+ agrupado e com C40+ isolado .......................................... 69 

Figura 5-20 Comparativo do diagrama PXT dos modelos 14 pseudocomponentes (C40+ 

isolado), 14 pseudocomponentes (C40+ agrupado) e multicomponentes ................................ 73 

Figura 5-21 Gráfico de vazão e produção acumulada de óleo dos modelos 03 

pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes versus tempo .................................................. 74 

Figura 5-22 Gráfico comparativo de produção acumulada de gás para os modelos 03 

pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes......................................................................... 75 

Figura 5-23 – Mapas de temperatura para o modelo 03 pseudocomponentes e 14 

pseudocomponentes no período de 10 anos de produção ......................................................... 76 

Figura 5-24 – Mapas de pressão para o modelo 03 pseudocomponentes e 14 

pseudocomponentes no período de 10 anos de produção ......................................................... 76 

Figura 5-25 Gráfico de produção acumulada e vazão do C40+ das diversas modelagens de 

fluidos versus tempo ................................................................................................................. 77 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  xi 
 

Figura 5-26 Mapas de fração molar da fração C40+ (05 anos de produção – modelos 03 

pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes) ....................................................................... 78 

Figura 5-27 Mapa de fração molar da fração C40+ (10 anos de produção – modelos 03 

pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes) ....................................................................... 79 

Figura 5-28 Mapa de fração molar da fração C40+ (15 anos de produção – modelos 03 

pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes) ....................................................................... 79 

Figura 5-29 Diagrama de Pareto para produção acumulada de óleo em 5 anos ....................... 83 

Figura 5-30 Diagrama de Pareto para produção acumulada de óleo em 10 anos ..................... 83 

Figura 5-31 Diagrama de Pareto para produção acumulada de óleo em 15 anos ..................... 84 

Figura 5-32 Diagrama de superfície mostrando a influência na Produção acumulada (NP) com 

os fatores vazão de injeção x fluido.......................................................................................... 85 

Figura 5-33 Diagrama de superfície mostrando a influência na Produção acumulada (NP) com 

os fatores Vazão de injeção x fluido. ........................................................................................ 86 

Figura 5-34 Diagrama de superfície mostrando a influência no fator de recuperação (FR – 15 

anos) com os fatores temperatura x fluido................................................................................ 86 

Figura 5-35 Gráfico comparativo de produção acumulada de óleo à temperatura de 480ºF, 

variando os modelos de fluidos e as vazões de injeção de vapor ............................................. 87 

Figura 5-36 Gráfico comparativo de vazão de óleo à temperatura de 480 °F, variando os 

modelos de fluidos e as vazões de injeção de vapor................................................................. 88 

Figura 5-37 Gráfico comparativo de vazão de óleo à temperatura de 665 °F, variando os 

modelos de fluidos e as vazões de injeção de vapor................................................................. 89 

Figura 5-38 Gráfico comparativo de fator de recuperação à temperatura de °665 F, variando 

os modelos de fluidos e as vazões de injeção de vapor ............................................................ 90 

Figura 5-39 Gráfico comparativo de vazão de óleo a vazão de injeção de 25t/dia, variando os 

modelos de fluidos e as temperaturas de injeção (480 ºF e 665 °F). ........................................ 91 

Figura 5-40 Gráfico comparativo de vazão de produção de óleo com injeção de 40t/dia, 

variando os modelos de fluidos e as temperaturas de injeção. ................................................. 92 

Figura 5-41 Diagrama de Pareto para tempo de simulação ...................................................... 94 

Figura 5-42 Gráfico comparativo de produção acumulada entre modelos de fluidos em função 

da viscosidade a uma temperatura de 480 °F. .......................................................................... 99 

Figura 5-43 Gráfico comparativo de vazão de óleo entre modelos de fluidos em função da 

viscosidade a uma temperatura de 480 °F. ............................................................................. 100 

Figura 5-44 Gráfico comparativo de produção acumulada entre modelos de fluidos em 

viscosidades maior e menor a uma temperatura de 550°F. .................................................... 101 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  xii 
 

Figura 5-45 Gráfico comparativo de vazão de óleo entre modelos de fluidos em viscosidades 

maior e menor a uma temperatura de 550°F .......................................................................... 102 

Figura 5-46 Gráfico comparativo de produção acumulada de óleo entre modelos de fluidos 03 

pseudocomponentes , 09 e 14 pseudocomponentes a vazões de 15 e 40 t/dia. ...................... 103 

 
 
  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  xiii 
 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 4-1.  Características do reservatório ............................................................................. 36 

Tabela 4-2.  Propriedades da rocha-reservatório ...................................................................... 37 

Tabela 4-3. Características Operacionais do Modelo Base ...................................................... 37 

Tabela 4-4.  Composição molar do Fluido ............................................................................... 39 

Tabela 4-5.  Análise PVT ......................................................................................................... 40 

Tabela 4-6.  Viscosidade do óleo em função da pressão .......................................................... 40 

Tabela 4-7 Modelo de 09 pseudocomponentes ........................................................................ 42 

Tabela 4-8 Tipos de Agrupamentos.......................................................................................... 48 

Tabela 4-9 Parâmetros escolhidos com seus respectivos níveis ............................................... 50 

Tabela 5-1 Tabela resumo de resultados para as diversas modelagens de fluidos ................... 71 

Tabela 5-2 Tabela de respostas da variação de parâmetros ...................................................... 81 

Tabela 5-3 Tabela de respostas do tempo de simulação ........................................................... 93 

Tabela 5-4 Redistribuição das frações molares no modelo de fluidos de 09 

pseudocomponentes para a criação de modelos sintéticos ....................................................... 95 

Tabela 5-5 Redistribuição das frações molares no modelo de fluidos de 14 

pseudocomponentes para a criação de modelos sintéticos ....................................................... 96 

Tabela 5-6 Redistribuição das frações molares no modelo de fluidos de 03 pseudos para a 

criação de modelos sintéticos ................................................................................................... 96 

Tabela 5-7 Tabela comparativa de resultados de produção quando variadas as viscosidades 

dos modelos de fluidos ............................................................................................................. 98 

  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  xiv 
 

Índice de Equações 

 

Equação 2.1 Fator volume - formação.......................................................................................7 

Equação 2.2 Razão de solubilidade............................................................................................7 

Equação 2.3Equação de estado de Peng-Robinson.................................................................. 22 

  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                

 

Liara Tavares Cavalcante  xv 
 

NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES 

 

°API – Grau API do óleo 

API – American Petroleum Institute 

BO – Fator volume - formação do óleo      Adimensional 

Bg – Fator volume - formação de gás      Adimensional 

Bw – Fator volume – formação da água      Adimensional 

CMG – Computer Modelling Group 

EDE – Equação de estado 

°F – Grau Fahrenheit  

°C – Grau Celsio 

Fr – Fator de Recuperação        % 

Krow – Permeabilidade Relativa óleo-água 

Krw – Permeabilidade Relativa à água 

Krog – Permeabilidade Relativa óleo-gás 

Krg – Permeabilidade Relativa ao gás 

Swr – Saturação Residual da água 

MW -  Massa Molecular  

Np – Produção acumulada de óleo 

Óleo “in place” – Óleo Original do Reservatório 

PVT – Pressão, Volume e Temperatura 

p – Fator de sensibilidade 

Q – Efeito Quadrático        Adimensional 

Q vapor – Vazão de injeção        t/dia 

R – Constante dos gases perfeitos 

RAO – Razão água/óleo        Adimensional 

RS – Razão de solubilidade        Adimensional 

SO – Saturação de óleo        fração ou % 

SPE – Society Petroleum Engineers 

STARS – Steam, Thermal and Advanced Reservoir Simulator 

STD – Condição Padrão 

SW – Saturação água         % 

SG -  Densidade relativa 
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T- Temperatura 

Tc e Pc – Temperatura e pressão críticas 

VOOIP - Volume original de óleo in place                                              m3,bl 

w – Fator acêntrico 

ø – Porosidade fração                                                                                 fração ou % 

µ - Viscosidade absoluta                                                                             cP 
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1 Introdução 
 
 
 

A busca incessante pelo Brasil e mundo em encontrar e explorar áreas de petróleo 

ainda é uma realidade nos dias atuais e vai permanecer assim por algumas décadas. Grandes 

quantidades de reservas de óleo pelo mundo estão sendo encontradas e outras já descobertas 

continuam sendo exploradas. Estas podem conter óleos leves, pesados, extra-pesados e / ou 

betuminosa, por vezes, precisando de um método especial ou avançado de recuperação. 

No mundo existem reservas com cerca de 400 bilhões de barris de óleo pesado e 

areias betuminosas (Schlumberger, 2007) que não conseguem ser extraídos por técnicas 

convencionais de produção, por isso a crescente necessidade de aplicação de métodos de 

recuperação avançada. Dentre os métodos avançados de recuperação estão os métodos 

térmicos que são os que apresentam maior sucesso em reservatórios com este tipo de óleo, 

especialmente a injeção de vapor nas suas mais variadas formas e esquemas recomendados.  

A injeção contínua de vapor veio a se consagrar ao longo dos anos e é hoje uma 

alternativa economicamente viável para o aumento da recuperação dos óleos pesados. 

Neste processo, o vapor gerado na superfície é injetado através de um ou vários 

poços injetores dentro da formação porosa que contém óleo. O efeito mais importante do 

aquecimento de um reservatório é a redução da viscosidade do óleo. Outro efeito inerente à 

injeção de vapor é a expansão do óleo do reservatório após o aquecimento. Nesse processo, o 

vapor desloca o óleo para os poços produtores onde é elevado à superfície, tratado e 

comercializado.  

Os processos de recuperação de petróleo podem ser modelados com a ferramenta de 

simulação numérica de reservatórios que é empregada na engenharia de petróleo para se 

estimar características e prever o comportamento de um reservatório de petróleo. Dentre 

várias classificações, os simuladores numéricos de reservatórios também conhecidos como 

simuladores numéricos de fluidos, em virtude de serem utilizados para se estudar o 

comportamento dos fluidos em reservatórios empregando uma solução numérica. 

Os fluidos no reservatório podem ser modelados em um modelo denominado black oil 

ou Composicional. O modelo Black oil considera três fases (água, óleo e gás) e três 

componentes (água, óleo, gás). O modelo composicional considera mais pseudocomponentes 

na fase óleo e gás, podendo-se obter uma caracterização mais real do fluido no reservatório. 

A injeção contínua de vapor é uma tecnologia bastante estudada e disseminada e pode 

ser modelada nos dois simuladores de fluidos (Black oil e Composicional) mais difundidos 
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ditos acima. Os estudos relatados na bibliografia mostram os modelos de fluido quase sempre 

modelados como Black oil, e menos poucos trabalhos existem sobre o uso de sistemas 

composicionais.  

As análises com os modelos que consideram mais componentes na fase óleo na 

injeção contínua de vapor são mais raros, devido ao aumento da complexidade do estudo e ao 

incremento no número de equações usadas nos cálculos, que leva em consideração o 

equilíbrio termodinâmico de cada componente e que tem como conseqüência uma matriz de 

transmissibilidade mais complexa. Mas em compensação a consideração de mais 

componentes na fase líquida em um estudo pode se aproximar mais da realidade uma vez que 

leva em conta o efeito da destilação do óleo in situ, onde as frações mais leves são 

vaporizadas no início da produção e estão sendo consideradas constantemente durante o 

processo. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é estudar o efeito de modelos 

composicionais na injeção contínua de vapor, através de simulações, visando analisar a 

influência do número de pseudocomponentes e dos parâmetros como vazão de injeção e 

temperatura do vapor injetado sobre a vazão de óleo, produção acumulada de óleo, fator de 

recuperação e tempo de simulação. Serão realizadas diversas comparações entre as 

modelagens de fluidos propostas. 

As simulações foram realizadas sobre a proposta de um modelo de reservatório 

sintético homogêneo em coordenadas cartesianas. Dessa forma foi possível avaliar a 

influência de diversas modelagens de fluidos nas respostas de produção e ainda parâmetros 

operacionais, a saber temperatura do vapor de injeção, vazão de injeção de vapor. O estudo 

também consta de uma análise da viscosidade dos fluidos e uma extrapolação do tempo de 

simulação para observação dos resultados. Para isso, utilizou-se o simulador comercial Steam, 

Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator (STARS) da CMG. 

Esta dissertação é composta por 6 (seis) capítulos. No Capítulo II  são apresentados os 

aspectos teóricos que englobam conceitos inerentes ao processo e descreve vários métodos de 

recuperação avançada , enfatizando a injeção contínua de vapor, com os diversos fenômenos 

de deslocamento envolvidos. Além disso, são apresentadas a definição e classificação dos 

simuladores numéricos e conceitos de agrupamentos de pseudocomponentes.  

O Capítulo III, denominado Estado da arte, apresenta alguns trabalhos relacionados 

com a injeção de vapor e uso de modelos composicionais. No Capítulo IV, de materiais e 

métodos é apresentado o modelo físico de reservatório, a modelagem dos fluidos, a 
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ferramenta computacional utilizada, as propriedades rocha-fluido, as condições operacionais e 

a metodologia. 

O Capítulo V apresenta os resultados e discussões relativos ao estudo do processo em 

relação aos resultados obtidos nas simulações. 

No Capítulo VI encontram-se as conclusões obtidas através das análises dos 

parâmetros operacionais e diferentes modelos multicomponentes. Além disso, são citadas as 

recomendações para trabalhos futuros. 
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Capítulo II 
Aspectos Teóricos 
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2  Aspectos teóricos 
 

2.1 Composição do petróleo 

 

No Petróleo existe uma grande variedade de compostos de carbono e hidrogênio que 

quimicamente são agrupados em série de acordo com algumas características. As séries mais 

encontradas são as parafinas, as olefinas e os hidrocarbonetos aromáticos. Numa mesma 

série podem ser encontrados compostos leves e simples, como o metano, como também 

compostos mais pesados e quimicamente complexos. 

Existem ainda os não-hidrocarbonetos que são compostos como enxofre, dióxido de 

carbono, nitrogênio, hélio entre outros que são caracterizados como impurezas. 

Essa imensa variedade de composição aliada às condições de temperatura e pressão 

faz com que a maioria das classificações tenha apresentações diferentes com relação à 

viscosidade, cor, massa específica, peso molecular, etc. 

As propriedades físico-químicas de um óleo dependem também da sua composição 

química. A análise realizada para determinar a composição é muitas vezes dispendiosa e 

complexa e por causa disso, de difícil execução. A identificação dos compostos presentes no 

petróleo e a determinação da composição destes componentes presentes na mistura é 

denominada análise composicional. 

 Devido à complexidade do petróleo, com uma gama de hidrocarbonetos bem 

diferenciada, costuma-se usar o artifício de análise composicional resumida, que consiste em 

juntar em um mesmo grupo os compostos que apresentam o mesmo número de carbonos. Os 

compostos agrupados são representados pela letra C, acompanhada pelo algarismo 

correspondente ao número de átomos de carbono presentes nos compostos do grupo. Por 

exemplo, o grupo C4 agrupa o butano com 4 (quatro) carbonos e outros compostos e séries 

que também contém este número de carbonos. 

Existe tecnologia atual para determinar um grande número de moléculas com 20 ou 

mais átomos de carbono, a divisão e agrupamento desses núcleos estão a critério do 

pesquisador e da análise necessária. 

Ainda se deve levar em consideração as condições de pressão e temperatura que 

variam com a posição dentro do reservatório, provocando portanto numa mesma acumulação 

de petróleo, diferentes características dos fluidos ponto a ponto. 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                       Aspectos Teóricos 

 

Liara Tavares Cavalcante  6 
 

2.2 Propriedades das misturas líquidas 

 
As misturas de hidrocarbonetos têm grande variação e podem sofrer modificações 

quando submetidos a diferentes condições de temperatura e pressão, levando a alterações na 

composição, variações de viscosidade, variações de densidade, etc.  

As informações sobre as alterações sofridas pelos fluidos ao serem produzidos e pelos 

fluidos remanescentes no reservatório são importantes para análise e previsão do 

comportamento da vida produtiva de um campo. As análises PVT (Pressão, Volume e 

Temperatura), são necessárias para obter este tipo de informação e fornecem ainda dados 

como pressão de bolha, fator volume-formação do gás e do óleo, razão de solubilidade e as 

viscosidades dos fluidos. 

Por causa da limitação de tecnologia nos processos de análise de misturas de 

hidrocarbonetos, muitas vezes, identificam-se compostos até certa massa molecular, restando 

algumas parcelas indefinidas. Os componentes não identificados são agrupados, dando origem 

aos pseudocomponentes. 

As propriedades de uma mistura são determinadas pelas propriedades de seus 

componentes e geralmente não se pode prescindir as propriedades dos pseudocomponentes, 

que em muitos casos estão na mistura numa quantidade bastante significativa, que impedem a 

caracterização destas propriedades. Para isso, utilizam-se correlações que possuem dados já 

conhecidos e facilitam a caracterização destes grupos de componentes. 

 

2.2.1 Fator volume - formação 

 

O fator volume - formação pode se referir á água (Bw), ao óleo (Bo) e ao gás (Bg), ou 

ao sistema como um todo. O fator volume formação do óleo é definido segundo Rosa et al 

(2006) como a razão entre o volume que a fase líquida (óleo + gás dissolvido) ocupa em 

condições de pressão e temperatura quaisquer e o volume que permanece como fase líquida 

quando a mistura alcança as condições padrão.  
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2.2.2 Razão de solubilidade 

Algumas vezes o reservatório encontra-se com uma pressão e temperatura de modo 

que apenas a fase líquida é encontrada neste reservatório. Quando se inicia a produção do 

petróleo, o gás então dissolvido no óleo é separado gradativamente até o surgimento das duas 

fases: óleo e gás. Segundo Rosa et al (2006), razão de solubilidade é o parâmetro que exprime 

a quantidade de gás presente no líquido, ou seja, é a relação entre o volume de gás que está 

dissolvido, expresso em condições padrão, e o volume de óleo que será obtido da mistura, 

também expresso em condições padrão. 

 

 �  �  !"#$%& '& (á) '*))"#+*'" �,"-'*çõ&) ./'0ã"�
!"#$%& '& ó#&" -" 1/-2$& �,"-'*çõ&) ./'0ã"� 

 

2.2.3 Viscosidade 

 

Em geral a viscosidade dos fluidos depende da temperatura, pressão e composição da 

mistura, sendo comumente  medida em laboratório e representando a resistência que os óleos 

oferecem ao escorregamento em relação a outros fluidos, entre eles e em relação às rochas. 

A viscosidade do óleo é uma das propriedades que pode ser determinada através de 

correlações empíricas. Os resultados obtidos são dependentes da natureza do óleo, que por 

possuírem diversas variações em suas composições apresentam também uma gama de 

diferentes viscosidades para os diversos tipos de óleo. 

 

2.3 Análise PVT  

 

O estudo do comportamento de misturas de hidrocarbonetos contidos em uma jazida é 

de extrema importância para caracterização de um reservatório, assim como de sua futura 

produção. Os fluidos são caracterizados através de análises de laboratório feitas nas amostras 

coletadas. Essas análises, denominadas de análises PVT, fornecem as seguintes propriedades 

dos fluidos: fator volume formação, compressibilidade, viscosidade, razão de solubilidade e 

pressão de saturação. A caracterização dos fluidos de reservatório pode ser realizada através 

de uma amostra coletada em um processo de retirada na profundidade do reservatório, 

(2.2) 
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chamada amostragem de fundo ou ainda de uma amostra retirada de óleo e outra de gás na 

superfície. É importante salientar que os fluidos amostrados sejam representativos do fluido 

original da formação.(Rutledge, L., A., M; Krishnaswamy R - 2007, EQ/UFRJ). 

Existem dois tipos básicos de liberação que nos fornecem os dados para análise PVT. 

 

2.3.1 Liberação flash 

 

O experimento consta de um cilindro contendo mercúrio, onde é colocado o fluido que 

será analisado. A pressão vai sendo reduzida, em virtude da remoção de parte do mercúrio, de 

modo que o gás que estava em solução vai sendo liberado dentro da célula PVT. Nesse tipo de 

liberação, a composição total do sistema permanece constante , o equilíbrio termodinâmico é 

alcançado e o processo termina quando se chega à capacidade máxima da célula. Assim de 

uma liberação flash são obtidas a pressão de bolha e o coeficiente de compressibilidade do 

líquido acima da pressão de bolha. O fator volume formação e a razão de solubilidade inicial 

podem ser obtidos se a célula permitir atingir as condições de temperatura e pressão da 

superfície. (Rosa et al.,2006). 

 

2.3.2 Liberação diferencial 

 

Nesse tipo de liberação, o gás que vai sendo liberado com a diminuição da pressão é 

retirado do contato com o líquido. Assim, a composição da mistura se altera e não existe 

equilíbrio termodinâmico entre as fases. Como se obtém o volume do líquido na célula e o 

volume de gás liberado em cada estágio de pressão, pode-se determinar a razão de 

solubilidade (Rs), o fator volume-formação do óleo (Bo) e o fator volume –formação do gás 

(Bg). 

 

2.4 Métodos de recuperação 

 

Os reservatórios no momento de sua descoberta possuem certa quantidade de energia 

que serve como apoio para produção dos hidrocarbonetos existentes. À medida que os fluidos 
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lá contidos estão sendo produzidos, há uma diminuição desta energia até sua completa 

exaustão, muitas vezes ainda com óleo não extraído da formação. Ainda existem os casos em 

que tais reservatórios possuem mecanismos de produção natural considerados insuficientes, 

sendo necessária, mesmo no início, a intervenção de um estímulo externo para conseguir-se 

extrair o petróleo do meio poroso. Este tipo de recuperação é chamado de recuperação 

convencional de petróleo. 

Dentre os processos de recuperação, existem aqueles que envolvem a injeção de um(s) 

fluido(s) dentro do reservatório. O fluido injetado e o processo de injeção suplementam a 

energia natural do reservatório para deslocar o óleo para os poços produtores ou ainda 

interagem com o sistema rocha/fluido para criar condições para recuperação do petróleo. 

Estas interações que podem reduzir a viscosidade do petróleo, alterar as molhabilidades e 

outras são atribuídas a mecanismos químicos e físicos. 

A classificação dos métodos de recuperação é dividida em métodos convencionais e 

métodos especiais de recuperação. 

 

2.4.1 Convencionais 

 

Nos processos convencionais a quantidade adicional de óleo é obtida, segundo Rosa 

et AL (2006)., pela suplementação e / ou manutenção da energia primária do reservatório com 

energia secundária, artificialmente transferida para jazida. Os principais métodos 

convencionais são: 

• Injeção de água 

• Injeção de gás 

 

2.4.2 Especiais 

 

Um método de recuperação especial pode ser adotado quando o processo convencional 

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

com os estudos do reservatório em pesquisa, não apresentar resultados significativos. 

Os principais métodos são: 
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• Térmicos –  injeção de vapor, combustão In Situ, aquecimento eletromagnético, 

etc. 

• Químicos – injeção de polímeros, injeção de tensoativos, injeção de solução 

alcalina.                                                                                                                                                                                                                                   

• Miscíveis – injeção de CO2, injeção de gás natural,etc. 

• Outros – microbiológicos. 

 

2.5 Métodos especiais de recuperação 

 

Uma análise detalhada dos reservatórios que se desejam explorar levando em 

consideração parâmetros como rocha, fluído, economicidade e outros pode ajudar na 

determinação de quais reservatórios podem ser explorados de modo viável. Depois dessa 

análise, a aplicação de um dos diversos métodos de recuperação deve ser bem verificada, para 

poder-se obter uma boa recuperação adicional do óleo. 

O principal objetivo do gerenciamento de reservatórios é obter uma eficiente 

recuperação de óleo e gás dos campos de petróleo. Sendo assim uma verificação do processo 

atual de produção deve ser avaliada através das taxas de produtividade, dos limites 

econômicos, das tecnologias e dos métodos de recuperação convencionais. A fração de óleo 

recuperada por estes métodos pode rapidamente chegar ao seu limite econômico, ou ainda 

deixar para trás uma enorme quantidade de petróleo no meio poroso.  

Nesse contexto, um estudo de aplicação do melhor método de recuperação especial 

deve ser aplicado: a análise das rochas da formação, do tipo de petróleo dentro do 

reservatório, da quantidade de óleo deixado por outros métodos, das tecnologias disponíveis 

para o campo e de muitos outros parâmetros interfere na escolha do método. 

 

2.6 Métodos térmicos 

 

O motivo principal para o desenvolvimento dos processos térmicos de recuperação é a 

existência de grandes quantidades de reservatórios que contém milhões de barris de óleo 

pesado e areias betuminosas que não podem ser produzidas com técnicas convencionais de 

recuperação.  
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A constatação de que, ao ser aquecido, o óleo tem sua viscosidade substancialmente 

reduzida foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos métodos térmicos.  

O desenvolvimento inicial dos métodos térmicos buscava a redução da viscosidade do 

óleo através do seu aquecimento visando deslocá-lo com mais facilidade em direção aos 

poços produtores. À medida que outros efeitos igualmente benéficos foram surgindo, os 

processos foram se modificando, resultando em diversos tipos de métodos que se tem 

atualmente (Thomas, et al., 2001). 

Na injeção de fluido aquecido, o calor é gerado na superfície e levado ao reservatório 

pelo fluido injetado, que normalmente é água ou vapor.  Existe ainda o processo de geração 

de calor no interior do reservatório, chamado combustão in situ. 

Segundo Rosa et al. (2006), os principais mecanismos que interferem na produção de 

óleo são a redução da viscosidade do óleo, a expansão do óleo do reservatório após o 

aquecimento que adiciona energia para expulsar os fluidos do reservatório e a destilação do 

óleo, a qual consiste na vaporização das frações mais leves do óleo residual, que condensam e 

entram em contato com a zona mais fria no reservatório, formando um banco de solvente, ou 

banco miscível.  

O processo de recuperação térmica depende do fato de como a viscosidade do óleo 

decresce com o aumento da temperatura. A diminuição da viscosidade é maior no início de 

aumentos de temperatura. Após atingir certa temperatura se ganha muito pouco na redução da 

viscosidade. Além disso, a composição do óleo pode influenciar bastante nessa redução. 

A Figura 2-1 ilustra a sensibilidade da viscosidade com a temperatura. O forte 

decréscimo da viscosidade do óleo com a temperatura, ocorre especialmente nos óleos mais 

pesados. 
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Figura 2-1 - Comportamento do óleo - Viscosidade versus Temperatura (Barillas, 2005) 

 

A água é o meio básico usado na geração de calor dos métodos térmicos, podendo ser 

aquecida até a temperatura de vapor ou convertida para vapor. Quando ela atinge a 

temperatura de ebulição, a continuidade do fornecimento de calor à água, provoca a geração 

de mais vapor. A fração em peso d’água convertida para vapor é chamada de qualidade do 

vapor.  

O calor é uma parte essencial de todos os processos térmicos, e a discussão sobre as 

perdas de calor durante o processo térmico quando este é injetado da superfície até o 

reservatório é importante no estudo das aplicações destes métodos de recuperação. 

 

2.6.1 Injeção de vapor 

 

A injeção do vapor no início de sua aplicação na indústria do petróleo tinha como 

principal objetivo a limpeza das regiões dos poços, onde eram depositados parafinas, 

asfaltenos e sólidos resultantes da produção. No entanto, depois da primeira utilização de 

vapor na Venezuela em 1950, obteve-se a real utilidade da injeção de vapor que era a 

produção de óleos pesados e betumem , os quais a partir desta data apresentaram um grande 

crescimento das taxas de recuperação. 
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O conceito básico do processo de injeção de vapor é a adição de energia térmica por 

meio de fluidos através de poços injetores para dentro do reservatório, facilitando o 

deslocamento para os poços produtores. O calor é gerado na superfície e quando chega ao 

reservatório, a formação serve de condutor para manter a temperatura do reservatório alta, 

reduzindo a viscosidade do óleo e facilitando o fluxo no meio poroso, tornando este o 

principal mecanismo de recuperação. 

A injeção pode ser utilizada de maneira cíclica ou contínua. A cíclica é a forma de 

injeção envolvendo a transferência de calor para o reservatório por uma periódica injeção de 

vapor no poço produtor, reduzindo a viscosidade em torno deste por aumento da temperatura. 

Na  contínua, o vapor é injetado em um poço injetor, com o objetivo de deslocar o 

óleo com viscosidade e mobilidade melhoradas na direção dos poços produtores periféricos.  

 

2.6.1.1 Injeção cíclica de vapor 

 

A injeção cíclica de vapor foi descoberta acidentalmente pela Shell na Venezuela em 

1959 quando se produzia óleo pesado por injeção contínua de vapor. Durante a injeção 

ocorreu um rompimento (breakthrough) de vapor e para reduzir a pressão casada pelo vapor 

no reservatório o poço injetor foi posto em produção, sendo observado produção de óleo com 

vazões consideráveis.  

Na verdade, a injeção cíclica é aplicada para reforçar a recuperação primária de 

reservatórios de óleos viscosos. É inicialmente uma técnica de estimulação que, através da 

redução da viscosidade e efeitos de limpeza ao redor do poço, ajuda à energia natural do 

reservatório a expulsar o óleo. (Rosa et al - 2006),   

A estimulação por injeção cíclica de vapor envolve três fases: a primeira é a injeção de 

vapor dentro do poço injetor/ produtor por um período específico de tempo (1 a 6 semanas); 

em seguida, uma fase conhecida como soaking time onde o poço é fechado por um curto 

período de tempo, com duração de dias, para que o calor latente do vapor seja melhor 

distribuído no reservatório. Finalmente, o poço é recolocado em produção durante meses a 

anos. Esse processo constitui um ciclo. Todas as fases do ciclo podem sofrer variação para 

minimizar os custos do processo. O ciclo é repetido inúmeras vezes até que o limite 

econômico na produção seja alcançado. A Figura 2-2 representa as três fases da injeção 

cíclica de vapor:  
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Figura 2-2 Injeção Cíclica de Vapor (Medeiros, 2008) 

 

2.6.1.2 Injeção contínua de vapor 

 

A injeção contínua de vapor consiste numa injeção contínua desse fluido no 

reservatório através de poços chamados injetores. Uma zona de vapor se forma em torno do 

poço injetor, a qual se expande com a contínua injeção. Nessa zona, a temperatura é 

aproximadamente a do vapor injetado. Com o avanço dessa zona de vapor uma zona de água 

condensada é formada, através da qual a temperatura diminui a partir da do vapor até a do 

reservatório deslocando o óleo para os poços produtores. 

A resposta ao processo de injeção de vapor é determinada pela quantidade de calor 

recebida e retida pela formação produtora. O crescimento rápido e continuado da zona de 

vapor resulta em alta vazão de deslocamento do óleo, e um mínimo de calor é perdido através 

das linhas de superfície, nos poços de injeção e para formações adjacentes.  

As perdas de calor durante a injeção de vapor dependem da temperatura de injeção, 

das características do reservatório e do equipamento usado. As perdas na superfície e no poço 

podem ser parcialmente controladas, por outro lado nas condições de reservatórios as perdas 

são diferentes e tornam-se mais críticas na determinação da viabilidade de um projeto de 

injeção de vapor. 
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A influência da profundidade do reservatório é comprovada pela relação entre a 

temperatura e a pressão de vapor de uma determinada substância, ou seja, a chamada curva de 

pressão. Em pressões maiores requer-se uma temperatura maior para converter água emvapor. 

As perdas de calor aumentam com a temperatura do vapor, de modo que aplicações a baixas 

pressões têm menores perdas de calor. Para vencer a alta pressão da formação em zonas 

profundas é necessário usar vapor a uma maior pressão e temperatura, resultando em maiores 

perdas de calor. Nesse contexto, percebe-se a importância de detalhamento sobre a 

profundidade do reservatório.  

A permeabilidade da formação é de extrema importância por causa da relação entre a 

temperatura e a pressão de ebulição da água. A mesma permite que o óleo viscoso flua mais 

livremente. Além disso, a permeabilidade afeta as vazões de injeção, as pressões e as 

temperaturas do vapor. Zonas fechadas requerem altos valores de pressão e temperatura de 

injeção, provocando altas perdas de calor. 

Os geradores devem ficar próximos dos poços de injeção por causa das perdas de calor 

existentes nas linhas entre gerador e o poço injetor. No entanto, as perdas nas linhas e nos 

equipamentos podem ser posteriormente minimizadas por isolamento ou aterramento. A 

completação do poço também pode influenciar nas perdas de calor, pelo diâmetro e tipo de 

revestimento, tais itens também podem ser incluídos no projeto de alguma maneira que 

minimizem as perdas de calor.  

Entretanto, com todos estes cuidados nos projetos de instalações, pouco controle pode 

ser exercido sobre a maior fonte de perda de calor – a própria formação produtora – onde o 

calor é perdido por condução através das rochas não produtoras adjacentes. A taxa de perda 

depende da área disponível para o fluxo de calor e aumenta com o crescimento da zona de 

vapor.  

A espessura da formação é importante na determinação da fração de calor injetado que 

é perdida para as formações adjacentes. Para volumes iguais de reservatório, a zona de vapor 

deve cobrir uma área maior em formações pouco espessas do que nas de maior espessura, o 

que representa uma maior área superficial para perdas de calor. Nesse contexto, a aplicação 

em reservatórios pouco espessos, resulta num maior aproveitamento do processo de injeção de 

vapor.  

A Figura 2-3 representa um esquema que destaca as instalações de superfícies, sistema 

de elevação, os poços (injetor e produtor) e uma seção do reservatório em um processo de 

injeção contínua de vapor. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                       Aspectos Teóricos 

 

Liara Tavares Cavalcante  16 
 

 
Figura 2-3 Injeção contínua de Vapor.  (Medeiros, 2008) 

 

2.6.1.2.1 Mecanismos de deslocamento na injeção contínua de vapor 

 

Em engenharia de reservatórios, a palavra mecanismo implica o processo de 

deslocamento do óleo bem como as alterações das propriedades do processo que fazem este 

deslocamento mais efetivo. A injeção contínua de vapor possui vários mecanismos 

relacionados:  

 

•  Aumento da temperatura da água e da rocha reservatório e do fluido pela 

convecção e condução de calor; 

•  Redução das viscosidades do óleo e da água; 

•  Crescimento dos volumes do fluido e da rocha, reduzindo assim suas 

densidades; 

•  Vaporização das frações mais leves do óleo bruto; 

•  Redução das forças interfaciais; 

•  Mudanças nas permeabilidades do óleo e da água. 
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Um estudo sistemático dos mecanismos básicos na injeção contínua de vapor é 

essencial para o entendimento do complexo processo de deslocamento de óleo. Isto deve 

apoiar o projeto, as análises e evolução das operações de injeção de vapor e a simulação 

numérica.  

Dentre os vários mecanismos que existem no deslocamento por injeção contínua de 

vapor, destacam-se a redução das viscosidades dos fluídos, a expansão da rocha e a destilação 

por vaporização.  

Figura 2-4 ilustra que na zona de vapor, três fases estão fluindo, vapor, óleo quente e 

água quente. Na zona de condensado e na zona inicial do banco de óleo, principalmente água 

e óleo estão em fluxo. 

 

 

Figura 2-4 Injeção contínua de Vapor (Medeiros, 2008) 

 

• Redução das viscosidades  

 

Na zona de condensado o mecanismo mais importante é a redução da viscosidade do 

óleo. Uma significante redução da viscosidade do óleo resulta num aumento no fluxo de óleo , 

melhorando a eficiência no deslocamento do óleo.  

Na injeção contínua, os fluidos estão fluindo de acordo com a distribuição da 

temperatura. Como a viscosidade do óleo é reduzida na zona de condensado quente, o óleo é 

mais facilmente deslocado. Quando o óleo deslocado atinge a porção mais fria do 

reservatório, a viscosidade do óleo aumenta, diminuindo, portanto, a sua mobilidade. Dessa 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                       Aspectos Teóricos 

 

Liara Tavares Cavalcante  18 
 

maneira, o óleo se acumula formando um banco de óleo, cuja saturação depende das 

viscosidades e permeabilidades relativas do óleo e da água.  

 

• Expansão térmica 

 

Expansão térmica é um relevante mecanismo de deslocamento de óleo. Ele aumenta as 

saturações dos fluidos e reduz as densidades dos líquidos. Na verdade, ela contribui com dois 

efeitos no processo de recuperação de óleo, o aumento na taxa de fluxo de óleo pelo aumento 

das saturações e a melhora da eficiência de deslocamento da água quente quando combinados 

com a redução na saturação residual do óleo por causa do aumento da temperatura.  

 

• Destilação de vapor  

 

A destilação de vapor é também um importante mecanismo de recuperação de 

petróleo, em diversos tipos de reservatórios de óleos leves ou pesados.  

Uma fração do óleo bruto na zona de vapor vaporiza dentro da fase vapor de acordo 

com a pressão de vapor dos hidrocarbonetos constituintes do óleo. O vapor de 

hidrocarbonetos é transportado através da zona de vapor, ambos, o vapor de água e o vapor de 

hidrocarbonetos, condensam na frente da zona de vapor formando a zona de água quente e um 

banco de hidrocarbonetos destilado. A vaporização, o transporte e a condensação das frações 

do óleo são um processo dinâmico que desloca as frações mais leves e constrói um banco 

miscível que conduz mais eficientemente o óleo para os poços produtores.  

A formação do banco miscível favorece o escoamento do óleo no meio poroso, 

juntamente com o mecanismo de destilação do vapor. Ambos diminuem a saturação residual 

do óleo no sistema de injeção contínua de vapor. 

 

2.6.1.2.2 Aplicação 

 

Existem alguns fatores que norteiam a aplicação do processo de injeção contínua de 

vapor para um determinado projeto de recuperação de petróleo, Dentre eles, destacam-se o 

preço do combustível, o tratamento da água, a água disponível, o preço de mercado do 

petróleo, os equipamentos exigidos para a injeção de vapor e ainda as análises econômicas.  
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Existem ainda outros fatores como as características da formação, quantidade de óleo 

in place e características de fluidos, etc. Como qualquer outro projeto de recuperação, o 

projeto de injeção contínua de vapor deve ser bem analisado e destinado aos reservatórios 

mais apropriados para receber tal tratamento: 

• Óleos entre 10 e 20 ºAPI, que por serem mais viscosos respondem mais efetivamente 

ao aumento da temperatura levando à redução da viscosidade. Entretanto, reservatórios de 

óleos mais leves também podem ser candidatos à injeção de vapor devido à recuperação 

adicional causada pela destilação do óleo e extração por solvente. 

• Reservatórios com profundidade menor do que 3000 pés (900 m), porque minimizam 

as perdas de calor e as exigências de maiores pressões de injeção. Também o calor latente é 

maior a pressões mais baixas. Portanto, mais calor pode ser transportado por unidade de 

massa de vapor injetado em reservatórios rasos.  

• Permeabilidade maior ou igual a 500 md auxilia o fluxo de óleos viscosos. Esta é uma 

característica muito importante para os projetos de injeção de vapor, uma vez que está 

diretamente ligada à vazão de injeção. 

• Uma saturação de óleo próxima de 0,15 de óleo/m³ de rocha aumenta as chances de 

maiores resultados econômicos. 

• Reservatórios com espessura entre 30 pés (9 m) e 50 pés (15 m) são os ideais 

candidatos porque limitam as perdas de calor para formações adjacentes. (Medeiros, 2008) 

 

2.6.1.3 Vantagens 

 

Segundo Rosa, et al.,(2006), a recuperação térmica por injeção de fluido quente é um 

método comprovado na prática para produzir óleos viscosos de baixo ºAPI. Em muitos casos, 

nenhum outro método pode ser aplicável para reforçar a recuperação primária ou secundária. 

Apresenta uma vantagem sobre a combustão in situ que é a de danificar menos os poços. 

Além disso, os métodos de injeção de vapor fornecem maiores vazões de injeção de calor do 

que os outros métodos térmicos, ou seja, mais calor é aplicado ao reservatório. 

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

saturações de óleo atrás da zona de vapor, para o processo de injeção contínua, podem ser 

muito baixas, não chegando sequer a 5%. 
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A água quente pode ser usada para transportar calor com variações mínimas nos 

equipamentos em relação a injeção de água convencional. Esse método é aplicável em zonas 

sensíveis à água doce ou em zonas de alta pressão, onde o vapor não pode ser empregado. 

  

2.6.1.4 Desvantagens 

 

As perdas de calor são significativas nas linhas de injeção, nos poços e na formação. 

Por causa disso, o calor não pode ser utilizado em reservatórios profundos, de pequena 

espessura ou que tenham baixa permeabilidade. 

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

eficiência. Operações a altas temperaturas acarretam riscos de segurança adicionais. 

A falha da cimentação, em poços de completação convencional, é freqüente sob 

operações térmicas. Os poços novos devem ser completados e equipados para operar 

submetidos a altas temperaturas. A produção de areia é comum em projetos térmicos. A 

formação de emulsão é possível com alguns óleos durante a injeção de vapor. (Rosa, et al., 

2006). 

 

2.6.1.5 Considerações econômicas 

 

Como o investimento inicial em geradores de vapor é alto, o aluguel de unidades 

portáteis para testar a resposta do reservatório ao método pode ser considerado para minimizar 

o risco. 

A disponibilidade e o custo do combustível para aquecimento da água ou geração de 

vapor são fatores importantes. Gás natural ou óleo, apresentam suas vantagens e 

desvantagens. Geradores alimentados a óleo podem converter cerca de 15 m3 de água para 

cada m3 de óleo queimado. Portanto, cerca de 1 m3 de óleo deve ser recuperado para cada 15 

m3 de água injetada como vapor. 

Operações térmicas requerem uma maior atenção do pessoal de engenharia e de 

operação para mantê-las eficientes. 

Óleos de alta viscosidade usualmente considerados para os projetos térmicos também 

são os de menor preço. O resultado do alto investimento, alto custo de operação e menor 
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preço de óleo é uma parte que deve ser bem considerada, uma vez que o lucro é relativamente 

baixo. 

Projetos de sucesso geralmente usam instalações centralizadas para diminuir custos de 

produção e de geração de vapor. (Rosa, et al., 2006). 

 

2.7 Conceitos termodinâmicos 

 

2.7.1 Diagrama de fases 

 

A caracterização de um sistema de fluido pode ser observada pelas relações entre as 

variáveis PVT. Esta por sua vez é comumente representada pelos chamados diagramas de 

fases. 

Um diagrama típico para fluidos contidos em reservatórios de petróleo pode ser visto 

na Figura 2-5. Neste diagrama de fases, observa-se o comportamento de uma determinada 

composição global do fluido do reservatório. (Thomas et. al, 2001).  

A curva dos pontos de bolha junto com a curva dos pontos de orvalho delimita uma 

região de coexistência de duas fases, em equilíbrio, uma fase líquida e uma fase no estado 

gasoso. À direita da curva dos pontos de orvalho está a região de misturas gasosas e à 

esquerda da curva dos pontos de bolha está a região das misturas líquidas. 

 As linhas no interior do envelope de fases são chamadas de linhas de qualidade e 

indicam as quantidades em porcentagem (ou fração) de fase líquida e gasosa na mistura. 

(Rosa, et al., 2006). 
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Figura 2-5 Diagrama de fases de misturas (Thomas et al., 2001) 

 

2.7.2 Equações de estado  

 

Um dos métodos mais usados na estimativa das propriedades termodinâmicas de 

substâncias puras ou misturas emprega equações de estado. Dentre elas destacam-se se as 

polinomiais cúbicas da família van der Waals (VDW) que são as mais amplamente utilizadas. 

(Bragança, 2002). Desde o aparecimento desta equação muitos autores vêm propondo 

equações que representem o comportamento dos fluidos como a Redlich e Kwong (1949). A 

criação de equações com desvios de funções que configuram modificações nas equações de 

Redlich e Kwong (1949) foram avaliadas e foram introduzidas nos estudos para analisar os 

dados PVT de substâncias puras, como também equações capazes de predizer o equilíbrio 

vapor - líquido de misturas multicomponentes. 

De acordo com Peng e Robinson (1975) e citado por Bragança (2002) tais equações 

citadas acima, apresentaram algumas deficiências em comum, como as falhas para gerar 

valores de densidades de líquidos satisfatórias. Nesse contexto, Peng e Robinson (1975) 
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apresentaram uma equação que fornece melhores valores de densidade do líquido, bem como 

pressões de vapor e razões de equilíbrio.  

Como foi dito anteriormente, o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. 

Dessa forma, na gestão de reservatórios atual, as mudanças na composição dos óleos têm sido 

estudadas e documentadas de maneira a apoiar eficientemente esta gestão. 

A equação de estado de Peng e Robinson geralmente é a mais utilizada pela indústria 

de petróleo para os cálculos de comportamentos de fluidos e tem a seguinte forma:  

 

3 �  4
+ 5 6 5  Θ

+�+ 8 6� 8  6�+ 5 6� 

 

 

Onde: 
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F
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Onde W é o fator acêntrico (associado ao grau de esfericidade da molécula) e “a e b “ 

são os parâmetros relacionados com a força de atração intermolecular e volume das 

moléculas. 

Correlações da literatura são usadas para dar fundamentação teórica e modelagem 

matemática aos simuladores numéricos de reservatórios. 

 

2.8 Simulação numérica de reservatórios 

 

A viabilidade econômica de um reservatório é influenciada  

pelo desempenho da produção em função das condições operacionais. Hoje, com o advento do 

computador e as evoluções de “hardware” e “software”, estudos de simulação são menos 

difíceis e menos dispendiosos. De fato, com a disponibilidade de software em computadores 

(2.3) 
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pessoais e interfaces gráficas de simulação de reservatório, esta se tornou uma ferramenta 

comum para a prática de geocientistas e engenheiros que por sua vez vem aumentando a 

eficiência das técnicas de gestão de reservatórios. 

A simulação numérica de reservatórios é uma das ferramentas essenciais para se 

estimar características e prever o comportamento de um reservatório de petróleo. 

Os simuladores podem ser classificados, segundo Rosa et al.(2006), entre físicos e 

matemáticos. Os simuladores físicos são os analógicos, os modelos reduzidos e os protótipos. 

Já os matemáticos possuem ainda uma segunda divisão: analíticos (modelos de fonte linear, 

equação de balanço de materiais, as curvas de declínio, etc), e numéricos. Os simuladores 

baseados nas equações de balanço de materiais são chamados de modelos numéricos 

simplificados: “tanque” ou “dimensão zero”, onde o reservatório é considerado uma caixa 

com as propriedades dos fluidos e rocha distribuídos uniformemente. 

Para processos térmicos, a simulação considera mais do que as capacidades de 

modelos analíticos e de suas correlações. Através da simulação, pode-se combinar a geologia 

do reservatório, as propriedades dos fluidos e dos poços, o histórico de injeção e produção de 

um reservatório específico e a física do fluxo do calor em processos de injeção de vapor e 

prever os efeitos do projeto de recuperação e o desempenho das estratégias operacionais.  

Rosa et al., (2006) ainda fazem uma classificação de acordo com a maneira pelo qual 

o comportamento físico e a característica de desempenho são tratados matematicamente:  

 

2.8.1 Modelo beta ou volumétrico 

 

No modelo tipo beta ou volumétrico, divulgado na literatura como black oil, o 

tratamento matemático envolve as funções de pressão, saturação e temperatura do 

reservatório. Admite-se que cada uma das fases – água e gás sejam constituídas de um único 

componente e que a fase óleo seja constituída do componente gás e do componente óleo 

(líquido). Embora se saiba que o óleo é composto por diversos componentes, conforme já foi 

dito anteriormente. 

 

2.8.2 Modelo composicional  
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O tratamento composicional leva em consideração não somente a pressão, a saturação 

e a temperatura do reservatório, mas também as composições das diversas fases presentes no 

meio poroso. Sendo assim, o óleo não é mais admitido como sendo formado por um único 

componente a exemplo do Black oil, mais sim pelos diversos hidrocarbonetos constituintes do 

óleo, como C1, C2, C3, etc. Como já foi explicado no tópico de características das misturas, 

geralmente o número de hidrocarbonetos é muito grande. Dessa forma costuma-se agrupar 

estes diversos componentes em pseudocomponentes.  

Simular considerando o modelo de fluido multicomposicional poderia representar 

melhor a realidade, uma vez que dentro do reservatório existem inúmeras frações de óleo, 

dentre elas, as mais leves que no início do projeto seriam mais rapidamente produzidas, 

deixando para o final, as frações mais pesadas que seriam produzidas através do incremento 

de temperatura no reservatório (Carvalho, 2011). 

O objetivo deste agrupamento é reduzir o tempo computacional que um tratamento 

mais rigoroso exigiria. Além do mais, simulações black oil são aplicáveis para muitos 

reservatórios, entretanto a ocorrência do fenômeno de transferência de massa e atualização do 

óleo in situ, por exemplo, exige um maior nível de sofisticação para caracterizar o 

comportamento do processo adequadamente. 

 

2.8.3 Modelo térmico 

 

Este modelo de simulador é usado quando é necessário considerar os efeitos da 

temperatura no interior do reservatório. Leva-se em consideração que os modelos térmicos 

devido às situações complexas, podem ser composicionais, quando são considerados os vários 

componentes presentes nas fases e uma abordagem termodinâmica mais elaborada ou 

pseudocomposicionais, quando se leva em conta o agrupamento destes componentes na 

modelagem de fluidos. 

Durante a injeção de vapor em um processo de recuperação avançada observam-se 

mudanças dramáticas na temperatura e pressão, as quais podem causar mudanças in situ da 

composição da fase líquida. Claramente, a mudança na composição das fases líquida e gás e 

os seus efeitos na dinâmica dos fluidos pode ser mais precisamente representado por um 

modelo composicional. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                       Aspectos Teóricos 

 

Liara Tavares Cavalcante  26 
 

Outras classificações para simuladores são conhecidas na literatura, as que levam em 

consideração o número de dimensões em unidimensional, bidimensional e tridimensional 

indica a direção do fluxo a ser considerada como também as classificações que levam em 

conta as fases eventualmente presentes no meio poroso como os sistemas monofásicos, 

bifásicos e trifásicos. 

 

2.9 Caracterização e agrupamento dos componentes pesados 

 

As propriedades dos fluidos dos reservatórios desempenham um papel fundamental na 

concepção e otimização dos processos de produção e instalações para um eficiente 

gerenciamento de reservatórios. A caracterização dos fluidos de maneira imprecisa e não 

confiável leva a grandes incertezas em estimativas de volume de hidrocarbonetos, impactando 

negativamente nas previsões finais de recuperação. 

Para prever o comportamento das fases e dos volumes de misturas de hidrocarbonetos 

usando a equação de estado, as propriedades críticas como pressão crítica "PC", temperatura 

crítica "TC", e fator acêntrico ω devem ser “dados” para cada componente presente na 

mistura, incluindo a fração pesada. Para os compostos puros, as propriedades requeridas são 

bem definidas. No entanto, as misturas multicomponentes como o gás natural e petróleo bruto 

contêm algumas frações pesadas que não são bem definidas, acarretando na identificação 

incompleta das misturas.  

Segundo Bragança (2002), os componentes mais pesados do que o C7+ por exemplo, 

não possuem as propriedades críticas conhecidas, sendo este problema podendo ser resolvido 

por caracterização experimental através da seguinte metodologia: 

1º Divide-se as frações mais pesadas em um número de frações com composição 

molar conhecida; 

2º Define-se massa molecular, densidade e ponto de ebulição de cada fração 

3º Estima-se as propriedades críticas e os parâmetros de interação binária através da 

equação de estado selecionada.  

As frações pesadas são muitas vezes aglomeradas e denominadas de "Fração-plus". 

Por exemplo, fração C7+ representa a soma da concentração de todos os componentes de 

heptano e superiores.  Em óleos pesados, os componentes mais pesados ditam o 

comportamento da viscosidade e controlam a deposição de asfaltenos, em alguns casos. Todas 
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essas propriedades e caracterizações são usadas como entradas para completar a modelagem 

matemática das equações de estado, cujos resultados são posteriormente usados como dados 

de entrada para os simuladores de reservatórios. 

Os resultados da caracterização do fluido não podem ser usados diretamente em 

estudos de simulação de reservatórios. Estes dados são utilizados pela primeira vez como 

insumos em estudos de modelagem de fluidos. A interpretação dos dados PVT e a modelagem 

de óleos pesados exigem um agrupamento confiável em pseudocomponentes dos 

componentes do C7+ devido ao fato de que a maioria dos óleos pesados possui no mínimo esta 

fração como mais significativa, ou seja, a maioria dos óleos encontrados na bacia potiguar 

possui frações superiores ao heptano. Os modelos que correlacionam à viscosidade em função 

da pressão, temperatura e RGO são necessários para capturar as variações de composição 

existentes.      

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                          Estado da Arte 

 

Liara Tavares Cavalcante  28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
Estado da Arte 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                          Estado da Arte 

 

Liara Tavares Cavalcante  29 
 

3 Estado da arte 

 

A revisão dos aspectos teóricos sobre recuperação avançada de petróleo, a injeção 

contínua de vapor e a simulação numérica de reservatórios foi realizada com o intuito de 

demonstrar a contribuição dessas teorias para o trabalho em foco e estudos subseqüentes.  

Simuladores numéricos composicionais passam a ser utilizados pelos engenheiros de 

petróleo para mensurar a influência da composição do fluido no fator de recuperação do óleo 

e analisar os efeitos da aplicação do processo térmico, em especial da injeção contínua de 

vapor na composição do fluido. 

A destilação por vapor é um dos mecanismos que pode contribuir significativamente 

para a redução de saturação dos óleos e conseqüentemente para a produção de alguns desses. 

Sendo assim, as mudanças na composição do petróleo no reservatório durante o processo 

térmico de recuperação são levadas em consideração nos estudos relacionados a seguir. 

 

Ferrer, L. et al., 1980 - Fizeram um estudo sobre os simuladores em injeção de vapor devido 

à ampla utilização do método de recuperação na Venezuela e do crescimento das tecnologias 

para aprimorar tal método, surgindo portanto, a necessidade de simulação abrangendo o 

máximo de detalhes deste processo. A simulação foi aplicada em reservatórios de óleo 

pesados considerando um sistema trifásico, multicomponente, variando a composição de 3 

(três) e 4 (quatro) componentes em três dimensões. Foi realizado o cálculo de diferenças 

finitas para ambas as considerações de números de componentes na simulação. 

 

Killough, J.E., et al., 1985 – No 5º (quinto) projeto de solução comparativa do SPE (Society 

of Petroleum Engineers), os autores fizeram uma análise de resultados para simuladores de 

fluidos miscíveis de 4 componentes e modelos de simulação totalmente composicional para 

três casos que variaram de cenários dominados por condições imiscíveis para cenários em que 

a pressão mínima de miscibilidade foi mantida constante. No geral, constatou-se uma boa 

concordância entre os resultados dos modelos. Nesse trabalho, a questão de que tipo de 

simulador usar, como 4 componentes ou totalmente composicional foi avaliada e contribuiu 

para os estudos de simulação e foi uma tentativa de fornecer uma validação para dois tipos de 

simuladores de reservatórios. Sete (7) companhias petrolíferas participaram do projeto e 

apresentaram resultados para os três cenários propostos e a eficiência dos simuladores foi 

comparada de acordo com o “time step”, número de iterações não lineares e tempo de 
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processamento. Os autores concluíram que a formulação composicional oferece um resultado 

mais preciso para a fase gasosa e o modelo de 4 componentes que inclui o componente mais 

volátil apresenta resultados de produção similares ao composicional. 

 

Aziz, K., et al., 1987 – Realizaram um estudo de comparação e validação entre simuladores 

comerciais em problemas de injeção de vapor utilizando modelos Black oil e composicionais 

em diferentes ciclos. Tais aplicações, nos dois diferentes modelos de simulação geraram 

diferentes respostas nos parâmetros estudados e serviram para o desenvolvimento de novos 

modelos e a otimização do desempenho de simuladores de reservatórios existentes.  

 

Richardson, W. C., Fontaine, M. F., Haynes, S., 1992 – Concluíram que os efeitos da 

destilação por vapor em reservatórios submetidos à injeção contínua de vapor precisam ser 

detalhados e usaram simuladores composicionais na modelagem numérica para mensurar o 

desempenho de produção destes reservatórios. Sendo assim, fizeram uma investigação 

experimental a cerca dos efeitos do calor nas propriedades da água e de óleos (13 – 33 ºAPI). 

Richardson, W. C., Chu, C., 1994 – Trabalharam na análise composicional do óleo 

remanescente em um campo maduro submetido à injeção contínua de vapor, usando a 

simulação numérica como suporte e incluíram o mecanismo de destilação por vapor na análise 

dos processos de injeção como um adicional na gestão de reservatórios de petróleo. Os efeitos 

composicionais no óleo residual observados no campo foram suportados através da 

simulação. A simulação foi “explicita” usando pseudocomponentes voláteis. Os resultados 

mostraram que a distribuição dos componentes dos hidrocarbonetos foi relevante no trabalho 

do laboratório.  

 

Lolley, C. S., Richardson, W. C., 1997 – Constataram que as mudanças composicionais são 

significantes em análises de óleos residuais em reservatórios submetidos à injeção contínua de 

vapor.  A fim de justificar essas alterações, a produção de hidrocarbonetos condensados de 

reservatórios de óleos pesados e a formação do banco de solvente in situ, uma modelagem de 

simulação numérica térmica de reservatórios totalmente composicional, e uma pesquisa da 

equação de estado, que abranja esta abordagem, foram realizadas.  A inclusão dos efeitos 

composicionais na simulação térmica mostrou que é necessário desenvolver a mensuração das 

propriedades dos óleos para composição no simulador. Este trabalho foi uma evolução do 

avanço contínuo da simulação térmica composicional. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                          Estado da Arte 

 

Liara Tavares Cavalcante  31 
 

Cicek, O., Ertekin, T., 1999 – Analisaram as mudanças que ocorrem num reservatório de 

petróleo devido as variações de temperatura e pressão durante a injeção de vapor. Tais 

perturbações provocam mudanças de composição do líquido e nas fases de hidrocarbonetos 

gasosos. Dessa forma, os autores constataram que estes efeitos na dinâmica dos fluidos 

podem ser mais precisamente representados por um modelo composicional do que em um 

modelo Black oil.  Variáveis dos mecanismos foram analisadas, por exemplo: saturação, 

distribuição da composição, pressão capilar, peso molecular, espessura do reservatório, taxa 

de injeção de vapor, qualidade e temperatura do vapor injetado. 

 

Bragança, G. H., 2002 – Realizou um estudo que propunha averiguar a sensibilidade dos 

parâmetros termodinâmicos no escoamento do fluido. Com os resultados apresentados, ela 

verificou e validou a adequação das equações de estado utilizadas na modelagem dos óleos 

pesados. Além disso, propôs uma metodologia de análise de modelagem de fluidos de 

reservatório para melhores predições de produção de óleo. Uma modelagem composicional 

dos fluidos foi realizada passando pela amostragem dos fluidos, experimentos laboratoriais, 

ajustes nas equações de estado e adequação para simulação do escoamento do fluido. A autora 

concluiu dentre várias observações que as formas de agrupamentos dos pseudocomponentes 

podem provocar deslocamentos nas curvas de produção a determinadas temperaturas. Além 

disso, constatou que os as caracterizações dos fluidos podem ser distorcidas e as análises de 

desagrupamentos em alguns tipos de fluidos podem ser necessárias. 

 

Salehirad,Y., et al., 2005 – A variação que ocorre com a profundidade do reservatório é 

chamada de gradação composicional, e várias propriedades dos componentes dos fluidos 

como fração molar dos componentes mais leves, densidades e RGO sofrem alterações junto 

com esta variação de composição. Nesse contexto, os autores abordaram vários relatórios 

completos PVT em diferentes profundidades do reservatório Asmari que mostram variações 

em definitivo na composição e nas propriedades físicas (especialmente de pressão de 

saturação). Também um método de regressão foi aplicado utilizando um pacote de PVT para 

caracterizar o sistema de fluido de reservatório. Finalmente, os resultados foram preparados 

para uso em simulação de reservatórios e concluiu-se que as propriedades dos fluidos dos 

reservatórios variam com a profundidade de forma inversa, que o ajuste da equação de estado 

de Peng – Robinson foi adequada e a divisão do C7+ em três componentes também foi 

adequada e que outras características de fluidos além da pressão de saturação e da composição 

não são tão significantes.  
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Carvalho, T. P., 2010 - Realizou um estudo dos sistemas multicomponentes no processo de 

injeção cíclica de vapor, levando em consideração características da bacia potiguar do 

nordeste brasileiro onde existem reservatórios que contém óleos pesados. O pesquisador 

realizou um estudo de simulação numérica analisando a produção de óleo e o fator de 

recuperação variando alguns parâmetros operacionais como vazão de injeção, temperatura e 

especialmente agrupamento das frações do óleo em pseudocomponentes. Através desse 

estudo, foi possível observar como estes parâmetros influenciam na produção. Constatou-se 

ainda que as alterações nas vazões e temperaturas afetam na produção de óleo e que variações 

do número de pseudocomponentes não influenciaram relevantemente na produção de óleo, 

mas teve ampla significância no tempo computacional.  

Os trabalhos descritos acima comprovam que a abordagem composicional na 

simulação numérica de reservatórios é uma necessidade. A caracterização adequada do fluido 

na criação do modelo é um parâmetro que deve ser analisado para resultados de simulação 

confiáveis.  

A composição precisa do fluido pode ser definitiva para o aumento na produção de 

petróleo em processo de injeção contínua de vapor. Em alguns estudos foi mostrado que a 

presença de componentes leves no óleo favorece a destilação por vapor. Tal fato acentua o 

deslocamento do óleo para os poços produtores. Outros estudos, por sua vez, estão sendo 

realizados com o intuito de mostrar que em alguns casos a atualização do óleo in situ através 

de simuladores composicionais pode ser uma grande vantagem para precisão da recuperação 

de óleo. 
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4 Materiais e métodos 

O objetivo desse capítulo é mostrar as ferramentas, métodos e materiais utilizados para 

obtenção dos resultados, bem como as etapas necessárias para execução do mesmo. A 

caracterização do modelo base e de fluidos se torna essencial para estabelecer parâmetros 

comparativos e de bom entendimento.  

O foco principal foi modelar a aplicação do método de injeção contínua de vapor em 

reservatórios sintéticos com características físicas semelhantes aos da bacia potiguar e obter o 

máximo de esclarecimento sobre os simuladores composicionais no que diz respeito as 

diferenças e / ou semelhanças de resultados (produção acumulada, tempo de simulação, fator 

de recuperação, etc.) que os contextos apresentam.  

Nos tópicos seguintes a descrição das ferramentas e métodos adotados são 

apresentados:  

 

4.1  Ferramentas computacionais  

 

4.1.1 Winprop – CMG ( Computer Modelling Group) 

 

O módulo Winprop da CMG versão 2009.10 é uma ferramenta que usa as 

propriedades de equilíbrio multifásico da equação de estado para: 

 

• Modelar fluidos; 

• Agrupamento (“Lumping”) de componentes; 

• Ajuste de dados de laboratório através da regressão; 

• Simulação de processos de contato múltiplo; 

• Construção do diagrama de fases; 

• Simulação de experimentos de laboratório (liberação diferencial, teste do separador 

óleo – gás, etc.). 

 
Com o WinProp,  pode-se avaliar o comportamento de fases dos sistemas gás – óleo 

no reservatório, gerar propriedades dos componentes e exportá-las para o simulador 

pseudocomposicional STARS e outros simuladores (IMEX e GEM). 
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4.1.2 Módulo STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir 

Simulator) 

 

O estudo de simulação do presente trabalho foi realizado através do módulo STARS 

(Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator) – versão 2009 da CMG 

(Computer Modelling Group). Este programa é um simulador comercial trifásico e  

multicomponente que modela recuperações térmicas de petróleo, como injeção contínua e/ ou 

cíclica de vapor, injeção de vapor com aditivos, combustão in situ, etc. O sistema admite 

malhas cartesianas, cilíndricas ou de profundidades e espessuras variáveis. Análises com 

configuração bidimensional e tridimensional são possíveis com qualquer um destes sistemas 

de grade.  

As simulações nesse programa têm como dados de entrada a configuração da malha e 

o modelo físico, que consistem nas características do meio, propriedades físicas da rocha-

reservatório, presença de aqüíferos, capa de gás, propriedades dos fluidos e condições de 

contorno (descrição das fronteiras do reservatório), processo de recuperação (método, 

quantidade, orientação, distribuição e atribuições dos poços) e condições iniciais. Como 

resultado, obtém-se, por exemplo, a produção acumulada de óleo e vazão de óleo e água nos 

poços produtores, além de outras análises (Medeiros, 2008). 

 

4.2  Modelo físico 

O modelo físico adotado neste estudo refere-se a um reservatório homogêneo (em 

forma de paralelepípedo) com características da bacia potiguar.  

O modelo segue a configuração de malha 5-spot, que é constituído de um poço 

produtor no centro da malha e quatro injetores nos vértices. Para fins de tempo de simulação e 

como não há interferência na simetria do problema, foi utilizada a divisão da malha em 4 

(quatro), tendo como representação final uma malha de ¼ de 5-spot. 

A Figura 4-1 representa o reservatório em três dimensões. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                  Materiais e Métodos 

 

Liara Tavares Cavalcante  36 
 

 

Figura 4-1 Modelo físico (Reservatório) 

 

Os dados de simulação para o modelo físico usados no processo estão enumerados na 

Tabela 4-1. As propriedades da rocha e reservatório estão discriminadas na Tabela 4-2. As 

características operacionais do modelo que são descritas na  Tabela 4-3. 

Estas características são baseadas nos reservatórios encontrados na bacia potiguar. 

 

Tabela 4-1.  Características do reservatório 

Características                  Valores 

Modelo de Malha  1/4 de Five Spot 

Número de Blocos 9200 blocos 

Dimensões (comprimento = largura) 20 blocos x 5m = 100 m 

Área do reservatório 10.000 m² 

Espessura das camadas 20 camadas – 1 m; 3 camadas – 3 m = 29 m 
Espessura da zona de óleo 20 m 

 
 

Têm-se o menor refinamento (cada camada possui três metros de profundidade) da 

malha na parte inferior do reservatório, que representa o aqüífero com 9 m (metros) de 

espessura.  

Os valores das tabelas abaixo são baseados em estudos de simulações anteriores. 
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Tabela 4-2.  Propriedades da rocha-reservatório  
Reservatório 

Propriedades                  Valores 

Profundidade  200 m  

Pressão do Reservatório (kPa/ psi) @ 200m 1980 / 287,2 

Profundidade do contato óleo- água 220 m  

Saturação de água conata (%) 28 

Saturação média inicial de óleo (%) 72 

Temperatura inicial (ºF / K / ºC) 100,4 / 311,1/ 38 

Volume de original de óleo – volume “in 
place” (m³std)  

209.339 

Rocha 

Propriedades                  Valores 

Compressibilidade efetiva da rocha (1/kPa) 4,53 x 10-4 

Condutividade térmica da rocha (J/m.s.°K) 1,73 

Condutividade térmica da água (J/m.s.°K) 0,62 

Condutividade térmica do óleo (J/m.s.°K) 0,13 

Condutividade térmica do gás (J/m.s.°K) 0,04 

Permeabilidade horizontal – Kh (mD) 1000 

Permeabilidade vertical – Kv (mD) 100 

Porosidade – φ (%)  30% 

 

Tabela 4-3. Características Operacionais do Modelo Base 

Características                  Valores 

Distância entre poços (m) 142 

Temperatura de injeção (ºC/ ºF) 287 / 550 

Vazão de injeção (t/dia) 25 

Título do vapor 55% 

Intervalo de completação 
Injetor = 1ª a 8ª camada; Produtor = 1ª a 

15ª camada 

Tempo de projeto 15 anos 
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4.3  Permeabilidades relativas 

Os dados referentes à permeabilidade relativa do modelo de fluidos estão ilustrados na 

Figura 4-2 [nela estão representadas as curvas de permeabilidades relativas para o sistema 

óleo-água – krow e permeabilidade relativa à água – krw.] 

 

 

Figura 4-2 permeabilidade relativa em função da saturação de água 

 

4.4  Modelo de fluidos 

As análises realizadas nesse trabalho foram executadas a partir de dados de um 

modelo de fluidos semelhantes aos encontrados nos reservatórios na bacia potiguar. Os dados 

PVT do fluido, grau ºAPI, as composições e frações molares foram obtidas deste modelo e 

foram tratadas como base para os modelos de fluidos no reservatório. A Tabela 4-4 mostra a 

composição molar de um fluido até o pseudocomponente C20+, a densidade do 

pseudocomponente mais pesado e sua massa molar e a classificação API do óleo. (Modelo de 

fluidos semelhantes aos encontrados na bacia potiguar). 
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Tabela 4-4.  Composição molar do Fluido 

Propriedades e composições molares do fluido 

de reservatório 

Componentes Fluido de reservatório 

Co2 0,45 

N2 0,27 

C1 9,91 

C2 0,18 

C3 0,27 

IC 4 0,1 

NC4 0,13 

IC 5 0,04 

NC5 0,05 

C6 0,05 

C7 0,07 

C8 0,1 

C9 0,04 

C10 0,12 

C11 0,63 

C12 0,73 

C13 1,39 

C14 2,06 

C15 2,73 

C16 1,41 

C17 2,15 

C18 1,53 

C19 4,03 

C20+ 71,58 

DENSIDADE DO C20+ = 0.9763 

MASSA MOLAR DO C20+ 

RGO = 6,09 m³ std / m³ std 

 

 

Nas Tabela 4-5 e Tabela 4-6 estão os dados PVT do modelo de fluidos estudado, bem 

como os dados de viscosidade variando com a pressão. 
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Tabela 4-5.  Análise PVT 

Dados PVT do modelo de “Fluido Base” 

@Temperatura 38º C 

Pressão (kPa / psi) Bo (m³ r / m³std) Rs (m³ std/ m³std) ρo (g/cc) 

7448,27 / 1080,28 1,0241 35,65 0,9364 

5985,00 / 868,05 1,0254 35,65 0,9352 

5004,35 / 725,82 1,0268 35,65 0,9340 

4023,64 / 583,58 1,0282 35,65 0,9327 

2650,76 / 384,46 (Psat) 1,0299 34,7 0,9330 

1572,01 / 228 1,0251 22,4 0,9355 

101,01 /14,65 1,0154 0,00 0,9414 

Bo – fator volume – formação do óleo 

Rs – razão de solubilidade gás- óleo  

ρo – densidade do óleo 

 

Tabela 4-6.  Viscosidade do óleo em função da pressão 

Pressão  

(kPa / psi) 

Viscosidade do óleo  

µo (cP) 

7448,27 / 1080,28 819,2 

5985,00 / 868,05 794,4 

5004,35 / 725,82 796,6 

4023,64 / 583,58 741,6 

2650,76 / 384,46 (Psat) 706,2 

1572,01 / 228 816,3 

101,01 /14,65 1121,1 

 

 

Foram consideradas as análises realizadas a partir do modelo de fluidos descrito nas 

tabelas 4.5 e 4.6 e vários tipos de agrupamentos em pseudocomponentes foram realizados 

para avaliação da influência da composição do óleo nos resultados esperados.  

Segundo Bragança (2002 apud Whitson-Brulé, 2000), algumas questões em relação à 

caracterização de uma mistura de petróleo com objetivos de simular o fluxo de fluidos em 

meios porosos são consideradas: 
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. Quantos componentes devem ser usados? 

. Como os componentes devem ser agrupados? 

. Como as propriedades dos pseudocomponentes são calculadas? 

 

Na primeira etapa, o sistema de fluido foi representado por um grande número de 

componentes (C1, C2, C3,..., C29, C30 até C40+). Cálculos de pressão de saturação são realizados 

com este sistema multicomponente para verificar a adequação da EOS. 

Os fluidos do reservatório tipicamente consistem de componentes definidos, tais como 

CO2, N2, C1, C2, etc., e heptanos e até componentes mais pesados (C7+). Como exemplo, a 

análise laboratorial de fluido de um reservatório inclui geralmente uma análise cromatográfica 

a gás da fração C7+ em números de carbono simples (SCN) em frações de até C30+. 

A divisão da fração mais pesada é usada para definir uma função de distribuição 

relativa das frações molares dos pesos moleculares desta fração. Três funções de distribuição 

estão disponíveis no módulo WinProp da CMG: exponencial, exponencial de dois estágios e 

distribuição gama. A implementação das funções de distribuição depende dos dados 

experimentais disponíveis. 

Se nenhuma análise estendida dos componentes está disponível, ou seja, apenas fração 

molar, SG (densidade) e MW  (massa molecular) da fração mais pesada são conhecidos, os 

parâmetros da função de distribuição devem ser ajustados aos dados conhecidos. A função de 

distribuição é usada para gerar as frações molares dos números simples de carbono e massa 

molecular.  

A representação de muitos componentes não é prática para a simulação composicional 

por causa do excesso de tempo de execução e requisitos de memória. A segunda fase envolve 

a formação de grupos do sistema de muitos componentes em menos pseudocomponentes.  

No módulo WINPROP é usada uma função chamada “Lumping” para realizar os 

agrupamentos cujo número pode ser introduzido pelo usuário ou o programa pode gerar os 

pseudocomponentes usando um algoritmo interno.  

Após a montagem do modelo de fluidos multicomponentes, o agrupamento para o 

modelo de fluido base foi criado, acumulando os componentes em 09 pseudocomponentes de 

acordo com a Tabela 4-7. Os dados obtidos de peso molecular e gravidade específica do C40+ 

foram calculados pelo Winprop, através da função “spliting” que expande a fração mais 

pesada em frações mais leves. 
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A divisão da fração mais pesada do fluido original, a C20+, teve como finalidade 

distribuir a fração molar de forma mais representativa, uma vez que esta possui uma fração 

cerca de 72% do peso total do fluido (Ver tabela 4.4). 

 

Tabela 4-7 Modelo de 09 pseudocomponentes 

Pseudocomponentes Fração Molar (%) 

CO2 0,45 

N2 0,27 

C1 – C3 10,35 

iC4 – nC5 0,32 

C6 – C12 1,74 

C13 – C24 33,59 

C25 – C34 20,71 

C35 – C39 7,10 

C40+ 25,47 

 

ºAPI (óleo), a 38ºC = 16.38 (dado após “pseudoização”) 

Peso molecular do C40+ = 837,55 

Gravidade específica do C40+ = 1,03 

 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada. está representado o gráfico de 

viscosidade do óleo do modelo base de fluidos com 09 pseudocomponentes em função da 

temperatura. 
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Figura 4-3- Gráfico de viscosidade x Temperatura 

 

Com os dados de fluidos inseridos no módulo WinProp, a finalidade agora é obter um 

modelo confiável do fluido do reservatório onde se possa simular o método térmico de 

recuperação avançada de petróleo - injeção contínua de vapor. Para que isso ocorra é 

necessário ajustar os dados calculados no simulador de fases às características do fluido. O 

ajuste é realizado através da regressão dos parâmetros dos coeficientes de interação e do 

pseudocomponente mais pesado do fluido. 

 

4.4.1 Fluxograma da análise PVT  

 

O módulo WinProp foi utilizado para ajustar os dados do modelo composicional 

original com os pseudocomponentes ou agrupamentos realizados que foram definidos na 

Tabela 4.7.  

A seqüência no WINPROP é mostrada na  Figura 4.4 
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Figura 4-4 Fluxograma de análise PVT de um fluido de reservatório no simulador 

   

4.4.1.1 Regressão 

Foram realizadas regressões com o módulo WinProp para ajustar a pressão de 

saturação de óleo, de 340,30 psi para 384,46 psi (psat exper). Os ajustes da densidade do óleo 

e dos dados de liberação diferencial também foram realizados. 

Os resultados dos ajustes para a razão de solubilidade e do fator volume - formação do 

óleo são mostrados na Figura 4-5. O ajuste da viscosidade do óleo é mostrado Figura 4-6. Os 

modelos se ajustaram bem aos dados experimentais. 
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Figura 4-5 Gráfico de regressão da razão de solubilidade do gás – óleo (Rs) e do fator 
volume - formação (Bo) versus a pressão (psi) 

 

Figura 4-6 Gráfico da regressão da viscosidade do óleo 

 

4.4.1.2 Diagrama Pressão x Temperatura 

Com o diagrama P x T permite-se analisar o comportamento do óleo. Nesse estudo, 

através do módulo WinProp, foi construído um gráfico para o modelo de fluidos base (09 
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pseudocomponentes) mostrado na Figura 4-7 que mostra que o modelo de 09 

pseudocomponentes representa bem o fluido multicomponente. Nesta figura, percebe-se que o 

envelope de fases para as duas modelagens são idênticos. 

De acordo com os dados iniciais do reservatório tomando como referência o topo, tem-

se a pressão de 1978,8 kPa (287 psi) a uma temperatura de 38 º C (100º F). 

 

 

Figura 4-7 Gráfico Pressão x Temperatura do óleo 

 

4.4.2 Agrupamentos em pseudocomponentes 

Após a realização dos ajustes das equações de estado e dos dados experimentais com 

os calculados através da regressão numérica, torna-se necessário analisar os agrupamentos em 

pseudocomponentes para avaliar as possíveis influências das configurações dos fluidos na 

simulação de reservatório submetidas ao método de recuperação especial aplicado para 

estudo. 

Na Tabela 4-8 têm-se os agrupamentos realizados de pseudocomponentes separados 

por cores. Por exemplo, o grupo 1, chamado de modelo de 03 pseudocomponentes possui 

apenas três pseudocomponentes na fase óleo: CO2–C3 representando o pseudocomponente 
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gás, C4–C3, representando um pseudocomponente da fase óleo e o C40+ separado 

representando a fração mais pesada do óleo. O grupo 4 por sua vez indica os agrupamentos 

realizados em 09 pseudocomponentes, começando pelo gás, depois os componentes mais 

leves até as composições mais pesadas da fase óleo, e por fim o C40+ isolado. E assim segue 

essa configuração para o restante dos grupos, sendo 4 casos mantendo o componente mais 

leve e o componente mais pesado.  

Estes agrupamentos foram realizados com base no modelo multicomponente de 40 

componentes que foi explicado na seção 4.4. 
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Tabela 4-8 Tipos de Agrupamentos 

Quadro Resumo da Análise de Agrupamentos 

Pseudo - 
componentes  

Composição 
Molar 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 

3 
 3         

(C40 A) 
5 9 

9                     
(C40 A) 

14 
14                  

(C40 A) 

Co2 0,45% 

CO2 - C3     
(11,07%) 

CO2 - C3                  
(11,07%) 

CO2 - C3     
(11,07%) 

CO2            
(0,45%) 

CO2                
(0,45%) 

CO2                
(0,45%) 

CO2         
(0,45%) 

N2 0,27% 
N2               

(0,27%) 
N2                  

(0,27%) 
N2                  

(0,27%) 
N2                  

(0,27%) 

C1 9,90% 

C1 - C3        
(10,35% 

C1 - C3           
(10,35% 

C1 - C3           
(10,35% 

C1 - C3           
(10,35% 

C2 0,18% 

C3 0,27% 

IC4 0,10% 

IC4 - C39     
(63,51%) 

IC4 - NC5           
(0,32 %) 

IC4 - NC5           
(0,32 %) 

IC4 - NC5           
(0,32 %) 

IC4 - NC5           
(0,32 %) 

IC4 - NC5           
(0,32 %) 

IC4 - NC5           
(0,32 %) 

NC4 0,13% 

IC5 0,04% 

NC5 0,05% 

C6 0,05% 

C6 - C40              
(88,86%)                          

C6 - C15      
(7,91%) 

C6 - C12      
(1,74%) 

C6 - C10         
(0,38%) 

C6 - C9       
(0,26%) 

C6 - C9            
(0,26%) 

C7 0,07% 

C8 0,10% 

C9 0,04% 

C10 0,12% 

C10 - C13 
(2,87%) 

C10 - C13       
(2,87%) 

C11 0,63% 

C11 - C20       
(20,26%) 

C12 0,73% 

C13 1,39% 

C13 - C24 
(33,59%) 

C14 2,06% 

C14 - C17 
(8,34%) 

C14 - C17       
(8,34%) 

C15 2,73% 

C16 1,41% C15 - C39 
(55,27%) C17 2,15% 
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C18 1,53% 

C18 - C21 
(12,6%) 

C18 - C21        
(12,6%) 

C19 4,03% 

C20 3,61% 

C21 3,43% 

C21 - C29       
(25,31%) 

C22 3,26% 

C22 - C25    
(12,07%) 

C22 - C24        
(9,28%) 

C23 3,09% 

C24 2,94% 

C25 2,79% 

C25 - C34 
(20,71%) 

C25 - C27       
(7,95%) 

C26 2,65% 

C26 - C29 
(9,81%) 

C27 2,51% 

C28 2,39% 

C38 - C30       
(6,8%) 

C29 2,27% 

C30 2,15% 

C30 - C34       
(9,31%) 

C30 - C33 
(7,98%) 

C31 2,04% 

C31 - C33       
(5,83%) 

C32 1,94% 

C33 1,84% 

C34 1,75% 

C34 - C37    
(6,49%) 

C34 - C36       
(4,99%) 

C35 1,66% 

C35 - C39 
(7,10%) C35 - C40           

(32,93%) 

C36 1,58% 

C37 1,50% 

C37 - C40       
(29,69%) 

C38 1.42% C38 - C39    
( 2.77%) C39 1.35% 

C40+ 25.42% 
C40+           

(25,42%) 
C40+           

(25,42%) 
C40+           

(25,47%) 
C40+            

(25.42%) 

 

4.4.3 Análise de Sensibilidade 

Nesta seção é realizada uma análise de sensibilidade para verificar se a modelagem de 

fluidos afeta a produção acumulada e o fator de recuperação quando se variam alguns fatores 

como temperatura e/ou vazão de injeção de vapor. Utilizou-se um planejamento fatorial para 
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realizar tal análise. Os parâmetros foram variados em três níveis de acordo com a Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. Nesta tabela mostram-se os três parâmetros 

operacionais escolhidos para determinar o efeito no processo de injeção contínua de vapor 

simulado neste trabalho. Cada parâmetro foi variado em dois níveis (máximo e mínimo). Por 

exemplo, para observar o efeito da vazão de injeção de vapor no sistema, esta foi variada em 

15 e 40 (T/dia).  

 

Tabela 4-9 Parâmetros escolhidos com seus respectivos níveis 

Tabela de níveis 

Parâmetro 
Valor mínimo (-1) Valor intermediário (0) Valor máximo (+1) 

Temperatura de injeção 
(T) - °F 

480 550 665 

Vazão de injeção                          
(Q) - t/dia 

15 25 40 

Modelo de fluidos  03 pseudocomponentes 
9                                        

pseudocomponentes 
14                           

pseudocomponentes 

 

Foi feito o planejamento do experimento para os modelos de fluidos com 03, 09 e 14 

pseudocomponentes.  

Na Tabela 5-2 seguem as variações dos níveis dos fatores estudados com suas 

respectivas respostas: uma temperatura média de 550°F e 25 t/dia que é a temperatura e 

injeção, respectivamente, do modelo base e suas variações para máximos e mínimos. 

Para a interpretação dos dados e resultados da análise de sensibilidade tem-se a 

seguinte nomenclatura: 

Fatores são as variáveis independentes que em principio influenciam na resposta. 

Resposta são variáveis dependentes dos fatores. Propriedade de interesse do 

Pesquisador  

Nível é o grau ou faixa de variação que um fator sofrerá. 

Interação é a influencia que podem ter vários fatores na resposta. 

 

A influência dos parâmetros operacionais sobre as respostas foi analisada através do 

diagrama de Pareto (Ver Erro! Fonte de referência não encontrada.) . O uso desse recurso 
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permite identificar quais os parâmetros operacionais e suas interações que possuem 

influências significativas sobre cada resposta. Nesse diagrama, os efeitos cujos retângulos 

estiverem à direita da linha divisória (p = 0,05) influenciam de forma significativa na resposta 

com 95% de confiança. Os efeitos positivos indicam um aumento da variável resposta, 

enquanto que os efeitos negativos indicam que um aumento ou modificação do parâmetro ou 

interação analisada reduz a variável resposta considerada. 

 

 

Figura 4-8- Exemplo de Diagrama de Pareto



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                  Materiais e Métodos 

 

Liara Tavares Cavalcante  52 
 

4.5 Metodologia de trabalho 

 

Nesse trabalho foram realizadas as seguintes etapas para obtenção e análise dos 

resultados: 

� Criação do modelo de fluidos e ajuste de dados; 

� Criação do modelo físico de reservatório com as características físicas e 

operacionais para simulação do método; 

�  Simulação numérica; 

�  Realização de diversas comparações entre as diferentes modelagens de fluidos 

para análise das respostas de produção acumulada e fator de recuperação; 

� Análise de sensibilidade através de um planejamento fatorial que nos mostra se 

alguns fatores operacionais como temperatura e vazão de injeção, junto com as diferentes 

modelagens de fluidos interferem nas respostas. Na análise de sensibilidade são utilizados 

diagramas de Pareto e superfícies de resposta para verificar a significância dos fatores e suas 

interações. 

� Análise do tempo de simulação das diferentes modelagens de fluidos; 

� Alteração nas frações molares dos pseudocomponentes do óleo para se 

observar como se comportam as curvas de produção em condições diferentes de viscosidade; 

� Extrapolação no tempo de simulação para as modelagens a fim de se observar 

o comportamento das curvas de produção em longo prazo para alguns casos de modelos de 

fluidos; 

� Análise dos resultados sintetizados em algumas conclusões definitivas e 

recomendações para estudos posteriores; 
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5 Resultados e discussões 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e considerações realizados sobre a 

abordagem composicional no sistema de injeção contínua de vapor. As influências das 

variáveis analisadas na recuperação de óleo e as comparações entre os modelos de fluidos nos 

fatores de recuperação e principalmente na produção acumulada de óleo também foram 

abordadas. 

Foi realizado um planejamento fatorial simples variando alguns parâmetros 

operacionais (temperatura, vazão de injeção e modelagem de fluidos) a fim de constatar os 

principais parâmetros de influência na resposta. 

Dentre as diversas análises, foram executadas comparações entre o sistema sem 

injeção contínua de vapor, para os modelos de fluidos de 03, 09 e 14 pseudocomponentes e o 

sistema submetido à injeção contínua de vapor para os mesmos três modelos. Análises PVT e 

resultados de recuperação de óleo foram elaboradas, como também os mapas de saturações 

para alguns casos de modelagens. 

Ainda neste capítulo é mostrado um modelo sintético de óleo, com as viscosidades dos 

fluidos alteradas, com o objetivo de analisar os resultados de recuperação de óleo para este 

caso. Os tempos de simulação e extrapolação do tempo de análise para o estudo também 

foram analisados. 

 

5.1 Análise dos modelos de fluidos do reservatório com e sem injeção 

contínua de vapor  

 

Foram realizadas simulações da recuperação de óleo do modelo base de injeção 

contínua de vapor para compará-lo com o mesmo modelo de fluidos, porém sem ser 

submetido à injeção de vapor. As características do modelo base foram mostradas na Tabela 

4-1 e Tabela 4-3. 

Os modelos de agrupamentos de fluidos utilizados para o comparativo entre a 

recuperação primária e a recuperação por injeção contínua de vapor foram os modelos de 

fluidos com 03 pseudocomponentes, 09 e 14 pseudocomponentes.  

A Figura 5-1 mostra o gráfico de recuperação de óleo do modelo com 03 

pseudocomponentes. Nota-se que no modelo sem injeção tem-se um Fr de cerca de 10% e no 
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modelo com injeção o fator de recuperação cresce para aproximadamente 56% (em 15 anos 

de produção). Foram omitidos os gráficos de fração de recuperação de óleo para os outros 

modelos de fluidos por apresentarem resultados semelhantes e mesma evolução da curva. 

.  

 

Figura 5-1 Gráfico comparativo de fator de recuperação de óleo para os modelos 03 
pseudocomponentes , com injeção de vapor e sem injeção. 

 

A Figura 5-2 mostra a evolução da vazão de óleo em função do tempo. Nesta figura 

observa-se um pico de produção que ocorre com a chegada do banco de óleo ao poço produtor 

para a curva que representa o sistema com injeção de vapor. Na curva sem injeção observa-se 

uma vazão de óleo bem menor, provida apenas pela energia natural do reservatório. O 

incremento da produção ocorre pelo fato do aumento da temperatura que tem como 

conseqüência a diminuição da viscosidade do óleo aumentando assim sua mobilidade para os 

poços produtores e conseqüentemente a produção. O tempo de chegada do banco de óleo 

ocorre por volta do ano 8. 
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Figura 5-2 Gráfico comparativo de vazão de óleo de óleo para os modelos 03 
pseudocomponentes com injeção de vapor e sem injeção. 

 

Na Figura 5-3 e Figura 5-4 têm-se os gráficos comparativos de produção acumulada 

e vazão de óleo para a modelagem de 09 pseudocomponentes (Com a fração C40+ isolada). Os 

dois gráficos mostram o modelo que foi submetido à injeção contínua de vapor e comparado 

ao modelo sem injeção de vapor. O comportamento das curvas pode ser explicado de maneira 

análoga ao resultado do gráfico de fração de recuperação do modelo de 03 

pseudocomponentes. 
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Figura 5-3 Gráfico comparativo de produção acumulada de óleo para os modelos de 09 
pseudocomponentes, com injeção de vapor e sem injeção. 

 

Figura 5-4 Gráfico comparativo de vazão de óleo do modelo de 09 pseudocomponentes, 
com injeção de vapor e sem injeção. 

 

Na Figura 5-5 tem-se o gráfico para a modelagem de 14 pseudocomponentes que 

também mostra o aumento da vazão e da produção acumulada de óleo quando o reservatório é 

submetido à injeção contínua de vapor. 
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Figura 5-5 Gráfico comparativo de vazão diária e produção acumulada de óleo do 
modelo de 14pseudocomponentes, com injeção e sem injeção de vapor. 

 

A Figura 5-6 mostra um comparativo dos modelos de fluidos sem injeção de vapor 

no sistema. Nesta figura, observa-se claramente que quando se varia o tipo de modelo de 

fluidos em 09, 14 ou 03 pseudocomponentes não existe diferença significativa na produção 

acumulada de óleo no sistema de produção primária de petróleo.  
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Figura 5-6 Gráfico de produção acumulada de petróleo para os modelos de fluidos em 
produção primária 

 

5.2 Análise da modelagem de fluidos com a fração mais pesada agrupada e 

isolada 

                                                                                                                                         

5.2.1 Modelo de fluidos com 03 pseudocomponentes   

 

Neste tópico, tem-se uma comparação entre as modelagens de fluidos de 03 

pseudocomponentes com a fração C40+ isolada e agrupada. A diferença entre estas 

modelagens está no esquema de agrupamento de pseudocomponentes do fluido. A fração C40+ 
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variar o comportamento do fluido. Na Figura 5-7 tem-se o diagrama PxT dos modelos de 

fluidos propostos que indica uma mudança no seu comportamento, mostrando uma diferença 

física relevante entre os fluidos a uma determinada faixa de temperatura, na curva de orvalho. 

Fica claro, portanto, que o modelo de 03 pseudocomponentes com o C40+ isolado 
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abaixo desta temperatura o modelo de fluido é bem representativo nos dois casos. Este gráfico 

foi realizado no simulador de fluidos Winprop.  

 

Figura 5-7 Comparativo do diagrama PxT dos modelos 03 pseudos , 03 pseudos  (C40+ 

isolado) e modelagem multicomposicional 

 

A Figura 5-8 mostra a produção acumulada de óleo e o volume de Hidrocarbonetos 

(HC) para a modelagem de 03 pseudocomponentes com a cfração C40+ agrupada e isolada. 
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Figura 5-8 Gráfico de produção acumulada e volume de hidrocarbonetos versus tempo 
das modelagens de 03 pseudos e 03 pseudos (C40+ isolado) 

 

Esta representação gráfica mostra que as duas modelagens com 03 

pseudocomponentes  possuem a mesma quantidade de HC e a mesma produção acumulada de 

óleo durante o tempo, indicando que para estas respostas o agrupamento da fração C40+ não 

influencia. 

Para este modelo, durante a extratificação das frações molares em 

pseudocomponentes, o componente C40+ é o que mais se releva no cálculo da densidade do 

óleo devido à sua maior porcentagem de fração molar na mistura e que mesmo com o 

diagrama PXT dos fluidos apresentando uma diferença na representatividade do sistema 

multicomponente a produção acumulada de óleo para as duas modelagens é igual. 

Os mapas de saturação de óleo na Figura 5-9 confirmam o comportamento semelhante 

nos volumes de HC e nas produções acumuladas dos óleos. Nota-se que a figura mostra uma 

saturação praticamente igual nos dois modelos. Indicando uma mesma saturação de óleo no 

instante inicial da simulação.  
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Figura 5-9 Mapas de saturação inicial de óleo (Modelo 03 pseudos com fração C40+ 

isolada e agrupada ) 
 

Na Figura 5-10, o gráfico de produção acumulada de gás mostra que existe uma 

diferença na produção de gás durante o tempo de observação. Nota-se que a modelagem de 

fluidos de 03 pseudocomponentes com o pseudocomponente C40+ agrupado apresenta maior 

produção acumulada de gás, indicando uma produção mais elevada dos componentes mais 

leves nessa configuração de fluido.  

 

     

Figura 5-10 Gráfico de produção acumulada de gás versus tempo das modelagens  03 e  
03 pseudocomponentes (C40+ isolado) 
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5.2.2 Modelo de fluidos com 09 pseudocomponentes 

Na Figura 5-11, tem-se o gráfico de diagrama PXT do fluido de 09 

pseudocomponentes com as duas modelagens diferentes: uma modelagem agrupando o C40+ 

aos demais componentes e a outra modelagem de fluidos com este mesmo pseudocomponente 

isolado. Nota-se no diagrama PXT, que o comportamento físico do óleo não se altera 

bruscamente, mostrando que não existe diferença considerável entre os dois fluidos. Dessa 

forma, pode-se afirmar antecipadamente, que os mesmos fluidos se comportarão da mesma 

maneira e que parâmetros como temperatura, viscosidade e pressão ao longo da simulação e 

do tempo de análise serão praticamente os mesmos.  

Pode-se analisar também a representação do fluido no agrupamento em 09 

pseudocomponentes, comparando com a curva PXT do modelo multicomponentes. Observa-

se uma tendência similar entre as curvas, constatando que estas duas modelagens permitem 

uma boa representação do fluido. 

 

Figura 5-11 Comparativo do diagrama PXT dos modelos 09 pseudocomponentes (C40+ 

isolado) versus 09 pseudocomponentes (C40+ agrupado) e modelo multicomponentes 

 

Na Figura 5-12, observa-se que a produção acumulada e a vazão de óleo nas duas 

modelagens seguem o mesmo comportamento nas curvas. Isto também é observado para o 
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para o modelo de 09 pseudocomponentes não se altera quando se agrupa o C40+ ou se deixa 

esta fração isolada dos demais. 

 

Figura 5-12 Comparativo da produção acumulada e vazão diária de óleo versus tempo 
dos modelos de 09 pseudocomponentes com C40+ isolado e C40+ agrupado 

 

 

Figura 5-13 Comparativo de fração de recuperação de óleo versus tempo das 
modelagens de 09 pseudocomponentes com C40+ isolado e C40+ agrupado 
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Os mapas de saturação de óleo mostrados na Figura 5-14 indicam uma quantidade de 

óleo semelhante no reservatório. No inicio do tempo de simulação, os modelos de 09 

pseudocomponentes tanto com a fração C40+ isolada quanto o C40+ agrupado apresentam cerca 

de  67 % de óleo no topo. 

 

 

 

 

Figura 5-14 Mapas de saturação inicial de óleo (Modelo 09 pseudos – C40+ isolado e 09 
pseudos C40+ agrupado, respectivamente) 

 

Os mapas para 10 e 15 anos de produção não foram mostrados porque possuem 

comportamento semelhante ao mapa de saturação inicial, reforçando a idéia de que a 

separação do componente mais pesado na modelagem de fluidos representa de maneira bem 

parecida o fluido com o componente agrupado com relação à quantidade de óleo no meio 

poroso.  

 

5.2.3 Modelo de fluidos de 14 pseudocomponentes 

 

Nessa seção, tem-se o comparativo entre as modelagens dos fluidos com 14 

pseudocomponentes no que diz respeito à produção acumulada, a vazão de óleo e o fator de 
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Pelo diagrama PXT, representado na Figura 5-15, observa-se que não há diferença 

relevante nas curvas de equilíbrio de fases, mostrando que as duas modelagens são 

fisicamente semelhantes entre si em comparação ao modelo original de fluidos 

(multicomposicional) e que poderiam ser usadas indistintamente.  

 

Figura 5-15 Comparativo do diagrama PXT dos modelos 14 pseudocomponentes (C40+ 
isolado) e 14 pseudocomponentes (C40+ agrupado) e modelo multicomponente 

 

Na Figura 5-16, apesar do diagrama PXT apresentar tendência similar para as 

modelagens de fluidos nas diversas condições de temperatura e pressão, onde se poderia, 

antecipadamente, esperar resultados de produções semelhantes como do modelo analisado 

anteriormente (09 pseudocomponentes - ver Figura 5-12) , obtêm-se nos gráficos de produção 

acumulada e vazão de óleo versus tempo um aumento na vazão de óleo da modelagem de 

fluido com a fração C40+ agrupada aos demais pseudocomponentes. Observa-se também uma 

produção acumulada de óleo que mostra ligeiramente maior.  
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Figura 5-16 Gráfico comparativo de produção acumulada e Vazão de óleo versus tempo 
entre as modelagens de 14 pseudocomponentes e com 14 pseudocomponentes com C40+ 

isolado 

 

A diferença na vazão de óleo e conseqüentemente na produção acumulada entre os 

dois modelos de fluidos pode ser explicada pelo fato de que esta fração (C40+) quando 

deixada isolada na modelagem de fluido pode estar permanecendo no reservatório diminuindo 

a produção total do óleo, provocando assim, um pico de produção menor neste tipo de 

caracterização de fluido comparado ao pico de produção para o modelo de fluidos com o C40+ 

agrupado. 

Na Figura 5-17 e Figura 5-18 têm-se os mapas de saturações do óleo na modelagem de 

14 pseudocomponentes nos períodos de 5 e 15 anos.  
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Figura 5-17 Mapas de saturação de óleo – 05 anos de produção (Modelo 14 pseudos 
C40+ isolado e 14 pseudos C40+ agrupado, respectivamente) 

 

 

 

Figura 5-18 Mapas de saturação de óleo – 15 anos de produção (Modelo 14 pseudos 
C40+ isolado e 14 pseudos C40+ agrupado) 
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Os mapas de saturação de óleo nos dois períodos de produção cinco e quinze anos 

mostram semelhanças nas quantidades de óleo para as duas modelagens de fluido nos dois 

períodos analisados.  

A Figura 5-19 mostra a produção acumulada de gás para os modelos de 14 

pseudocomponentes. Nota-s nesta figura que a modelagem com o C40+ agrupado promove 

uma maior produção das frações mais leves da mistura provocando assim um aumento na 

produção de gás acumulada em detrimento ao modelo com C40+ isolado.  

 

 

Figura 5-19 Gráfico comparativo de produção acumulada de gás para os modelos de 
fluido de 14 pseudocomponentes com C40+ agrupado e com C40+ isolado 

 

5.2.4 Comparação dos três modelos analisados 
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Observa-se que para os modelos de 03 pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes 

(ambos com o C40+ isolado) que são os extremos das modelagens de fluidos têm-se o Np e o 

Fr nos anos de análise semelhantes, mostrando analiticamente que o número de componentes 

não influenciou na resposta de produção nos períodos analisados. 
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A densidade relativa dos fluidos e o º API não sofrem mudanças significativas quando 

se altera o tipo de modelo de fluidos. 
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Tabela 5-1 Tabela resumo de resultados para as diversas modelagens de fluidos 

Tabela resumo – Resultados 

Modelo de fluido 
VOIP     

(m³ STD) 

Tempo de 
Simulação 

(horas) 

Np (m³ STD) Fr (%) Densidade 
relativa  

º API 
5 (anos) 10 (anos) 15(anos) 5(anos) 10(anos) 15(anos) 

pseudo_03 125.970,1 1.7 x T 1695 13026 19615 4,83 37,06 55,82 0,93516 19,81 

pseudo_03 (C40+) 125.973,6  T 1765 13265 19717 5,02 37,75 56,10 0,93516 19,81 

pseudo_05 126.000,6 1.8 x T 1733 12776 19706 4,94 36,37 56,09 0,93500 19,84 

pseudo_09 125.949,5 2.3 x T 1730 12546 19877 4,93 35,72 56,58 0,93532 19,79 

pseudo_09 (C40+) 126.251,2 2.6 x T 1753. 12666 20293 4,98 35,97 57,62 0,93436 19,94 

pseudo_14  125.954,7 5.5 x T 1939 13471 20928 5,52 38,34 59,57 0,93525 19,80 

pseudo_14 (C40+) 125.412,3 4 x T  1723 12772 20012 4,92 36,49 57,17 0,93676 19,55 
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Com relação ao tempo foi constatado que quanto maior o número de componentes, 

maior é o tempo gasto na simulação. O tempo de simulação do sistema com 03 

pseudocomponentes foi chamado de T, enquanto que os demais sistemas tiveram o tempo de 

simulação em função de T. Constata-se também na Tabela 5-1 que ocorrem diferenças 

razoáveis nos tempos de simulação entre as modelagens de fluidos. Dessa forma, o fator “T” 

passa a ser um importante parâmetro de análise de desempenho para as diversas modelagens. 

 

5.3 Análise comparativa das modelagens com 03 e 14 pseudocomponentes. 

 

Nesta seção tem-se um comparativo entre o modelo de fluido considerado mais 

elementar, o modelo com 03 pseudocomponentes e a modelagem com maior número de 

pseudocomponentes (14), que por sua vez tenta, devido à destilação do óleo e atualização da 

composição, refletir o comportamento destes fluidos enquanto submetido a injeção contínua 

de vapor. Através do diagrama PXT, na Figura 5-20, observa-se que existe diferença em 

alguns pontos nas duas modelagens, mas com o formato da curva bem parecida para os dois 

modelos na maior parte do gráfico, indicando características físicas diferentes, mas com 

tendência similar. 

Essa figura mostra que a primeira modelagem (03 pseudocomponentes) é uma boa 

representação do modelo original. Entretanto, o modelo de 14 pseudocomponentes é o que 

melhor representa o fluido multicomponente. 

Ambos os modelos possuem a fração C40+ isolada. 
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Figura 5-20 Comparativo do diagrama PXT dos modelos 14 pseudocomponentes (C40+ 
isolado), 14 pseudocomponentes (C40+ agrupado) e multicomponentes 

 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada., observa-se os resultados de 

produção e vazão, onde as curvas se confundem em alguns pontos, levando a considerar que o 

modelo de 03 pseudocomponentes pode ser tão bem produtivo quanto ao modelo de 14 

pseudocomponentes. Já na curva de vazão de óleo (em m³/dia) observa-se uma ligeira 

diferença, mostrando que o de 03 pseudocomponentes ainda produz um pico um pouco maior 

de óleo aproximadamente no ano 9 em relação à produção do fluido de 14 

pseudocomponentes (Ver números na Figura 5-21). 
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Figura 5-21 Gráfico de vazão e produção acumulada de óleo dos modelos 03 
pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes versus tempo 

 

Nessa seção de análise comparativa, alguns parâmetros importantes para o sistema 

como temperatura, pressão e produção de gás nos dois casos extremos de modelagens são 

discutidos. 

Na Figura 5-22, tem-se um comparativo de produção acumulada de gás para as duas 

modelagens em foco. Nota-se que a produção de gás para o modelo com 03 

pseudocomponentes é maior do que para a modelagem de 14 pseudocomponentes, 

comportamento semelhante à produção de óleo. Este aumento pode ser explicado, devido ao 

fato de que na modelagem mais elementar, as frações mais leves do óleo são produzidas em 

detrimento à modelagem mais complexa (14 pseudocomponentes). 
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Figura 5-22 Gráfico comparativo de produção acumulada de gás para os modelos 03 
pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes 

 

A Figura 5-23 mostra o mapa de temperatura no período de 10 anos de sistema para as 

modelagens de 03 pseudocomponentes e o de 14 pseudocomponentes. Nesta análise, percebe-

se que no decorrer do tempo a temperatura no reservatório não se altera com a diferença no 

fluido. Para evitar redundância nos resultados, omitiram-se os mapas de temperatura em 

outros períodos já que a constatação é a mesma.  
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Figura 5-23 – Mapas de temperatura para o modelo 03 pseudocomponentes e 14 
pseudocomponentes no período de 10 anos de produção 

 

A mesma observação foi feita para os mapas de pressão do reservatório nas duas 

modelagens na Figura 5-24: Não há diferença de pressão para o tempo de análise quando se 

muda o modelo de fluidos de um tipo mais elementar (03 pseudocomponentes) para um tipo 

de modelagem mais detalhada (14 pseudocomponentes). Para evitar redundância nos 

resultados, omitiram-se os mapas de pressão em outro períodos pela mesma constatação.  

 

 

Figura 5-24 – Mapas de pressão para o modelo 03 pseudocomponentes e 14 
pseudocomponentes no período de 10 anos de produção 
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5.3.1 Análise da fração C40+ para as diversas modelagens de fluidos 

Na Figura 5-25 são mostradas a produção do C40+ (fração isolada mais significativa do 

óleo) e a vazão da fração C40+. Todos os modelos de fluidos que possuem o C40+ isolado 

possuem o mesmo tipo de comportamento das curvas de produção indicando uma mesma 

quantidade de C40+ produzida no final do período. O que pode significar que a produção do 

C40+ não é influenciada pelo número de pseudocomponentes. 

O mesmo pode ser dito para as curvas de vazão, que também apresentam poucas 

diferenças entre os modelos. Observa-se na vazão que ocorre um pico ligeiramente maior (não 

significativo) de produção desta fração mais pesada no modelo 03 pseudocomponentes. 

 

 

Figura 5-25 Gráfico de produção acumulada e vazão do C40+ das diversas modelagens de 
fluidos versus tempo 

 

A partir deste momento foram realizados comparativos (Mapas do C40+) para os 

casos extremos de modelos de fluidos. Na Figura 5-26, Figura 5-27 e Figura 5-28 têm-se os 

mapas da fração molar do modelo com 03 pseudocomponentes e o modelo com 14 

pseudocomponentes. Eles apresentam uma concentração molar do C40+ ligeiramente 
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diferentes. No quinto ano de produção as duas modelagens apresentam uma fração de C40+ 

bem similar em torno de 0.26% de saturação. Mas nos outros anos a diferença é mais 

facilmente observada, já que a produção dos fluidos de reservatório só começam a aumentar a 

partir do ano 8. 

 

 

 

Figura 5-26 Mapas de fração molar da fração C40+ (05 anos de produção – modelos 03 
pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes) 

 

Pelo mapa de fração molar do C40+ na Figura 5-26 observa-se que para o sistema de 

03 pseudocomponentes, em 5 anos de produção, a maior quantidade da fração C40+ está 

localizada perto do poço injetor. Para o sistema de 14 pseudocomponentes a fração C40+ não 

está centralizada perto da região do poço injetor e sim deixada ao longo do reservatório, 

apresentando uma maior distribuição em todo o reservatório. A mesma explicação pode ser 

utilizada para os mapas de saturação no período de 10 e 15 anos, Figura 5-27 e  Figura 5-28. 
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Figura 5-27 Mapa de fração molar da fração C40+ (10 anos de produção – modelos 03 
pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes) 

 

 

Figura 5-28 Mapa de fração molar da fração C40+ (15 anos de produção – modelos 03 
pseudocomponentes e 14 pseudocomponentes) 

 

A concentração da fração do C40+ próxima aos poços injetores pode indicar que as 

frações mais leves foram produzidas mais rapidamente e estão distribuídas pelo reservatório, 

nos dois casos (10 e 15 anos). 
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5.4 Análise de sensibilidade  

 

Nesta seção são mostrados os resultados da análise de sensibilidade (descrita na 

metodologia) para verificar se a modelagem de fluidos afeta a produção acumulada e o fator 

de recuperação quando se variam alguns fatores como temperatura e/ou vazão de injeção de 

vapor.  

Foi feito o planejamento do experimento para os modelos de fluidos com 03, 09 e 14 

pseudocomponentes de acordo com a tabela de variações de níveis explicada no capítulo de 

metodologia. 

Na Tabela 5-2 seguem as variações dos níveis dos fatores estudados com suas 

respectivas respostas: uma temperatura média de 550°F e 25t/dia que é a temperatura e 

injeção, respectivamente, do modelo base e suas variações para máximos e mínimos. A tabela 

mostra os resultados das simulações do planejamento em ordem decrescente de fator de 

recuperação em 15 anos (FR 15 a %) para cada modelo de fluidos.  

Observa-se que nas mesmas condições de temperatura e vazão de injeção o Fr por 

modelo de fluidos não sofre diferenças significativas, ao contrário, mostra valores bem 

próximos. Por exemplo, à temperatura de 655 F e vazão de injeção de 25 t/dia, a média do Fr 

e Np para os modelos está entre 56 – 57 % e 19.900 e 20.100 m³std, respectivamente.  

Nota-se que os valores máximos de Fr (em 15 anos de produção) ocorrem nas mesmas 

condições para os 3 modelos de fluidos analisados. Por exemplo: á temperatura de 480 F e a 

uma vazão de injeção de 40 t/dia, os valores de Fr de todos os modelos de fluidos chegam a 

aproximadamente 64%. Mostrando analiticamente que a resposta, a partir dessa análise, foi 

influenciada principalmente pela vazão de injeção. Para os valores mínimos de Fr ocorre o 

que já é esperado segundo a literatura,ou seja, na menor temperatura (480 ºF) e menor vazão 

de injeção (15 t /dia) ocorre a menor produção acumulada de óleo e conseqüentemente menor 

Fr. E assim ocorre para os diversas variações de vazão e temperatura: os modelos de fluidos 

não influenciam significativamente nas respostas. 

Pode-se observar ainda que a variável que apresenta maior influência na resposta é 

vazão de injeção. 
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Tabela 5-2 Tabela de respostas da variação de parâmetros 

Modelos de Fluidos T (ºF) Q (T/dia) NP (5 a)  m³ std NP (10 a) m³ std NP (15a) m³std FR (5 a)  % FR (10 a) % FR (15 a) % 
03 pseudos  480 40 5146 19100 21548 14,64 54,35 61,31 
03 pseudos 

pseudocomponentes 
550 40 7445 19377 21501 21,19 55,14 61,18 

03 pseudos 
pseudocomponentes 

665 40 8228 19420 21298 23,41 55,26 60,60 
03 pseudos 

pseudocomponentes 
665 25 1758 13962 19798 5,00 39,73 56,34 

03 pseudos 
pseudocomponentes 

480 25 1762 12094 19588 5,01 34,41 55,74 
03 pseudos 

pseudocomponentes 
550 25 1464 8383 18778 4,15 23,74 53,19 

03 pseudos 
pseudocomponentes 

665 15 1739 2994 13642 4,95 8,52 38,82 
03 pseudos 

pseudocomponentes 
550 15 1749 2992 12590 4,98 8,51 35,82 

03 pseudos 
pseudocomponentes 

480 15 1727 2928 10762 4,91 8,33 30,62 
09 pseudos 480 40 3834 19380 22383 10,91 55,16 63,7 
09 pseudos 550 40 5706 19641 22326 16,24 55,9 63,55 
09 pseudos 665 40 6990 19830 22224 19,89 56,44 63,26 
09 pseudos 665 25 1751 13559 20100 4,99 38,59 57,21 
09 pseudos 550 25 1731 12546 19877 4,92 35,71 56,57 
09 pseudos 480 25 1734 11180 19665 4,91 32,91 56,56 
09 pseudos 665 15 1733 2970 12698 4,93 8,46 36,14 
09 pseudos 550 15 1751 2970 11770 4,98 8,45 33,5 
09 pseudos 480 15 1745 2947 9920 4,96 8,39 28,24 
14 pseudos 480 40 3826 19369 22289 10,93 55,33 63,68 
14 pseudos 550 40 5543 19580 22172 15,83 55,94 63,34 
14 pseudos 665 40 7266 19830 22084 20,76 56,65 63,09 
14 pseudos 665 25 1731 13701 20173 4,94 39,14 57,63 
14 pseudos 480 25 1720 11521 19799 4,91 32,91 56,56 
14 pseudos 550 25 1724 12773 20013 4,15 23,74 53,19 
14 pseudos 665 15 1726 2962 13259 4,93 8,46 37,88 
14 pseudos 550 15 1751 2957 11843 5,00 8,45 33,83 
14 pseudos 480 15 1738 2932 10226 4,96 8,38 29,21 
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A influência dos parâmetros operacionais sobre as respostas foi analisada através do 

diagrama de Pareto.Os efeitos positivos indicam um aumento da variável resposta, enquanto 

que os efeitos negativos indicam que um aumento ou modificação do parâmetro ou interação 

analisada reduz a variável resposta considerada. 

 

OBSERVAÇÃO: Variável “Fluido” corresponde a 1, variável “T” corresponde a 2 e 

variável “Q” corresponde a 3 e o “by” significa interações entre as variáveis. 

 

Na Figura 5-29 se observa a influência dos parâmetros e das interações entre eles 

sobre a produção acumulada em um período de 5 anos. Verifica-se que após 5 anos de 

produção o efeito linear da vazão de injeção de vapor foi o mais significativo, seguido do 

efeito quadrático da vazão com efeito negativo na variável de resposta .Ou seja, um 

incremento no parâmetro da vazão linear aumenta a produção acumulada de óleo e o fator de 

recuperação e um incremento da vazão de injeção de vapor (quadrática) provoca uma 

diminuição na produção.  

A interação (2Lby3L) entre temperatura e a vazão de injeção de vapor também 

influencia positivamente na resposta, até mais do que a variável T (temperatura). Ou seja, um 

aumento dessa interação provoca um incremento na produção de óleo, o que é esperado 

quando se aumenta a vazão de injeção somada a um aumento da temperatura num sistema de 

injeção de vapor, o resultado a ser esperado é um incremento na produção de óleo.  Outra 

interação com influência significativa foi entre o modelo de fluidos e a vazão de injeção 

(1Lby3L), que influencia negativamente na resposta. Um incremento dessa interação resulta 

numa diminuição no fator de recuperação de óleo. 
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Figura 5-29 Diagrama de Pareto para produção acumulada de óleo em 5 anos 

 

Na Figura 5-30, observa-se que em 10 anos a única variável que influencia e 

positivamente na produção acumulada de óleo é a vazão de injeção de vapor (3QL). Ocorre 

diferença entre os diagramas de 5 anos e 10 anos. Mostrando que quando se aumenta a vazão 

obtém-se um incremento na produção. 

 

  

Figura 5-30 Diagrama de Pareto para produção acumulada de óleo em 10 anos 

 

 A Figura 5-31 mostra a influência dos parâmetros e das interações entre eles sobre a 

produção acumulada em um período de 15 anos. Verifica-se que a influência dos parâmetros e 

as interações para a produção acumulada em 15 anos são semelhantes às do período de 5 anos. 
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Nessa análise, o número de componentes representando a variável “fluido” também não 

apresentou influência significativa. No entanto, a interação desta variável com a vazão de 

injeção apresentou relevância positiva, ou seja,  aumentando-se a interação destas duas 

variáveis, tem-se um aumento na resposta da produção acumulada em 15 anos. 

 

 

Figura 5-31 Diagrama de Pareto para produção acumulada de óleo em 15 anos 

 

Na Figura 5-32, mostram-se as superfícies de resposta entre os parâmetros “fluido” e 

“Q” (vazão de injeção), Nesse caso, deixa-se como nível zero (constante) a temperatura na 

produção acumulada no período de 5 anos. A análise está na comparação entre os fatores que 

apresentam influências diferentes na resposta quando estes variam de um nível mínimo para o 

máximo (-1 a 1). A área vermelha representa a região de maior resposta e a verde a de menor 

resposta.  Então, em primeiro lugar, para interpretar a superfície, se faz uma analise 

separadamente de cada parâmetro. Na superfície de resposta da Figura 5-32 o termo “Fator 

não analisado” se refere à variável “T”. 
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Figura 5-32 Diagrama de superfície mostrando a influência na Produção acumulada 
(NP) com os fatores vazão de injeção x fluido. 

 

No caso da Figura 5-32, observa-se que quando se varia a modelagem de fluidos do 

nível mais baixo para o maior (03 pseudocomponentes para o de 14 pseudocomponentes) a 

uma taxa de vazão de injeção máxima (40t/dia) ocorre uma diminuição na produção 

acumulada. Para os outros níveis de vazão, a queda na produção acumulada por modelo de 

fluidos é mais discreta. E obviamente quando se mantém o fluido em um dos níveis de estudo 

(mínimo, intermediário, máximo), ocorre um aumento na produção acumulada à medida que 

se aumenta a vazão de injeção. 

Na Figura 5-33 têm-se também como parâmetros o modelo de fluidos e a vazão de 

injeção. Para os mesmos níveis de temperaturas mudando a resposta de interesse para uma 

produção acumulada em 15 anos a altas vazões, quando se varia o modelo de fluidos do nível 

mínimo para o nível máximo (03 pseudocomponentes para 14 pseudocomponentes) ocorre 

um aumento na produção. No entanto, a diferença é pequena, mas retrata a mudança de 

comportamento da resposta do sistema com o decorrer do tempo. E reforçando o ocorrido no 

diagrama de Pareto (Figura 5-31) que em 15 anos apresenta a interação do fluido com a vazão 

(1L3L) influenciando positivamente na resposta. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                            Resultados e Discussões 

 

Liara Tavares Cavalcante  86 
 

  

Figura 5-33 Diagrama de superfície mostrando a influência na Produção acumulada 
(NP) com os fatores Vazão de injeção x fluido. 

 

 

Na Figura 5-34 tem-se o diagrama de superfície do fator de recuperação em 15 anos de 

produção e indica que em baixas vazões quando se aumenta a temperatura do sistema obtêm-

se um aumento no fator de recuperação. Em contrapartida, o que ocorre a altas vazões quando 

se aumenta a temperatura e obtêm-se uma pequena diminuição do fator de recuperação. Nota-

se ainda que quanto maior a vazão de injeção maior é o fator de recuperação de óleo. Essa 

análise ocorre mantendo a modelagem de fluidos no nível intermediário. Na superfície de 

resposta da Figura 5-327 o termo “Fator não analisado” se refere à variável “Fluido”. 

 
 

 

Figura 5-34 Diagrama de superfície mostrando a influência no fator de recuperação (FR 
– 15 anos) com os fatores temperatura x fluido. 
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Os gráficos abaixo são úteis para ilustrar as influências nas respostas de acordo com a 

análise de sensibilidade realizada. Eles podem ser lidos e interpretados de modo que quando 

se deixa a temperatura constante em um dos níveis da tabela de níveis (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.) variam-se as vazões de injeção em todos os modelos de fluidos. 

Por exemplo, a temperatura de 480 ºF têm-se as injeções de 15 t/dia para os modelos com 03 , 

09 e 14 pseudocomponentes; 25t/dia para os modelos com 03 , 09 e 14 pseudocomponentes e 

40 t/dia para os três modelos já citados. E assim sucessivamente para as outras duas 

temperaturas (550 °F e 665 °F). Da mesma maneira, quando se deixam constantes as vazões 

de injeção em 15, 25 ou 40 t/dia variam-se os modelos de fluidos nas diversas temperaturas 

em estudo. 

Na Figura 5-35 e Figura 5-36, têm-se os gráficos de produção acumulada de óleo e 

vazão de óleo para a temperatura de 480ºF, nível mínimo do planejamento, a diversas vazões 

e diversas modelagens de fluidos. 

 

 

Figura 5-35 Gráfico comparativo de produção acumulada de óleo à temperatura de 
480ºF, variando os modelos de fluidos e as vazões de injeção de vapor 
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Figura 5-36 Gráfico comparativo de vazão de óleo à temperatura de 480 °F, variando os 
modelos de fluidos e as vazões de injeção de vapor 

 

Observa-se que mantendo a temperatura em 480° F e alterando as vazões e modelos de 

fluidos na Figura 5-35 tem-se uma diferença na produção acumulada explicada pelo aumento 

considerável entre as vazões de injeção de vapor. Por outro lado, em relação à modelagem de 

fluidos a uma mesma vazão não ocorre diferença de produção significativa. Este fato mostra 

que a mudança na modelagem de fluidos não interfere na produção de óleo, nesta temperatura 

(T = 480 ºF). 

Pode ser observado também que na vazão de 15 t /dia, comparada a vazão de injeção 

25t/dia onde o banco de óleo se forma em cerca de 9 anos, a frente de vapor demora muito a 

ocorrer e que para o tempo de simulação usado no trabalho (15 anos), este gráfico não mostra 

resultados razoáveis, tendo que ser realizada uma análise maior ou ainda não considerar esta 

vazão para estudos de reservatórios de médio prazo, ou ainda não fazer tal análise em termos 

de estudo. 
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No gráfico de vazão de óleo, na Figura 5-36, observa-se um pico ligeiramente maior 

de produção do modelo de fluidos de 14 pseudocomponentes quando submetidos à vazão 

máxima (40 t/dia) em relação aos outros modelos de fluidos, mas que não é significativo. 

A uma temperatura de 550 ºF e 665ºF, o comportamento das curvas é semelhante aos 

resultados dos gráficos anteriores e por este motivo foram omitidos para evitar redundância.  

A Figura 5-37 mostra o gráfico de vazões de óleos dos diferentes modelos de fluidos a 

uma temperatura de 665 ºF. Neste caso, observa-se uma maior defasagem de tempo nas 

curvas de vazão de óleo para os modelos de fluidos a uma vazão de 15 t/dia: o de 03 

pseudocomponentes atinge o breakthrough antes do que o de 14 que produz antes do que o de 

09 pseudocomponentes. Nota-se que os picos de produção para os modelos de fluidos em 

determinadas vazões, são os mesmos e que não ocorre diferença de produção pela modelagem 

dos fluidos e sim pela vazão de injeção a qual o sistema está submetido.  

 

 

Figura 5-37 Gráfico comparativo de vazão de óleo à temperatura de 665 °F, variando os 
modelos de fluidos e as vazões de injeção de vapor 
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Observa-se uma diferença um pouco maior entre os modelos de fluidos nas vazões de 

produção em análise, na temperatura de 665 ºF.  Na vazão de 40 t/dia, observa-se um pico de 

produção um pouco maior (não significativo) na modelagem de 09 pseudocomponentes, em 

detrimento ao de 03 pseudocomponentes e ao de 14. O gráfico para temperatura de 550ºF foi 

omitido por apresentar comportamento idêntico aos demais. 

Na Figura 5-38 os resultados de fator de recuperação de óleo mantêm os mesmos 

comportamentos das curvas apresentadas nos gráficos de produção acumulada de óleo a 

determinadas temperaturas, este modelo de gráfico também foi utilizado para as temperaturas 

nos níveis mínimo e intermediário. 

 

 

Figura 5-38 Gráfico comparativo de fator de recuperação à temperatura de °665 F, 
variando os modelos de fluidos e as vazões de injeção de vapor 

 

Comparativos equivalentes foram realizados mantendo-se agora uma vazão constante 

num dos níveis da tabela e variando as temperaturas e os modelos de fluidos, mostrados nos 

resultados seguintes. 
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Na Figura 5-39 têm-se o gráfico com vazão constante de 25 t/dia, variando os 

modelos de fluidos nas temperaturas mínima e máxima (480 °F e 665 F °). As curvas tiveram 

tendência similar, havendo diferença na vazão apenas pela com a variação das temperaturas 

de injeção e não pela mudança de composição dos fluidos.  

 

 

Figura 5-39 Gráfico comparativo de vazão de óleo a vazão de injeção de 25t/dia, 
variando os modelos de fluidos e as temperaturas de injeção (480 ºF e 665 °F). 

 

Observa-se que na  Figura 5-40, por causa do tempo de estudo usado para o trabalho 

ser de 15 anos, o gráfico não mostra resultados de produção completos, devido a frente de 

vapor estar bastante atrasada em relação ao tempo de estudo (15 anos), quando a vazão de 

injeção está no nível mínimo de teste (15t/dia) essa figura se torna ilustrativa somente do 

comportamento do fluido nessas condições. 

Nota-se que existe uma pequena diferença entre os modelos de fluidos a uma mesma 

temperatura, como exemplo, a T = 665 ºF o modelo de 03 pseudocomponentes apresenta uma 

produção um pouco maior de óleo do que o modelo de 14 pseudocomponentes à mesma 

temperatura.  
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Figura 5-40 Gráfico comparativo de vazão de produção de óleo com injeção de 40t/dia, 
variando os modelos de fluidos e as temperaturas de injeção. 

 

A análise de sensibilidade realizada nesta seção foi útil para avaliar a influência de 

fatores como temperatura e vazão de injeção em diferentes modelagens de fluidos e o quanto 

isso influencia na produção de óleo durante um determinado período de estudo. Foi 

constatado que a vazão de injeção é o parâmetro que mais influencia a produção de óleo e que 

as modelagens de fluidos influenciam pouco nos fatores de recuperação e produção de óleo.     

 

5.4.1 Análise de sensibilidade para o tempo de simulação 

De acordo com a Tabela 5-1 na seção 5.2, observa-se que além das respostas de NP e 

Fr é apresentado o tempo de simulação exigido para cada simulação nas diferentes 

modelagens de fluidos. Vendo a relevância desse parâmetro e as diferenças existentes para os 

tempos em cada modelagem de fluidos foi acrescentada no planejamento fatorial 3³ esta 
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variável dependente para analisar a influência dos fatores de fluido, temperatura e vazão de 

injeção no tempo de simulação.  

A Tabela 5-3 mostra o tempo de simulação para cada modelagem de fluidos em cada 

variação dos fatores: temperatura nos três níveis (480 ºF, 550 ºF e 665 ºF) e vazão de injeção 

(15, 25 e 40 t/dia). Foi chamado de T o tempo de simulação do modelo de 03 

pseudocomponentes e os outros tempos estão indicados em função deste. 

 

Tabela 5-3 Tabela de respostas do tempo de simulação 

Modelos de Fluidos T (º F) Q (t/dia) 
Tempo de simulação 

(minutos) 
Tempo em 
função de T 

03 pseudos 665 25 306 1,52 x T 

03 pseudos 480 15 272 1,35 x T 

03 pseudos 480 25 215 1,07 x T  

03 pseudos 550 25 201 T 
03 pseudos 480 40 163 0,81 x T 

03 pseudos 665 15 157 0,78 x T 

03 pseudos 665 40 156 0,78 x T 

03 pseudos 550 40 139 0,69 x T 

03 pseudos 550 15 113 0,56 x T 

09 pseudos 665 15 1280 6,37 x T 

09 pseudos 665 25 768 3,82 x T 

09 pseudos 550 25 517 2,57 x T 
09 pseudos 480 25 512 2,55 x T 

09 pseudos 665 40 485 2,41 x T 

09 pseudos 480 40 414 2,06 x T 

09 pseudos 550 15 397 1,98 x T 

09 pseudos 550 40 336 1,67 x T 

09 pseudos 480 15 267 1,33 x T 

14 pseudos 550 15 2331 11,60 x T 

14 pseudos 480 15 1891 9,41 x T 

14 pseudos 665 40 1594 7,93 x T 

14 pseudos 480 40 1003 4,99 x T 

14 pseudos 550 40 992 4,94 x T 

14 pseudos 665 15 967 4,81 x T 

14 pseudos 665 25 903 4,49 x T 

14 pseudos 480 25 888 4,42 x T 

14 pseudos 550 25 813 4,04 x T 

 

Nota-se que a Tabela 5-3 está ordenada por tempo de simulação por modelo de fluidos 

indicando de forma decrescente, mostrando os maiores tempos para cada modelo. Está 
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destacado na cor vermelha, o tempo base de simulação para cada modelo de fluidos. Todos os 

modelos base estão a uma temperatura de 550 ºF e vazão de injeção de 25 t/dia. 

A partir desse resultado foi realizado o diagrama de Pareto representado pela Figura 

5-41. 

Nesse diagrama, observa-se que apenas a variável fluido (1) influencia na resposta do 

tempo de simulação. Nota-se que quando se aumenta o nível da variável fluido aumenta-se o 

tempo de simulação. Este fato está coerente com as tabelas 5.3 e 5.4, pois indica que quanto 

maior o número de pseudocomponentes na modelagem de fluidos maior o tempo exigido para 

terminar a simulação e obter os resultados. 

 

 

Figura 5-41 Diagrama de Pareto para tempo de simulação 

 

Nesse contexto, foi constatado que o tempo de simulação para este estudo passa a ser 

também um parâmetro relevante na definição do tipo de modelagem de fluidos a ser utilizado 

na injeção contínua de vapor. O tempo de simulação para o modelo de fluidos de 03 

pseudocomponentes é muito menor do que o tempo de simulação para o modelo de fluidos 

multicomponentes. E de acordo com os estudos realizados no presente trabalho, o tipo de 

modelagem não influencia significativamente no fator de recuperação. Desta forma, pode-se 

concluir que o modelo de 03 pseudocomponentes representa adequadamente o fluido e em 

tempos menores de simulação e esforço computacional. Por mais que seja uma forma menos 

específica de retratar o fluido em condições variáveis de temperatura apresenta resultados de 

produção similares ao modelo mais detalhado. 
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5.5 Análise de modelo de fluidos em óleos sintéticos 

Neste tópico foi realizada uma variação nas frações molares dos pseudocomponentes 

dos modelos de fluidos que estão sendo analisados (03, 09 e 14 pseudocomponentes) de modo 

a obter uma viscosidade maior ou menor no óleo, dependendo do acréscimo ou decréscimo 

das frações molares dos modelos de fluidos nos arquivos .dat (tipo de arquivo que contém o 

modelo de fluidos) de simulação em três diferentes temperaturas (480°F, 550°F e 665°F).  

A variação na viscosidade dos modelos de fluidos a diferentes temperaturas tem como 

objetivo analisar se ocorre alguma diferença mais significativa nos resultados de produção 

acumulada ou vazão de óleo no decorrer do tempo total (15 anos) nas diferentes modelagens 

de fluidos, já que nos resultados anteriores vimos que existe pouca defasagem nos resultados 

referentes à modelagem a uma viscosidade mediana. 

A variação da viscosidade de determinado modelo de fluidos ocorreu através da 

redução ou aumento das frações molares dos pseudocomponentes mais pesados, distribuindo 

o valor da fração alterada para os outros pseudocomponentes da fase líquida, em caso de 

diminuição da viscosidade ou tirando dos outros pseudocomponentes para a fração mais 

pesada no caso de aumento da viscosidade. 

Na Tabela 5-4 se observa o modelo original com VISC = 760 cP e outros modelos 

sintéticos com viscosidade 260 cP e 2200 cP (modelagem de 09 pseudocomponentes). 

 

Tabela 5-4 Redistribuição das frações molares no modelo de fluidos de 09 pseudocomponentes 
para a criação de modelos sintéticos  

Comp. Molar Modelo Base de 
Viscosidade = 760CP 

Comp. Molar- Viscosidade        
01 ≈ 260CP 

Comp. Molar - Viscosidade    
02 ≈ 2200CP 

CO2 0,42% CO2 0,42% CO2 0,42% 
N2 0,18% N2 0,18% N2 0,18% 

C1 - C3 9,28% C1 - C3 9,28% C1 - C3 9,28% 
IC4 -IC5 0,32% IC4 -IC5 0,32% IC4 -IC5 0,32% 
C6 - C12 1,76% C6 - C12 1,76% C6 - C12 1,76% 
C13 - C24 34,04% C13 - C24 39,04% C13 - C24 29,04% 
C25-C34 20,99% C25-C34 25,99% C25-C34 15,99% 
C35 -C39 7,20% C35 -C39 7,20% C35 -C39 7,20% 

C40+ 25,81% C40+ 15,81% C40+ 35,81% 

 

De forma análoga, na Tabela 5-5 tem-se um demonstrativo da alteração realizada nas 

frações molares do óleo com 14 pseudocomponentes . 
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Tabela 5-5 Redistribuição das frações molares no modelo de fluidos de 14 pseudocomponentes 
para a criação de modelos sintéticos 

Comp. Molar Modelo Base de 
Viscosidade = 770CP 

Comp. Molar- Viscosidade       
01 ≈ 260cP 

Comp. Molar – Viscosidade      
02 ≈ 1600Cp 

CO2 0.41% CO2 0.41% CO2 0.41% 
N2 0.16% N2 0.16% N2 0.16% 

C1 - C3 8.96% C1 - C3 8.96% C1 - C3 8.96% 
IC4 -IC5 0.32% IC4 -IC5 0.32% IC4 -IC5 0.32% 
C6 - C9 0.26% C6 - C9 0.26% C6 - C9 0.26% 
C10-C13 2.92% C10-C13 2.92% C10-C13 2.92% 
C14 - C17 8.49% C14 - C17 13.49% C14 - C17 8.49% 
C18 - C21 12.81% C18 - C21 12.81% C18 - C21 7.81% 
C22 - C25 12.28% C22 - C25 17.28% C22 - C25 12.28% 
C26 - C29 9.98% C26 - C29 9.98% C26 - C29 4.98% 
C30- C33 8.12% C30- C33 8.12% C30- C33 8.12% 
C34 - C37 6.60% C34 - C37 6.60% C34 - C37 6.60% 
C38 - C39 2.82% C38 - C39 2.82% C38 - C39 2.82% 

C40+ 25.86% C40+ 15.86% C40+ 35.86% 
 

Na  Tabela 5-6 observa-se a distribuição molar e suas alterações para o modelo de 03 

pseudocomponentes.   

 

Tabela 5-6 Redistribuição das frações molares no modelo de fluidos de 03 pseudos para a 
criação de modelos sintéticos 

Comp. Molar Modelo Base de 
Viscosidade = 755Cp 

Comp. Molar- Viscosidade       
01 ≈ 250Cp 

Comp. Molar -Viscosidade      
02 ≈ 2200Cp 

CO2 - C3 9.91% CO2 - C3 9.91% CO2 - C3 9.91% 
 IC4 - C39  64.33%  IC4 - C39  74.33%  IC4 - C39  54.33% 

 C40+     25.75%  C40+     15.75%  C40+     35.75% 
 

Têm-se as mesmas configurações para os modelos de 03 pseudocomponentes e o de 

09 pseudocomponentes, com pouca variação nos valores iniciais das viscosidades, mas 

respeitando sempre uma grande diferença entre a viscosidade menor e maior. Como o modelo 

de 14 pseudocomponentes apresentou uma viscosidade 02 (1600 cP) menor do que os outros 

modelos não foi incluído nas comparações de resultados. 

A Tabela 5-7 mostra os dois modelos de fluidos com viscosidades alteradas 

semelhantes e os resultados das simulações realizadas. 

Observa-se que para um determinado modelo de fluidos, nas condições de temperatura 

constante, quando se diminui ou aumenta a viscosidade, o Fr (%) aumenta e diminui 
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respectivamente. A densidade relativa entre os modelos de fluidos não se altera nas mesmas 

viscosidades e o ºAPI, como é esperado, diminui e aumenta com o aumento ou diminuição da 

viscosidade. 

Entre os diferentes modelos de fluidos nota-se que não existe diferença nas produções 

acumuladas e Fr quando se altera a viscosidade do fluido nas mesmas condições de 

temperatura. O ºAPI entre os modelos de fluidos com diferentes viscosidades também não 

sofre mudança. 

Para o modelo 03 pseudocomponentes, por exemplo, a uma temperatura de 480 º F, 

quando se diminui a viscosidade do fluido se aumentam o FR e Np. E quando se varia o tipo 

de modelagem de fluidos para a modelagem de 09 pseudocomponentes, na mesma 

temperatura não corre mudança nas respostas de produção de óleo.  
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Tabela 5-7 Tabela comparativa de resultados de produção quando variadas as 
viscosidades dos modelos de fluidos 

TABELA DE RESULTADOS - VARIAÇÃO DA VISCOSIDADE DO Ó LEO 

pseudo_03 
(C40+) 

Temperaturas (°F) Viscosidades Np (15 anos) 
FR (15 anos) 

% 
Densidade 
Relativa 

º API 

480 
02 (2300cP) 15.432 45,61 0,95 17,79 

01 (260cP) 24.474 67,52 0,92 22,34 

550 
02 (2300cP) 15.812 46,72 0,95 17,79 

01 (260cP) 24.434 67,21 0,92 22,34 

665 
02 (2300cP) 16.165 47,81 0,95 17,79 

01 (260cP) 24.326 66,91 0,92 22,34 

pseudo_09 
(C40+) 

Temperaturas (°F) Viscosidades 
   

480 
02 (2200cP) 15.261 45,27 0,95 17,92 

01 (250cP) 24.842 68,20 0,92 22,18 

550 
02 (2200cP) 15.782 46,82 0,95 17,92 

01 (250cP) 24.819 68,14 0,92 22,18 

665 
02 (2200cP) 16.226 48,13 0,95 17,92 

01 (250cP) 24.794 68,07 0,92 22,18 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                            Resultados e discussões 

 

Liara Tavares Cavalcante  99 
 

Na Figura 5-42 e Figura 5-43 têm-se os gráficos de produção acumulada e vazão de 

óleo para uma temperatura de 480 ºF em 15 anos. 

 

Figura 5-42 Gráfico comparativo de produção acumulada entre modelos de fluidos em 
função da viscosidade a uma temperatura de 480 °F. 
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Figura 5-43 Gráfico comparativo de vazão de óleo entre modelos de fluidos em função 
da viscosidade a uma temperatura de 480 °F. 

 

Nota-se que em relação às viscosidades, os resultados nos gráficos mostrados nas 

Figura 5-42 e Figura 5-43 são bem diferentes, já que quanto mais viscoso o óleo mais difícil é 

sua mobilidade no reservatório e conseqüentemente menor sua vazão de óleo e sua produção 

acumulada no período. Isso explica a grande defasagem entre as produções dos modelos de 

fluidos com viscosidade maior. 

Com relação à modelagem de fluidos nota-se poucas diferenças na produção quando 

se considera um só tipo de viscosidade, variando as modelagens de fluidos. Lembrando que as 

nomenclaturas de viscosidade 01 ou 02 na legenda dos gráficos indicam as viscosidades da 

Tabela 5-5. 

Na  Figura 5-44 e Figura 5-45, numa análise agora com a temperatura de 550ºF, 

observa-se o mesmo comportamento nas curvas de produção acumulada. O gráfico de vazão 

segue também a mesma linha de raciocínio do gráfico de vazão anterior (Figura 5-43), 

somente diferenciado pela chegada da frente de vapor onde em temperatura maior a produção 

se inicia mais rápido. 
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Figura 5-44 Gráfico comparativo de produção acumulada entre modelos de fluidos em 
viscosidades maior e menor a uma temperatura de 550°F. 
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Figura 5-45 Gráfico comparativo de vazão de óleo entre modelos de fluidos em 
viscosidades maior e menor a uma temperatura de 550°F 

 

Os mesmos comentários e interpretações também são úteis na análise dos gráficos a 

temperatura no nível maior (665°F) e por isso os resultados foram omitidos.  

 

 

5.6 Extrapolação do tempo de análise 

Esta parte do trabalho contempla uma extrapolação no tempo de análise de simulação 

para as modelagens de fluidos com 03, 09 e 14 pseudocomponentes. Esta foi realizada para 

analisar alguns comportamentos de curva de produção ao longo dos anos que porventura não 

tenham sido retratados no horizonte de tempo escolhido para o foco do trabalho (15 anos), 

como por exemplo, analisar a curva de produção acumulada para os fluidos que continuavam 

em ascensão no gráfico. 

A Figura 5-46 mostra um gráfico comparativo de produção acumulada de óleo entre 

modelos de fluidos 03 , 09 e 14 pseudocomponentes em vazões de 15 e 40 t/dia.  
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Figura 5-46 Gráfico comparativo de produção acumulada de óleo entre modelos de 
fluidos 03 pseudocomponentes , 09 e 14 pseudocomponentes a vazões de 15 e 40 t/dia. 

 

Os resultados obtidos mostram que para as vazões de 15 t/dia e 40 t/dia o 

comportamento das curvas de produção acumulada mudam após o tempo de análise de 15 

anos, mostrando uma pequena diferença nos números de produção quando variamos a 

modelagem de fluidos principalmente a altas vazões (40t/dia) e a temperatura maior de estudo 

(665°F). Mas que no período completo não apresenta relevância. 

O gráfico da Figura 5-46 mostra claramente que para um horizonte maior de injeção 

de vapor no sistema, cerca de 18 anos em diante, o modelo de fluidos de 09 

pseudocomponentes apresenta maior produção acumulada do que o modelo com 03 e 14 

pseudocomponentes, concluindo que se houvesse um tempo maior de injeção de vapor no 

reservatório, poderíamos ter resultados diferentes de produção dependendo do modelo de 

fluido adotado.  No final do período de 30, por exemplo, tem-se uma diferença entre o de 03 

pseudocomponentes e o modelo de 09 pseudocomponentes de cerca de 1600 m³ std, pouco 

expressivo em relação ao total, mas já representa uma mudança no comportamento. 

Observa-se também, que no período de 25 anos, constata-se uma mudança no 

comportamento da curva, onde a produção do modelo de 03 pseudos com vazão de injeção de 

15 t/dia ultrapassa a produção dos modelos com a vazão maior de injeção (40 t/dia), devido a 

estagnação da produção neste último caso. 
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Este resultado mostra que o tempo influencia na produção acumulada para diferentes 

modelos de fluidos. 
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6 Conclusões e Recomendações 

Este capítulo trata das conclusões obtidas para todos os casos analisados e das 

recomendações para trabalhos futuros. 

6.1 Conclusões 

As principais conclusões obtidas da análise comparativa entre os modelos de fluidos 

composicionais no processo de injeção contínua de vapor foram: 

O sistema submetido à injeção contínua de vapor produz cerca de 40% a mais de óleo 

do que o sistema sob produção primária de petróleo em todas as modelagens de fluidos 

comparadas. Constatou-se ainda que não ocorre diferença de produção de óleo devido ao 

número de componentes nas modelagens de fluidos no sistema de produção primária. 

Para a modelagem de 03 pseudocomponentes o agrupamento ou separação da fração 

mais pesada do óleo não influencia na saturação de óleo no reservatório e também não exerce 

influência na produção total de óleo e sim na produção de gás do reservatório, onde a 

modelagem com a fração C40+ agrupada apresenta maior produção de componentes leves. Em 

contrapartida, a modelagem com o C40+ isolado é o que mais se aproxima, ou seja, melhor 

representa no diagrama PXT o fluido multicomposicional entre as duas formas de modelagem 

03 pseudocomponentes. 

Conclui-se que o modelo de fluidos com 09 pseudocomponentes com a fração mais 

pesada agrupada ou isolada é uma boa representação do óleo em questão. 

Para a modelagem de 14 pseudocomponentes o agrupamento ou não da fração C40+ 

não influenciou na representatividade do óleo, mas em relação aos números de produção, a 

modelagem com o C40+ agrupado apresentou maiores vazões, indicando que esta fração 

quando deixada isolada dos demais esta permanecendo no reservatório diminuindo a produção 

total do óleo. 

Na análise comparativa entre os modelos 03 pseudocomponentes e 14 

pseudocomponentes constatou-se que as duas modelagens representam bem o óleo analisado 

com mais fidelidade para o modelo de 14 pseudos. Foi constatado também que os mapas de 

saturação indicam uma quantidade maior de óleo no reservatório para a modelagem 03 

pseudocomponentes que foi refletida nos resultados de produção acumulada que mostrou 

aquela modelagem com maior resultado de produção acumulada. 
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A produção do C40+ não é influenciada pelo número de pseudocomponentes, os 

gráficos de produção indicam a mesma quantidade da fração produzida. 

Os parâmetros que mais influenciaram na produção de óleo e fator de recuperação 

foram a vazão de injeção e a temperatura do vapor. Um aumento em um desses parâmetros 

incrementa a produção acumulada de óleo. 

Nesse processo com o modelo de fluidos estudados, o número de componentes foi 

significativo na produção de óleo em alguns casos analisados e insignificantes para outros. 

Pode-se concluir que a altas vazões, o modelo de fluidos interfere positivamente na 

produção acumulada, ou seja, a produção acumulada aumenta quando se aumenta a 

quantidade de pseudocomponentes. 

A interação entre o número de componentes e a temperatura do vapor foi significativa 

para alguns modelos estudados. Este resultado pode ser devido ao fato de que a destilação dos 

componentes do petróleo depende, entre outros fatores, da temperatura. 

Com relação ao tempo gasto nas simulações, foi constatado que quanto maior o 

número de componentes, maior é o tempo gasto na simulação. No entanto, a diferença na 

produção acumulada de óleo não é muito grande. O modelo composicional de 14 

pseudocomponentes gasta um tempo cerca de 5 vezes maior que o tempo gasto para simular o 

modelo de 03 pseudocomponentes e a produção acumulada de óleo no entanto, tem uma 

diferença de apenas 1,47% entre esses modelos nos experimentos com temperatura igual a 

550 ºF e vazão de injeção igual a 25 t/dia. 

As mudanças nas viscosidades das diversas modelagens de fluidos alteraram os 

resultados de produção de óleo, mas às mesmas viscosidades (maior ou menor) a modelagem 

de fluidos não influenciou na produção. 

Para alguns casos estudados como da viscosidade ou o tempo de análise maior de 

simulação, o número de componentes influenciou na produção, porém outros modelos não 

tiveram tanta influência.  

O modelo composicional facilita a análise da qualidade do óleo restante no 

reservatório. 

Se o interesse é apenas o óleo produzido, pode ser observado que se diminui o tempo 

computacional com a diminuição do número de componentes sem grandes diferenças na 

produção de óleo em todo o período de produção estudado. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que os diversos trabalhos realizados com 

a injeção contínua utilizando modelos 03 pseudocomponentes se aproximam bem da 
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realidade, visto que não apresentam grandes diferenças, comparados com os modelos 

multicomponentes. 

6.2 Recomendações 

Recomenda-se fazer um estudo da segregação gravitacional na injeção de vapor 

utilizando modelos multicomponentes. 

Recomenda-se também um estudo da injeção de vapor (contínua ou cíclica) analisando 

um óleo mais leve do que os encontrados na Bacia usando simuladores composicionais. 

Recomenda-se um estudo com os modelos de fluidos do trabalho em foco junto com 

os parâmetros operacionais num tempo maior de análise, para constatar se os mesmos 

parâmetros e interações como vazão de injeção continuariam influenciando mais nas respostas 

de produção do que em detrimento ao modelo de fluidos. 
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Anexos 

 
** UFRN - PPGCEP - Reservatório 
**ESTUDO DE MODELOS COMPOSICIONAIS DE ÓLEO NA INJEÇÃO CONTÍNUA DE VAPOR. 
 
**Modelo Base _ 09 pseudocomponentes com constantes de equilíbrio variáveis _ (KVAR) 
 
** Aluna: Liara Tavares Cavalcante 
** Profa. Dra. Jennys Lourdes Meneses Barillas 
 
 
** 2010-08-04, 10:08:03, Jennys 
** 2010-08-05, 11:36:35, Jennys 
**  
** modelo de Liara eh igual ao "teste01-03.dat" 
** 2010-08-06, 11:41:05, Liara 
** 2010-08-06, 11:43:25, Liara 
RESULTS SIMULATOR STARS 200900 
 
 
 
**======================================================================** 
**                                                                      ** 
**       Injecao continua de vapor com sistemas multicomponentes    ** 
**                             ** 
**                                                                      **                   
**======================================================================**    
 
** SECTION 1: INPUT/OUTPUT CONTROL  ========================================= 
 
*TITLE1 'Sistema multicomponente' 
*TITLE2 '1/4 DE 5-spot' 
 
*CASEID 'CASO 1' 
 
*INUNIT *FIELD 
  *EXCEPT 11 0   ** Volumes de líquidos em m3 
  *EXCEPT 13 0   ** Volumes de gases em m3 
  *EXCEPT  4 0   ** distâncias em m 
 
*OUTUNIT *FIELD 
  *EXCEPT 11 0   ** volumes de líquidos em m3 
  *EXCEPT 13 0   ** volumes de gases em m3 
  *EXCEPT  4 0   ** distâncias em m3 
 
*WRST 300 
 
*WPRN *GRID 0 
*WPRN *ITER 300 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN             

 

Liara Tavares Cavalcante  112 
 

*OUTPRN *GRID *PRES *SO *TEMP *VISO 
*OUTPRN *WELL *ALL 
 
** *WSRF *GRID 0 
*WSRF *GRID *TIME 
*WSRF *WELL 1 
OUTSRF GRID OBHLOSS PRES SG SO SW TEMP VISO  
OUTSRF WELL DOWNHOLE 
OUTSRF WELL COMPONENT ALL 
 
 
*DIM *MDPTGL 100 
 
** =========================================== 
** SECTION 2: RESERVOIR DESCRIPTION    
** ============================================ 
 
 
*GRID *CART 20 20 23   ** Número de blocos nas direções i,j,k 
*KDIR  *DOWN 
 
 
*DI *CON 5.0           ** Dimensão dos blocos(m) (5.0 m * 20 = 100 m) 
 
*DJ *CON 5.0           ** Dimensão dos blocos(m) (5.0 m * 20 = 100 m) 
 
*DK *KVAR              ** Dimensão dos blocos(m)  
 20*1 3*3.0 
 
 
*DTOP                  ** Profundidade em relação ao topo (200m) 
 400*200.0 
**$ Property: NULL Blocks  Max: 1  Min: 1 
**$  0 = null block, 1 = active block 
NULL CON            1 
 
*POR *IJK              ** Porosidade  
 01:20 01:20 01:23 0.30 
 
 
*PERMI *IJK            ** Permeabilidade absoluta em mD [Estimada a partir da porosidade] 
 01:20 01:20 01:23 1000. 
PERMJ EQUALSI 
PERMK EQUALSI * 0.1 
**$ Property: Pinchout Array  Max: 1  Min: 1 
**$  0 = pinched block, 1 = active block 
PINCHOUTARRAY CON            1 
 
**===================================================== 
 
*END-GRID 
ROCKTYPE 1 
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*PRPOR   287.2        ** Pressão de referência para a compressibilidade da rocha (psi) 
*CPOR    30E-4        ** Compressibilidade efetiva da rocha (1/psi) 
 
*ROCKCP 35            ** Capacidade calorífica da rocha 35(BTU/ft3-F) - BTU/m³-F 
*THCONR 78.74         ** Condutividade térmica da rocha 24(BTU/ft-day-F) - BTU/m-day-F 
*THCONW 28.22         ** Condutividade térmica da água  8.6(8.6 BTU/ft-day-F) - BTU/m-day-F 
*THCONO 5.91          ** Condutividade térmica do óleo  1.8(BTU/ft-day-F) - BTU/m-day-F 
*THCONG 1.97          ** Condutividade térmica do gás   0.6(BTU/ft-day-F) - BTU/m-day-F 
 
*HLOSSPROP *OVERBUR  35  78.74  ** Capacidade calorífica volumétrica (BTU/ft3-F) 
                                ** Condutividade térmica (BTU/ft-day-F) 
           *UNDERBUR 35  78.74  ** Capacidade calorífica volumétrica (BTU/ft3-F) 
******************************************************************************** 
** THE FOLLOWING KEYWORDS CAN BE USED IN THE INITIALIZATION SECTION IN STARS    
******************************************************************************** 
** MFRAC_OIL 'CO2     ' CON  4.2272E-03 
** MFRAC_OIL 'N2      ' CON  1.8282E-03 
** MFRAC_OIL 'C1 toC3 ' CON  9.2752E-02 
** MFRAC_OIL 'IC4toNC5' CON  3.2321E-03 
** MFRAC_OIL 'C6 toC12' CON  1.7621E-02 
** MFRAC_OIL 'C13toC24' CON  3.4041E-01 
** MFRAC_OIL 'C25toC34' CON  2.0986E-01 
** MFRAC_OIL 'C35toC39' CON  7.1998E-02 
** MFRAC_OIL 'C40+    ' CON  2.5808E-01 
******************************************************************************** 
** THE FOLLOWING SECTION CAN BE USED FOR THE COMPONENT PROPERTY INPUT INTO STARS 
******************************************************************************** 
** PVT UNITS CONSISTENT WITH *INUNIT *FIELD 
**$ Model and number of components 
MODEL 10 10 10 1 
COMPNAME 'WATER' 'CO2' 'N2' 'C1 toC3' 'IC4toNC5' 'C6 toC12' 'C13toC24' 'C25toC34' 'C35toC39' 
'C40+'  
**            --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
CMM 
0 44.01 28.013 17.0178 62.0691 145.276 265.398 406.548 516.035 837.546  
PCRIT 
0 1069.87 492.31 672.29 526.79 344.79 228.53 171.41 144.02 114.65  
TCRIT 
0.00 87.89 -232.51 -102.52 317.31 691.62 944.87 1153.18 1280.85 1614.54  
KV1 
0 772100 131500 155600 334200 938400 2.55e+006 7.239e+006 1.448e+007 6.461e+007  
KV2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
KV3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
KV4 
0 -3603.8 -1269.3 -1944.4 -5013.6 -9105.6 -13090 -17178.4 -20047.7 -27466.7  
KV5 
0 -459.67 -459.67 -459.67 -459.67 -459.67 -459.67 -459.67 -459.67 -459.67  
** low/high pressure; low/high temperature 
KVTABLIM 28 628 50 500  
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**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                                         
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'CO2' 
**$                                                                       
        39.13     8.947    5.2515    3.8185    3.0603    2.5914    2.2737 
       55.587    12.602    7.3315    5.2817    4.1955    3.5242    3.0681 
       73.029    16.454    9.5131    6.8095    5.3735    4.4851    3.8822 
       90.402    20.276     11.67    8.3148    6.5307    5.4253    4.6743 
       106.83    23.881    13.698    9.7275    7.6145    6.3039    5.4126 
       121.68    27.131    15.523    10.996    8.5862    7.0906    6.0728 
        134.5    29.933    17.095    12.087    9.4204    7.7653    6.6384 
       145.04    32.233    18.383     12.98    10.103    8.3168    7.1004 
       153.19    34.009    19.377    13.668    10.628    8.7409    7.4553 
       158.94    35.259    20.076    14.152    10.997    9.0382    7.7038 
**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                                         
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'N2' 
**$                                                                       
       364.18    80.279    45.435    31.937    24.846     20.46     17.47 
       380.91    83.902     47.43    33.221    25.709      21.1    17.977 
       389.79    85.815    48.486    33.925    26.186    21.413    18.195 
       392.26    86.334    48.766    34.109    26.307    21.473    18.199 
       389.59    85.735    48.423    33.865    26.112    21.301    18.032 
       382.84    84.248    47.585    33.279     25.66    20.929     17.71 
       372.88    82.062    46.356    32.424    25.003    20.395    17.257 
       360.41    79.329    44.821    31.357    24.185    19.731    16.697 
          346    76.171    43.049    30.125    23.242    18.967    16.054 
        330.1    72.685    41.093    28.766    22.201    18.123    15.344 
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**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                                         
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'C1 toC3' 
**$                                                                       
       76.296    17.225    9.9792    7.1578    5.6556     4.721    4.0836 
       95.847     21.52    12.399    8.8439    6.9537    5.7801    4.9792 
       114.16    25.531    14.651    10.409    8.1519    6.7519    5.7984 
       130.53    29.108    16.656      11.8    9.2143      7.61    6.5181 
       144.56    32.166    18.367    12.984    10.118    8.3391    7.1277 
       156.03    34.664    19.763     13.95    10.854    8.9317    7.6226 
       164.91    36.595    20.841    14.694     11.42    9.3875    8.0029 
       171.28    37.976    21.609    15.224    11.823     9.711    8.2723 
       175.26    38.834    22.086    15.551    12.071    9.9097    8.4373 
          177    39.208    22.291    15.691    12.176    9.9928    8.5055 
**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                            <extrap.>    
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'IC4toNC5' 
**$                                                                       
      0.65063    0.1647   0.10664  0.084216  0.071687    0.0639  0.058825 
       1.5279   0.37549   0.23643   0.18353   0.15532   0.13698   0.12421 
       3.0367   0.73026   0.45011    0.3428   0.28666   0.25155   0.22662 
       5.3137    1.2573   0.76262   0.57192   0.47188    0.4104   0.36811 
       8.4193    1.9678     1.179   0.87373   0.71284     0.614   0.54698 
       12.328    2.8542    1.6941    1.2438    1.0058    0.8592      0.76 
       16.939    3.8926    2.2936    1.6719    1.3425    1.1392    1.1392 
       22.092    5.0474    2.9569    2.1433    1.7116    1.4447    1.2636 
       27.593    6.2757    3.6599    2.6412    2.1001    1.7651    1.5378 
       33.232    7.5324    4.3775    3.1481    2.4947    2.0899    1.8149 
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**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                                         
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'C6 toC12' 
**$                                                                                           
     0.00025341  7.8548e-005  6.1888e-005  5.7893e-005  5.6132e-005  5.6087e-005  5.7531e-005 
      0.0017292   0.00049833   0.00036687   0.00033041   0.00031808   0.00031094   0.00030819 
      0.0082041    0.0022413    0.0015659    0.0013469     0.001263    0.0012257    0.0011998 
        0.02951    0.0077462    0.0052018    0.0043089    0.0039128     0.003723    0.0036172 
        0.08558      0.02179     0.014197     0.011419     0.010089    0.0093802    0.0089762 
        0.20927     0.052042     0.033121     0.026037     0.022504     0.020504     0.019291 
        0.44622      0.10893     0.068065     0.052552     0.044635     0.040001     0.037071 
        0.85102      0.20472      0.12608     0.095969     0.080389     0.071089      0.06506 
         1.4807       0.3521      0.21436      0.16132      0.13365      0.11693      0.10593 
         2.3867      0.56252      0.33934      0.25309      0.20783      0.18028      0.16198 
**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                                         
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'C13toC24' 
**$                                                                                            
     2.3092e-008  9.3533e-009  9.5484e-009  1.1175e-008  1.2891e-008  1.5011e-008  1.7799e-008 
     5.6871e-007  2.0222e-007  1.8291e-007  2.0032e-007  2.2856e-007  2.5618e-007  2.8586e-007 
     7.6731e-006  2.4796e-006  2.0426e-006  2.0614e-006  2.2467e-006  2.4887e-006  2.7186e-006 
     6.5478e-005  1.9699e-005  1.5119e-005  1.4266e-005  1.4686e-005  1.5717e-005  1.6956e-005 
       0.0003914    0.0001115  8.1067e-005  7.2581e-005  7.1155e-005  7.3094e-005  7.6785e-005 
       0.0017658   0.00048219   0.00033617   0.00028889   0.00027231   0.00026983   0.00027505 
       0.0063567     0.001679    0.0011326   0.00094242   0.00086103   0.00082832   0.00082197 
        0.019051    0.0049011     0.003221    0.0026123     0.002328    0.0021867    0.0021218 
        0.049127     0.012377    0.0079665    0.0063303    0.0055301    0.0050954    0.0048543 
         0.11185     0.027724      0.01755     0.013719     0.011795       0.0107     0.010044 
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**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                                         
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'C25toC34' 
**$                                                                                            
     4.5903e-013  2.5381e-013  3.5021e-013  5.3191e-013    7.51e-013  1.0448e-012  1.4664e-012 
     4.9903e-011  2.2659e-011  2.6045e-011  3.5816e-011  4.9802e-011  6.5447e-011  8.3835e-011 
     2.2571e-009  8.8691e-010  8.8512e-010  1.0759e-009   1.397e-009  1.8052e-009  2.2405e-009 
     5.2377e-008  1.8471e-008  1.6563e-008   1.819e-008  2.1673e-008    2.66e-008  3.2419e-008 
     7.2384e-007  2.3503e-007  1.9419e-007  1.9699e-007  2.1802e-007  2.5156e-007  2.9462e-007 
     6.6422e-006  2.0229e-006  1.5685e-006  1.4954e-006  1.5597e-006  1.7044e-006  1.9077e-006 
       4.39e-005  1.2712e-005  9.3771e-006  8.5138e-006  8.4698e-006  8.8507e-006  9.5125e-006 
      0.00022234  6.1859e-005  4.3858e-005  3.8304e-005  3.6695e-005  3.6983e-005  3.8422e-005 
       0.0009055   0.00024405   0.00016764   0.00014194   0.00013192   0.00012913   0.00013048 
       0.0030799   0.00080968   0.00054226   0.00044781   0.00040622   0.00038836   0.00038362 
**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                                         
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'C35toC39' 
**$                                                                                            
     1.1169e-016       1e-016  1.3851e-016  2.5865e-016  4.2862e-016  6.8663e-016  1.1014e-015 
     3.7529e-014  2.0693e-014  2.8766e-014  4.7388e-014   7.708e-014  1.1492e-013  1.6421e-013 
     4.2597e-012  1.9553e-012  2.2725e-012  3.2022e-012  4.7776e-012  6.9759e-012  9.5811e-012 
     2.1171e-010  8.4715e-011  8.5969e-011  1.0651e-010  1.4253e-010  1.9503e-010  2.6187e-010 
      5.541e-009  1.9967e-009  1.8264e-009  2.0462e-009  2.4937e-009  3.1557e-009  4.0295e-009 
     8.7384e-008  2.9029e-008  2.4497e-008  2.5368e-008  2.8676e-008  3.3872e-008  4.0839e-008 
     9.1836e-007  2.8616e-007  2.2666e-007  2.2061e-007  2.3486e-007  2.6213e-007   3.002e-007 
     6.9455e-006  2.0569e-006  1.5493e-006  1.4354e-006  1.4567e-006  1.5528e-006  1.7034e-006 
     4.0127e-005  1.1413e-005  8.2573e-006  7.3543e-006  7.1821e-006  7.3774e-006  7.8122e-006 
      0.00018563  5.1148e-005   3.583e-005  3.0915e-005  2.9271e-005  2.9179e-005  3.0022e-005 
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**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01  1.2800E+02  2.2800E+02  3.2800E+02  4.2800E+02  5.2800E+02  
6.2800E+02 
**   50.000                                                                                         
**  100.000                                                                                         
**  150.000                                                                                         
**  200.000                                                                                         
**  250.000                                                                                         
**  300.000                                                                                         
**  350.000                                                                                         
**  400.000                                                                                         
**  450.000                                                                                         
**  500.000                                                                                         
** Comparison of WinProp (W) and STARS K-value (S) phase split calculations 
** A = Aqueous, L = Liquid, V = Vapor 
**               Pressure,   psia 
** T, deg F    2.8000E+01    1.2800E+02    2.2800E+02    3.2800E+02    4.2800E+02    5.2800E+02    
6.2800E+02 
**   50.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: L ,S: L > <W: L ,S: L > <W: L ,S: L > <W: L 
,S: L > 
**  100.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: L ,S: L > <W: L ,S: L > <W: L 
,S: L > 
**  150.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: L ,S: L > <W: L ,S: L > <W: L 
,S: L > 
**  200.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: L ,S: L > <W: 
L ,S: L > 
**  250.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: L ,S: L > <W: 
L ,S: L > 
**  300.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> 
<W: L ,S: L > 
**  350.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> 
<W: L ,S: L > 
**  400.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> 
<W: L ,S: L > 
**  450.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> 
<W: L ,S: L > 
**  500.000   <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> <W: LV,S: LV> 
<W: L ,S: L > 
**$ Gas-liquid K Value tables 
KVTABLE 'C40+' 
**$                                                                                            
          1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016 
          1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016 
          1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016 
          1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016       1e-016  1.2766e-016 
     2.7003e-015   1.279e-015  1.5287e-015   2.225e-015  3.4972e-015  5.6501e-015  9.0701e-015 
     2.0012e-013  8.3603e-014  8.8223e-014   1.137e-013   1.591e-013  2.3109e-013  3.3957e-013 
     7.9608e-012  3.0124e-012  2.8822e-012  3.3747e-012  4.3037e-012  5.7258e-012  7.7706e-012 
     1.9124e-010   6.689e-011  5.9202e-011  6.4222e-011  7.6043e-011  9.4222e-011  1.1962e-010 
     3.0403e-009  9.9897e-010  8.3068e-010  8.4761e-010  9.4553e-010   1.106e-009  1.3293e-009 
     3.4389e-008  1.0759e-008  8.5089e-009  8.2647e-009  8.7864e-009  9.8097e-009  1.1274e-008 
** reference pressure,     corresponding to the density 
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PRSR 294 
** reference temperature,  corresponding to the density 
TEMR 100 
** pressure at surface,    for reporting well rates, etc. 
PSURF 14.696 
** temperature at surface, for reporting well rates, etc. 
TSURF 60 
**$ Surface conditions 
SURFLASH KVALUE 
K_SURF 'CO2' 80.118 
K_SURF 'N2' 700.89 
K_SURF 'C1 toC3' 152.3 
K_SURF 'IC4toNC5' 1.4663 
K_SURF 'C6 toC12' 0.00070186 
K_SURF 'C13toC24' 8.1727e-008 
K_SURF 'C25toC34' 2.1569e-012 
K_SURF 'C35toC39' 6.5e-016 
K_SURF 'C40+' 3.4043e-026 
MOLDEN 
0 1.28 1.216 1.154 0.6062 0.3344 0.2024 0.1409 0.115 0.07405  
CP 
0 3.069e-005 3.201e-005 2.867e-005 1.368e-005 6.967e-006 4.265e-006 3.005e-006 2.547e-006 
1.298e-006  
CT1 
0 0.0007256 0.0007258 0.0005835 7.035e-005 -1.141e-005 -1.438e-005 -7.562e-006 -2.352e-006 
1.257e-005  
CT2 
0 1.331e-006 1.332e-006 1.36e-006 1.06e-006 6.449e-007 4.05e-007 2.781e-007 2.232e-007 9.722e-
008  
CPT 
0 4.098e-005 2.188e-007 8.218e-007 7.916e-007 4.144e-007 5.376e-009 -1.452e-010 -2.203e-010 -
9.162e-011  
DNMIXCOMP 'N2' 
DNMIXENDP 0 0.02603  
** Function values corresponding to linear mixing: 
**    0.00000    0.00260    0.00521    0.00781    0.01041    0.01302    0.01562    0.01822    0.02083    
0.02343    0.02603 
DNMIXFUNC 0 0.00261 0.00521 0.00781 0.01042 0.01302 0.01563 0.01823 0.02083 0.02344 0.02604  
** T, deg F        'WATER'       'CO2'        'N2'   'C1 toC3'  'IC4toNC5'  'C6 toC12'  'C13toC24'  'C25toC34'  
'C35toC39'      'C40+' 
**               --------    --------    --------    --------    --------    --------    --------    --------    --------    -------- 
VISCTABLE 
**$      temp                                                                                                        
           10         0    3.6549   0.32034   0.53539    7.4682    43.948    500.08     16455    357140  
5.6657e+010 
       35.652         0    2.1468   0.20282   0.32747    4.3598    22.802    186.79    3842.6     55449  
1.8912e+009 
       61.304         0    1.3719   0.13869   0.21705    2.7708    13.281    83.167    1158.5     11899  
1.1211e+008 
       86.957         0   0.93799   0.10081   0.15339    1.8849    8.4659    42.533    427.65    3301.8  
1.0514e+007 
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      112.609         0   0.66752   0.07586    0.1125    1.3352    5.7102    23.939    182.93    1109.7  
1.4071e+006 
      138.261         0   0.49019  0.058622  0.084917   0.97643    4.0212    14.529    88.014    434.83       
251100 
      163.913         0   0.37469  0.046958   0.06657   0.74351    2.9724    9.5036    47.259    195.87        
57549 
      189.565         0   0.29634  0.038774  0.053889   0.58596    2.2871    6.6125    27.788    99.019        
16231 
      215.217         0    0.2412  0.032842  0.044815   0.47538    1.8428    4.8401    17.617    55.083       
5440.8 
       240.87         0   0.20138  0.028451  0.038169   0.39569    1.4711     3.698    11.903    33.227         
2110 
      266.522         0   0.17175  0.025112  0.033162   0.33653    1.1997    2.9264    8.4805    21.446       
924.82 
      292.174         0   0.14921  0.022526  0.029312    0.2916   0.99722    2.3849    6.3185    14.659       
449.72 
      317.826         0   0.13173  0.020489  0.026298   0.25681   0.84264    1.9923    4.8894    10.521       
238.95 
      343.478         0   0.11795  0.018865  0.023904    0.2294   0.72218    1.6994    3.9074    7.8723       
136.98 
       369.13         0   0.10691  0.017554  0.021976    0.2075   0.62652    1.4754    3.2094    6.1049       
83.836 
      394.783         0  0.097952  0.016485  0.020404   0.18973   0.54915    1.3006     2.698    4.8812       
54.288 
      420.435         0  0.090297  0.015553  0.019047   0.17457   0.48394    1.1684    2.3059    3.9936       
36.799 
      446.087         0  0.084767  0.014924  0.018093   0.16358   0.43382    1.0424    2.0243    3.3753       
26.289 
      471.739         0   0.08023   0.01442  0.017317   0.15456    0.3915   0.93715    1.8046    2.9113       
19.511 
      497.391         0  0.076432  0.014009  0.016672   0.14701   0.35489   0.84892    1.6287    2.5537       
14.962 
      523.043         0  0.073222  0.013672  0.016133   0.14062   0.32263   0.77401    1.4855    2.2722       
11.806 
      548.696         0  0.070487  0.013395  0.015678   0.13517   0.29364   0.70961    1.3669    2.0466       
9.5517 
      574.348         0  0.068133  0.013167  0.015292   0.13048   0.26699   0.65359    1.2673    1.8626       
7.8985 
          600         0   0.06601  0.012961  0.014944   0.12625    0.2415   0.60359    1.1878     1.708       
6.6498 
VSMIXCOMP 'CO2' 
VSMIXENDP 0 0.16684  
** Function values corresponding to linear mixing: 
**    0.00000    0.01668    0.03337    0.05005    0.06674    0.08342    0.10010    0.11679    0.13347    
0.15016    0.16684 
VSMIXFUNC 0.00169 0.0147 0.02906 0.04375 0.05869 0.07384 0.08918 0.10468 0.12034 0.13614 
0.15216  
 
** The following is the complete WinProp fluid model description. 
 
WINPROP *TITLE1     'Agrupamento' 
WINPROP *TITLE2     ' ' 
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WINPROP *TITLE3     ' ' 
WINPROP *INUNIT *FIELD 
WINPROP *MODEL   *PR   *1978 
WINPROP *NC        9      9 
WINPROP *PVC3  0.0000000E+00 
WINPROP *COMPNAME 
WINPROP 'CO2     ' 'N2      ' 'C1 toC3 ' 'IC4toNC5' 'C6 toC12' 
WINPROP 'C13toC24' 'C25toC34' 'C35toC39' 'C40+    ' 
WINPROP *HCFLAG 
WINPROP   3  0  1  1  1  1  1  1  1 
WINPROP *SG 
WINPROP   8.1800000E-01  8.0900000E-01  3.1004592E-01  5.9117999E-01  7.9094654E-01 
WINPROP   8.6735736E-01  9.2289897E-01  9.5538268E-01  1.0321126E+00 
WINPROP *TB 
WINPROP  -1.0921000E+02 -3.2035000E+02 -2.4201357E+02  4.5448069E+01  3.6798982E+02 
WINPROP   6.2759544E+02  8.4570665E+02  9.8845300E+02  1.3661357E+03 
WINPROP *PCRIT 
WINPROP   7.2800000E+01  3.3500000E+01  4.5746863E+01  3.5846183E+01  2.3461513E+01 
WINPROP   1.5550870E+01  1.1664097E+01  9.7996639E+00  7.8012300E+00 
WINPROP *VCRIT 
WINPROP   9.4000000E-02  8.9500000E-02  1.0219868E-01  2.7126557E-01  5.6466170E-01 
WINPROP   9.4625269E-01  1.3054282E+00  1.5482980E+00  2.1701804E+00 
WINPROP *TCRIT 
WINPROP   3.0420000E+02  1.2620000E+02  1.9841610E+02  4.3165698E+02  6.3960519E+02 
WINPROP   7.8030183E+02  8.9602736E+02  9.6695593E+02  1.1523410E+03 
WINPROP *AC 
WINPROP   2.2500000E-01  4.0000000E-02  1.3316602E-02  2.0100000E-01  4.7207790E-01 
WINPROP   7.3465532E-01  9.8242061E-01  1.1438396E+00  1.4646823E+00 
WINPROP *MW 
WINPROP   4.4010000E+01  2.8013000E+01  1.7017849E+01  6.2069094E+01  1.4527586E+02 
WINPROP   2.6539844E+02  4.0654747E+02  5.1603492E+02  8.3754600E+02 
WINPROP *BIN 
WINPROP  -2.0000000E-02 
WINPROP   1.0430309E-01  3.2754826E-02 
WINPROP   1.2859375E-01  9.5000000E-02 
WINPROP   1.5000000E-01  1.2000000E-01 
WINPROP   1.5000000E-01  1.2000000E-01 
WINPROP   1.5000000E-01  1.2000000E-01 
WINPROP   1.5000000E-01  1.2000000E-01 
WINPROP   1.5000000E-01  1.2000000E-01 
WINPROP *VSHIFT 
WINPROP   0.0000000E+00 -1.6632512E-01 -1.4026243E-01 -5.9484636E-02  4.6881688E-02 
WINPROP   1.0296884E-01  1.4025505E-01  1.7302406E-01  1.2730576E-01 
WINPROP *ZRA 
WINPROP   2.7360000E-01  2.9050000E-01  2.8715434E-01  2.7266563E-01  2.5761167E-01 
WINPROP   2.5035165E-01  2.4565650E-01  2.4129452E-01  2.4485418E-01 
WINPROP *VISVC 
WINPROP   9.4000000E-02  8.9500000E-02  1.0256178E-01  2.7153125E-01  5.6662644E-01 
WINPROP   9.4917541E-01  1.3065363E+00  1.5484789E+00  2.1701804E+00 
WINPROP *VISCOR *MODPEDERSEN 
WINPROP *VISCOEFF 
WINPROP   1.6000929E-04  2.4107809E+00  8.8536034E-03  1.8646949E+00  4.1383938E-01 
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WINPROP *OMEGA 
WINPROP   4.5723553E-01  4.5723553E-01  4.5723553E-01  4.5723553E-01  4.5723553E-01 
WINPROP   4.5723553E-01  4.5723553E-01  4.5723553E-01  4.5723553E-01 
WINPROP *OMEGB 
WINPROP   7.7796074E-02  7.7796074E-02  7.7796074E-02  7.7796074E-02  7.7796074E-02 
WINPROP   7.7796074E-02  7.7796074E-02  7.7796074E-02  7.7796074E-02 
WINPROP *PCHOR 
WINPROP   7.8000000E+01  4.1000000E+01  7.9448938E+01  1.9816250E+02  4.1051379E+02 
WINPROP   6.8646164E+02  9.3460311E+02  1.0686874E+03  1.1506103E+03 
WINPROP *ENTHALPY 
WINPROP   4.7780500E+00  1.1443300E-01  1.0113200E-04 -2.6494000E-08  3.4706000E-12 -
1.3140000E-16 
WINPROP  -6.8925000E-01  2.5366400E-01 -1.4549000E-05  1.2544000E-08 -1.7106000E-12 -
8.2390000E-17 
WINPROP  -5.3837953E+00  5.4972864E-01 -2.6969603E-04  4.1124520E-07 -1.5159704E-10  
1.9579908E-14 
WINPROP   2.3678565E+01  7.9030937E-03  3.5154092E-04 -5.7327875E-08 -3.8119156E-12  
1.5877578E-15 
WINPROP   0.0000000E+00 -4.0392790E-02  4.2250624E-04 -6.2974693E-08  0.0000000E+00  
0.0000000E+00 
WINPROP   0.0000000E+00 -3.2186945E-02  4.1116902E-04 -6.0525909E-08  0.0000000E+00  
0.0000000E+00 
WINPROP   0.0000000E+00 -2.5617353E-02  4.0202537E-04 -5.8559402E-08  0.0000000E+00  
0.0000000E+00 
WINPROP   0.0000000E+00 -2.1340803E-02  3.9651464E-04 -5.7317101E-08  0.0000000E+00  
0.0000000E+00 
WINPROP   0.0000000E+00 -1.1499527E-02  3.8383323E-04 -5.4458293E-08  0.0000000E+00  
0.0000000E+00 
WINPROP *COMPOSITION *PRIMARY 
WINPROP   4.4968354E-03  2.6981013E-03  1.0352714E-01  3.1977497E-03  1.7387764E-02 
WINPROP   3.3590289E-01  2.0708112E-01  7.1045544E-02  2.5466285E-01 
 
 
** SECTION 4: ROCK-FLUID DATA 
========================================================= 
*ROCKFLUID 
 
** ----------------------------------------------------------------------------- 
** Tabela retirada do arquivo ET003kr.inc (modelo: ET003.dat) / Estudo Delson-2002 
 
*RPT 1 
 
*SWT                         **  Permeabilidades relativas óleo-água 
 
**    SW           KRW            KROW            PCWO 
**   -----       -------         ------          ------ 
     0.280      0.0000       0.8000          2.416  
     0.308      0.0052          0.7364        1.697  
     0.336      0.0146          0.6738        1.229 
     0.364      0.0268          0.6121        0.913 
     0.392      0.0413          0.5514        0.694  
     0.420      0.0577          0.4918        0.537  
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     0.448       0.0759          0.4334        0.423 
     0.476      0.0956          0.3763        0.338  
     0.504      0.1168          0.3206        0.273  
     0.532      0.1394          0.2664        0.224  
     0.560       0.1633          0.2141        0.185 
     0.588      0.1884          0.1638        0.154  
     0.616      0.2147          0.1160        0.130  
     0.644      0.2420          0.0713        0.110  
     0.672      0.2705          0.0310        0.094    
     0.700      0.3000          0.0000        0.081  
     1.000      1.0000          0.0000        0.022  
 
*SLT                          **  Permeabilidades relativas líquido-gás 
 
**     SL          KRG            KROG            PCOG 
**   -----       ------          ------          ------ 
     0.70     4.50E-01   0.00E+00        0.1441 
     0.72     4.06E-01   1.24E-02        0.1307 
     0.74     3.63E-01   3.51E-02        0.1188 
     0.76     3.22E-01   6.45E-02        0.1083 
     0.77     2.83E-01   9.93E-02        0.0989 
     0.79     2.45E-01   1.39E-01        0.0906 
     0.81     2.09E-01   1.82E-01        0.0831 
     0.83     1.75E-01   2.30E-01        0.0764 
     0.85     1.43E-01   2.81E-01        0.0703 
     0.87     1.14E-01   3.35E-01        0.0649 
     0.89     8.66E-02   3.93E-01        0.0600 
     0.91     6.20E-02        4.53E-01        0.0555 
     0.92     4.02E-02   5.16E-01        0.0515 
     0.94     2.19E-02   5.82E-01        0.0478 
     0.96     7.75E-03   6.50E-01        0.0444 
     0.98     0.00E+00   7.21E-01        0.0414 
     1.00     0.00E+00   8.00E-01        0.0384 
 
** ----------------------------------------------------------------------- 
*SWR   0.30 
*SORW  0.30 
*SGR   0.02 
KRWIRO 0.12 
*KROCW 0.90 
** ----------------------------------------------------------------------- 
*KRTEMTAB    *SWR    *SORW    *SGR 
   100.      0.30    0.30     0.02 
   500.      0.30    0.10     0.02 
** ======================================================================= 
 
*KRTYPE *IJK      ** Tipo de Rocha (Função da Porosidade) 
 
 01:20 01:20 01:23 1 
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** SECTION 5: INITIAL CONDITIONS  ==================================================== 
 
 
*INITIAL 
 
 
 
*VERTICAL *depth_ave 
 
 
*REFPRES  287.2     ** Pressão de referência (psi)  287.2 psi = 19.5 kg/cm2 
*REFDEPTH 200.0     ** Profundidade de referência (m)        
   
 
*TEMP *CON 100.     ** Temperatura (F) 
*DWOC  220 
 
 MFRAC_OIL 'CO2     ' CON  4.2272E-03 
 MFRAC_OIL 'N2      ' CON  1.8282E-03 
 MFRAC_OIL 'C1 toC3 ' CON  9.2752E-02 
 MFRAC_OIL 'IC4toNC5' CON  3.2321E-03 
 MFRAC_OIL 'C6 toC12' CON  1.7621E-02 
 MFRAC_OIL 'C13toC24' CON  3.4041E-01 
 MFRAC_OIL 'C25toC34' CON  2.0986E-01 
 MFRAC_OIL 'C35toC39' CON  7.1998E-02 
 MFRAC_OIL 'C40+    ' CON  2.5808E-01 
 
 
 
** SECTION 6: NUMERICAL CONTROL  
===================================================== 
 
 
*NUMERICAL   ** Todos estes dados podem ser selecionados por default   
             
*MAXSTEPS 50000 
 
*NEWTONCYC 15 
 
*ITERMAX 150 
 
*DTMAX 15. 
 
*NORM     *PRESS   60. 
          *SATUR  0.20 
          *TEMP    50. 
          *Y       0.2 
          *X       0.2 
 
*CONVERGE *PRESS     2.000 
          *SATUR     0.010 
          *TEMP      1.000 
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          *Y         0.010 
          *X         0.010 
 
*MATBALTOL  1.E-4 
 
** AIM *OFF 
 
**AIM *STAB 
 
*AIM *THRESH  0.35 
 
** SECTION 7: WELL AND RECURRENT DATA  
=============================================== 
 
*RUN 
 
*DATE 2000 01 01 
 
*DTWELL 0.1 
**  
** 
**********************************************************************************
**** 
**   
** *WELL 1 'Inj' VERT 1 15 
**$ 
WELL  'Inj' 
                             ** Temperatura de injeção (F) 
                             ** Qualidade do vapor 55% 
                              ** 20 ton/dia de fluidos (água + solvente) 
                             ** 1300psi=88.4kg/cm2 
INJECTOR MOBWEIGHT EXPLICIT 'Inj' 
INCOMP  WATER  1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0. 
TINJW  550. 
QUAL  0.55 
OPERATE  MAX  STF  23.  CONT REPEAT 
OPERATE  MAX  BHP  1044.  CONT REPEAT 
**              rad    geofac   wfrac     skin 
                                               ** Linner de 7,0 pol 
**  II    JJ      KK     ff 
**$          rad  geofac  wfrac  skin 
GEOMETRY  K  0.1905  0.377  0.25  0. 
PERF  GEO  'Inj' 
**$ UBA     ff  Status  Connection   
    1 20 1  1.  OPEN    FLOW-FROM  'SURFACE'  REFLAYER 
    1 20 2  1.  OPEN    FLOW-FROM  1 
    1 20 3  1.  OPEN    FLOW-FROM  2 
    1 20 4  1.  OPEN    FLOW-FROM  3 
    1 20 5  1.  OPEN    FLOW-FROM  4 
    1 20 6  1.  OPEN    FLOW-FROM  5 
    1 20 7  1.  OPEN    FLOW-FROM  6 
    1 20 8  1.  OPEN    FLOW-FROM  7 
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**  
** ******************************************************************************* 
**   
** *WELL 2 'Prod-1' *VERT 15 1 
**$ 
WELL  'Prod-1' 
                             ** 28.5psi=1.9kg/cm2 
PRODUCER 'Prod-1' 
OPERATE  MAX  STL  100.00  CONT REPEAT 
OPERATE  MIN  BHP  28.5  CONT REPEAT 
**              rad    geofac   wfrac  skin 
                                              **Linner de 7,0 pol 
**  II    JJ      KK     ff 
**$          rad  geofac  wfrac  skin 
GEOMETRY  K  0.1905  0.229  1.  0. 
PERF  GEO  'Prod-1' 
**$ UBA      ff  Status  Connection   
    20 1 1   1.  OPEN    FLOW-TO  'SURFACE'  REFLAYER 
    20 1 2   1.  OPEN    FLOW-TO  1 
    20 1 3   1.  OPEN    FLOW-TO  2 
    20 1 4   1.  OPEN    FLOW-TO  3 
    20 1 5   1.  OPEN    FLOW-TO  4 
    20 1 6   1.  OPEN    FLOW-TO  5 
    20 1 7   1.  OPEN    FLOW-TO  6 
    20 1 8   1.  OPEN    FLOW-TO  7 
    20 1 9   1.  OPEN    FLOW-TO  8 
    20 1 10  1.  OPEN    FLOW-TO  9 
    20 1 11  1.  OPEN    FLOW-TO  10 
    20 1 12  1.  OPEN    FLOW-TO  11 
    20 1 13  1.  OPEN    FLOW-TO  12 
    20 1 14  1.  OPEN    FLOW-TO  13 
    20 1 15  1.  OPEN    FLOW-TO  14 
 
******************************************************************************* 
 
*TIME 0.5 
*TIME 1.0 
*TIME 10.0 
*TIME 30.0 
*TIME 60.0 
*TIME 90.0 
*TIME 180.0 
*TIME 270.0 
*TIME 365.0   
*TIME 547.0 
*TIME 730.0   
*TIME 1095.0  
*TIME 1460.0  
*TIME 1825.0  
*TIME 2190.0 ** 6 anos 
*TIME 2555.0  
*TIME 2920.0 ** 8 anos 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN             

 

Liara Tavares Cavalcante  127 
 

*TIME 3285.0  
*TIME 3650.0 ** 10 anos 
*TIME 4015.0  
*TIME 4380.0 ** 12 anos 
*TIME 4745.0  
*TIME 5110.0 ** 14 anos 
*TIME 5475.0 ** 15 anos 
*TIME 5840.0 ** 16 anos 
 
*STOP 
 
RESULTS SPEC 'Permeability K'   
RESULTS SPEC SPECNOTCALCVAL -99999       
RESULTS SPEC REGION 'All Layers (Whole Grid)' 
RESULTS SPEC REGIONTYPE 'REGION_WHOLEGRID' 
RESULTS SPEC LAYERNUMB 0 
RESULTS SPEC PORTYPE 1 
RESULTS SPEC EQUALSI 1 0.1          
RESULTS SPEC STOP 
 
 
RESULTS SPEC 'Permeability J'   
RESULTS SPEC SPECNOTCALCVAL -99999       
RESULTS SPEC REGION 'All Layers (Whole Grid)' 
RESULTS SPEC REGIONTYPE 'REGION_WHOLEGRID' 
RESULTS SPEC LAYERNUMB 0 
RESULTS SPEC PORTYPE 1 
RESULTS SPEC EQUALSI 0 1            
RESULTS SPEC STOP 
 


