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Resumo 

A ocorrência de óleos pesados e ultrapesados vêm aumentando sensivelmente e, devido à alta 

viscosidade característica deste tipo de óleo, não podem ser aplicados os métodos 

convencionais de recuperação. Métodos térmicos vêm sendo estudados para recuperação deste 

tipo de óleo, tendo como principal objetivo reduzir a sua viscosidade através do aumento da 

temperatura do reservatório, favorecendo a mobilidade do óleo e permitindo um aumento no 

índice de produtividade dos campos. A Combustão in situ (CIS) é um método térmico de 

recuperação em que o calor é produzido dentro do reservatório pela combustão de parte do 

óleo com oxigênio injetado, contrastando com a injeção de fluido aquecido ainda na 

superfície para posterior injeção, o que acarreta perda de calor durante o trajeto ao 

reservatório. A CIS é um método propício para recuperação de óleo pesado, porém ainda é 

complexo de ser implementado. Este trabalho teve como objetivo a análise paramétrica do 

processo CIS aplicado a um reservatório semissintético com características do Nordeste 

Brasileiro utilizando poços verticais de produção e injeção, assim como a vazão de injeção de 

ar e as completações dos poços. Para análise do método foi utilizado um programa comercial 

de simulação de reservatórios de petróleo usando processos térmicos, denominado Steam, 

Thermal and Advanced Processes Reservoir Simulator (STARS) do Computer Modelling 

Group (CMG). A partir dos resultados obtidos foi possível comprovar a eficiência do 

processo CIS em reservatórios de óleo pesado através do aumento da temperatura do 

reservatório, promovendo uma grande diminuição na viscosidade do óleo, aumentando sua 

mobilidade no interior do reservatório, assim como a melhora na qualidade desse óleo e 

aumentando assim, significativamente a sua fração recuperada. Dentre os parâmetros 

analisados, a vazão de injeção de ar foi a que apresentou maior influência no processo CIS, 

obtendo maior fator de recuperação quanto maior a vazão de injeção, sendo devido a maior 

quantidade de oxigênio garantindo a manutenção da frente de combustão. 

Palavras-chaves: Combustão in situ, óleo pesado, simulação numérica, modelagem de 

reservatórios. 
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Abstract 
The occurrence of heavy oil reservoirs have increased substantially and, due to the high 

viscosity characteristic of this type of oil, conventional recovery methods can not be applied. 

Thermal methods have been studied for the recovery of this type of oil, with a main objective 

to reduce its viscosity, by increasing the reservoir temperature, favoring the mobility of the oil 

and allowing an increasing in the productivity rate of the fields. In situ combustion (ISC) is a 

thermal recovery method in which heat is produced inside the reservoir by the combustion of 

part of the oil with injected oxygen, contrasting with the injection of fluid that is heated in the 

surface for subsequent injection, which leads to loss heat during the trajectory to the reservoir. 

The ISC is a favorable method for recovery of heavy oil, but it is still difficult to be field 

implemented. This work had as an objective the parametric analysis of ISC process applied to 

a semi-synthetic reservoir with characteristics of the Brazilian Northeast reservoirs using 

vertical production and vertical injection wells, as the air flow injection and the wells 

completions. For the analysis, was used a commercial program for simulation of oil reservoirs 

using thermal processes, called Steam, Thermal and Advanced Processes Reservoir Simulator 

(STARS) from Computer Modelling Group (CMG). From the results it was possible to 

analyze the efficiency of the ISC process in heavy oil reservoirs by increasing the reservoir 

temperature, providing a large decrease in oil viscosity, increasing its mobility inside the 

reservoir, as well as the improvement in the quality of this oil and therefore increasing 

significantly its recovered fraction. Among the analyzed parameters, the flow rate of air 

injection was the one which had greater influence in ISC, obtaining higher recovery factor the 

higher is the flow rate of injection, due to the greater amount of oxygen while ensuring the 

maintenance of the combustion front. 

Keywords: In situ Combustion, heavy oil, numerical simulation, reservoir modeling. 
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1 Introdução Geral 

 

O comportamento do fluxo de fluidos em campos petrolíferos é influenciado por 

diversos fatores, que têm grande impacto na viabilização da recuperação de hidrocarbonetos. 

A necessidade de avaliar e adaptar as tecnologias atuais à realidade dos reservatórios 

mundiais existe não apenas na fase de exploração, mas também no desenvolvimento daqueles 

que já foram descobertos, porém não produzidos devido à necessidade de avanços 

tecnológicos (Araújo, 2008). 

A ocorrência de óleos pesados e ultrapesados vêm aumentando sensivelmente e, 

devido à alta viscosidade característica deste tipo de óleo, não podem ser aplicados os 

métodos convencionais de recuperação, necessitando de maiores investimentos na explotação 

destas jazidas e, consequentemente, do desenvolvimento de novas tecnologias que permitam a 

extração deste óleo (Araújo, E.A., 2012). 

Métodos térmicos vêm sendo estudados para recuperação de óleo pesado, tendo como 

principal objetivo reduzir a viscosidade do óleo através do aumento da temperatura do 

reservatório, favorecendo a mobilidade do óleo e permitindo um aumento no índice de 

produtividade dos campos. 

A combustão in situ (CIS) é um dos métodos mais antigos de recuperação térmica de 

óleo. É um método térmico de recuperação em que o calor é produzido dentro do reservatório 

pela combustão de parte do óleo com oxigênio injetado, criando-se uma frente de calor. À 

medida que essa frente avança dentro do reservatório, o calor se dissipa e a viscosidade do 

óleo diminui, aumentando sua mobilidade (Sarathi, 1999). 

No processo in situ, uma pequena porção do óleo do reservatório entra em ignição, a 

qual é sustentada pela injeção contínua de ar. Como em qualquer reação de combustão, o 

comburente (oxigênio) se combina com o combustível (óleo) liberando calor e formando 

produtos como água e dióxido de carbono para uma reação completa. Nesse caso, a 

composição do óleo afeta a quantidade de energia liberada (Rosa et al., 2006). 

A CIS é uma técnica propícia para a recuperação de óleo pesado, porém é um método 

que necessita de mais estudos técnico-científicos, pois pouco ainda se sabe sobre como 

controlar o processo e, principalmente como obter um melhor desempenho. 

Segundo estudos já relatados na literatura, a mesma oferece algumas vantagens sobre 

outros processos térmicos, tais como: maior eficiência na transmissão global de calor ao 

reservatório, menor consumo de energia em relação aos outros métodos térmicos e menores 
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impactos ambientais devido à queima ocorrer dentro do próprio reservatório; entretanto, é 

uma técnica que requer um controle operacional eficiente para que possa garantir a segurança 

de sua aplicação em campo (Moore, 1993). 

Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação da CIS em reservatórios de óleo 

pesado através da análise paramétrica do processo em poços verticais, utilizando um 

reservatório semissintético com características do Nordeste Brasileiro, com intuito de 

determinar quais destes parâmetros têm influência expressiva no processo. Para tal análise foi 

utilizado um programa comercial de simulação de reservatórios de petróleo usando processos 

térmicos, denominado STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir 

Simulator) da CMG (Computer Modelling Group).  

Essa dissertação é composta por 5 capítulos. O Capítulo I apresenta uma introdução 

geral sobre o assunto abordado. No Capítulo II, são apresentados os aspectos teóricos que 

caracterizam e fundamentam a compreensão do trabalho através das principais definições 

pertinentes ao assunto. No Capítulo III, é apresentado o estado da arte, onde são destacados 

algumas pesquisas e trabalhos relacionados ao processo CIS. O Capítulo IV apresenta a 

metodologia do trabalho, onde estão descritos o modelo do simulador, a modelagem do 

reservatório, o modelo de fluidos, as condições de operação e a metodologia utilizada no 

trabalho. O Capítulo V apresenta os resultados obtidos no trabalho, com as respectivas 

discussões. Logo após, estão descritas as principais conclusões e recomendações para 

pesquisas e estudos futuros. 
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2 Aspectos Teóricos 

 

Para aumentar a produção em reservatórios de óleo pesado vários métodos térmicos de 

recuperação de petróleo podem ser utilizados, como a injeção de fluidos aquecidos (água 

quente ou vapor d’água) ou a combustão in situ. Esses métodos se englobam nos 

denominados métodos especiais de recuperação de petróleo (em inglês Improved Oil 

Recovery – IOR) e tem como principal objetivo reduzir a viscosidade do óleo através do 

aumento da temperatura do reservatório, permitindo assim um aumento no índice de 

produtividade dos campos. 

Neste capítulo são apresentados os aspectos teóricos dos métodos de recuperação, com 

ênfase para o método de combustão in situ, bem como seus princípios, as reações químicas 

que ocorrem durante o processo e as principais vantagens e desvantagens de sua aplicação. 

 

2.1 Métodos de Recuperação de Petróleo 

 

Um reservatório de petróleo dispõe de certa quantidade de energia, chamada de 

energia natural ou primária, para que seu óleo possa ser produzido. Porém com o passar dos 

anos essa energia diminui à medida que o petróleo vai sendo produzido, ou dependo das 

características desse óleo, a energia existente não é suficiente para a produção. Sendo assim, 

com a necessidade de manter a produção por mais tempo a fim de obter uma maior produção 

de óleo, surgiram métodos que podem aumentar a recuperação esperada pelos mecanismos 

naturais de produção. Esses métodos convencionais buscam, normalmente, a manutenção da 

pressão do reservatório auxiliando os mecanismos naturais de produção. Outros exemplos 

ocorrem quando esses métodos visam facilitar o escoamento de petróleo ou dificultar o 

escoamento de água para os poços produtores. (Araújo, J.S., 2012) 

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 estudos, não terá resultados significativos. 

Os métodos especiais de recuperação surgiram da necessidade de aumentar a vida útil 

de um reservatório de petróleo, assim, aumentando a quantidade de petróleo extraída da 

jazida. Onde métodos convencionais de recuperação trazem pouca vantagem econômica, 

métodos especiais de recuperação podem ser aplicados para contornar esta situação. Estes 
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métodos envolvem agentes externos que podem ajudar a diminuir a viscosidade do petróleo, 

melhorar os canais porosos, diminuir a tensão interfacial entre os fluidos ou aumentar a 

mobilidade do óleo que se espera ser produzido, podendo abranger métodos térmicos (injeção 

de vapor, combustão in situ, entre outros), químicos (injeção de surfactantes ou polímeros), 

miscíveis (injeção de CO2) ou microbiológicos (Barillas, 2008). 

Vale salientar que o método a ser utilizado irá depender das características do 

reservatório, da rocha, do fluido, e principalmente, do retorno financeiro. Esses aspectos 

podem ser avaliados através de projetos pilotos, planejamentos experimentais e análises 

técnicas econômicas do processo. 

Tendo em vista o enfoque deste trabalho, serão abordados apenas os métodos 

térmicos. 

 

2.2 Métodos Térmicos de Recuperação de Petróleo 

 

Em reservatórios que contém óleos muito viscosos, a utilização de um método 

convencional de recuperação não é indicada. A alta viscosidade do óleo dificulta o seu 

movimento no meio poroso, devido a sua baixa mobilidade. 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).  

Os métodos térmicos podem atuar de duas formas: a injeção de fluidos aquecidos 

(água quente ou vapor d’ água) onde o calor é gerado na superfície e transferido para um 

fluido que, posteriormente, é injetado no poço; e a combustão in situ, na qual o calor é gerado 

dentro do próprio reservatório a partir da combustão de parte do óleo com o ar injetado. 

Devido a sua grande aplicabilidade em reservatórios de óleos pesados e de alta 

viscosidade, os métodos térmicos ocupam uma posição de destaque entre os métodos de 

recuperação avançada de petróleo (Rosa et al, 2006). 

Quanto à influência do aquecimento na viscosidade do óleo, nota-se que as maiores 

reduções de viscosidade são atribuídas a óleos de °API mais baixo (óleos mais viscosos) do 

que em óleos de grau °API mais altos (Rosa et al, 2006). 
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A Figura 2.1 apresenta a sensibilidade da viscosidade com o aumento da temperatura. 

Em óleos mais pesados, observa-se uma queda da viscosidade mais acentuada com o aumento 

da temperatura. 

 

 

Figura 2.1 - Curvas de viscosidade versus temperatura para diferentes tipos de óleo. (Barillas, 

2005). 

 

Outro mecanismo intrínseco à recuperação térmica é a expansão do óleo, que quando 

aquecido, aumenta a energia para expulsar fluidos do reservatório. Durante a injeção de 

vapor, o óleo pode expandir de 10% a 20% dependendo de sua composição. Outro benefício 

da recuperação por injeção de vapor é a destilação do óleo. No deslocamento de um óleo 

volátil por vapor, a alta temperatura, as frações mais leves do óleo podem ser vaporizadas. 

Essas frações se condensam quando em contato com a formação mais fria, formando um 

solvente ou banco miscível à frente da zona de vapor (Rosa et al., 2006). 
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2.2.1 Combustão in situ 
 

A combustão in situ é uma técnica de recuperação térmica que consiste na criação de 

uma frente de combustão dentro do reservatório. Ar ou ar enriquecido com oxigênio é 

injetado no reservatório (comburente), reage com parte do óleo (reações de combustão) 

formando a frente de calor, e o óleo aquecido é produzido pela combinação de mecanismos de 

deslocamento de gás (gases de combustão), de vapor e de água.  

O processo é denominado combustão direta, quando a frente de combustão se propaga 

no mesmo sentido do fluxo de ar, ou reversa, quando os sentidos são opostos. A combustão 

direta ainda pode ser classificada como seca, quando apenas ar é injetado, ou molhada, 

quando são injetados ar e água (Gonçalves, 2010). 

Nesse processo CIS, o calor é gerado no interior do próprio reservatório a partir da 

combustão de parte do óleo existente com o ar injetado. A contínua injeção de ar, em conjunto 

com a energia liberada sob a forma de calor, mantém o processo. Com o aquecimento do óleo, 

sua viscosidade é reduzida e as frações mais leves do óleo vaporizam, formando um banco de 

gás e água na forma de vapor. Esse conjunto de fatores faz com que o óleo se desloque em 

direção aos poços produtores (Araújo, J.S., 2012). A Figura 2.2 apresenta um esquema do 

processo de combustão in situ. 
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Figura 2.2 - Esquema do processo de combustão in situ (Alberta Research Council, 2006 apud 

Chicuta, 2009). 

 

A expressão “combustão in-situ” (CIS) nasceu a partir de experimentos realizados no 

final do século XIX por Dimitri Mendeleev, que envolvia a transformação do carvão em gases 

de combustão (Farouq Ali, 1972). 

O primeiro episódio do processo “talvez” tenha ocorrido em 1911, nos Estados 

Unidos, no sudoeste do estado de Ohio, onde projetos de injeção de ar quente eram 

implantados para liquefazer a parafina e aumentar a produtividade de óleo (Sarathi, 1999). Em 

1923, o processo de combustão in-situ (CIS) foi patenteado por E. R. Walcott. 

De acordo com a literatura existente, o processo CIS foi utilizado no Canadá em 1920 

e na Rússia na década de 30 (Sarathi, 1999). Em meados de 1940, o conceito de queimar uma 

porção de óleo com a finalidade de melhorar a produção de petróleo começou a receber 

atenção de grandes empresas, tendo assim, os primeiros testes realizados em laboratórios com 

o intuito de se obter os parâmetros que controlassem o processo (Kuhn e Koch, 1953). Esses 

trabalhos de laboratório culminaram em projetos nos Estados Unidos, no estado de Oklahoma, 

os quais se mostraram bem sucedidos tecnicamente e abriram caminho para um maior 

desenvolvimento da tecnologia de recuperação de óleo por combustão in situ (Gonçalves, 

2010). 
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No Brasil, esta metodologia foi aplicada no final da década de 1970 com o intuito de 

recuperar óleo em dois projetos pilotos, com estrutura de campo terrestre, Buracica e 

Carmópolis. O projeto piloto de Buracica obteve os melhores índices, onde a injeção de ar 

promoveu a manutenção da pressão no reservatório, favorecendo a produção do óleo. Foi 

reportado que as reações de oxidação de baixa temperatura eram dominantes. Por outro lado, 

a produção de areia, a corrosão nos poços e a manutenção dos equipamentos de superfície 

eram os principais problemas operacionais. A difusão rápida e enérgica de oxigênio levou à 

interrupção do projeto devido ao risco de explosão nos poços produtores. O piloto de 

Carmópolis apresentou índices inferiores utilizando o processo de combustão. A precária 

caracterização do reservatório foi a principal causa da perda do controle da frente de 

combustão (Shecaira et al., 2002). 

Anos depois, após uma nova análise do modelo geológico do campo, constatou-se que 

a zona onde se aplicou a combustão in-situ não tinha uma camada selante espessa o bastante 

para resistir à temperatura da frente de combustão. Este fato favoreceu a comunicação entre 

duas zonas e, a partir daí, um volume maior de óleo entrou em contato com o ar injetado, 

formando assim, uma quantidade maior de coque. Este incremento demandava uma 

quantidade maior de oxigênio para ser queimada e manter a frente de combustão acesa. 

Infelizmente, ocorreu uma série de problemas operacionais que obrigou o abandono do 

projeto (Correia, 1986). 

O maior projeto de combustão in situ do mundo encontra-se na Romênia, no campo de 

Supaclu de Barcau, com aproximadamente 800 poços produtores, 90 poços injetores e uma 

produção diária média de 1.200 toneladas de óleo. Com sua produção iniciada em 1960, o 

mecanismo predominante de gás em solução associado ao óleo pesado (16 °API) e viscoso 

(2.000 cp) já mostrava uma expectativa para a recuperação primária final de 9% em mais de 

80 anos. Trabalhos de pesquisa em laboratório apontaram os métodos térmicos como 

promissores para o aumento na recuperação de petróleo em um período de explotação bem 

menor. Entre 1963 e 1970, os métodos de combustão in situ e de injeção de vapor foram 

avaliados em escala piloto e, com base nos respectivos desempenhos, foi decidido explotar o 

campo com a combustão seca, sendo que a estimulação por injeção cíclica de vapor seria 

utilizada para iniciar a produção dos poços próximos à frente de combustão. Apesar do 

excelente desempenho em termos de recuperação (45,3% em dezembro de 2006), o processo 

de combustão in situ oferecia potencial para uma maior eficiência, incluindo a injeção de água 
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atrás da frente, a otimização da vazão de injeção de ar e o melhor controle da frente de 

combustão (Paduraru e Pantazi, 2000; Panait-Patica et al., 2006). 

A ignição do óleo no reservatório é o primeiro requisito para a combustão in situ. Em 

muitos reservatórios, a ignição é espontânea e, em outros, requer aquecimento prévio. 

Dependendo da composição do óleo, a velocidade do processo de oxidação pode ser 

suficiente para desenvolver temperaturas que podem levar à ignição do óleo. Caso contrário, a 

ignição pode ser auxiliada pelo uso de aquecedores de fundo, pré-aquecendo o ar por meio de 

injeção com um produto químico oxidável, tal como o óleo de linhaça (Rosa et al., 2006). 

Devido à redução de viscosidade com o aumento da temperatura, este método é 

normalmente utilizado para óleos pesados, porém, pode também ser utilizado na recuperação 

de óleos leves, pois o método de combustão in situ promove produção através do fluxo de gás, 

expansão térmica e vaporização de óleos leves (Gerritsen et al., 2004). 

Enfim, a combustão in situ pode ser aplicada em uma grande variedade de 

reservatórios. 

A CIS apresenta diversas vantagens em relação aos outros métodos térmicos de 

recuperação, porém a injeção de vapor ainda é o método mais utilizado. As seguintes 

características são favoráveis ao método: 

 

 A espessura do reservatório deve ser maior ou igual a 3 metros, para prevenir as 

perdas excessivas de calor; 

 A quantidade de óleo existente no reservatório deve ser maior que 0,1 m³ de óleo/m³ 

de rocha para que o processo seja econômico. Tanto a porosidade como a saturação de 

óleo devem ser relativamente altas para se atingir esse valor; 

 O °API do óleo deve estar no intervalo entre 10 e 40. Óleos de °API menores 

depositam combustível em excesso para o sucesso comercial, enquanto óleos de °API 

altos depositam pouco combustível para sustentar a combustão; 

 A permeabilidade deve ser maior que 100 mD para permitir o fluxo de óleo mais 

viscoso; 

 A profundidade do reservatório deve variar de 100 m a 1200 m. Reservatórios rasos 

limitam as pressões de injeção enquanto os custos de compressão de ar são excessivos 

para reservatórios profundos (Rosa et al., 2006). 
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Entre as principais dificuldades do método destacam-se: o difícil controle do processo; 

o fato da frente de combustão tender a avançar de maneira mais irregular que a frente de 

injeção; a difícil obtenção de uma varredura regular do reservatório; a difícil previsão do 

processo antes da implantação no campo; os problemas de segregação gravitacional devido à 

diferença de densidade entre o gás e o óleo; a formação de canais preferenciais devido às 

heterogeneidades da rocha e à razão de mobilidade gás/óleo desfavorável; os problemas de 

corrosão se o gás injetado não for desidratado e a formação de emulsões no reservatório ou na 

superfície. 

Além disso, problemas de produção frequentemente aparecem quando se opera à 

temperatura de combustão. O equipamento de produção pode ser seriamente danificado pelo 

calor e pela corrosão à medida que a frente de combustão se aproxima do poço produtor. A 

distribuição de calor é ineficiente em projetos de combustão típicos. Uma zona aquecida, 

relativamente grande, é formada atrás da frente, onde pouco benefício traz. A injeção de água, 

simultânea ou alternada, pode auxiliar nesse problema (Rosa et al., 2006). 

 

2.2.1.1 Tipos de Combustão in situ 

 

A combustão in situ pode ser classificada em dois tipos: seca ou úmida. A combustão 

seca é aquela em que somente ar é injetado na formação, enquanto a combustão úmida é 

aquela em que ar e água são injetados simultaneamente ou alternadamente, conhecida como 

Combination of Forward Combustion and Water (COFCAW). 

O processo de combustão in situ seca é aquele em que somente ar é injetado no 

reservatório. Quando a frente de combustão formada se propaga na direção do fluxo de ar o 

processo é denominado combustão seca direta, ou reversa quando os sentidos são opostos. A 

porção de óleo queimada pela combustão direta e reversa é diferente. A combustão direta 

queima apenas os resíduos semelhantes a coque, enquanto o combustível queimado na 

combustão reversa é um hidrocarboneto de peso molecular intermediário. Isso ocorre porque 

todo o óleo móvel deve se mover através da zona de combustão. Dessa forma, a combustão 

reversa consome um percentual maior do óleo original que a combustão direta. Entretanto, o 

movimento do óleo através da zona de alta temperatura promove mais craqueamento do óleo, 

melhorando sua massa específica. Embora a combustão reversa tenha sido demonstrada em 

laboratório ela não foi provada em campo (Cruz, 2010). 
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A combustão seca direta é o procedimento de queima mais utilizado, consiste em 

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

para o produtor (Tabasinejad e Karrat, 2006). 

À medida que a frente de combustão avança no reservatório, várias zonas entre os 

poços injetor e produtor são criadas em virtude do transporte de calor e de massa e das 

reações químicas. Estas zonas são denominadas como: zona queimada, zona de combustão 

(frente de combustão), zona de vaporização e craqueamento térmico, zona de condensação, 

banco de óleo e zona não afetada (óleo original) (Pereira, 2008). Estas zonas podem ser 

visualizadas na Figura 2.3. A Figura 2.4 apresenta um perfil de temperatura entre os poços 

injetor e produtor, ilustrando as variações de temperatura pelas diversas zonas. 

 

 

Figura 2.3 - Representação das zonas formadas durante o processo de combustão in situ (Rosa 

et al., 2006). 

 

 

Figura 2.4 - Perfil de temperatura das zonas formadas durante o processo de combustão in situ 

(Rosa et al., 2006). 
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A seguir uma descrição das zonas formadas durante o processo: 

 

 Zona queimada: representa o volume que já sofreu combustão. Esta região foi varrida 

pela combustão, de forma que todo líquido foi removido, restando apenas poros 

saturados com ar (Rosa et al., 2006). Por conta do fluxo contínuo de ar, a temperatura 

nesta zona é crescente, atingindo seu máximo nas proximidades da frente de 

combustão. 

 Zona de combustão: é a própria frente de combustão. Esta é a mais delgada, com 

alguns centímetros de espessura. Na frente de queima, ocorre a deposição e a queima 

do combustível pesado (coque), caracterizando a zona de maior temperatura. É nesta 

região que ocorre a oxidação a alta temperatura (OAT), que libera a maior quantidade 

de energia. Atrás da frente de combustão, a temperatura é menor, uma vez que o gás 

injetado é mais frio. Adiante da frente, a temperatura vai diminuindo, já que parte da 

energia gerada se dissipa e aquece as adjacências do reservatório. A frente de queima é 

alimentada pelo processo de deposição de combustível coque, que ocorre na próxima 

zona, chamada de zona de craqueamento ou de vaporização.  

 Zona de vaporização e craqueamento: o produto pesado (coque) se deposita para ser 

queimado, enquanto os produtos mais leves são vaporizados, por isso é chamada de 

zona de vaporização. A temperatura nesta zona é decrescente, da temperatura da frente 

de combustão até a temperatura necessária para ferver a água na pressão do 

reservatório. Nesta zona, observa-se o mecanismo de destilação a vapor. 

 Zona de condensação: nesta zona, o óleo é deslocado por vários mecanismos. As 

frações leves, vaporizadas anteriormente, encontram esta região de menor temperatura 

e se condensam, promovendo um deslocamento miscível do óleo. O vapor d`água 

também condensa, alimentando o banco de água quente que também desloca o óleo. 

Os gases da combustão promovem um mecanismo de deslocamento por gás. 

 Banco de óleo: região onde se acumula o óleo deslocado pelo processo de combustão. 

Nessa zona, a água conata imóvel, o óleo deslocado e alguns gases de combustão 

ocupam o espaço poroso. A temperatura é próxima da inicial, de modo que há pouco 

melhoramento quanto à viscosidade do óleo. 

 Zona não afetada: corresponde à parte de óleo não atingida pela frente de combustão, 

com as características de saturação e temperatura originais do reservatório. 
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Esta representação das zonas formadas é apenas uma idealização do que pode ocorrer 

no campo, podendo as zonas ter espessuras e sequências diferentes das apresentadas na Figura 

2.3. 

A combustão seca pode também ser classificada como combustão com ar enriquecido. 

Nesse tipo de combustão, o ar injetado contém concentração molar de oxigênio superior a 

21%. As vantagens desse tipo de combustão incluem: aumento no calor liberado pela frente 

de combustão, devido ao decaimento da razão de CO/CO2, nos gases produzidos; 

miscibilidade de uma maior concentração de dióxido de carbono no óleo; e, finalmente, a 

baixa pressão parcial do oxigênio que ocasiona menores custos de compressão. 

Na injeção de ar enriquecido, é esperado um aumento na temperatura da frente de 

combustão e um aumento do calor liberado à medida que a concentração de oxigênio do gás 

injetado aumenta, ocasionando uma diminuição dos custos operacionais, e possivelmente 

afetando a estequiometria da reação de combustão. Entretanto, o custo de uma elevada 

concentração de oxigênio é a principal desvantagem (Rodriguez, 2004). 

As características de deposição de combustível do óleo do reservatório são os 

parâmetros mais básicos no projeto de combustão in situ. O coque depositado como 

combustível é medido em unidades de massa por unidade de volume de rocha-reservatório. Se 

este valor é muito baixo, a combustão não se auto alimenta. Se é muito alto, o movimento da 

frente é muito lento porque todo o combustível deve ser queimado antes que esta avance. A 

deposição de combustível determina também o volume de ar requerido para o avanço da 

frente através da rocha-reservatório. Na medida em que mais combustível é depositado, mais 

ar é requerido (Rosa et al., 2006). 

O volume de ar injetado por unidade de área da frente de combustão é outro fator 

importante de um projeto de combustão in situ. Os valores mínimos desse parâmetro, 

chamado de fluxo de ar, para manter a combustão dependem das condições do óleo e do 

reservatório, e podem ser medidos em laboratório. Abaixo desses valores mínimos a oxidação 

do óleo é baixa para gerar calor suficiente para manter a combustão. À proporção que o fluxo 

aumenta a partir desse valor mínimo, a velocidade da frente de combustão também aumenta e 

resultados mais rápidos de queima são obtidos. Aumentando-se o fluxo de ar, no entanto, 

reduz-se o tempo de contato do ar injetado com a frente, resultando em uma fraca utilização 

do oxigênio do ar (Rosa et al., 2006). 
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Normalmente os dados obtidos durante estudos de laboratório, que tentam reproduzir 

as condições de reservatório, são necessários para se avaliar o potencial do projeto e prever o 

seu desempenho. 

No processo de combustão direta seca, devido a o ar não ter uma alta capacidade de 

transportar calor, calor remanescente permanece atrás e é eventualmente perdido para as 

rochas capeadoras, acima e abaixo do reservatório. Diversas variações do processo in situ 

foram propostas para aproveitar o calor perdido, como combustão in situ úmida. Água pode 

ser injetada simultaneamente ou alternadamente com o ar, resultando em uma melhor 

distribuição do calor e menores necessidades de ar. Na zona queimada, a água é injetada e 

convertida em vapor, que atravessa a frente de combustão e aquece o reservatório adiante 

dela. O método de injeção de ar e água alternadamente é conhecido como COFCAW 

(combinação da combustão direta com a injeção de água). Dependendo do volume de água 

injetada, a frente pode ser parcialmente apagada, fazendo com que ela se mova para diante 

antes de queimar todo o combustível depositado. Isso tem um efeito benéfico adicional: o de 

requerer menos ar para varrer o reservatório (Chicuta, 2009). 

A combustão reversa foi sugerida para uso com óleos muito viscosos. Em contraste 

com a combustão direta, a frente se move em sentido contrário ao fluxo de ar. A injeção é 

iniciada em um poço que mais tarde se torna produtor. Depois de estabelecida a ignição, o 

injetor inicial é colocado em produção e um outro é usado para injeção. O óleo aquecido na 

frente de combustão se move através da zona aquecida até o poço produtor. Este método torna 

possível a produção de óleos muito viscosos para fluir sob as condições do reservatório. O 

reservatório, porém, deve ter permeabilidade ao ar adequada para que o processo funcione. 

Neste processo, uma parte do óleo que flui é queimada e o ar requerido é frequentemente 

excessivo, apresentando, portanto, baixa eficiência (Rosa et al., 2006). 

 

2.2.1.2 Reações Químicas e Cinética do Processo 

 

Durante o processo CIS, inúmeras reações paralelas e consecutivas acontecem. De 

maneira global, o processo de combustão in situ pode ser caracterizado por conjuntos de 

reações, em etapas, de uma sequência em cadeia. Esses conjuntos ocorrem em determinados 

regimes de temperatura: baixa, média e alta temperatura. Estas etapas incluem a deposição 

(reação de formação do combustível) e a queima do combustível (oxidação a alta temperatura) 

que são essencialmente competitivas (Sarathi, 1999).  
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O trabalho de Shallcross (1989) subdivide as reações de oxidação do óleo em três 

categorias: a primeira categoria, conhecida como LTO (Low Temperature Oxidation), trata da 

oxidação a baixa temperatura (OBT). Ela engloba reações heterogêneas (gás/líquido); a 

segunda, chamada de MTO (Medium Temperature Oxidation), trata da oxidação em médias 

temperaturas (OMT) e agrupa reações homogêneas (gás/gás) que envolvem a oxidação dos 

produtos da destilação e da pirólise; e, a terceira, conhecida como HTO (High Temperature 

Oxidation), trata da oxidação a altas temperaturas (OAT), formada por reações altamente 

exotérmicas e heterogêneas. 

O desenvolvimento das reações de oxidação depende de muitos fatores, como a 

composição do óleo, pressão, temperatura, do ar injetado, entre outros. Em baixa temperatura 

(OBT), a oxidação tende a ocorrer com a inserção de oxigênio nos hidrocarbonetos, formando 

compostos oxigenados como ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas, álcoois e hidroperóxido. 

Óleos leves são mais susceptíveis à OBT do que os óleos pesados (Burger et al., 1972). 

A oxidação em médias temperaturas (OMT) engloba outros subtipos de reações, tais 

como a desidrogenação, craqueamento e condensação. Nas reações de desidrogenação, os 

átomos de hidrogênio são retirados dos hidrocarbonetos. Nas reações de craqueamento, a 

ligação carbono-carbono dos hidrocarbonetos mais pesados é rompida, resultando em 

hidrocarbonetos mais leves. E no caso das reações de condensação, o número de átomos de 

carbono nas moléculas aumenta resultando na formação de hidrocarbonetos mais pesados 

(Sarathi, 1999). 

As reações entre o oxigênio proveniente do ar e o coque são geralmente referidas 

como oxidação sob altas temperaturas (OAT). Estas reações caracterizam-se por serem 

heterogêneas (gás-sólido e gás-líquido), nas quais todo o oxigênio é consumido na fase de 

gás. O calor gerado dessas reações fornece a energia térmica que sustenta e propaga a frente 

de combustão. 

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

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

água (H2O), ocorrendo rupturas nas ligações carbono/hidrogênio (Burguer e Sahuquet, 1972).  

Outro aspecto importante para o processo de queima está relacionado com a variável 

velocidade que ocorre as reações citadas anteriormente, sendo abordada pela cinética das 

reações. 

Como o óleo bruto é composto de uma grande variedade de componentes, fica 

praticamente impossível representar de forma precisa a cinética de todas as reações que 
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ocorrem durante um processo de combustão in situ. Desta forma, a maioria dos pesquisadores 

utiliza um modelo simplificado baseado nas equações de Arrhenius, descrita na equação 2.1: 

 

   
   

  
     

    
 

                             (2.1) 

 

onde: 

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

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

pO2 (bar) = pressão parcial do oxigênio; 

K (bar
-1

min
-1

) = constante de reação; 

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

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

 

A constante de reação ‘K’ pode ser representada pela Equação de Arrhenius, descrita 

na equação 2.2: 

 

      (
   

  
)           (2.2) 

 

onde: 

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

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

R (kJ/kg-mol.K) = constante universal dos gases; 

T (K) = temperatura absoluta. 

 

2.3 Planejamento Experimental e Otimização 

 

O planejamento experimental representa um conjunto de ensaios estabelecidos com 

critérios científicos e estatísticos, que tem por objetivo determinar a influência de diversas 

variáveis nos resultados de um dado sistema ou processo. Esse objetivo maior pode ser 

dividido em outros objetivos de acordo com o propósito dos ensaios: 

 

 Determinar quais variáveis são mais influentes nos resultados; 
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 Atribuir valores às variáveis influentes de modo a otimizar os resultados. 

 

A seguir, destacam-se alguns benefícios da utilização das técnicas estatísticas de 

planejamento experimental: 

 

 Redução do número de ensaios sem prejuízo da qualidade da informação; 

 Estudo simultâneo de diversas variáveis, separando seus efeitos; 

 Determinação da confiabilidade dos resultados; 

 Realização da pesquisa em etapas, num processo interativo de acréscimo para novos 

ensaios; 

 Seleção das variáveis que influenciam num processo com número reduzido de ensaios; 

 Representação do processo estudado através de expressões matemáticas; 

 Elaboração de conclusões a partir de resultados qualitativos. 

 

O planejamento experimental é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de 

novos processos e no aprimoramento daqueles em utilização. Um planejamento adequado 

permite, além do aprimoramento de processos, a redução da variabilidade de resultados, a 

redução do tempo de análise e dos custos envolvidos. 

Com relação aos projetos, o planejamento experimental permite a avaliação e 

comparação de configurações distintas, avaliação do uso de materiais diversos, a escolha dos 

parâmetros de projeto adequados a uma ampla faixa de utilização do produto e a otimização 

de seu desempenho (Button, 2012). 

Os métodos de otimização surgiram em função da necessidade de aprimorar o 

desempenho nos mais diversos sistemas do cotidiano. Literalmente, otimização corresponde a 

tornar algo tão perfeito, efetivo ou funcional quanto possível. Desta forma, pode-se definir 

otimização como sendo um processo baseado em instruções que permitam obter o melhor 

resultado de uma dada situação (Barros Neto et al., 2007). 

 

2.3.1 Planejamento Fatorial 

 

O planejamento fatorial tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e tecnológicas e 

é classificado como um método do tipo simultâneo, onde as variáveis de interesse, que 

realmente apresentam influências significativas na resposta, são avaliadas ao mesmo tempo. 
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Para realizar um planejamento fatorial, escolhem-se as variáveis a serem estudadas e 

efetuam-se experimentos em diferentes níveis destes fatores. A seguir, são realizados 

experimentos para todas as combinações possíveis dos níveis selecionados. 

Para obter o número total das possíveis combinações utiliza-se o princípio 

fundamental da contagem, isto é, se houver n1 níveis do fator 1, n2 do fator 2, ..., e ni do fator 

i, o planejamento será um fatorial do tipo n1 . n2 . ... . ni. 

Para estudar o efeito de qualquer fator sobre a resposta é preciso trabalhar e observar o 

resultado da variação desse mesmo fator. Isso implica a realização de ensaios em pelo menos 

dois níveis desse fator (Barros Neto et al., 2007). 

Nas simulações computacionais, as réplicas são desnecessárias devido à obtenção dos 

resultados serem os mesmos para quantas repetições forem realizadas. 

 

2.3.2 Estudo Estatístico 

 

O estudo estatístico dos parâmetros operacionais analisados foi realizado através de 

diagramas de Pareto e superfícies de resposta mostrando as variáveis que influenciam no 

processo e em que cenários obtêm-se os melhores resultados para a variável estudada. 

 

2.3.2.1 Diagrama de Pareto 

 

O Diagrama de Pareto é uma ferramenta gráfica de análise utilizada na estatística, que 

permite colocar os dados em uma ordem hierárquica, ajudando a identificar e avaliar os 

parâmetros e as interações mais significativas sobre cada variável de resposta considerada em 

um processo. A Figura 2.5, mostra um exemplo de um Diagrama de Pareto. 
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Figura 2.5 - Exemplo de um diagrama de Pareto (Araújo, E.A., 2012). 

 

No Diagrama de Pareto, os efeitos cujos retângulos ultrapassarem à direita da linha 

divisória (p = 0,05) são estatisticamente significativos, ao nível de 95% de confiança, e o 

valor representado na barra corresponde à média das respostas dos níveis máximo e mínimo 

do fator estudado, dividido pelo erro padrão. Enquanto os efeitos positivos estão associados a 

um aumento da variável resposta, os efeitos negativos indicam que um aumento daquele 

parâmetro reduz a variável resposta considerada. 

 

2.3.2.2 Superfície de Resposta 

 

Este método é classificado como um método simultâneo, sendo, em geral, utilizado na 

etapa de otimização propriamente dita. Sua aplicação permite selecionar a combinação de 

níveis ótimos na obtenção da melhor resposta para uma dada situação. 

No método das análises de superfície de resposta são realizados planejamentos 

fatoriais, cujos resultados são ajustados a modelos matemáticos. Essas etapas, conhecidas 

como etapas de deslocamento e modelagem, são repetidas várias vezes, mapeando a 

superfície de respostas obtidas na direção da região de ponto ótimo desejado. A modelagem 

normalmente é feita ajustando-se os modelos mais simples, como o linear e o quadrático. Por 

sua vez, o planejamento fatorial executado geralmente constitui-se de um número pequeno e 
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pré-determinado de experimentos, que são determinados através do ajuste conseguido para o 

modelo que foi aplicado na etapa imediatamente anterior. Outro detalhe importante é o uso 

das variáveis em sua forma escalonada, de forma que suas grandezas não interfiram no 

desenvolvimento do processo de otimização (Barros Neto et al., 2007). A Figura 2.6 

representa um exemplo de uma superfície de resposta. 

 

 

Figura 2.6 - Exemplo de uma Superfície de Resposta (Araújo, E.A., 2012). 

 

Na Figura 2.6, a região vermelha mais intensa representa a superfície de maior 

resposta e a verde a de menor resposta. Por exemplo, nesta figura, a melhor resposta no fator 

de recuperação do óleo se deu para as variáveis analisadas em seus níveis máximos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

Estado da Arte 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN               Capítulo III: Estado da Arte 

 

 

Heloize dos Santos Pereira  24 

 

3 Estado da Arte 

 

Kumar, em 1987, realizou um estudo com o método de CIS, em escala laboratorial e 

tridimensional, tendo como principal objetivo validar um simulador térmico para a 

identificação dos parâmetros de entrada que afetavam os resultados e determinavam os efeitos 

da injeção de oxigênio. De acordo com a pesquisa, o teste experimental foi realizado em um 

tubo de combustão (2,65 m de comprimento e 2,17 in de diâmetro interior) adiabático, com 

paredes finas (0,0025 in) de aço inoxidável para minimizar a condução de calor e preenchido 

com areia esmagada, com uma pressão atuante de 2000 psia. O teste tridimensional foi 

realizado com o simulador desenvolvido pela Computer Modelling Group (CMG) que 

permitia quatro fases (óleo, água, gás e combustíveis sólidos), sendo responsável por todos os 

processos físicos e químicos ocorridos durante o processo de CIS. Para ser compatível com o 

arranjo experimental, o tubo foi dividido em 12 blocos para o modelo base (com dois 

refinamentos, 24 e 48 blocos) e aquecido externamente para obtenção da ignição. O óleo cru 

utilizado tinha 26 °API e um peso molecular de 290 g/mol, sendo subdividido em dois 

pseudocomponentes: óleo leve com um peso molecular de 156,7 g/mol e óleo pesado com 

675 g/mol. Foi possível constatar que os dados apresentados pelo simulador coincidiram com 

os laboratoriais, validando o instrumento. Para tanto, os resultados foram sensíveis à 

permeabilidade relativa, pressão capilar perto da saturação de água irredutível e diminuição o 

coeficiente de equilíbrio do pseudocomponente óleo leve. Contudo, não apresentaram 

sensibilidade relacionada à cinética de combustão e tamanho do bloco. A combustão úmida 

causou uma diminuição no consumo de combustível e aumento nas taxas de produção e no 

avanço da frente de combustão. 

Islam et al., em 1989, realizaram uma discussão em detalhes sobre vários aspectos e 

mecanismos envolvidos nas operações de CIS, apontando vantagens e desvantagens dos 

processos experimentais já realizados com intuito de fornecer dados para um simulador ideal 

desse método de recuperação. O artigo também comenta o estado da arte em relação à 

modelagem do processo e algumas operações de campo. Uma descrição completa do modelo 

da CIS é apresentada nesse estudo, bem como são apontadas as dificuldades de 

implementação desse método de recuperação. 

Coates, Lorimer e Ivory, em 1995, estudaram uma nova estratégia do método de CIS, 

ou seja, o processo de cima para baixo (reversa), através de uma análise laboratorial 

detalhada. O processo visa à superação de alguns dos problemas que têm limitado o sucesso 
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da aplicação da CIS, em reservatórios com formações de areia e de óleo pesado, envolvendo a 

propagação estável de uma frente de combustão a partir do topo para o fundo de um 

reservatório, explorando a drenagem por gravidade do óleo mobilizado. Alguns parâmetros 

operacionais foram investigados, incluindo, principalmente, a injeção de fluxo de ar, o grau de 

preaquecimento e injeção de ar normal versus injeção de ar com enriquecimento de oxigênio. 

Para complementar a investigação experimental, a simulação numérica térmica – Simulador 

STARS - foi aplicada ao processo de CIS, incorporando a reação cinética. Após a pesquisa, os 

autores discutiram o sucesso do teste experimental, bem como a aplicação do modelo em 

escala de campo. 

Moore et al., em 1999(B), discutiram alguns problemas de funcionamento que têm 

contribuído para a falta de sucesso do processo de CIS como método de recuperação de 

petróleo. Descreveram que muitos dos problemas identificados no processo de combustão 

podem ser atribuídos à falta de entendimento da cinética do processo. Testes de tubos de 

combustão de laboratório têm sido utilizados por muitos anos como meio de avaliar os 

parâmetros necessários para a concepção dos projetos de campo. Alguns comportamentos 

anormais afastaram os conceitos clássicos de combustão, sendo os mesmos observados 

durante 20 anos de experiências de laboratório realizadas pelo Grupo de Pesquisa em 

Combustão in situ da Universidade de Calgary. O grupo realizou 267 testes de tubo de 

combustão em mais de 30 diferentes reservatórios em todo o mundo a partir de 1993. Esses 

testes envolveram óleos com gravidade entre 6 °API e 40 °API, em pressões de até 20 MPa. 

Cerca de 65 dos mesmos utilizaram 95% de oxigênio enriquecido. Os testes de tubo de 

combustão, bem como uma extensa pesquisa em outras áreas, levaram à formulação de 

procedimentos operacionais em relação à cinética de combustão que podem ser utilizados 

para explicar o comportamento anormal ao fogo, em laboratório e em campo. A compreensão 

das condições que causam o pobre desempenho da queima (falta de ar ou oxigênio e de 

combustível, baixa produção de óleo) ou instabilidades de queimas, ou seja, o avanço não 

uniforme da frente de combustão. Esse estudo é necessário para que os dados de campo 

possam ser devidamente interpretados e as estratégias operacionais possam ser projetadas a 

fim de aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos de campo. Além disso, o artigo 

fornece um breve histórico de projetos de campo brasileiros e discute alguns dos 

comportamentos anormais que foram encontrados em campo e em laboratório. 

Moore et al., em 1999(C), descreveram o processo de modernização catalítica para 

óleos pesados, utilizando o método de CIS. Devido à existência, atualmente, de uma grande 
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oferta de óleos pesados e que são relativamente pouco rentáveis para produzir, esse processo é 

especialmente favorável para a implementação, utilizando a CIS, para gerar gases reativos, 

como por exemplo, o CO, e para conduzir um poço de petróleo mais próximo do aquecimento 

do catalisador. Dois tubos de laboratório foram construídos para testar esse conceito. Foi 

utilizado óleo pesado bruto do Oriente Médio passível de combustão. A presença de uma zona 

aquecida de processamento final não afetou o desempenho da combustão. Após a prévia 

passagem de óleo e gases de combustão, ao longo do catalisador, verificou-se uma melhoria 

substancial na produção de petróleo, incluindo um nível de 50% da hidrogenodessulfurização, 

bem como uma diminuição considerável da densidade e da viscosidade. Apesar de se observar 

a eficiência da utilização do catalisador no processo, verificou-se a presença de uma grande 

quantidade acumulada de coque, podendo, eventualmente, diminuir o desempenho do sistema. 

Esse coque pode ser removido, em pequena escala, pelo processo de combustão reversa. 

Dunn-Norman et al., em 2002, discutiram processos para recuperação sustentável de 

óleo pesado, em reservatórios rasos, a baixos custos, utilizando métodos inovadores de 

perfuração e completação combinados com desenvolvimento e caracterização de reservatórios 

na Pensilvânia. Nessas jazidas, a recuperação de óleo pesado mostrou ser difícil, pois não 

ocorria fluxo através de condições naturais. A vazão era baixa, devido à profundidade dos 

reservatórios (menores que 61 m), à alta viscosidade do óleo (18 °API e 1000 cp) e, 

consequentemente, às pressões reduzidas. Historicamente, a indústria estudou e desenvolveu 

diversos métodos térmicos, incluindo injeção de vapor, injeção de CO2, CIS, aquecimento 

elétrico, estimulação por explosivos e aplicação de solventes, em conjunto com outros 

métodos. As técnicas mais recentes envolvem a injeção de vapor, processo que vem sendo 

operado com sucesso, há vários anos. A recuperação econômica para reservatórios de óleo 

pesado requer um processo que seja viável técnica e economicamente. Esse estudo detalhou 

diversos processos para recuperação sustentável em reservatórios com as características 

citadas, dentre eles, fraturas horizontais induzidas com Recuperação Microbiológica e 

Aquecimento Geral Indireto, além de processos geoquímicos e geofísicos para exploração e 

perfuração. 

Gerritsen et al., em 2004, apresentaram o projeto de uma nova ferramenta de 

simulação do processo de CIS, baseada em experimentos laboratoriais extensivos conduzidos 

para validar os dados e estudar os efeitos das variáveis do processo de combustão. Os autores 

verificaram como os aditivos de sais metálicos podem promover e sustentar a combustão 

através do aumento da oxidação e craqueamento dos hidrocarbonetos. 
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Rodriguez, em 2004, propôs um modelo analítico para a zona de combustão, 

possibilitando calcular a temperatura e a espessura da frente de combustão, utilizando ar 

enriquecido. O modelo apresentado permitiu dimensionar a quantidade de combustível 

consumido nas reações químicas. Os ensaios experimentais foram realizados com óleo entre 9 

°API a 11 °API e ar com 21%, 30% e 40%, respectivamente, de oxigênio. A utilização do ar 

enriquecido aumentou a temperatura e a velocidade da frente de combustão, diminuindo o 

tempo inicial para a produção de petróleo. 

Rodriguez e Mamora, em 2005, apresentaram um novo modelo de análise da zona de 

combustão, em experiências com tubos de combustão. No modelo discutido, a quantidade de 

combustível é baseado em cinética de reações – a concentração de combustíveis e a 

composição de gás produzido são baseadas na estequiometria de combustão – e a quantidade 

de calor gerado é baseada em um equilíbrio térmico. Seis experimentos foram realizados 

nesse estudo. Esse novo modelo de análise visou ajudar os pesquisadores a compreender 

melhor o enriquecimento de oxigênio no processo de CIS. Os principais objetivos do estudo 

foram avaliar o enriquecimento de oxigênio no processo de CIS, utilizando óleo bruto de 10 

ºAPI, de um campo da Venezuela, bem como desenvolver um modelo analítico da zona de 

combustão, que descreve o consumo de combustível, o calor gerado, os gases de combustão, e 

os perfis de temperatura para os experimentos realizados com tubos de combustão. Com a 

realização do estudo, observou-se que as temperaturas da zona de combustão e os perfis de 

temperatura estavam de acordo com os dados experimentais para a faixa de concentração de 

oxigênio no ar injetado utilizados nos experimentos. Em relação à temperatura, a mesma 

variou entre 450 °C e 475 °C em uma concentração molar de oxigênio de 21% e 40%, 

respectivamente. Observaram também que com a injeção de ar enriquecido com oxigênio, a 

frente de combustão aumentou a velocidade de 13,4 cm/h (concentração molar de 21% de 

oxigênio) para 24,7 cm/h (concentração molar de 40% de oxigênio), reduzindo assim o início 

da produção de petróleo de 3,3h para 1,8h. No campo, a utilização da injeção de ar 

enriquecido com oxigênio poderia traduzir-se em produção de petróleo, anterior comparado 

com a injeção de ar. 

Awoleke, em 2007, investigou o efeito de características geológicas existentes no 

reservatório através de simulações numéricas utilizando o simulador comercial - STARS e 

ensaios experimentais, principalmente na forma de diferentes escalas de heterogeneidade, no 

processo CIS. A pesquisa envolveu a realização de uma variedade de experiências de forma 

sistemática. Primeiramente, os experimentos cinéticos foram realizados para as duas amostras 
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de óleo contido em uma mistura qualquer de areia e caulinita ou em seu reservatório natural. 

Foi realizada uma sondagem dos efeitos da pressão, vazão, íons metálicos e sobre a natureza 

das reações químicas que ocorreram. Experiências com tubos de combustão também foram 

realizadas com o objetivo de investigar o efeito das heterogeneidades geológicas sobre o 

processo de CIS, bem como o monitoramento espacial e temporal da propagação de uma 

frente de combustão completamente desenvolvida, em meio poroso com duas diferentes 

escalas de heterogeneidade, definidas como pequena (alguns centímetros) e grande (pés). 

Após a realização do estudo, os principais resultados descritos foram: o avanço da frente de 

combustão através da seção de porosidade dupla, em pequena escala de heterogeneidade, 

indica que a CIS pode ser implementada com sucesso, em reservatórios com pequenas 

heterogeneidades; simulações computacionais de sistemas de qualidade semelhantes às do 

laboratório produziram resultados qualitativamente consistentes com os dados experimentais. 

Os testes são melhores se realizadas tanto no material como no reservatório natural, bem 

como sobre uma mistura artificial de meios porosos. Isto é observado devido às diferenças 

entre os dois, como por exemplo: a composição, a capacidade catalítica e o teor de 

hidrocarbonetos presentes. 

Pereira, em 2008, desenvolveu um estudo do comportamento oxidativo de um óleo 

pesado brasileiro com o objetivo de obter parâmetros cinéticos a partir dos dados 

experimentais gerados nas técnicas clássicas de análise térmica como TG (Termogravimetria), 

DTA (sigla em inglês para Análise Térmica Diferencial) e DSC (sigla em inglês para 

Calorimetria Diferencial de Varredura). A análise térmica foi sistematicamente desenvolvida 

em amostras de óleo e óleo com areia. Os dados experimentais nela obtidos foram tratados 

para a realização de um estudo cinético global de acordo com diferentes modelos cinéticos 

não isotérmicos convencionais e isoconversionais, gerados por método integral ou diferencial, 

todos baseados no modelo cinético de Arrhenius. Como resultado do estudo termoanalítico, 

foram identificadas três regiões de oxidação: de baixa temperatura (OBT), de transição e de 

alta temperatura (OAT). Verificou-se uma maior intensidade na variação de massa e energia 

na faixa de OAT e um efeito de resistência de transferência de massa no final da OBT (efeito 

“skin”). Como resultado do estudo cinético, todos os modelos estudados forneceram valores 

de energia de ativação maiores na OAT do que na OBT. Observou-se ainda que a presença de 

areia contribuiu para as reações OAT e dificultou o início da OAT devido a acentuação do 

efeito “skin”. 
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Chicuta e Trevisan, em 2009, apresentaram uma técnica de recuperação avançada de 

petróleo através do método de CIS. Ensaios experimentais foram realizados com óleo pesado 

de 12,8 °API procedente de um campo em terra (onshore) no Brasil a fim de avaliar a 

influência da argila no meio poroso com saturações iniciais de óleo variando de 25% a 50%. 

O aparato experimental utilizado consistiu em: sistema de injeção de fluido, tubo de 

combustão, sistema de produção de fluidos, sistema de análise gasosa e gasômetro, e sistema 

de aquisição e análise de dados. Os resultados experimentais obtidos mostraram que o 

fenômeno da combustão é possível para o óleo e a rocha testados. Além disto, esses testes 

forneceram parâmetros importantes que indicam a ocorrência de reações de oxidação. A argila 

tem um papel fundamental na deposição de combustível e consequentemente na propagação 

da frente de combustão. Na ausência de argila no meio poroso, a frente não foi sustentada, 

enquanto que, na sua presença, foi obtido um comportamento da frente de combustão estável. 

Já o aumento da saturação de óleo ocasionou um maior depósito de combustível. 

Temperaturas entre 457 °C a 501 °C foram obtidas na frente de combustão e fator de 

recuperação de óleo acima de 84%. Verificou-se que as velocidades da frente de combustão 

variaram entre 14,1 cm/h a 18,3 cm/h. Além disso, uma melhora na qualidade do óleo entre 

3,2 °API a 8,4 °API foi observada no óleo produzido. Os parâmetros básicos da combustão – 

consumo de combustível, ar requerido, razão ar/combustível, razão atômica de H/C, utilização 

de O2 – obtidos durante os experimentos foram favoráveis à implantação do método de CIS e 

serviram de guia para o projeto piloto de campo. 

Liu et al., em 2009, investigaram o potencial híbrido do método CIS, a recuperação de 

CO2 no sistema e o processo de reinjeção de CO2, tentando assim manter as vantagens do 

processo de CIS, bem como garantir significativas reduções das emissões de CO2 no meio 

ambiente. O objetivo do estudo foi testar a hipótese de que, enquanto a reinjeção de CO2 

produzido não extingue a frente de combustão, a recuperação de petróleo em geral não deve 

ser muito reduzida. Investigações numéricas de um pseudomodelo 2D do processo CIS 

híbrido foram realizadas utilizando o simulador comercial STARS da CMG. O estudo 

mostrou que reciclagem de CO2 de volta ao reservatório substitui parte do ar normalmente 

injetado, podendo ser benéfico para a redução do CO2 produzido, bem como provoca o 

aumento da produção de petróleo. Observou-se que o CO2 reciclado para o sistema se dissolve 

facilmente na fase óleo, resultando em menor viscosidade do petróleo e melhores taxas de 

produção. Os resultados das simulações numéricas apresentaram uma justificativa para as 

propostas combinadas do processo de CIS/CO2. Os cálculos numéricos sugeriram que a 
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reciclagem do CO2, em uma operação de CIS é viável e benéfica. Para as condições das 

simulações realizadas, a temperatura da frente de combustão não foi comprometida pela 

redução da concentração de O2 no fluxo de injeção. O aumento das taxas de reciclagem do 

CO2 aumentou a taxa de recuperação de petróleo de forma significativa e o aumento da 

reciclagem do CO2 reduziu o volume de líquido acumulado de CO2 produzido, evitando a 

necessidade de um destino final para esse material. 

Ribeiro, em 2009, estudou o método CIS como uma técnica promissora de recuperação 

de óleos pesados, descrevendo a modelagem numérica de dois experimentos efetuados em 

escala de laboratório, com um óleo com 12,8 °API advindo de um campo candidato para um 

projeto piloto, no Brasil. O estudo numérico foi desenvolvido utilizando o simulador 

comercial STARS, da CMG. O objetivo foi analisar o processo, para um modelo físico 

correspondente ao tubo de combustão utilizado. O modelo de fluido foi ajustado através do 

simulador para um total de sete componentes: óleo pesado, óleo leve, CO2, O2, N2, H2O e 

coque. Dois processos de combustão foram investigados, o primeiro é o modelo clássico 

descrito pelo STARS da CMG, e o segundo é baseado no modelo de Marín (2007), 

constituído de frações SARA (saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos). Os resultados 

numéricos foram ajustados de acordo com os dados obtidos do experimento. As conclusões 

sobre o estudo se referem às influências de cada variável sobre o processo global de CIS, em 

especial a energia de ativação e a entalpia de reação. Além disso, concluiu-se que o modelo de 

fluido e o modelo de reações são fundamentais no ajuste de histórico, assim como a presença 

de reações sob altas temperaturas são imprescindíveis para se predizer o deslocamento e 

comportamento da frente de combustão. 

Silva, em 2010, apresentou uma metodologia de trabalho aplicável ao desenvolvimento 

de projetos de CIS, utilizando dados de ensaios laboratoriais, simulação numérica e análise 

dimensional. O estudo objetivou contornar problemas identificados em escala laboratorial 

devido à CIS envolver uma variedade de fenômenos que ocorrem simultaneamente, como por 

exemplo, transferência de massa, calor, reações químicas, entre outros. Foi utilizado um 

modelo físico desenvolvido a partir de tubos de combustão e através da análise dimensional, 

foram desenvolvidos três modelos de simulação sobre o modelo físico, em escalas diferentes: 

o modelo menor foi dimensionado a partir das medidas do tubo de combustão; no modelo 

maior, foram dimensionadas as medidas de um campo de petróleo; e, no modelo 

intermediário, as dimensões foram dez vezes maiores que o modelo menor e cinco vezes 

menor que o modelo de campo. No estudo, foram utilizados dados sintéticos da composição 
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de óleo e propriedades da rocha reservatório. Os resultados obtidos foram coerentes e 

mostram que existem correlações entre as variações geométricas dos modelos e os fenômenos 

de transferência de massa, transferência de energia e reações químicas. 

Araújo, E.A., em 2012, realizou um estudo paramétrico do método THAI (Toe-to-Heel 

Air Injection) com produção de óleo em poços horizontais, usando um reservatório 

semissintético, com características das encontradas no Nordeste Brasileiro. As simulações 

foram realizadas no simulador comercial de processos térmicos STARS, da CMG. Foram 

realizadas análises dos parâmetros operacionais: vazões de injeção de ar, configuração dos 

poços e concentração de oxigênio. O estudo de sensibilidade dos fatores foi realizado com a 

técnica de análise de planejamento experimental, com uma combinação de dois e três níveis, 

totalizando 36 simulações, 18 para cada modelo, em função da produção acumulada de óleo 

(Np). Foi realizada a análise de sensibilidade dos parâmetros, análise de diferentes condições 

operacionais, análise da vazão de injeção e uma estimativa econômica de análise de custo para 

cada modelo de fluido. Os resultados mostraram que a vazão de injeção de ar foi o parâmetro 

que apresentou maior influência significativamente para os dois modelos de fluidos analisados 

auxiliando na formação da frente de combustão reduzindo assim, a viscosidade do óleo 

favorecendo a produção. 

Araújo, J.S., em 2012, realizou um estudo paramétrico do processo CIS, com dados de 

um reservatório semissintético com características encontradas no Nordeste Brasileiro. As 

simulações foram realizadas no simulador comercial de processos térmicos STARS, da CMG. 

Foram analisados os parâmetros da rocha-reservatório e das reações químicas que mais 

influenciavam no método CIS, como a porosidade, permeabilidade, viscosidade, entalpia da 

reação e energia de ativação. Foram realizadas diversas simulações para verificar a influência 

isolada de cada parâmetro nesse tipo de processo (CIS), e avaliar a importância de serem 

estudados em conjunto com outros parâmetros. A partir das possíveis variáveis (maiores 

influências), foram realizados estudos da influência dos parâmetros operacionais vazão de 

injeção de ar, concentração de oxigênio e completação do poço injetor. Os parâmetros de 

reservatório e das reações químicas foram analisados através do planejamento fatorial 

completo em dois e três níveis, devido às restrições lineares. Parâmetros como: viscosidade, 

porosidade e permeabilidade foram aplicados em 2 níveis e a energia de ativação e a entalpia 

da reação foram aplicadas em 3 níveis, por apresentar uma relação direta com o processo CIS, 

totalizando 72 simulações. Os parâmetros operacionais foram analisados através do 

planejamento fatorial completo 3³ totalizando 27 simulações. O estudo realizado comprovou a 
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importante ação promovida pelo processo térmico de combustão in situ (CIS) sobre a 

recuperação de óleo, com vazões e produção acumulada sensivelmente alteradas 

positivamente pela introdução do método, favorecendo também a distribuição de calor por 

meio do aquecimento quando da formação da frente de combustão no interior do reservatório. 

Dentre os parâmetros de reservatório e reações químicas analisados, a energia de ativação 

apresentou a maior influência em todo o período do projeto, ou seja, quanto menor a Ea maior 

a fração recuperada de óleo, devido à relação direta que ela tem com o processo CIS. Além 

disso, ela se sobrepõe aos demais parâmetros (entalpia da reação, permeabilidade, porosidade 

e viscosidade), sendo esse fato explicado devido ao aumento da velocidade com que as 

reações químicas envolvidas no processo ocorrem, o que promove consequentemente, o 

aumento da produção acumulada de óleo no reservatório, visto que ela favorece também a 

manutenção e o avanço da frente de combustão melhorando com isso a mobilidade do óleo no 

interior do reservatório até atingir o poço produtor. Com relação ao estudo dos parâmetros 

operacionais, a vazão de injeção de ar foi o que apresentou as melhores respostas em termos 

de percentuais de recuperação quando do incremento no seu valor, em comparação aos 

demais parâmetros analisados (concentração de oxigênio e completação do poço injetor). 

Os trabalhos realizados permitiram um melhor entendimento do processo de 

Combustão in situ (CIS), servindo como base para este trabalho. Com base neles foi possível 

realizar uma análise dos parâmetros operacionais que mais influenciam no processo. 
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4 Materiais e Métodos 

 

Este capítulo apresenta os materiais utilizados na realização desse trabalho, como as 

ferramentas computacionais usadas para modelar e simular o reservatório, as características 

principais dos modelos de reservatório e de fluidos e a metodologia do trabalho. 

 

4.1 Ferramentas Computacionais 

 

Foram utilizados para realização deste estudo três módulos do simulador 

computacional da CMG (Computer Modelling Group), o WinProp (Phase Behavior and 

Property Program), o Builder (Pre-Processing Applications) e o STARS (Steam, Thermal, 

and Advanced Processes Reservoir Simulator). Além dos módulos Results GRAPHS e 

Results 3D, utilizados para análises dos resultados. 

 

4.1.1 WinProp 

 

É um programa projetado pela CMG (Computer Modelling Group) utilizado para a 

construção do modelo de fluidos presentes no reservatório. Ele utiliza equações de estado para 

caracterização de fluidos, agrupamento de componentes, ajuste de dados de laboratório por 

meio de regressão, simulação de processos de contato múltiplo, construção de digrama de 

fases, dentre outros. 

 

4.1.2 Builder 

 

O Builder é um programa usado na preparação de modelos de simulação de 

reservatórios onde se cria o arquivo de entrada para os módulos IMEX (Implicit-Explicit 

Black Oil Simulator), STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir 

Simulator) e GEM (Generalized Equation-of-State Model Compositional Reservoir 

Simulator), pertencentes à CMG (Computer Modelling Group). Esse software abrange todas 

as áreas dos dados fornecidos, inclui a criação e importação de malhas e suas propriedades, 

localização de poços, importação de dados de produção, importação de modelos de fluidos, 

propriedades rocha-fluido e condições iniciais. O arquivo de entrada (.dat) foi criado 
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utilizando o modelo de fluido, o modelo de reservatório, as reações químicas, a configuração 

dos poços, entre outros. 

 

4.1.3 STARS 

 

O módulo STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator) é 

um simulador numérico trifásico de múltiplos componentes da CMG (Computer Modelling 

Group) desenvolvido com a finalidade de simular recuperações térmicas de petróleo. 

Podem ser utilizados como dados de entrada inúmeros modelos de malha, que podem 

ser cartesianas ou cilíndricas ou de profundidades e espessuras variáveis, tanto na escala de 

laboratório quanto de campo, propriedades dos fluidos, processos de recuperação, condições 

iniciais. Possibilitando ainda configurações bidimensionais e tridimensionais para qualquer 

sistema de malhas. 

 

4.2 Modelagem do Reservatório 

 

Nesta seção são apresentados o modelo e as propriedades da rocha-reservatório e as 

interações rocha-fluido. O modelo de fluidos e as características do reservatório foram 

selecionados baseadas em características da região do Nordeste Brasileiro. 

 

4.2.1 Modelagem da Malha e Propriedades da Rocha-Reservatório 

 

O modelo estudado é de um reservatório homogêneo semissintético com 

características do Nordeste Brasileiro. 

A configuração dos poços segue o padrão de malhas five-spot invertida, que constitui-

se de um poço injetor no centro da malha e quatro poços produtores nos vértices, todavia, 

devido ao tempo de simulação e tendo em vista a simetria de resultados do modelo adotado 

por ser um reservatório homogêneo, a malha analisada foi de ¼ de five-spot, isto é, ¼ do poço 

produtor e ¼ do poço injetor. 

A Figura 4.1, representa a configuração de uma malha five-spot invertida. 
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Figura 4.1 - Representação de um malha 5-spot invertida. 

 

 

O modelo da malha e as propriedades da rocha-reservatório podem ser observados na 

tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Modelo da malha e as propriedades da rocha-reservatório. 

Sistema de coordenadas Cartesiano 

Configuração da malha 1/4 de 5-spot invertido 

Dimensões do reservatório (m³) 100x100x30 

Número de blocos nas camadas i, j, k 20x20x15 

Número total de blocos 6000 

Temperatura (°C) 38 

Permeabilidade horizontal (mD) 1000 

Permeabilidade vertical (mD) 100 

Porosidade (%) 25 

Profundidade do topo (m) 200 

Contato água-óleo (m) 220 

Pressão inicial @ 200 m (psi) 287 

Volume de óleo original - VOIP (m³std) 26.580 

Saturação de água conata, Sw 0,32 

Tempo de projeto (anos) 20 

Compressibilidade efetiva da rocha (1/psi) 3,03x10-5 

Condutividade térmica da rocha (BTU/m.dia.°F) 78,74 

Condutividade térmica da água (BTU/m.dia.°F) 28,54 

Condutividade térmica do óleo (BTU/m.dia.°F) 5,91 

Condutividade térmica do gás (BTU/m.dia.°F) 1,97 
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Na Figura 4.2 pode-se observar a representação tridimensional do reservatório 

estudado, assim como a distribuição saturação inicial do óleo e as localizações dos poços 

produtor e injetor. 

 

 

Figura 4.2 - Representação tridimensional do modelo de reservatório e mapa de saturação 

inicial do óleo. 

 

 

 4.2.2 Permeabilidades Relativas 

 

As Figuras 4.3 e 4.4 mostram as curvas de permeabilidade relativa para os sistemas 

água-óleo e gás-líquido, respectivamente: 
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Figura 4.3 - Curva de permeabilidade relativa do sistema água-óleo. 

 

 

 

Figura 4.4 - Curva de permeabilidade relativa do sistema gás-líquido. 
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4.2.3 Modelo de Fluido 

 

Neste estudo, a modelagem de fluidos foi realizada utilizando um óleo da região 

Nordeste do Brasil, ajustado em 4 pseudocomponentes e 4 componentes. As Tabelas 4.2 e 4.3 

mostram a composição de todos os componentes presentes no modelo de fluidos estudado e a 

composição dos pseudocomponentes ajustados, respectivamente: 

 

Tabela 4.2 - Composição dos componentes do modelo de fluido (%). 

O2 1x10-7 C9 0,04 

CO2 0,45 C10 0,12 

N2 0,27 C11 0,63 

C1 9,91 C12 0,73 

C2 0,18 C13 1,39 

C3 0,27 C14 2,06 

IC4 0,10 C15 2,73 

NC4 0,13 C16 1,41 

IC5 0,04 C17 2,15 

NC5 0,05 C18 1,53 

C6 0,05 C19 4,03 

C7 0,07 C20+ 71,58 

C8 0,10 Total 100,00 

 

 

Tabela 4.3 - Composição dos pseudocomponentes (%) e caraterísticas da fração mais pesada. 

O2 1x10-7 

CO2 0,45 

N2 0,27 

C1 - C3 10,42 

IC4 - NC5 0,32 

C6 - C19 16,98 

C20+ 71,56 

Coque(C) 0,00 

Total 100,00 

Grau API 16,76 

Pressão de saturação (psi) 384,46 

Temperatura inicial (°C) 38 
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4.2.4 Características das Reações Químicas 

 

Dentre as reações químicas participantes no modelo, as duas primeiras (R1 e R2) 

representam as reações de oxidação do óleo pesado (C20+) e óleo médio (C6-19), 

respectivamente, tendo como produto gás carbônico (CO2) e água (H2O). A reação 3 (R3) 

representa o craqueamento do óleo pesado (C20+). E a reação 4 (R4) envolve a oxidação do 

coque (C).  As reações químicas incluídas no modelo, ajustadas no módulo Builder da CMG, 

foram as seguintes: 

 

R1 →  0,97 C20+  +  44,6 O2  →  31,5 CO2  +  31,5 H2O 

R2 →  0,99 C6-19 +  19 O2  →  13 CO2  +  14 H2O 

R3 →  1,0 C20+  →  2,11 C6-19  +  3 C  +  CO2 

R4 →  1,0 C  +  1,25 O2  →  CO2  +  0,5 H2O 

 

A energia de ativação (Ea) é a energia necessária para que a reação possa ser 

desencadeada e a entalpia de reação (ΔH) representa a energia liberada para cada mol reagido 

durante o processo. Nesse caso valores positivos representam reações exotérmicas. O fator de 

frequência de reação (FFR) tem a função de representar a constante de Arrhenius. A Tabela 

4.4 apresenta os dados de entrada no simulador STARS referentes às reações químicas. 

 

Tabela 4.4 - Dados do modelo de reações químicas (Adaptado de Araújo, J.S., 2012 e Araújo, 

E.A., 2012). 

  R1 R2 R3 R4 

Ea (BTU/lbmol) 32785 32785 28800 28800 

ΔH (BTU/lbmol) 6,52x105 3,49x106 2,00x104 2,30x105 

FFR 302000x1010 302000x1010 4,167x1010 0,004167x1010 
 

 

4.3 Metodologia do Trabalho 

 

O desenvolvimento do trabalho se deu através da análise de sensibilidade do processo 

para os parâmetros operacionais: vazões de injeção, configuração do poço injetor e 

configuração do poço produtor. O estudo de sensibilidade dos fatores foi realizado através de 

um planejamento fatorial completo 3
3
, totalizando 27 simulações, em função do fator de 
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recuperação de óleo (FR). A Tabela 4.5 apresenta os intervalos em que os parâmetros foram 

analisados. Os níveis são representados por valores mínimos (-1), valores intermediários (0) e 

valores máximos (+1). 

 

Tabela 4.5 - Intervalo dos parâmetros operacionais estudados. 

Parâmetros 
Intervalo 

-1 0 1 

Vazão de injeção de ar (Qinj) (m³std/dia) 10000 20000 30000 

Completação do poço injetor (Poço_inj) Base Completo Topo 

Completação do poço produtor (Poço_prod) Base Completo Topo 
 

 

Na Tabela 4.5, os níveis “Base”, “Completo” e “Topo” das variáveis completação do 

poço injetor e completação do poço produtor referem-se apenas à zona de óleo do 

reservatório, ou seja, base da zona de óleo, zona de óleo completa e topo da zona de óleo, 

respectivamente. A Figura 4.5 ilustra as diferentes completações dos poços testadas, 

mostrando apenas o poço produtor, considerando que para o poço injetor foram testas as 

mesmas completações. 

 

 

Figura 4.5 - Representação das diferentes completações dos poços. 
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Após simulações dos 27 casos no módulo STARS da CMG, estas análises foram 

realizadas a partir dos Diagramas de Pareto e Superfícies de Resposta. A partir deste estudo 

podem ser observadas as variáveis que afetam em maior proporção o sistema. 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado seguindo as etapas representadas na 

Figura 4.6: 

 

 

 

Figura 4.6 - Fluxograma da metodologia do trabalho. 
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5 Resultados e Discussões 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da análise do processo de 

combustão in situ (CIS) aplicado em reservatório de petróleo com características do Nordeste 

Brasileiro. São mostrados a comparação do modelo base com o processo CIS com o processo 

de recuperação primária, a análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais, uma análise 

física do reservatório, como a evolução da temperatura, da saturação de óleo e da saturação de 

gás, e os consumos de oxigênio e coque nas reações químicas do processo. 

 

5.1 Análise Comparativa entre o Modelo Base com CIS e a Recuperação 

Primária 

 

As características operacionais do modelo base podem ser observadas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Características operacionais do modelo base. 

Concentração de oxigênio (%) 21 

Viscosidade (cp) @ 38 °C 781 

VOIP (m³std) 26580 

Vazão de injeção de ar (Qinj) (m³std/dia) 10000 

Completação do poço injetor (Poço_inj) Topo 

Completação do poço produtor (Poço_prod) Topo 
 

 

A Figura 5.1 apresenta as curvas de produção acumulada de óleo (Np) e de vazão de 

óleo em função do tempo para o processo CIS em comparação com a recuperação primária do 

reservatório. 
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Figura 5.1 - Produção acumulada de óleo e vazão de óleo versus tempo – comparação entre os 

modelos com o processo CIS e a recuperação primária. 

 

Nesta Figura 5.1 pode-se observar que o reservatório estudado não possui energia 

natural suficiente para que o óleo seja produzido por recuperação primária, chegando a 

produzir apenas 290 m³std, isto é, 1,09% do VOIP após os 20 anos de projeto. Já o modelo 

com o processo CIS, observa-se que a produção acumulada é consideravelmente maior, 

chegando a atingir uma Np de 20.362 m³std, ou seja, 76,6% do VOIP ao final do projeto. 

Quanto à vazão de óleo, a curva de vazão para a recuperação primária do reservatório, isto é, 

sem o aquecimento provocado pela combustão, evidencia o fato de este reservatório não 

possuir energia natural suficiente, atingindo uma vazão máxima de apenas 2,9 m³std/dia. O 

modelo com CIS, por outro lado, atingiu um pico de vazão de óleo de 438,25 m³std/dia. Esse 

pico de vazão de óleo pode ser atribuído à antecipação da chegada do banco de óleo ao poço 

produtor, devido à aplicação do método térmico CIS promover o aquecimento do óleo, 

diminuindo assim sua viscosidade e, proporcionando consequentemente, o seu deslocamento 

até atingir o poço produtor. 
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5.2 Análise de Sensibilidade dos Parâmetros Operacionais 

 

Foi realizada uma análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais: vazão de 

injeção de ar (Qinj), completação do poço injetor (Poço_inj) e completação do poço produtor 

(Poço_prod) na recuperação de óleo. O estudo de sensibilidade dos fatores foi realizado 

através de um planejamento fatorial completo 3
3
, isto é, três variáveis analisadas em três 

níveis cada uma, totalizando 27 simulações. 

A Tabela 5.2 apresenta os intervalos em que os parâmetros foram analisados. Os 

níveis são representados por valores mínimos (-1), valores intermediários (0) e valores 

máximos (+1).  

 

Tabela 5.2 - Intervalo dos parâmetros operacionais estudados. 

Parâmetros 
Intervalo 

-1 0 1 

Vazão de injeção de ar (Qinj) (m³std/dia) 10000 20000 30000 

Completação do poço injetor (Poço_inj) Base Completo Topo 

Completação do poço produtor (Poço_prod) Base Completo Topo 
 

 

A Tabela 5.3 apresenta os 27 casos simulados com os parâmetros operacionais, 

obtendo como resposta a fração recuperada de óleo em 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos, 

ordenados de forma decrescente no FR em 20 anos de produção. 

 

Tabela 5.3 - Fator de recuperação dos casos simulados em 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. 

Casos 
Qinj    

(m³std/dia) 
Poço    

injetor 
Poço    

produtor 
FR (%) 

5 anos 10 anos  15 anos 20 anos  

20 30000 Base Completo 80,78 82,38 82,67 82,83 

11 20000 Base Completo 78,30 81,90 82,59 82,76 

23 30000 Completo Completo 79,26 81,35 81,86 82,02 

14 20000 Completo Completo 76,47 80,76 81,46 81,77 

26 30000 Topo Completo 78,19 80,71 81,07 81,30 

19 30000 Base Base 78,51 80,76 81,12 81,23 

21 30000 Base Topo 77,75 80,18 80,91 81,15 

10 20000 Base Base 76,50 79,87 80,75 81,06 

17 20000 Topo Completo 75,51 80,05 80,72 80,88 

22 30000 Completo Base 76,94 79,95 80,52 80,66 

12 20000 Base Topo 75,37 79,26 80,26 80,59 

2 10000 Base Completo 70,03 77,79 79,53 80,50 
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24 30000 Completo Topo 76,20 79,20 80,11 80,45 

1 10000 Base Base 68,03 76,67 79,34 80,21 

13 20000 Completo Base 74,32 78,88 79,73 80,12 

25 30000 Topo Base 76,11 79,20 79,69 79,95 

5 10000 Completo Completo 68,81 77,16 79,16 79,88 

16 20000 Topo Base 73,78 78,68 79,51 79,87 

4 10000 Completo Base 66,89 75,84 78,71 79,87 

15 20000 Completo Topo 73,51 77,92 79,21 79,55 

7 10000 Topo Base 66,71 75,45 78,07 79,35 

8 10000 Topo Completo 68,23 76,25 78,37 79,28 

27 30000 Topo Topo 75,21 78,17 78,57 78,97 

18 20000 Topo Topo 72,97 76,84 78,15 78,53 

3 10000 Base Topo 68,47 74,61 77,05 78,01 

6 10000 Completo Topo 66,96 73,56 76,02 77,27 

9 10000 Topo Topo 66,86 73,35 75,35 76,61 
 

 

A análise da significância dos parâmetros operacionais e das interações entre eles foi 

feita através do diagrama de Pareto, tendo o fator de recuperação de óleo (FR) como variável 

resposta. 

No diagrama de Pareto, os retângulos que ultrapassam a linha vermelha representam 

os fatores de influência estatisticamente significativa, com nível de confiança de 95%. Tais 

fatores podem ser considerados positivos, quando uma mudança do nível mínimo ao máximo 

da variável analisada acarreta um incremento na resposta, ou negativos, quando tal mudança 

no fator analisado reduza a variável resposta. 

As Figuras 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 apresentam os diagramas de Pareto dos casos analisados 

para o fator de recuperação em 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção, 

respectivamente. Pode-se observar que o efeito linear da vazão de injeção de ar (Q_inj) foi a 

que apresentou a maior influência no fator de recuperação em todos os tempos analisados, 

dentre todos os parâmetros analisados, sendo esta influência de forma positiva para a variável 

resposta. 

Na Figura 5.2 observa-se que em 5 anos de produção o efeito linear da vazão de 

injeção Q_inj(L) teve uma influência muito maior que as demais variáveis no fator de 

recuperação, sendo seguido, em ordem decrescente, pelo efeito quadrático da vazão de injeção 

Q_inj(Q) de forma positiva, o efeito quadrático da completação do poço produtor 

Poço_prod(Q) de forma positiva, o efeito linear da completação do poço injetor Poço_inj(L) 

de forma negativa, o efeito quadrático da completação do poço injetor Poço_inj(Q) de forma 
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negativa e o efeito linear da completação do poço produtor Poço_prod(Q) de forma negativa. 

As interações entre os parâmetros, apesar de terem pouca influência estatisticamente 

significativa, suas influências são negativas, com exceção da interação entre o efeito linear da 

vazão de injeção e o efeito quadrático da completação do poço produtor (1Lby3Q). 

 

 

Figura 5.2 - Diagrama de Pareto do FR para 5 anos de produção. 

 

Como pode ser observado na Figura 5.3, após 10 anos de projeto percebe-se uma 

diminuição na influência de todos os parâmetros, mas com o efeito linear da vazão de injeção 

Q_inj(L) continuando a ser a variável mais influente no processo, e seu efeito quadrático 

Q_inj(Q) passando a ser menos influente do que o efeito quadrático da completação do poço 

produtor  Poço_prod(Q). A influência do efeito quadrático da completação do poço injetor 

Poço_inj(Q) caiu para abaixo do nível de confiança, não mais sendo relevante ao processo 

estatisticamente. As demais interações entre os parâmetros não tiveram influência relevante 

ao final de 10 anos. 
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Figura 5.3 - Diagrama de Pareto do FR para 10 anos de produção. 

 

Após 15 anos e 20 anos de projeto, pode-se observar nas Figuras 5.4 e 5.5 que as 

variáveis tiveram comportamentos parecidos, a influência da vazão de injeção de ar no 

processo continuou a diminuir ao longo do tempo, enquanto que a influência da completação 

do poço produtor aumentou após 15 anos e 20 anos. A influência do efeito linear da 

completação do poço injetor Poço_inj(L) também aumentou ao longo do tempo até o término 

do projeto, porém seu efeito quadrático Poço_inj(Q) continuou a diminuir até o fim dos 20 

anos de projeto. E a influência da interação entre os efeitos lineares da vazão de injeção com a 

completação do poço produtor (1Lby3L) continuou a aumentar positivamente. 
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Figura 5.4 - Diagrama de Pareto do FR para 15 anos de produção. 

 

 

Figura 5.5 - Diagrama de Pareto do FR para 20 anos de produção. 
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Para analisar a influência da interação entre os parâmetros de modo a identificar a 

máxima e mínima resposta sobre o fator de recuperação, para 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 

anos de produção, foi a utilizada a técnica de superfícies de resposta. 

A Figura 5.6 mostra a interação entre a vazão de injeção de ar e a completação do 

poço injetor.  

 

 

 

Figura 5.6 - Superfície de resposta – interação entre a vazão de injeção de ar e a completação 

do poço injetor para 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção. 

 

Na Figura 5.6, observa-se que ao longo dos 20 anos de produção, a melhor resposta no 

fator de recuperação se deu com a interação dos parâmetros vazão de injeção no nível 

máximo, ou seja, vazão de 30.000 m³std/dia, e completação do poço injetor no nível mínimo, 

ou seja o poço injetor completado na base da zona de óleo. Porém esse incremento foi mais 
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acentuado nos primeiros 5 anos,  quase não havendo diferença no fator de recuperação para os 

níveis intermediário e máximo da variável vazão de injeção ao final dos 20 anos de projeto. 

Na Figura 5.7 pode-se observar a interação entre a vazão de injeção de ar e a 

completação do poço produtor em 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção. 

 

 

 

Figura 5.7 - Superfície de resposta – interação entre a vazão de injeção de ar e a completação 

do poço produtor para 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção. 

 

Neste caso, observa-se que a máxima resposta do fator de recuperação para esta 

interação foi obtido para a completação do poço produtor no nível intermediário, ou seja, 

poço produtor completado em toda a zona de óleo, e a vazão de injeção de ar no nível 

máximo, ao longo dos 20 anos de projeto. 
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A Figura 5.8 apresenta a interação entre a completação do poço injetor e a 

completação do poço produtor. 

 

 

 

Figura 5.8 - Superfície de resposta – interação entre a completação do poço injetor e a 

completação do poço produtor para 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção. 

 

Esta Figura 5.8 mostra que a máxima resposta obtida do fator de recuperação se deu 

para a completação do poço injetor no nível mínimo e a completação do poço produtor no 

nível máximo, apesar do incremento no FR ser tão pequeno com a variação destes dois 

parâmetros analisados, variando em menos de 1%. 
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5.3 Influência dos Parâmetros Operacionais no Reservatório 

 

Nesta seção foi realizada uma análise da influência de cada um dos parâmetros 

operacionais com o objetivo de verificar a interferência da variação de determinado parâmetro 

mantendo-se constante os demais. 

 

5.3.1 Vazão de Injeção de Ar 

 

Para esse estudo, as variáveis completação do poço injetor e completação do poço 

produtor foram mantidas constantes, variando-se apenas a vazão de injeção de ar. As 

completações dos poços injetor e produtor foram mantidos fixos em seus níveis mínimo e 

intermediário, respectivamente, ou seja, o poço injetor completado na base da zona de óleo e 

poço produtor completado em toda a zona de óleo. 

A Tabela 5.4 apresenta os casos analisados para vazão de injeção de ar, com seus 

respectivos valores de fator de recuperação de óleo obtidos em 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 

anos de produção. 

 

Tabela 5.4 - Fator de recuperação dos casos analisados variando a vazão de injeção de ar. 

Casos 
Qinj    

(m³std/dia) 
Poço    

injetor 
Poço    

produtor 
FR (%) 

5 anos 10 anos  15 anos 20 anos  

2 10000 Base Completo 70,03 77,79 79,53 80,50 

11 20000 Base Completo 78,30 81,90 82,59 82,76 

20 30000 Base Completo 80,78 82,38 82,67 82,83 
 

 

 A Figura 5.9 mostra as curvas de fator de recuperação em função do tempo para os 

três casos apresentados na Tabela 5.4. A Figura 5.10 apresenta a vazão de produção de óleo 

em função do tempo também para os três casos, e a Figura 5.11 mostra a vazão de produção 

de óleo apenas para o primeiro ano de produção, para uma melhor visualização, visto que sua 

maior produção se deu ainda no primeiro ano de projeto. 
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Figura 5.9 - Fator de recuperação de óleo versus tempo – variação da vazão de injeção de ar. 

 

 

Figura 5.10 - Vazão de produção de óleo versus tempo – variação da vazão de injeção de ar. 
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Figura 5.11 - Vazão de produção de óleo versus tempo para o primeiro ano de projeto – 

variação da vazão de injeção de ar. 

 

Como se pode observar na Figura 5.9, o aumento da injeção de ar acarreta um 

incremento no fator de recuperação do óleo, isto pode ser devido a uma maior quantidade de 

oxigênio está sendo injetada no reservatório favorecendo as reações de combustão e a 

formação da frente de combustão. Porém esse incremento na resposta variando a vazão de 

injeção é maior nos primeiros anos de produção, mostrando que a vazão de injeção auxilia na 

formação da frente de combustão nos primeiros anos, em seguida há um declínio em sua 

participação no sistema. Esta queda também pode ser observada nas curvas de vazão de 

produção de óleo, como mostram as Figuras 5.10 e 5.11. 

É possível observar também na Figura 5.9, que, para os casos 11 e 20 com vazões de 

injeção de 20000 m³std/dia e 30000 m³std/dia, o incremento no fator de recuperação de um 

para o outro após 20 anos de produção foi de apenas 0,07%. Porém o caso 20, com vazão de 

injeção de 30000 m³std/dia, provocou uma antecipação da chegada do banco de óleo ao poço 

produtor. 
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5.3.2 Completação do Poço Injetor 

 

Foi analisada também a influência da completação do poço injetor, variando os níveis 

dessa variável e mantendo constantes as demais, nos níveis em que se obteve a melhor 

resposta do fator de recuperação, ou seja, a vazão de injeção de ar foi mantida em seu nível 

máximo, 30000 m³std/dia, e a completação do poço produtor foi mantida em seu nível 

intermediário, completado em toda a zona de óleo. 

Na Tabela 5.5 observam-se os casos analisados para a completação do poço injetor, 

com o fator de recuperação alcançado em 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção. 

 

Tabela 5.5 - Fator de recuperação dos casos analisados variando a completação do poço 

injetor. 

Casos 
Qinj    

(m³std/dia) 
Poço    

injetor 
Poço    

produtor 
FR (%) 

5 anos 10 anos  15 anos 20 anos  

20 30000 Base Completo 80,78 82,38 82,67 82,83 

23 30000 Completo Completo 79,26 81,35 81,86 82,02 

26 30000 Topo Completo 78,19 80,71 81,07 81,30 
 

 

 A Figura 5.12 apresenta as curvas de fator de recuperação em função do tempo 

para os três casos apresentados na Tabela 5.5. A Figura 5.13 apresenta a vazão de produção de 

óleo em função do tempo também para os três casos, e a Figura 5.14 mostra a vazão de 

produção apenas para o primeiro ano de produção, para uma melhor visualização, visto que 

sua maior produção se deu ainda no primeiro ano de projeto. 
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Figura 5.12 - Fator de recuperação de óleo versus tempo – variação da completação do poço 

injetor. 

 

 

Figura 5.13 - Vazão de produção de óleo versus tempo – variação da completação do poço 

injetor. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN               Capítulo V: Resultados e Discussões 

 

 

Heloize dos Santos Pereira  59 

 

 

Figura 5.14 - Vazão de produção de óleo versus tempo para o primeiro ano de projeto – 

variação da completação do poço injetor. 

 

Na Figura 5.12, observa-se que o incremento no fator de recuperação é muito pequeno, 

com diferenças de menos de 1% ao final de 20 anos de produção, esta diferença mínima 

também pode ser observada nas Figuras 5.13 e 5.14, nas curvas de vazão de produção de óleo. 

 

5.3.2 Completação do Poço Produtor 

 

Verificou-se também a influência da completação do poço produtor no processo CIS, 

variando-se seus níveis e mantendo as demais constantes, fixando a vazão de injeção de ar em 

seu nível máximo, 30000 m³std/dia, e a completação do poço injetor em seu nível mínimo, 

completado na base da zona de óleo. 

Na Tabela 5.6 observa-se os casos analisados para a completação do poço produtor, 

com o fator de recuperação alcançado em 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção. 
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Tabela 5.6 - Fator de recuperação dos casos analisados variando a completação do poço 

produtor. 

Casos 
Qinj    

(m³std/dia) 
Poço    

injetor 
Poço    

produtor 
FR (%) 

5 anos 10 anos  15 anos 20 anos  

19 30000 Base Base 78,51 80,76 81,12 81,23 

20 30000 Base Completo 80,78 82,38 82,67 82,83 

21 30000 Base Topo 77,75 80,18 80,91 81,15 
 

 

Na Figura 5.15 observam-se as curvas de fator de recuperação em função do tempo 

para os três casos apresentados na Tabela 5.6. A Figura 5.16 apresenta a vazão de produção de 

óleo em função do tempo também para os três casos, e a Figura 5.17 mostra a vazão de 

produção apenas para o primeiro ano de produção, para uma melhor visualização, visto que 

sua maior produção se deu ainda no primeiro ano de projeto. 

 

 

Figura 5.15 - Fator de recuperação de óleo versus tempo – variação da completação do poço 

produtor. 
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Figura 5.16 - Vazão de produção de óleo versus tempo – variação da completação do poço 

produtor. 

 

 

Figura 5.17 - Vazão de produção de óleo versus tempo para o primeiro ano de projeto – 

variação da completação do poço produtor. 
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Como pode ser visto nas Figuras 5.15, 5.16 e 5.17, assim como a completação do poço 

injetor, a influência da completação do poço produtor no processo CIS também é muito 

pequena, com um incremento de menos de 1% no fator de recuperação após 20 anos de 

produção. 

 

5.4 Análise Física do Reservatório 

 

Esta sessão apresenta o estudo físico do reservatório, mostrando a evolução da 

temperatura, da saturação de óleo e da saturação de gás no reservatório utilizando o processo 

CIS. Para este estudo foram considerados os casos da variação da vazão de injeção de ar 

(Caso 2 – Qinj = 10000 m³std/dia; Caso 11 – Qinj = 20000 m³std/dia; Caso 20 – Qinj = 30000 

m³std/dia), visto que as demais variáveis, completação do poço injetor e completação do poço 

produtor, não se apresentaram influentes no processo CIS. Além de apresentar os consumos 

de oxigênio e de óleo, com a formação do coque, nas reações químicas, em cada um dos três 

casos. 

 

5.4.1 Análise da Temperatura 

 

 A Figura 5.18 apresenta os mapas 3D da evolução da temperatura para os períodos de 

1 dia, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 5 anos de produção, para o Caso 20 (Qinj = 30000 

³std/dia), caso que obteve maior FR em relação aos demais. 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN               Capítulo V: Resultados e Discussões 

 

 

Heloize dos Santos Pereira  63 

 

 

Figura 5.18 - Mapas de temperatura em 1 dia, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 5 anos, para o 

Caso 20 (Qinj = 30000 m³std/dia). 

  

 Nesta Figura 5.18 pode-se observar que já nos primeiros 30 dias a frente de calor 

atinge uma temperatura de aproximadamente 200 °C, fazendo a varredura do reservatório nos 

primeiros anos de produção, atingindo todo o reservatório ainda no segundo ano. No quinto 

ano de produção percebe-se que, com a recente produção do óleo, a frente de calor já não 
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possui energia suficiente para se manter, apresentando queda na temperatura do reservatório 

com a continuação da injeção de ar. 

A Figura 5.19 apresenta os mapas 3D da evolução da temperatura para os períodos de 

1 dia, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 10 anos de produção, para o Caso 11 (Qinj = 20000 

³std/dia). 

 

 

Figura 5.19 - Mapas de temperatura em 1 dia, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 10 anos, para o 

Caso 11 (Qinj = 20000 m³std/dia). 
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A Figura 5.20 apresenta os mapas 3D da evolução da temperatura para os períodos de 

1 dia, 30 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos e 15 anos de produção, para o Caso 2 (Qinj = 10000 

³std/dia). 

 

 

Figura 5.20 - Mapas de temperatura em 1 dia, 30 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos e 15 anos, para o 

Caso 2 (Qinj = 10000 m³std/dia). 
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 Como se pode observar nas Figuras 5.19 e 5.20, a frente de combustão é formada em 

ambos os casos, e tanto a vazão de ar de 20000 m³std/dia como a de 10000 m³std/dia 

conseguem sustentar a frente, promovendo uma boa varredura do reservatório. Porém, para 

vazões mais baixas, com uma menor quantidade de oxigênio injetada, o reservatório atingiu 

temperaturas mais baixas e acarretou uma varredura mais lenta do reservatório, ou seja, as 

maiores vazões promoveram uma antecipação da produção do óleo. 

 

5.4.2 Análise da Saturação de Óleo 

 

Através de imagens em 3D da distribuição de saturação de óleo no reservatório é 

possível observar a diminuição na saturação do óleo com o tempo de produção, confirmando 

sua produção. 

Na Figura 5.21 é possível observar a mudança da saturação de óleo no reservatório ao 

longo do tempo, representada em mapas 3D, para os períodos de 1 dia, 30 dias, 6 meses, 1 

ano, 2 anos e 5 anos, para o Caso 20 (Qinj = 30000 ³std/dia). 
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Figura 5.21 - Mapas de saturação de óleo em 1 dia, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 5 anos, 

para o Caso 20 (Qinj = 30000 m³std/dia). 

 

Esta Figura 5.21 mostra a queda acentuada na saturação de óleo nos primeiros anos de 

projeto, confirmando a produção da maior parte do óleo ainda nos primeiros anos de 

produção. 
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A Figura 5.22 apresenta a mudança da saturação de óleo no reservatório ao longo do 

tempo, representada em mapas 3D para os períodos de 1 dia, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 

10 anos de produção, para o Caso 11 (Qinj = 20000 ³std/dia). 

 

 

Figura 5.22 - Mapas de saturação de óleo em 1 dia, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 10 anos, 

para o Caso 11 (Qinj = 20000 m³std/dia). 
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A Figura 5.23 apresenta os mapas 3D da evolução da saturação de óleo para os 

períodos de 1 dia, 30 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos e 15 anos de produção, para o Caso 2 (Qinj = 

10000 ³std/dia). 

 

 

Figura 5.23 - Mapas de saturação de óleo em 1 dia, 30 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos e 15 anos, 

para o Caso 2 (Qinj = 10000 m³std/dia). 
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 As Figuras 5.21, 5.22 e 5.23 mostram a antecipação da chegada do banco de óleo ao 

poço produtor quanto maior for a vazão de injeção de ar, quando comparados os três casos 

analisados. 

 

5.4.3 Análise da Saturação de Gás 

 

A Figura 5.24 apresenta os mapas 3D de saturação de gás ao longo do tempo para os 

períodos de 1 dia, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 5 anos, para o Caso 20 (Qinj = 30000 

³std/dia). 
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Figura 5.24 - Mapas de saturação de gás em 1 dia, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 5 anos, 

para o Caso 20 (Qinj = 30000 m³std/dia). 

 

A Figura 5.25 apresenta a mudança da saturação de gás no reservatório ao longo do 

tempo, representada em mapas 3D para os períodos de 1 dia, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 

10 anos de produção, para o Caso 11 (Qinj = 20000 ³std/dia). 
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Figura 5.25 - Mapas de saturação de gás em 1 dia, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 10 anos, 

para o Caso 11 (Qinj = 20000 m³std/dia). 

 

A Figura 5.26 apresenta os mapas 3D da evolução da saturação de gás para os 

períodos de 1 dia, 30 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos e 15 anos de produção, para o Caso 2 (Qinj = 

10000 ³std/dia). 
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Figura 5.26 - Mapas de saturação de gás em 1 dia, 30 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos e 15 anos, 

para o Caso 2 (Qinj = 10000 m³std/dia). 

 

 Como é possível observar nas Figuras 5.24, 5.25 e 5.26, à medida que a frente de calor 

avança aquecendo o reservatório, o aumento da saturação de gás avança preenchendo o 

reservatório, isso devido a que o óleo foi produzido. 
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5.4.4 Consumo de Oxigênio e de Óleo nas Reações Químicas 

 

 Para analisar o consumo de oxigênio, em cada caso, foi verificada a vazão de gás em 

função do tempo para o componente oxigênio (injetado e produzido) e através de um balanço 

de material foi observado quanto de oxigênio foi consumido. 

 As Figuras 5.27, 5.28 e 5.29 mostram as vazões de oxigênio injetado e produzido ao 

longo dos 20 anos de projeto, assim como a curva do consumo de oxigênio, para o Caso 20 

(Qinj = 30000 m³std/dia), o Caso 11 (Qinj = 20000 m³std/dia) e o Caso 2 (Qinj = 10000 

m³std/dia), respectivamente. Como o oxigênio é injetado na forma de ar, sendo 21 % de O2 e 

79% de N2, as vazões de injeção de ar e de injeção de N2 também são mostradas. 

 

 

Figura 5.27 – Consumo de oxigênio para o Caso 20 (Qinj = 30000 m³std/dia). 
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Figura 5.28 – Consumo de oxigênio para o Caso 11 (Qinj = 20000 m³std/dia). 

 

 

 

Figura 5.29 – Consumo de oxigênio para o Caso 2 (Qinj = 10000 m³std/dia). 

 

 Nas Figuras 5.27, 5.28 e 5.29, observam-se que nos primeiros anos, período em que 

ocorreu a produção de óleo como visto nas análises anteriores, o oxigênio injetado foi todo 
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consumido, formando a frente de combustão, e à medida que o óleo foi sendo produzido, 

diminuindo assim o combustível coque, o consumo de oxigênio foi diminuindo, aumentando 

assim sua produção. 

 A Figura 5.30 apresenta a produção acumulada de óleo (Np) dos três casos analisados 

e volume de óleo dentro do reservatório ao longo dos 20 anos de projeto. 

 

 

Figura 5.30 - Produção acumulada de óleo e Volume de óleo no reservatório versus Tempo - 

Variação da vazão de injeção de ar. 

 

 Com um VOIP de 26580 m³/std, a partir dos dados das curvas apresentadas na Figura 

5.30 foi possível calcular quanto de óleo foi consumido na forma de coque para cada caso, ao 

final dos 20 anos de projeto, através de balanço de material utilizando a fórmula 5.1: 

 

Vconsumido = Vi – Vf – Np           (5.1) 

 

onde: 

Vconsumido = volume de óleo consumido como coque; 
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Vi = volume original do reservatório (VOIP); 

Vf = volume final no reservatório após os 20 anos de produção; 

Np = produção acumulada de óleo. 

 

 Os cálculos são apresentados a seguir: 

 

 Caso 20 (Qinj = 30000 m³std) 

 

Vi = 26580 m³std 

Vf = 82 m³std 

Np = 22015 m³std 

Vconsumido = Vi – Vf - Np = 26580 m³std – 82 m³std – 22015 m³std = 4483 m³std 

%consumido = (4483/26580)*100 = 17% do VOIP 

 

 Caso 11 (Qinj = 20000 m³std) 

 

Vi = 26580 m³std 

Vf = 196 m³std 

Np = 21996 m³std 

Vconsumido = Vi – Vf - Np = 26580 m³std – 196 m³std – 21996 m³std = 4387 m³std 

%consumido = (4387/26580)*100 = 16,5% do VOIP 

 

 Caso 2 (Qinj = 10000 m³std) 

 

Vi = 26580 m³std 

Vf = 990 m³std 

Np = 21396 m³std 

Vconsumido = Vi – Vf - Np = 26580 m³std – 990 m³std – 21396 m³std = 4194 m³std 

%consumido = (4194/26580)*100 = 15,7% do VOIP 

 

Como é possível observar nos resultados, apenas uma pequena parcela do óleo foi 

consumida na forma de coque. Percebe-se também que para maiores vazões, ou seja, uma 

maior quantidade de oxigênio injetada no reservatório, o consumo do óleo foi um pouco 
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maior, porém resultou em uma zona de combustão com temperaturas mais elevadas e em uma 

melhor varredura do reservatório, promovendo assim um maior fator de recuperação do óleo. 

 

5.5 Análise da Vazão de Injeção de Ar 

 

 Foi realizado ainda um estudo da vazão de injeção de ar, fixando a completação do 

poço injetor na base da zona de óleo e a completação do poço produtor em toda a zona de 

óleo, variando as vazões de injeção em 2000 m³std, 5000 m³std, 10000 m³std, 20000 m³std, 

30000 m³std, 40000 m³std e 50000 m³std, a fim de verificar sua influência no fator de 

recuperação do óleo. 

 A Figura 5.31 apresenta as curvas de fator de recuperação para as vazões de injeção de 

ar em função do tempo. 

 

 

Figura 5.31 - Fator de recuperação versus Tempo - Estudo da vazão de injeção de ar. 

 

 A Figura 5.31 mostra que o fator de recuperação aumenta com o aumento da vazão de 

injeção de ar. Porém vazões de injeção muito baixas, como a de 2000 m³std e 5000 m³std, 
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com uma menor quantidade de oxigênio injetada, dificultam a manutenção da frente de 

combustão. E apesar das altas vazões de injeção promoverem a antecipação da produção, 

vazões muito altas, como 40000 m³std e 50000 m³std já não apresentam essa antecipação nem 

um incremento significante no fator de recuperação, mostrando que há um limite para a vazão 

de injeção de ar. 
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Conclusões e Recomendações 

 

Nesta seção são observadas as principais conclusões obtidas deste trabalho e algumas 

recomendações para trabalhos futuros. 

 

 Conclusões 

 

Este estudo comprovou a eficiência do processo térmico de combustão in situ (CIS) 

em reservatórios de petróleo pesado promovendo um incremento no fator recuperação de óleo 

em torno de 80% em relação ao processo de recuperação primária, favorecendo também a 

distribuição de calor por meio do aquecimento com a formação da frente de combustão no 

interior do reservatório. 

 Dos parâmetros analisados, a vazão de injeção de ar foi a que apresentou maior 

influência no processo ao longo dos 20 anos de projeto, pois quanto maior a vazão de ar 

injetado, maior foi o fator de recuperação obtido. Isto foi devido a que o aumento da vazão de 

injeção favoreceu a manutenção e o avanço da frente de combustão ao longo do reservatório, 

além de promover uma antecipação da produção do óleo. 

Quanto aos parâmetros completação do poço injetor e completação do poço produtor, 

para completações na base da zona de óleo, no topo da zona de óleo ou na zona de óleo 

completa, estes se mostraram pouco influentes no processo CIS, com incrementos no fator de 

recuperação, quando da variação de seus níveis, de menos de 1%. 

Em todas as análises realizadas verificou-se que a produção do óleo foi mais 

acentuada nos primeiros anos de produção, e começando a estabilizar após 5 anos de 

produção, como pôde ser observado também nos mapas 3D. Conclui-se então que é possível 

reduzir o tempo de análise do projeto, reduzindo o tempo de simulação das análises, e 

reduzindo também os custos de projetos com a produção e com a compressão e injeção do ar. 

 

 Recomendações 

 

Algumas recomendações para trabalhos futuros: 
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 Realizar um estudo das cinéticas das reações químicas envolvidas no processo, 

relacionando-as às características dos reservatórios; 

 Estudar o processo CIS em reservatórios que possuam capa de gás; 

 Fazer uma análise econômica do processo; 

 Comparar o processo CIS com outros métodos de recuperação; 

 Realizar um estudo do processo com injeção semi-contínua de ar ou interrupção da 

injeção após um período de tempo; 

 Realizar um estudo com um escalonamento na vazão de injeção de ar, isto é, iniciar o 

projeto com uma vazão mais elevada e diminuir gradativamente no tempo. 
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