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RESUMO
Uma porção significativa das reservas de hidrocarbonetos atualmente
existentes no mundo é formada por óleos pesados. Dentre os métodos térmicos
utilizados para a recuperação desse tipo de recurso, a Injeção Contínua de Vapor tem
se constituído como uma das principais alternativas economicamente viáveis. No
Brasil, essa tecnologia é largamente utilizada pela Petrobras em campos localizados na
região Nordeste. O calor latente transportado pelo vapor aquece o óleo do reservatório,
reduzindo sua viscosidade e facilitando a produção. Nos últimos anos, uma alternativa
cada vez mais utilizada pela indústria para aumentar a eficiência desse mecanismo tem
sido a adição de solventes. Quando coinjetado com o vapor, o solvente vaporizado se
condensa nas regiões menos aquecidas do reservatório e mistura-se ao óleo, criando
uma zona de baixa viscosidade entre o vapor e o óleo pesado. A mobilidade do fluido
deslocado é então melhorada, implicando num aumento da fração recuperada. Para
melhor compreender esse mecanismo de recuperação avançada e investigar a sua
aplicabilidade em reservatórios com características semelhantes aos encontrados na
Bacia Potiguar, foi realizado um estudo numérico, onde se verificou a influência de
alguns parâmetros operacionais (vazão de injeção de vapor, volume de solvente
injetado e tipo de solvente) sobre a recuperação de óleo. As simulações foram
realizadas no módulo STARS (“Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir
Simulator”) do programa da CMG (“Computer Modelling Group”), versão 2009.10.
Verificou-se que a adição de solventes ao vapor injetado não só antecipou a chegada
do banco de óleo aquecido ao poço produtor como também incrementou a recuperação
de óleo. Menores volumes de água fria equivalente foram requeridos para se obter as
mesmas frações recuperadas dos modelos que só injetaram vapor. Além disso, boa
parte do solvente injetado foi produzido juntamente com o óleo do reservatório.
Palavras-chave: Injeção de vapor, solventes, óleo pesado, modelagem de reservatórios.
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ABSTRACT
A significant fraction of the hydrocarbon reserves in the world is formed by
heavy oils. From the thermal methods used to recovery these resources, Steamflooding
has been one of the main economically viable alternatives. In Brazil, this technology is
widely used by Petrobras in Northeast fields. Latent heat carried by steam heats the oil
in the reservoir, reducing its viscosity and facilitating the production. In the last years,
an alternative more and more used by the oil industry to increase the efficiency of this
mechanism has been the addition of solvents. When co-injected with steam, the
vaporized solvent condenses in the cooler regions of the reservoir and mixes with the
oil, creating a low viscosity zone between the steam and the heavy oil. The mobility of
the displaced fluid is then improved, resulting in an increase of oil recovery. To better
understand this improved oil recovery method and investigate its applicability in
reservoirs with properties similar to those found in Potiguar Basin, a numerical study
was done to analyze the influence of some operational parameters (steam injection
rate, injected solvent volume and solvent type) on oil recovery. Simulations were
performed in STARS ("Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir
Simulator"), a CMG ("Computer Modelling Group") program, version 2009.10. It was
found that solvents addition to the injected steam not only anticipated the heated oil
bank arrival to the producer well, but also increased the oil recovery. Lower cold water
equivalent volumes were required to achieve the same oil recoveries from the models
that injected only steam. Furthermore, much of the injected solvent was produced with
the oil from the reservoir.
Keywords: Steamflooding, solvents, heavy oil, reservoirs modeling.
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Nomenclaturas e abreviações
a - constante utilizada para o cálculo da viscosidade μ
- constante utilizada no cálculo do influxo de água
“A” - modelo com aquífero
“ACG” - modelo com aquífero e com capa de gás
ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
API - “American Petroleum Institute”
ARC - “Alberta Research Council”
b - constante utilizada para o cálculo da viscosidade μ
Bo - fator volume-formação do óleo
BTU - “British Thermal Unit”
- compressibilidade total do aquífero
- calor específico molar da água injetada
C - capacidade calorífica do fluido à pressão constante1
“CG” - modelo com capa de gás
Cj - concentração do componente j
CMG - “Computer Modelling Group”
- preço de venda do óleo
- preço do solvente injetado
- custo do vapor
- coeficiente de dispersão
- difusividade molecular
e - energia interna por unidade de massa
ES-SAGD - “Expanding Solvent-SAGD”
- relação entre o custo de produção e o preço de venda do óleo
- fator de heterogeneidade.
Fp - fator de produção líquido do óleo
Fr - fração recuperada de óleo (s/ contabilizar o solvente produzido)
- fator de resistividade elétrica da formação para o componente
- relação entre o preço do solvente injetado e o preço de venda do óleo
g - aceleração da gravidade
- fator de conversão
h - entalpia por unidade de massa
i - taxa de desconto
IOR - “Improved Oil Recovery”
- variável referente à discretização do tempo
- equivalente mecânico do calor
K - razão de equilíbrio
LASER - “Liquid Addition to Steam for Enhacing Recovery”
LPG - “Liquefied Petroleum Gas”
- calor latente de vaporização do solvente
- calor latente de vaporização da água
m - massa
- massa da fase gás
- massa molecular
1

Na seção 2.8,

cP

K
bbl/STB
kPa-1
J/mol.°C
kJ/kg.K
kg/m3
R$/STB
R$/STB
R$/STB
m2/dia
m2/dia
kJ/kg

m2/dia
m/s2
1,0 kg.m/N. s2
kJ/kg
%

4,186 J/Btu

J/kg
J/mol
kg
kg

é a relação entre o custo de geração do vapor e o preço de venda do óleo.
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MMC - Miscível a Múltiplos Contatos
MPC - Miscível ao Primeiro Contato
- capacidade calorífica volumétrica dos sólidos do reservatório
kJ/m3.K
- número de moles2
mol
- número de componentes
- número de fases
Np - produção acumulada de óleo + solvente
m3STD
- produção acumulada líquida de óleo
m3STD
p - pressão
kPa
- pressão adimensional na face interna de um aquífero produzindo com vazão
constante
ps - pressão de saturação do vapor
kPa
Pc,og - pressão capilar entre as fases óleo e gás
kPa
Pc,wo - pressão capilar entre as fases água e óleo
kPa
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
- taxa de entrada de energia das fontes, por unidade de volume
kJ/d
- taxa de calor injetado no reservatório
J/dia
- raio do grão
m
- fluxo de caixa anual
R$
ROS - razão óleo-solvente
m3STD / m3STD
ROSL - razão óleo-solvente limite
m3STD / m3STD
ROV - razão óleo-vapor
m3STD / m3STD
ROVL - razão óleo-vapor limite
m3STD / m3STD
Rs - razão de solubilidade
SCF/STB
RSM - “Response Surface Methodology”
SAGD - “Steam-Assisted Gravity Drainage”
SAS - “Steam Alternating Solvent Process”
“SASCG” - modelo sem aquífero e sem capa de gás
SCF - “Standard Cubic Foot”
Si - saturação da fase i
Si - volume acumulado de solvente injetado
m3STD
SPE - “Society of Petroleum Engineers”
STARS - “Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator”
STB - “Stock Tank Barrel”
t - tempo
dia
- tempo adimensional
T - temperatura do fluido
K, °C
THAI - “Toe-to-Heel Air Injection”
Tr - temperatura de referência
°C
- fluxo volumétrico3
m/dia
- fluxo total de energia
kJ/m2.dia
- fluxo de calor convectivo
kJ/m2.dia
- taxa de transferência de calor por radiação
kJ/m2.dia
- fluxo mássico difusivo
kg/m2.dia
- fluxo de calor condutivo
kJ/m2.dia
- constante de influxo de água
VAPEX - “Vapor Extraction”
2
3

Na seção 2.8, n corresponde ao tempo, em anos.
Na subseção 2.5.1, u corresponde à variável de Laplace.
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Vi - volume acumulado de vapor injetado
VPI - volume poroso injetado
VPIW - volume poroso injetado de água fria equivalente
VPL - valor presente líquido
VPLMÁX - valor presente líquido máximo
- volume de vapor injetado anualmente
- influxo adimensional para o caso de pressão constante no contato
We - influxo de água acumulado
- influxo de água acumulado adimensional
- volume inicial de água do aquífero
- vazão molar de água injetada
xoj - fração molar do componente j na fase óleo
xwj - fração molar do componente j na fase água
yj - fração molar do componente j na fase gás
- vazão mássica de solvente injetado
- vazão molar de vapor injetado
z - distância acima de um ponto de referência

m3STD
R$
R$
m3STD

mol/dia

kg/dia
mol/dia
m

Letras gregas
- variação de temperatura
- variação anual do volume de solvente injetado
- emissividade da superfície
- permeabilidade absoluta
λ - condutividade térmica
λo - mobilidade do óleo
λw - mobilidade da água
- viscosidade
- massa específica do fluido
- constante de Stefan-Boltzmann
- variável de integração utilizada no cálculo do influxo de água
- porosidade

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

K
m

3

STD

μm2, mD
kJ/m.d.K
mD/Pa.s, mD/cP
mD/Pa.s, mD/cP
cP, Pa.s
kg/m3
1,5 x 10-6 kJ / m.d.K4
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1. Introdução geral
Uma porção significativa das reservas de hidrocarbonetos atualmente existentes no
mundo é formada por óleos pesados (ºAPI entre 10 e 20). Além disso, vários campos que
apresentam esse tipo de óleo são maduros e, portanto, impõem grandes desafios para a
indústria, como o declínio da produção de óleo, manuseio de grandes volumes de água para
injeção, aumento da produção de água, problemas de corrosão e de incrustação nos poços, nas
linhas de produção e nos equipamentos de superfície, elevação dos custos operacionais, entre
outros.

Apesar desses desafios, a exploração e o desenvolvimento de novas reservas de óleo
pesado bem como a melhoria das condições operacionais e a revitalização de alguns campos
maduros continuam sendo viáveis e competitivas. Para tanto, é necessário um esforço
integrado das atividades de Geofísica e Geologia de Reservatórios, de Engenharia de
Reservatórios, de Produção, de Perfuração, de Completação e de Manutenção das Instalações
de fundo e de superfície.

Dentre os métodos térmicos utilizados para a recuperação desses recursos, a Injeção
Contínua de Vapor tem se constituído como uma das principais alternativas economicamente
viáveis. O calor latente transportado pelo vapor aquece o óleo do reservatório, reduzindo sua
viscosidade e facilitando a produção. No Brasil, essa tecnologia é largamente utilizada pela
Petrobrás em campos localizados na região Nordeste e nas acumulações da Bacia do Espírito
Santo. O volume original de óleo atualmente envolvido com esse processo excede os 5
bilhões de barris, dos quais 30% estão acumulados somente em reservatórios do Ceará e do
Rio Grande do Norte (Rodrigues et al., 2009).

Nos últimos anos, uma alternativa cada vez mais utilizada para aumentar a eficiência
desse mecanismo tem sido a adição de solventes ao vapor injetado. Os solventes são
hidrocarbonetos leves que têm a propriedade de reduzir as tensões interfaciais e facilitar a
produção do óleo. Resultados experimentais, estudos numéricos e testes de campo sugerem
que grandes benefícios podem ser alcançados com a adição de solventes ao vapor injetado,
como o aumento das vazões de óleo e das razões óleo-vapor, redução do consumo de água e
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energia para a geração de vapor, diminuindo a emissão de gases causadores do efeito estufa
(Nasr e Ayodele, 2006).
O solvente injetado vaporiza-se e flui com a frente de vapor, inibindo os “fingers”,
permitindo uma maior expansão da zona aquecida e, portanto, promovendo uma melhor
distribuição do calor no reservatório. Quando o solvente alcança regiões menos aquecidas do
reservatório, ele se condensa e se mistura ao óleo pesado, formando uma zona de baixa
viscosidade entre a região aquecida e a porção não atingida do reservatório. Esta zona de
transição melhora a razão de mobilidades entre os fluidos deslocante (vapor) e deslocado
(óleo), aumentando, assim, a eficiência de varrido e, consequentemente, a recuperação de óleo
(Bracho e Oquendo, 1991).

O deslocamento no caso de injeções imiscíveis, como a injeção de vapor, não é
completamente efetivo, mas o fluido do reservatório pode ser deslocado de uma maneira mais
eficiente por outro fluido que seja miscível nele. É nesse ponto onde a injeção de solvente
assume um papel significativo na recuperação do óleo pesado. Nas técnicas de recuperação
avançada baseadas em solvente, vários mecanismos influenciam a taxa de recuperação de
óleo, como a transferência de massa, as forças viscosas e a drenagem gravitacional. Ao se
difundir, o solvente reduz a viscosidade e as tensões interfaciais que retardam e reduzem a
recuperação do óleo. A mistura óleo-solvente flui então com maior facilidade e é recuperada
nos poços produtores.

Este trabalho, composto por seis capítulos, trata da injeção de vapor e solvente em
reservatórios de óleo pesado que apresentam características semelhantes aos da Bacia
Potiguar. Através de um estudo numérico, foi verificada a influência de alguns parâmetros
operacionais (vazão de injeção de vapor, volume de solvente injetado e tipo de solvente) sobre
a recuperação de óleo.

No Capítulo II, são apresentados os aspectos teóricos que fundamentam a
compreensão do trabalho. Diversos estudos relacionados ao tema e as respectivas
metodologias e técnicas utilizadas se encontram no Capítulo III, referente ao estado da arte.
O Capítulo IV mostra os aspectos relacionados à ferramenta computacional utilizada, ao
modelo físico dos reservatórios, às propriedades da rocha, às condições operacionais fixas, à
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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modelagem dos fluidos e, por fim, à metodologia de trabalho. No Capítulo V, têm-se os
resultados e discussões referentes às simulações realizadas.

As principais conclusões obtidas neste trabalho e as recomendações para trabalhos
futuros são citadas no Capítulo VI.
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2. Aspectos teóricos
Neste capítulo, são apresentados os principais aspectos teóricos que fundamentam a
compreensão do método proposto nesta tese.

2.1.

Simulação numérica de reservatórios

A simulação numérica é um dos métodos empregados na engenharia de petróleo para
se estimar características e prever o comportamento de um reservatório de petróleo. Os
simuladores numéricos de reservatórios são geralmente conhecidos como simuladores
numéricos de fluxo, devido ao fato de serem utilizados para estudar o comportamento do fluxo
de fluidos em reservatórios de petróleo empregando uma solução numérica (Rosa, 2006).

Para realizar a modelagem dos fluidos contidos na rocha-reservatório, dois modelos
podem ser utilizados: o “Black-oil” ou o Composicional. No primeiro, são consideradas três
fases (água, óleo e gás) e três pseudocomponentes (água, óleo e gás). O tratamento
matemático associado a tal modelo envolve funções da pressão e da temperatura do
reservatório (Rosa, 2006).

No modelo Composicional, o tratamento matemático considera não somente a pressão
e a temperatura do reservatório, mas também as composições das diversas fases
eventualmente presentes no meio poroso. Neste caso, a fase óleo não mais é admitida como
sendo formada por um único componente, como no modelo “Black-oil”, mas sim pelos vários
hidrocarbonetos que compõem o óleo, tais como C1, C2, C3 etc. (Rosa, 2006).
Na prática, como normalmente é muito grande o número de hidrocarbonetos presentes
em um determinado óleo ou gás, costuma-se agrupar diversos desses componentes, formando
um grupo chamado de pseudocomponente. Por exemplo, o óleo de um reservatório poderia ser
representado por três pseudocomponentes: C1, C2-C6 e C7+. Isso significa que os
hidrocarbonetos C2, C3, C4, C5 e C6 estariam representados pelo pseudocomponente C2-C6,
enquanto os componentes com pesos moleculares maiores que o do C6 estariam englobados
no pseudocomponente C7+ (Rosa, 2006).

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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O objetivo dessa simplificação é reduzir o tempo computacional que um tratamento
mais rigoroso exigiria, eventualmente tornando impraticável a utilização do modelo.

2.2.

Modelo para cálculo da viscosidade da fase óleo

Para a geração das curvas de viscosidade (μ) versus temperatura (T) dos solventes npentano e n-nonano, foi utilizado o modelo exponencial representado pela Equação (2.1),
cujas constantes a e b podem ser visualizadas na Tabela 2.1.

(2.1)

Tabela 2. 1. Constantes a e b utilizadas para o cálculo das viscosidades dos solventes.
Substância

a (cp)

b (K)

n-Pentano

0,0191041

722,23

n-Nonano

0,0117124

1210,10

(Fonte: CMG, 2009)

2.3.

Descrição física e matemática das transferências de calor e massa
no meio poroso

2.3.1. Mecanismos de transferência de calor
Sempre que há um gradiente de temperatura no interior de um sistema ou quando há
contato entre dois sistemas com temperaturas diferentes, há um processo de transferência de
calor. O estudo desse processo é efetuado admitindo-se três mecanismos de transmissão:
Condução, Convecção e Radiação.

A Condução é o processo pelo qual o calor é transferido pelos materiais através de
colisões moleculares, partindo de uma região de alta temperatura para uma de temperatura
inferior. A lei física que descreve a Condução do Calor, conhecida como 1ª Lei de Fourier,
normalmente é expressa pela Equação (2.2), para a direção x positiva (Prats, 1982).
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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(2.2)
Onde

é a taxa de transferência de calor por condução na direção positiva de x por

unidade de área da seção transversal à direção x (também conhecida como fluxo de calor
condutivo na direção x),

é a condutividade térmica do material e

é o gradiente de

temperatura na direção x. As Equações (2.3) e (2.4) mostram os fluxos de calor condutivo
para as direções y e z respectivamente.

(2.3)

(2.4)

A Convecção é o termo comumente utilizado para descrever o processo pelo qual a
energia é transferida por um fluxo de fluido. Considerando um fluido aquecido fluindo a um
fluxo volumétrico , o fluxo de calor convectivo associado

, cuja direção é sempre paralela

ao fluxo do fluido, normalmente é expresso pela Equação (2.5), que é uma aproximação do
fluxo de energia convectiva, dado pela Equação (2.6) (Prats, 1982). Nesta última, a expressão
entre parênteses representa a energia total do sistema por unidade de massa, considerando,
além do calor, as contribuições associadas às energias potencial

e cinética

.

(2.5)

(2.6)

Onde

é a massa específica do fluido,

temperatura do fluido,

é a capacidade calorífica à pressão constante,

a temperatura de referência,

aceleração da gravidade (constante),

a entalpia por unidade de massa,

é a magnitude do fluxo volumétrico e
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a distância acima de um ponto de referência

arbitrariamente escolhido, o equivalente mecânico do calor (= 4,186 J/Btu),
conversão (= 1,0 kg.m/N. s2),

a

um fator de

é a porosidade.
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Como as contribuições das energias potencial e cinética podem ser convertidas em
calor, mas não são calor em si,

é tratado como um fluxo de energia convectiva, ao invés de

um fluxo de calor convectivo.

A Radiação é o processo pelo qual o calor é transferido por meio de ondas
eletromagnéticas. A taxa de transferência de calor por radiação

(a partir de uma

superfície aquecida, por unidade de área da superfície) é dada pela Lei de Stefan-Boltzmann,
como mostra a Equação (2.7).

(2.7)

Onde

é a constante de Stefan-Boltzmann (= 1,5 x 10-6 kJ/m.d.K4),

é a temperatura e

éa

emissividade da superfície.

Há pouca radiação térmica através de materiais opacos como as rochas; portanto, ela
não foi considerada como um mecanismo importante de transferência de calor no meio poroso
(Prats, 1982).

Considerando as definições acima, o fluxo total de energia devido ao fluxo de um
fluido na direção x é a soma dos componentes condutivos e convectivos nessa mesma direção,
como mostra a Equação (2.8).

(2.8)

Onde

é o fluxo total de energia na direção x,

convectiva na direção x e

é o componente do fluxo de energia

é o componente do fluxo volumétrico na direção x. As Equações

(2.9) e (2.10) mostram expressões similares para o fluxo total de calor nas direções y e z
respectivamente.

(2.9)

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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(2.10)

2.3.2. Balanço geral de energia
A 1ª Lei da Termodinâmica Clássica estabelece que a energia não pode ser criada nem
destruída. Como a energia cinética e o trabalho mecânico realizado pela expansão térmica do
reservatório sobre as vizinhanças são normalmente desprezíveis, a 1ª Lei pode ser expressa,
em base volumétrica, pela Equação (2.11).

(2.11)

No desenvolvimento da equação diferencial que descreve o balanço de energia, foi
considerado o paralelepípedo estacionário da Figura 2.1. Um sistema de coordenadas
cartesianas foi utilizado, com o eixo z orientado verticalmente para cima. Os lados do
elemento de volume infinitesimal possuem comprimentos Δx, Δy e Δz. A energia é transferida
através de cada uma das seis faces.

Figura 2. 1. Elemento de volume infinitesimal.
(Fonte: Prats, 1982)

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

10

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

Capítulo II: Aspectos teóricos

A energia total transferida para dentro do elemento de volume através da área ΔyΔz,
após um intervalo de tempo Δt, é

. Já a energia total transferida do elemento de

volume através da face oposta é

. A transferência líquida de energia

para o elemento de volume é obtida pela soma das contribuições paralelas aos três eixos de
coordenadas, como mostra a Equação (2.12).

(2.12)

A taxa de entrada de energia das fontes, por unidade de volume, é
intervalo de tempo

e considerando o elemento de volume

. Para um

, a quantidade de

energia das fontes é expressa pelo termo (2.13).

(2.13)

A energia interna do elemento de volume para um tempo t qualquer é dada por
. Como o elemento de volume é estacionário, o ganho de energia interna é
independente das variáveis espaciais e é função apenas do tempo. A energia interna em um
tempo

é

e, após um intervalo

, é dada pelo termo (2.14).

(2.14)

Realizando as respectivas substituições na Equação (2.11), chega-se à Equação (2.15).

(2.15)

Dividindo por

e aplicando o limite quando Δx, Δy, Δz e Δt tendem a zero,

resulta na Equação (2.16), que é a equação do balanço de energia na forma diferencial.

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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(2.16)

Quando

fases estão presentes, a energia interna por unidade de volume

é dada

pela Equação (2.17).

(2.17)

Onde

é a capacidade calorífica volumétrica dos sólidos do reservatório,

temperatura e

a variação de

a saturação da fase i.

Os componentes do fluxo de energia total nas direções x, y e z são a soma do fluxo de
calor condutivo e dos fluxos de energia convectiva para cada fase que flui, como mostram as
Equações (2.18), (2.19) e (2.20).

(2.18)

(2.19)

(2.20)

Substituindo as Equações (2.17), (2.18), (2.19) e (2.20) na Equação (2.16), chega-se à
Equação (2.21), que é a equação do balanço de energia.
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(2.21)

2.3.3. Mecanismos de transporte de massa
Um componente particular do fluido pode ser transportado por difusão molecular e por
fluxo mássico. Embora a difusão por si só possa causar movimento do componente em um
sistema que não flui, normalmente tanto a difusão quanto o fluxo mássico ocorrem.

Tais conceitos se assemelham, respectivamente, às transferências de calor por
condução e convecção, em que a difusão e a condução resultam de interações moleculares,
enquanto que o fluxo mássico e a convecção são fenômenos macroscópicos.

A forma generalizada da Lei de Darcy, para as direções x, y e z, pode ser dada pelas
Equações (2.22), (2.23) e (2.24), respectivamente (Prats, 1982).

(2.22)

(2.23)

(2.24)

Onde

,

e

respectivamente,

são os fluxos volumétricos da fase i nas direções x, y e z,
é a permeabilidade efetiva,

a viscosidade,

a pressão e

a massa

específica da fase i.
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Além do fluxo mássico, a transferência de massa por difusão dentro de uma fase é
importante em alguns processos de recuperação, como a injeção de solventes. O fluxo
mássico difusivo (ou taxa de fluxo mássico por unidade de área da seção transversal) é dado
pela Lei de Fick, como mostra a Equação (2.25).

(2.25)

Onde
e

é o componente do fluxo mássico difusivo na direção x,

é o coeficiente de difusão

é a concentração do componente que está se difundindo.

Por exemplo: em uma interface de combustão (ou próximo a ela), o gradiente de
concentração de oxigênio é geralmente alto. A difusão pode fornecer um fluxo significativo
de oxigênio para a zona de combustão. Isto seria um adicional à contribuição proveniente de
qualquer fluxo mássico de uma fase gasosa contendo oxigênio. A Equação (2.26) mostra o
fluxo mássico total de oxigênio na direção x.

(2.26)

Onde a concentração de oxigênio é dada em massa de oxigênio por unidade de volume da fase
gasosa e

representa o componente na direção x do fluxo mássico total de oxigênio.

Os componentes nas direções y e z são dados pelas Equações (2.27) e (2.28), respectivamente.

(2.27)

(2.28)

Como os coeficientes de difusão para gases são da ordem de 100 a 1000 vezes maiores
do que para líquidos, apenas o transporte de massa por difusão nos gases será considerado.

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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que aparece nas Equações (2.25)-(2.28) é influenciado pela

porosidade, tortuosidade, tamanho médio do grão, grau de heterogeneidade e cimentação da
rocha e velocidade do fluido. Ele é mais comumente chamado de coeficiente de dispersão,
para refletir os efeitos dispersivos do meio poroso em ampliar a mistura dos componentes
miscíveis durante o fluxo mássico.

A dispersão mecânica é a propagação de calor e de espécies causada por variações na
velocidade do fluido em relação à velocidade do meio, enquanto que a difusão é um processo
molecular associado a um gradiente de concentração. Além da difusão molecular, há uma
significativa dispersão mecânica de calor e de massa em um meio poroso saturado, como um
resultado da mistura hidrodinâmica das partículas de fluido que atravessa os poros
(Kuwahara, 2010).

Perkins e Johnson (1963) mostraram que o coeficiente de dispersão na direção do
fluxo é dado pela Equação (2.29).

(2.29)

Onde

é o fator de resistividade elétrica da formação,

o componente, em cm2/s,

é o raio do grão, em cm, e

é a difusividade molecular para
é o fator de heterogeneidade.

Os processos de difusão-dispersão também têm um papel significativo no transporte de
massa entre diferentes fases, mesmo em sistemas isotérmicos. Um dos exemplos mais comuns
é a reciclagem de um reservatório de gás condensado realizada pelo gás seco. Os
componentes mais leves no condensado se difundem através dele em direção à interface com
o gás seco injetado. A partir daí, eles se difundem dentro da fase gás.

O gás enriquecido flui de acordo com a Lei de Darcy, mas o transporte dos
componentes no condensado em direção à fase gasosa é estritamente um processo de difusão.
Nesses processos isotérmicos de destilação, os componentes mais leves do condensado são
extraídos quando ele entra em contato com um gás seco.
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Em um processo de injeção de vapor, a condensação do vapor é acompanhada pela
condensação de alguns componentes hidrocarbonetos que foram destilados do óleo cru. Os
hidrocarbonetos condensados então se misturam com o óleo cru, um processo controlado pela
difusão e dispersão. O importante é que na frente de deslocamento do vapor, o óleo está mais
leve e menos viscoso do que o óleo cru original do reservatório. Numa etapa avançada, o óleo
residual atingido pela frente de vapor, quando rico em frações leves, pode ser destilado para
uma saturação final de óleo residual muito baixa.

2.3.4. Equação da continuidade
Uma descrição matemática do fluxo de fluidos em um meio permeável é obtida a
partir de três leis ou princípios: (1) a lei da conservação da massa, (2) as leis que descrevem o
transporte dos fluidos, como a lei de Fick e a de Darcy e (3) as equações de estado (Prats,
1982). A lei de conservação da massa, quando aplicada a um volume arbitrário, requer o que
está expresso na Equação (2.30).

(2.30)

A equação acima deve ser verdadeira para cada componente nos fluidos do
reservatório. A maioria dos reservatórios contém as fases água, óleo e gás, cada uma
apresentando solubilidade limitada ou miscibilidade em relação às outras.

Cada uma dessas fases pode conter muitos componentes miscíveis. Uma análise, por
exemplo, pode indicar que a fase gás contém metano, dióxido de carbono, vapor d´água, gás
sulfídrico, propano, butano e vários outros componentes hidrocarbonetos e nãohidrocarbonetos. Para uma determinada condição, todos os componentes estarão presentes nas
três fases, isto é, o número total de moléculas de qualquer componente em um pequeno
volume do reservatório será dividido entre as fases água, óleo e gás.

A fração de qualquer componente nas várias fases presentes é governada pelas
condições termodinâmicas locais. Os fatores de partição, também conhecidos como
constantes de equilíbrio, razões K ou valores K (“K-values”), são funções da pressão, da
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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temperatura e da composição local. As Equações (2.31) e (2.32) mostram a relação entre as
frações molares de um componente j e os valores K.

(2.31)

(2.32)

Onde

representa a razão entre a fração molar do componente j na fase gás

molar do componente j na fase óleo
componente j na fase gás

.

representa a razão entre a fração molar do

e a fração molar do componente j na fase água

Algumas vezes, é conveniente eliminar

e a fração

.

das Equações (2.31) e (2.32), resultando na

Equação (2.33).
(2.33)

Para o vapor d´água, é comum utilizar uma razão de equilíbrio mostrada na Equação
(2.34), que é obtida a partir da Lei de Dalton (Lei das Pressões Parciais).

(2.34)

Onde

é a pressão de saturação do vapor (que é também a pressão parcial do vapor à

temperatura ) e

é a pressão da fase gás.

Uma segunda condição de equilíbrio para o componente água é dada pela Equação
(2.35).

(2.35)

Onde

representa a razão entre a fração molar do componente água na fase gás,

fração molar do componente água na fase óleo,

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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O fluxo mássico total do componente j na direção x,
da Equação (2.26), das definições de

,

e

, pode ser obtido a partir

e das concentrações

dos componentes

em cada fase, como mostram as Equações (2.36)-(2.40). O mesmo procedimento é válido para
as direções y e z, com as devidas adequações de nomenclatura.

(2.36)
Fase Gás
(2.37)

(2.38)

Onde

é a massa do componente j e

é o volume da fase gás.

(2.39)

(2.40)

Onde

é a concentração do componente j na fase gás,

componente j,

é o número de moles do

é a massa molecular do respectivo componente,

é a massa específica da fase gás,

é a massa da fase gás,

é o número de moles da fase gás e

é a massa

molecular da fase gás.

Por analogia, as concentrações do componente j nas fases óleo (

) e água (

) são

dadas, respectivamente, pelas Equações (2.41) e (2.42) (Prats, 1982).

(2.41)

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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(2.42)

Substituindo as Equações (2.40), (2.41) e (2.42) na Equação (2.39), obtém-se a
Equação (2.43), que representa o fluxo mássico total do componente j na direção x

.

(2.43)

Com um procedimento análogo ao utilizado na obtenção do balanço de energia
(subseção 2.3.2), chega-se às Equações (2.44), (2.45) e (2.46).

(2.44)

(2.45)

(2.46)

Onde

é a massa específica da fase i (i = g, o ou w),

é a saturação da fase i e

éa

massa molecular da fase i.

Inserindo-se as Equações (2.44), (2.45) e (2.46) na Equação (2.30) e realizando-se as
devidas substituições, obtém-se a Equação (2.47), resultante da lei da conservação da massa
para cada componente j (Prats, 1982).

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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(2.47)

Na Equação (2.47), a difusão dos componentes foi considerada apenas na fase gás. O
termo fonte

pode ser uma função da posição, tempo, temperatura, pressão e composições.

Ele pode representar a injeção de um componente em uma locação de poço fixa ou a geração
do componente resultante de reações em qualquer parte do reservatório.

Para um problema de reservatório com

componentes, há

equações diferenciais

similares à Equação (2.47), uma para cada componente. Há também uma equação de balanço
de energia obtida pela substituição das Equações (2.17)-(2.20) na Equação (2.16). Portanto,
um total de

equações diferenciais.

Há também

equações independentes, como as Equações (2.31), (2.32) e (2.33),

representando as razões de equilíbrio. Somando-se o número de equações diferenciais (
) com o número de equações independentes, chega-se a um total de

equações.

Por outro lado, cada uma das equações da continuidade contém três termos
desconhecidos:

,

e

. Além disso, a temperatura, as pressões e as saturações de cada

fase também são desconhecidas. Portanto, para as três fases, o número total de termos
desconhecidos é

. As seis relações adicionais requeridas para permitir a determinação

de todos os termos desconhecidos são mostradas nas Equações (2.48)-(2.53).

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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(2.48)

(2.49)

(2.50)

(2.51)

(2.52)

(2.53)

Onde

e

são as pressões capilares entre as fases óleo e água e entre as fases gás e

óleo, respectivamente. As pressões capilares geralmente são consideradas funções das
saturações, mas também podem depender da temperatura e da pressão.

O desenvolvimento da equação da continuidade utilizado é conhecido como
composicional, pois é aplicado a cada componente de interesse no processo de reservatório
que está sendo considerado.

2.3.5. Exemplo de modelagem matemática aplicada a um sistema
composicional
Nesta subseção, será apresentado um exemplo de aplicação das equações anteriores a
um sistema composto por dez componentes, onde o componente “1” é representado pela água
e os demais são hidrocarbonetos quaisquer.

A Tabela 2.2 mostra a nomenclatura das frações molares desses componentes em cada
uma das fases. Por exemplo:

,

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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componente 2 na fase gás, a fração molar do componente 2 na fase óleo e a fração molar do
componente 2 na fase água. A equação

, portanto, indica a ausência de água na fase

óleo.

Tabela 2. 2. Nomenclatura das frações molares dos componentes do exemplo nas fases gás,
óleo e água.
Pseudocomponente

Fase Gás

Fase Óleo

Fase Água

1

1

1

As Equações (2.54)-(2.63) mostram as “razões de equilíbrio” para cada componente.
Ao todo, 10 equações.

(2.54)

(2.55)

(2.56)

(2.57)

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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(2.58)

(2.59)

(2.60)

(2.61)

(2.62)

(2.63)

A Equação (2.64) é resultante da lei da conservação da massa aplicada ao componente
água (j = 1). Trata-se de um caso particular da Equação (2.47).

(2.64)

As Equações (2.65)-(2.73) são resultantes da lei da conservação da massa aplicada aos
demais componentes mostrados na Tabela 2.2.
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(2.65)

(2.66)

(2.67)
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(2.68)

(2.69)

(2.70)
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(2.71)

(2.72)

(2.73)

Para o balanço de energia, pode-se escrever a Equação (2.74), que contempla as três
fases: gás, óleo e água. Trata-se de um caso particular da Equação (2.21).
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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(2.74)

Sendo

,

,

e desprezando-se as contribuições

devido à energia potencial, chega-se à Equação (2.75), obtida a partir do balanço de energia.

(2.75)

Por fim, são consideradas as Equações (2.76)-(2.80).

(2.76)

(2.77)

(2.78)

(2.79)

(2.80)

Portanto, haverá, ao todo, vinte e seis equações (dez referentes às razões de equilíbrio,
dez obtidas pelo balanço de massa, uma obtida pelo balanço de energia e cinco equações
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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,

,

,

,

,

,

).

2.4.

Recuperação avançada de petróleo

As operações de recuperação de óleo tradicionalmente foram subdivididas em três
etapas: recuperação primária, recuperação secundária e recuperação terciária. Historicamente,
essas etapas descreveram a produção de um reservatório num sentido cronológico. A
produção primária, o estágio inicial, seria aquela resultante da energia de deslocamento
naturalmente existente em um reservatório. A recuperação secundária (injeção de água,
injeção imiscível de gás), o segundo estágio das operações, normalmente era implantada após
o declínio da produção primária. Por fim, a recuperação terciária era aquela utilizada após a
injeção de água ou qualquer outro processo secundário (Green e Willhite, 1998).

O inconveniente dessa classificação é que muitas operações de produção não são
conduzidas necessariamente nesta ordem. Um exemplo típico é a produção de óleos pesados
em muitos campos do mundo. Se o óleo for suficientemente viscoso e estiver submetido
apenas à energia natural, ele poderá não fluir a vazões econômicas, o que inviabilizaria a
produção primária. Para tais reservatórios, a injeção de água provavelmente seria
impraticável; portanto, neste caso, o uso de energia térmica será a principal forma de
recuperar uma quantidade significativa de óleo. Assim, um método normalmente considerado
terciário (numa sequência de depleção cronológica) seria utilizado como o primeiro.

Em decorrência de situações como essa, o termo recuperação terciária caiu em desuso
na literatura e a designação Enhanced Oil Recovery (EOR) tornou-se mais aceita. Portanto, os
processos de recuperação de óleo são agora classificados como recuperação primária,
recuperação secundária e processos EOR. Existe ainda outra designação comumente utilizada
- Improved Oil Recovery (IOR) - que abrange EOR, injeção de água, injeção de gás,
caracterização de reservatórios e tratamentos em escala de poços.
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2.4.1. Enhanced oil recovery (EOR)
Os métodos especiais de recuperação de petróleo ou EOR podem ser utilizados após
um processo de recuperação secundária ou em qualquer período da vida produtiva de um
reservatório. O objetivo desses métodos é não apenas restituir a pressão da formação, mas
também melhorar o deslocamento do óleo e fluxo no reservatório.

Os principais tipos de EOR compreendem métodos químicos (injeção de polímeros,
injeção de tensoativos, injeção de solução alcalina), métodos miscíveis (injeção de CO2,
injeção de hidrocarbonetos) e métodos térmicos (injeção de vapor, combustão in situ).
Características do reservatório, como temperatura, pressão, profundidade, permeabilidade e
porosidade, e propriedades dos fluidos, como densidade relativa e viscosidade, influenciarão
na escolha do método mais adequado para cada situação (Green e Willhite, 1998).

Os processos de EOR envolvem a injeção de um ou mais fluidos no reservatório. Os
fluidos injetados e os processos de injeção suplementam a energia natural do reservatório para
deslocar o óleo em direção aos poços produtores. Além disso, os fluidos injetados interagem
com o sistema rocha-fluido do reservatório, criando condições favoráveis para a recuperação
do óleo. Tais interações devem, por exemplo, resultar em menores tensões interfaciais,
“inchamento” do óleo, redução da viscosidade do óleo, modificação de molhabilidade etc. As
interações são atribuídas a mecanismos físicos e químicos e à injeção ou produção de energia
térmica.

2.4.1.1.

Métodos miscíveis

O deslocamento miscível pode ser definido como um processo de recuperação de óleo
caracterizado pela ausência de interface entre os fluidos deslocante e deslocado. A
importância desse processo está relacionada com a sua habilidade em reduzir as forças
capilares e interfaciais que, do contrário, causariam a retenção do óleo no reservatório.

A propriedade dos fluidos responsável por essa habilidade é a chamada miscibilidade.
Dois ou mais fluidos são ditos miscíveis se, misturados em quaisquer proporções, produzem
um sistema homogêneo, ou seja, composto de uma única fase. Excetuando-se a possibilidade
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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de transformações químicas no processo de mistura, todos os gases são miscíveis entre si.
Contudo, a miscibilidade entre dois líquidos depende da sua semelhança química e das
condições de pressão e temperatura. Por essa razão, torna-se necessária a análise do
comportamento de fases no sistema em estudo.

Os processos de deslocamento miscível envolvem a injeção de um fluido deslocante
que é miscível com o óleo bruto, isto é, forma uma fase simples quando misturado em todas
as proporções. As condições de miscibilidade vão se desenvolvendo in situ através da
alteração na composição do fluido injetado ou do óleo cru à medida que o fluido se move no
reservatório (Green e Willhite, 1998). Nesses métodos, os fluidos deslocantes geralmente
utilizados são: hidrocarbonetos solventes, CO2, gases de combustão e nitrogênio.
Esses métodos podem ser convenientemente classificados em Miscível ao Primeiro
Contato (MPC) ou Miscível a Múltiplos Contatos (MMC), dependendo da maneira como a
miscibilidade é desenvolvida. Nos processos MMC, por exemplo, o óleo e o solvente injetado
não são miscíveis ao primeiro contato em condições de reservatório. De fato, o processo
depende de modificações na composição do óleo ou do solvente injetado, de tal sorte que os
fluidos vão se tornando miscíveis à medida que o solvente se move no reservatório.

Em um processo de deslocamento imiscível, como a injeção de água, a eficiência de
deslocamento microscópico geralmente é muito menor que a unidade. Parte do óleo bruto
varrido pelo fluido deslocante está presa como gotas isoladas, dependendo da molhabilidade.
Quando esta condição é alcançada, a permeabilidade relativa ao óleo é reduzida e a injeção
continuada do fluido deslocante não é efetiva, uma vez que o fluido simplesmente flui em
torno do óleo preso. Este não se move devido às forças capilares, que impedem sua
deformação e a passagem através do meio poroso (Green e Willhite, 1998).

Essa limitação à recuperação do óleo pode ser superada com a aplicação de processos
de recuperação miscível, nos quais o fluido deslocante mistura-se com o fluido deslocado nas
condições da interface existente entre os dois. A tensão interfacial é então reduzida.

Se o processo for aplicado ao óleo na saturação residual da injeção de água, o solvente
injetado deverá deslocar uma quantidade suficiente da fase água para entrar em contato com
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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óleo residual e então deslocá-lo como uma mistura de única fase. A mistura de solvente e óleo
tem maior viscosidade que o solvente puro, tornando o deslocamento da água mais eficiente.

A mistura conduz ao desenvolvimento de um banco só de óleo seguido por outro, que
é rico em óleo na extremidade dianteira e rico em solvente na parte de trás. À medida que o
deslocamento prossegue, o banco de óleo continua a crescer, e o óleo é deslocado através do
reservatório contanto que a integridade da injeção do solvente seja mantida; isto é, contanto
que o banco de fluido deslocante seja miscível com o óleo. O resultado da eficiência de
deslocamento microscópico é muito maior do que para processos imiscíveis (Green e
Willhite, 1998).

Na prática, solventes que são miscíveis com o óleo bruto são mais caros que água ou
gás, portanto a quantidade de solvente injetado deve ser relativamente pequena por razões
econômicas. Por esta razão, uma injeção primária de solvente pode ser seguida por um grande
volume de um fluido menos caro, como mostra a Figura 2.2. Idealmente, esta injeção
secundária deve ser miscível com a injeção primária, melhorando então a eficiência de
deslocamento (Green e Willhite, 1998).

Figura 2. 2. Esquema de um deslocamento miscível.
(Fonte: Modificado de Green e Willhite, 1998)

Vários gases e líquidos são adequados para o uso como agentes de deslocamento
miscível em processos MPC ou MMC. Estão incluídos hidrocarbonetos de baixo peso
molecular, misturas de hidrocarbonetos (LPG’s), CO2, nitrogênio ou uma mistura destes. A
aplicação particular depende da pressão do reservatório, temperatura e composições do óleo
bruto e do fluido injetado (Green e Willhite, 1998).
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Na injeção de vapor com solvente, tem-se a combinação de um método térmico
(injeção de vapor) com um método miscível (injeção de solvente). No Brasil, a Petrobras tem
utilizado este método em alguns de seus campos terrestres de óleo pesado. Outras empresas
também têm utilizado a injeção de solvente em combinação com a injeção de vapor para a
produção de óleos pesados e extrapesados (Rosa, 2006).

2.4.2. Drenagem gravitacional assistida por injeção de vapor (processo
SAGD)
A drenagem de óleo pelo processo SAGD é efetiva para a produção de óleo pesado e
betume. O método envolve dois poços horizontais paralelos separados por uma distância
recomendada de 5 m (Barillas, 2008). Enquanto o poço superior atua injetando vapor, o poço
inferior recolhe a água da formação, a água condensada e o óleo aquecido.

Quando o vapor é continuamente injetado no poço superior, forma-se uma câmara de
vapor que cresce para cima e para os arredores, como mostra a Figura 2.3. A temperatura no
interior da câmara torna-se praticamente igual à temperatura do vapor injetado. Na interface
com o óleo “frio”, o vapor injetado transfere calor ao óleo e se condensa. Assim, o óleo
aquecido e a água condensada drenam, por gravidade, até o produtor horizontal, localizado na
porção inferior do reservatório.

Figura 2. 3. Esquema básico do processo SAGD.
(Fonte: Modificado de RPS Group, 2010)
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2.4.3. Solvente expandido - SAGD (ES-SAGD)
No processo de recuperação ES-SAGD, um solvente ou uma mistura de solventes é
coinjetada com vapor em um processo híbrido. A Figura 2.4 ilustra o conceito do ES-SAGD:
um hidrocarboneto à baixa concentração é coinjetado com o vapor em um processo dominado
pela gravidade, similarmente ao processo SAGD.

Figura 2. 4. Esquema básico do processo ES-SAGD.
(Fonte: Modificado de Nasr e Ayodele, 2006)

O hidrocarboneto aditivado é selecionado de tal maneira que ele se condense nas
mesmas condições da fase água. Ao selecionar o hidrocarboneto solvente desta forma, ele se
condensará juntamente com o vapor no contorno da câmara. Neste processo, o solvente é
injetado com o vapor em uma fase vapor. O solvente condensado em torno da interface da
câmara de vapor dilui o óleo e reduz sua viscosidade.

2.4.4. Adição de líquido ao vapor para recuperação avançada (LASER)
Envolve a injeção de um hidrocarboneto líquido (C5+) como aditivo ao vapor na
Injeção Cíclica. Foi testado pela primeira vez em laboratório com o betume de “Cold Lake”
(Alberta-Canadá) e está sendo testado em campo pelo “Imperial Oil Resources Canada” (Nasr
e Ayodele, 2006).
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Embora o processo LASER esteja associado à Injeção Cíclica de Vapor, o mecanismo
de recuperação do óleo, numa etapa mais avançada do processo (que é similar ao SAGD), é
devido à drenagem gravitacional.

Os testes iniciais de laboratório mostraram resultados promissores em relação à
Injeção Cíclica de Vapor, com expectativas de melhores razões óleo-vapor (ROV´s) e de uma
maior recuperação do diluente injetado. Esses dois fatores são determinantes na avaliação de
um processo de recuperação baseado na injeção de vapor e solvente (Nasr e Ayodele, 2006).
Um piloto de campo foi realizado em “Cold Lake” (Alberta-Canadá) e os resultados
dos testes foram muito encorajadores. O piloto envolvia a coinjeção de vapor e 6% em fração
volumétrica de C5+ condensado durante o sétimo ciclo de injeção. O desempenho em termos
de diluente recuperado (80%) excedeu os 66% esperados com base nos testes de laboratório.
A ROV obtida no piloto de campo também superou as expectativas dos resultados de
laboratório (Nasr e Ayodele, 2006).

2.4.5. Processo híbrido de solvente térmico (“Thermal Solvent Hybrid
Process”)
Trata-se de um dos processos híbridos em desenvolvimento no “Alberta Research
Council”. O calor, proveniente de um Aquecimento Eletromagnético ou da adição de uma
pequena quantidade de vapor, é introduzido no solvente injetado. Ou seja, uma pequena
quantidade de vapor é coinjetada com o solvente, ao invés de uma pequena quantidade de
solvente ser coinjetada com o vapor, como no ES-SAGD.

O calor introduzido serve para estabilizar a comunicação entre os poços injetores e
produtores e acelerar a difusão do solvente com o óleo nas extremidades da câmara de vapor,
favorecendo a diluição do óleo. A viscosidade do óleo diluído é então reduzida e ele flui para
o poço produtor localizado na porção inferior da câmara, como mostra a Figura 2.5. À medida
que o óleo diluído move-se em direção ao poço produtor, o solvente vaporizado é expulso do
óleo pelo vapor e acaba retornando para a câmara, onde mobilizará mais óleo.

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

34

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

Capítulo II: Aspectos teóricos

Figura 2. 5. Esquema básico do “Thermal Solvent Hybrid Process”.
(Fonte: Modificado de Frauenfeld, 2006)

2.4.6. Extração com solvente (VAPEX)
O processo envolve a injeção de hidrocarbonetos solventes vaporizados em
reservatórios de óleo pesado e betume; o óleo diluído pelo solvente drena por gravidade para
um poço produtor horizontal, numa configuração similar ao SAGD, como mostra a Figura
2.6.

Figura 2. 6. Esquema básico do processo VAPEX.
(Fonte: Modificado de Das, 1998)
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Pesquisas recentes têm mostrado que este processo possui uma alta eficiência
energética, é favorável do ponto de vista ambiental, melhora a qualidade do óleo produzido e
requer um menor capital de investimento quando comparado ao seu concorrente, o SAGD. A
aplicabilidade do VAPEX pode ainda ser superior ao SAGD em reservatórios delgados,
reservatórios influenciados por aquíferos, operações “offshore” etc. (Das, 1998).

2.4.7. Injeção alternada de vapor e solvente (SAS)
Este processo procura combinar as vantagens do SAGD e do VAPEX para minimizar
o consumo de energia por unidade de óleo recuperada. As configurações básicas de poço são
as mesmas do processo SAGD, ou seja, um poço injetor horizontal e um poço produtor
paralelo situado abaixo dele (Zhao, 2004).

Uma das distinções entre o processo SAS e os demais corresponde à estratégia de
operação. O processo SAS envolve:
 Injeção pura de vapor para iniciar a operação;
 Interrupção da injeção de vapor e início da injeção de solvente à medida que a câmara
se estabiliza e quando a perda de calor para as camadas sobrejacentes torna-se
significante;
 Interrupção da injeção de solvente e início da injeção de vapor quando a temperatura
da câmara diminui;
 Repetição do ciclo de injeção de vapor e solvente até um limite econômico;
 Recuperação do solvente retido in place ao final da operação.

2.4.8. Injeção cíclica de vapor
Neste processo, o vapor é injetado à alta pressão e temperatura. A alta pressão de
injeção dilata ou fratura o reservatório, enquanto que a alta temperatura auxilia na redução da
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viscosidade do óleo. Podem ser utilizados tanto poços verticais quanto horizontais, a depender
da espessura da formação.

A injeção cíclica consiste, basicamente, de três etapas: período de injeção, período de
“soaking” e período de produção, como mostra a Figura 2.7. No período de injeção, o vapor é
injetado no poço por um determinado período (dias e até semanas). No período de “soaking”,
o poço permanece fechado por alguns dias e, no período de produção, o mesmo poço utilizado
para a injeção de vapor é equipado para produzir o óleo aquecido. Os ciclos podem ser
repetidos por um determinado período, enquanto for economicamente viável.

Figura 2. 7. Esquema básico da Injeção Cíclica de Vapor.

Este processo tem sido aplicado com bastante sucesso, devido ao rápido retorno
durante o período de produção. Por outro lado, o fator de recuperação do óleo tende a ser
baixo, 10-20% do óleo na área drenada designada para um poço (Farouq Ali, 2003).

2.4.9. Injeção contínua de vapor
Ao contrário da injeção cíclica, este método utiliza, simultaneamente, poços de injeção
e de produção, como mostra a Figura 2.8. Portanto, uma área muito maior é varrida pelo
vapor quando comparada à injeção cíclica. As perdas de calor também são maiores, devido à
maior área atingida e ao maior período de injeção. No entanto, a recuperação de óleo é muito
maior do que na injeção cíclica. Na Califórnia, as recuperações típicas associadas a este
método são de 50% ou mais (Farouq Ali, 2003).
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Figura 2. 8. Esquema básico da Injeção Contínua de Vapor.
(Fonte: Silva, 2009)

O Brasil possui muitos campos de óleos pesados, sendo a injeção de vapor o método
térmico mais utilizado para a recuperação desse tipo de fluido. Atualmente, o volume original
de óleo envolvido com esse processo excede os 5 bilhões de barris, dos quais 30% estão
acumulados em reservatórios do Ceará e do Rio Grande do Norte (Rodrigues et al., 2009).

2.5.

Influxo de água

Quando um reservatório de óleo ou gás apresenta um aquífero adjacente, a queda de
pressão do reservatório decorrente da produção dos fluidos pode provocar a expansão da água
do aquífero e o consequente influxo de água para o reservatório. O conhecimento do volume
de água que flui do aquífero para o reservatório é fundamental para a realização de estudos de
ajuste de histórico e de previsão de comportamento do reservatório (Rosa, 2006).

Define-se influxo de água, We, como sendo o volume acumulado de água fornecido
pelo aquífero ao reservatório, através do contato reservatório- aquífero, até um determinado
tempo.

O modelo mais simples para se estimar o influxo baseia-se na Equação (2.81).

(2.81)

Onde

é a compressibilidade total do aquífero,

pressão inicial e

o volume inicial de água do aquífero,

a

a pressão no contato. Essa equação, porém, só é aplicável a aquíferos
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muito pequenos, pois admite a equalização imediata de pressões entre o reservatório e o
aquífero.

Para aquíferos maiores, torna-se necessário um modelo matemático que inclua a
dependência do tempo, tendo em vista que demanda um certo tempo para o aquífero
responder integralmente a uma mudança de pressão no reservatório (Rosa, 2006).

2.5.1. Modelo de Carter-Tracy
O modelo de Carter-Tracy é aplicável a qualquer geometria de fluxo, desde que se
conheça a solução para a pressão adimensional em função do tempo para a geometria de
aquífero considerada. Esta abrangência de tipos de aquífero possíveis de serem contemplados
é uma grande vantagem deste modelo.

O influxo acumulado de água pode ser expresso através da integral de convolução,
como mostra a Equação (2.82).

(2.82)

Onde

é o tempo adimensional definido para cada geometria de aquífero,

é a constante de

influxo de água e que também depende da geometria do sistema,
queda de pressão no contato,

éa

é o influxo de água acumulado adimensional,

variável de integração e refere-se à discretização do tempo. As definições de
os casos de fluxo radial e linear bem como os valores de

e de

é uma
para

para os dois tipos de fluxo

podem ser obtidos em Rosa (2006).

No modelo de Carter-Tracy, o valor do influxo acumulado

é aproximado pela

Equação (2.83).

(2.83)
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é uma constante. Esta equação admite que no intervalo entre

e

o influxo

varia linearmente com o tempo.

Combinando-se as Equações (2.82) e (2.83), obtém-se a Equação (2.84).

(2.84)

Aplicando-se a transformada de Laplace com relação ao tempo adimensional à
Equação (2.84), obtém-se a Equação (2.85).

(2.85)

Onde

é a variável de Laplace. Para o problema em questão, é possível provar a Equação

(2.86) (Rosa, 2006).

(2.86)

Onde

é a solução para a pressão adimensional na face interna de um aquífero

produzindo com vazão constante e

é o influxo adimensional para o caso de pressão

constante no contato. Substituindo-se a Equação (2.86) na Equação (2.85) e explicitando-se a
transformada da queda de pressão no contato óleo-água, obtém-se a Equação (2.87).

(2.87)

A inversão da Equação acima resulta na Equação (2.88).

(2.88)
Onde

é a derivada da pressão adimensional em relação ao tempo adimensional.
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na equação (2.88), chega-se à Equação (2.89).

(2.89)

Substituindo-se a expressão resultante na Equação (2.83), obtém-se a Equação (2.90).

(2.90)

A Equação (2.90) é utilizada para o cálculo do influxo acumulado. A função
representa a pressão adimensional na face interna de um aquífero produzindo com vazão
constante. No caso de um aquífero linear infinito, isto é, de um aquífero que se comporta
ainda no regime transiente de fluxo, a pressão adimensional é determinada pela Equação
(2.91) (Rosa, 2006).

(2.91)

No caso de um aquífero radial infinito, a pressão adimensional é determinada pela
Equação (2.92).

(2.92)

2.6.

Planejamento e otimização de experimentos

No planejamento de qualquer experimento, o passo inicial consiste em decidir quais
são os fatores e as respostas de interesse. Os fatores, em geral, são variáveis que o
experimentador tem condições de controlar ou atributos de incerteza de um sistema, enquanto
que as respostas são as variáveis de saída do sistema nas quais se tem interesse.
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As respostas podem ou não ser afetadas por modificações provocadas nos fatores.
Dependendo do problema, pode haver várias respostas de interesse, que talvez precisem ser
consideradas simultaneamente. Assim como os fatores, as respostas podem ser qualitativas ou
quantitativas.

Um planejamento fatorial completo considera as possíveis combinações que podem
ser obtidas a partir dos diferentes fatores considerados. Por exemplo: se, em uma reação
química, forem examinados os efeitos dos fatores temperatura e concentração do catalisador,
o número de experimentos poderá ser 4, realizando-se uma análise linear em dois níveis:
mínimo (-1) e máximo (+1). No entanto, quando se acrescenta uma outra variável, como o
tipo de catalisador, as possíveis combinações entre os níveis mínimo e máximo podem
aumentar até 8, de tal sorte que, a cada variável acrescentada, o número de experimentos
dobra (22=4, 23=8, 24=16, 25=32, 26=64,..., 2k).

2.6.1. Diagramas de Pareto
A sensibilidade dos parâmetros sobre as respostas de interesse pode ser examinada
através de diagramas de Pareto. A utilização desses recursos permite indicar quais os
parâmetros operacionais e suas interações mais significativas sobre cada variável resposta
considerada.

No diagrama de Pareto, os efeitos cujos retângulos estiverem à direita da linha
divisória (p = 0,05) são estatisticamente significativos ao nível de 95% de confiança em
relação aos demais. Enquanto os efeitos positivos estão associados a um aumento da variável
resposta, os efeitos negativos indicam que um aumento daquele parâmetro ou interação reduz
a variável resposta considerada.
A Figura 2.9 mostra um exemplo desse tipo de diagrama. Observa-se que o efeito “kh”
foi o mais pronunciado dentre os demais e que o efeito “kv” não influenciou
significativamente a resposta considerada.
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Figura 2. 9. Exemplo de um diagrama de Pareto.

2.6.2. Superfícies de resposta e curvas de nível
A metodologia de superfícies de resposta (ou RSM, de Response Surface
Methodology) é uma técnica de otimização baseada em planejamentos fatoriais que foi
introduzida por G. E. P. Box nos anos cinquenta, e que desde então tem sido usada com
grande sucesso na modelagem de diversos processos industriais (Barros Neto, 2003).

Essa metodologia é constituída de duas etapas distintas - modelagem e deslocamento,
que são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o objetivo de atingir uma
região ótima da superfície investigada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se
modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos) a respostas obtidas com planejamentos
fatoriais ou com planejamentos fatoriais ampliados. O deslocamento se dá sempre ao longo do
caminho de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a trajetória na qual a
resposta varia de forma mais pronunciada.
A Figura 2.10 é um exemplo de superfície de resposta. As regiões “ótimas” de
trabalho são representadas pelas áreas em vermelho, enquanto que as áreas verdes estão
associadas aos níveis de parâmetros que promoveram os menores valores para a variável
resposta considerada. Neste exemplo, os melhores resultados foram obtidos quando existiu
uma combinação de baixos valores do parâmetro “Qinj” com valores elevados do parâmetro
“% de Solvente”.
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Figura 2. 10. Exemplo de uma superfície de resposta.

Pode-se obter uma representação bidimensional da superfície modelada a partir das
curvas de nível, que são linhas em que a resposta é constante (Barros Neto, 2003). A Figura
2.11 mostra alguns exemplos de curvas de nível.
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Figura 2. 11. Exemplos de curvas de nível.
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Definições gerais de engenharia de reservatórios

A seguir, são definidos alguns parâmetros citados no decorrer das análises realizadas
nesta tese.

2.7.1. Volume original
Quantidade de fluido existente no reservatório na época da sua descoberta. Para uma
acumulação de hidrocarbonetos no estado gasoso, dá-se o nome de volume original de gás.
Para a mistura de hidrocarbonetos no estado líquido, dá-se o nome de volume original de óleo
(Thomas et al., 2001).

2.7.2. Produção acumulada
É o nome que se dá à quantidade de fluido que já foi produzido de um reservatório até
uma determinada época (Thomas et al., 2001).

2.7.3. “deltaNp”
Nesta tese, refere-se à diferença entre a produção acumulada final de óleo (sem
contabilizar o solvente produzido) obtida por um determinado modelo que injeta vapor e
solvente e a produção acumulada final de óleo obtida pelo mesmo modelo sem a injeção de
solvente, mantendo-se o mesmo volume de vapor injetado.

2.7.4. Fração recuperada (Fr)
É o quociente, a cada instante, entre a produção acumulada e o volume original. Ou
seja, é a fração do fluido original que foi produzida até um determinado instante.

2.7.5. Volume poroso injetado (VPI)
É o quociente, a cada instante, entre o volume acumulado de fluido(s) injetado(s),
medido em condições de superfície, e o volume poroso da zona de óleo.
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

45

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

2.7.6. Taxa de calor injetado no reservatório (

Capítulo II: Aspectos teóricos

)

É a quantidade de calor transferida diariamente para o reservatório por intermédio dos
fluidos injetados (vapor e solvente). Pode ser calculada pela Equação (2.93).

(2.93)

Onde

é a taxa de calor injetado no reservatório, em J/dia,

injetada, em moles/dia,

a vazão molar de água

o calor específico molar da água injetada, em J/(mol-°C),

a

diferença entre a temperatura do fluido injetado e a temperatura inicial do reservatório, em
°C,

a vazão molar de vapor injetado, em moles/dia, e

o calor latente de vaporização da

água, em J/mol.

A Equação (2.93) foi obtida de Prats (1982) numa abordagem sobre o cálculo da taxa
de entrada de calor em um reservatório submetido ao método de injeção de vapor. Uma
aplicação dessa equação pode ser realizada através do seguinte exemplo: vapor é injetado a
uma vazão de 20 m3/dia (1.110.124,33 moles/dia) de água fria equivalente em um reservatório
de óleo pesado que está, inicialmente, a uma temperatura de 37,78°C. Considerando um título
de 55% e uma temperatura de injeção de 287,78°C, a taxa de calor injetado no reservatório
será dada por

Para contabilizar a taxa de calor injetado através do solvente vaporizado, basta
acrescentar a parcela

à Equação (2.93), chegando-se, portanto, à Equação (2.94).

(2.94)
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é a vazão mássica de solvente injetado, em kg/dia, e

o calor latente de

vaporização do solvente, em J/kg.

2.7.7. Produção acumulada líquida de óleo (Nplíq)
Parâmetro que deduz da produção de óleo os custos relativos ao vapor e ao solvente
injetados, como mostra a Equação (2.95).

(2.95)
Onde Np é a produção acumulada de óleo + solvente, em m3STD, ROVL a razão óleo-vapor
limite (= 0,1 m3STD de óleo / m3 de vapor injetado), Vi o volume acumulado de vapor injetado,
em m3, ROSL a razão óleo-solvente limite (= 1,0 ou 1,2) e Si o volume acumulado de solvente
injetado, em m3STD.

2.8.

Valor presente líquido (VPL)

O Método do Valor Presente Líquido também chamado Método do Valor Atual
Líquido tem como finalidade determinar um valor no instante considerado inicial, a partir de
um fluxo de caixa formado de uma série de receitas e dispêndios (Hirschfeld, 2000). Em
outras palavras, o VPL de um investimento significa o quanto vai sobrar líquido para a
empresa, em valor presente, após o capital investido ter sido remunerado e devolvido
(Rossetti, 2008).

O valor presente líquido exige a definição prévia da taxa de desconto a ser utilizada
nos vários fluxos de caixa. Na verdade, o VPL não apura diretamente a mensuração da
rentabilidade do projeto; ao descontar todos os fluxos de entradas e saídas de caixa de um
investimento por uma taxa de desconto mínima aceitável pela empresa, o VPL expressa, em
última análise, seu resultado econômico (riqueza) atualizado (Assaf Neto, 2009).

Neste trabalho, foi realizada uma análise técnico-econômica simplificada do método
proposto. Para o cálculo do VPL, foram considerados o preço de venda do óleo produzido, o
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custo de geração do vapor, o custo de produção do óleo e o preço de compra dos solventes
analisados. Não foram considerados os custos relacionados ao capital inicial.

2.8.1. Cálculo do VPL - injeção de vapor sem solvente
A Equação (2.96) mostra como foram realizados os cálculos de VPL para os modelos
que injetam vapor sem solvente.

(2.96)

Onde i é a taxa de desconto, n o tempo, em anos, e

o fluxo de caixa anual, em R$.

O fluxo de caixa pode ser definido, neste caso, pela Equação (2.97).

(2.97)

Substituindo as parcelas presentes na equação anterior pelas respectivas definições
matemáticas, chega-se à Equação (2.98).

(2.98)

Onde

é o acréscimo anual do volume de óleo produzido em relação à recuperação

primária, em m3STD,
de m3 para barril,
vapor, em R$/STB, e

o preço de venda do óleo, em R$/STB, (6,29) o fator de conversão
o volume de vapor injetado anualmente, em m3STD,

o custo do

a relação entre o custo de produção e o preço de venda do óleo.

O custo de geração do vapor,

, pode ser relacionado com o preço do óleo

através da Equação (2.99).
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(2.99)

Onde

é a relação entre o custo de geração do vapor e o preço de venda do óleo.

Substituindo-se a Equação (2.99) na Equação (2.98) e rearranjando-se os termos,
chega-se à Equação (2.100).

(2.100)

Chamando o termo

de “Fp” (fator de produção líquido do óleo), chega-se,

então, à Equação (2.101).

(2.101)

Substituindo-se a equação anterior na Equação (2.96), chega-se, finalmente, à Equação
(2.102).

(2.102)

2.8.2. Cálculo do VPL - injeção de vapor com solvente
Os casos de injeção de vapor com solvente a serem comparados envolverão o mesmo
volume de vapor injetado. Para esses casos, o fluxo de caixa pode ser definido pela Equação
(2.103).

(2.103)

Substituindo as parcelas presentes na equação anterior pelas respectivas definições
matemáticas, chega-se à Equação (2.104).
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(2.104)

Onde

é o acréscimo anual no volume de óleo produzido em relação à recuperação

primária, em m3STD,

a variação anual do volume de solvente injetado, em m3STD, e

o

preço do solvente injetado, em R$/STB.

Rearranjando a equação anterior e fazendo

, chega-se à Equação (2.105).

(2.105)

Onde

é a relação entre o preço do solvente injetado e o preço de venda do óleo.

Substituindo-se a equação anterior na Equação (2.96), chega-se, então, à Equação
(2.106).

(2.106)
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3. Estado da arte
A aplicação de solventes nos métodos térmicos de recuperação de óleo tem sido
reportada na literatura desde a década de 1970. Originalmente, a injeção de solvente foi
estudada para melhorar a injetividade do vapor pela abertura de caminhos de fluxo (Farouq
Ali e Snyder, 1973), porém um “breakthrough” antecipado do vapor ocorreu em canais
altamente permeáveis.

A maior parte dos estudos atuais relacionados ao tema utiliza-se da simulação
numérica para analisar a viabilidade de métodos como o VAPEX (“Vapour Extraction”) e o
ES-SAGD (“Expanding Solvent-SAGD”). Também podem ser encontrados na literatura
diversos estudos experimentais e alguns pilotos de campo.

Alikhan e Farouq Ali (1974) realizaram um estudo experimental sobre a recuperação
de óleo em um meio poroso através da injeção de um banco de hidrocarboneto leve seguido
por um banco de vapor. A presença do solvente melhorou a razão de mobilidades, a eficiência
de deslocamento e a recuperação de óleo. Uma grande quantidade do hidrocarboneto injetado
foi recuperada pelos efeitos de destilação do vapor.

Redford e McKay (1980) analisaram a injeção simultânea de hidrocarbonetos e vapor
como forma de aumentar a recuperação de betume. Os experimentos foram realizados
utilizando um par de poços de 18 polegadas de diâmetro e 16 polegadas de altura dispostos
em um simulador físico tridimensional. Foram testados os seguintes aditivos: metano, etano,
propano, butano, pentano, gasolina natural e nafta. Os resultados mostraram que, para certas
condições de pressão e temperatura do sistema, o uso de aditivos hidrocarbonetos com o
vapor pode afetar significativamente a recuperação de óleo. Na maioria dos casos, a adição de
hidrocarbonetos ao vapor resultou em menores quedas de pressão entre os poços.

Shu e Hartman (1988) realizaram experimentos numéricos para delinear o mecanismo
de recuperação em um processo de bancos de vapor com solvente. O estudo focou o uso de
pequenas quantidades de solvente – não mais que 10% do volume de vapor. Os solventes
foram classificados em leves, médios e pesados, de acordo com a sua respectiva volatilidade
(alta, média e baixa). Os solventes leves promoveram as recuperações de óleo mais
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antecipadas, enquanto que os solventes médios promoveram o maior acréscimo na produção
total de óleo. Os solventes pesados não melhoraram a recuperação de óleo. A injeção de vapor
precedida pela injeção de solvente não foi proveitosa.

Bracho e Oquendo (1991) apresentaram os resultados obtidos a partir da injeção
simultânea de vapor e solvente no poço LSJ – 4057, localizado no campo Tia Juana –
Venezuela. O solvente selecionado para o estudo foi o diesel industrial, em virtude de sua
maior compatibilidade com o óleo produzido na área, maior disponibilidade e menor custo. O
teste piloto correspondeu ao segundo ciclo de injeção de vapor do poço. A adição do solvente
ao vapor injetado promoveu um aumento de 63,6% na vazão de produção média quando
comparado ao segundo ciclo de outros poços da mesma área. A produção acumulada para um
período de 30 dias foi 85,9% maior do que a de outros poços vizinhos. Dentre os
equipamentos adicionais requeridos para a realização desse teste, o sistema de bombeamento,
capaz de manusear pequenos volumes, foi o fator chave no controle da concentração de
solvente no fluxo de vapor.

Das (1998) apresentou um trabalho com resultados experimentais, uma análise teórica
e a praticabilidade do processo VAPEX em reservatórios de óleo pesado e betume. Verificouse que este método pode reduzir muitos problemas inerentes aos processos térmicos, como as
elevadas perdas de calor, além de constituir-se numa alternativa eficiente para a recuperação
de óleo pesado e betume. Um óleo de melhor qualidade foi produzido com a redução da
concentração de asfaltenos, e isso melhorou as vazões de produção.

Goite, Mamora e Ferguson (2001) executaram experimentos de laboratório para
analisar a utilização do propano como aditivo ao vapor. Foi utilizado um óleo de °API 13,5
proveniente do Campo Morichal – Venezuela. O principal componente do aparato foi uma
célula de injeção dentro da qual foi colocada uma mistura de água, areia e óleo. A adição do
propano ao vapor numa razão mássica de 5:100 antecipou o início da produção de óleo em
20% do volume poroso injetado em relação à injeção do vapor puro. Houve também uma
antecipação do pico de produção em 13% do volume poroso injetado. O início da produção
foi praticamente o mesmo quando foram utilizadas razões mássicas propano:vapor de 0:100,
1:100 e nitrogênio:vapor de 5:100.
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Mamora et al. (2003) realizaram estudos experimentais e de simulação numérica para
analisar a injeção simultânea de vapor e propano nos campos de Hamaca – Venezuela (óleo
de 10,1°API) e Duri – Indonésia (óleo de 19°API). O aparato experimental consistiu de cinco
partes principais: sistema de injeção de fluido, célula de injeção, sistema de produção de
fluido, sistema de medição de gás e sistema de registro de dados. Tanto a caracterização dos
fluidos utilizados quanto as simulações do processo em si foram executadas com o auxílio de
programas comerciais da CMG. A adição do propano melhorou a injetividade mesmo quando
foram utilizadas razões mássicas propano:vapor tão baixas quanto 2,5:100 em Hamaca e
1,25:100 em Duri. Os inícios das produções foram antecipados e as viscosidades dos óleos
produzidos foram menores do que aquelas obtidas através da injeção do vapor puro.

Zhao (2004) utilizou a simulação numérica para analisar a recuperação de óleos
pesados através da injeção alternada de vapor e solvente (processo SAS). As simulações em
escala de campo conduzidas para avaliar o desempenho do processo utilizaram condições de
reservatório típicas de “Cold Lake” (Alberta-Canadá). O solvente utilizado foi o propano. As
propriedades do óleo e do propano e a solubilidade do propano no óleo foram geradas através
do WinProp (CMG), enquanto que o estudo de simulação foi executado no STARS (CMG).
Os resultados mostraram que a vazão de produção de óleo no processo SAS pôde ser maior ou
igual àquela do processo SAGD. A maior viscosidade do óleo nos contornos da câmara, para
o processo SAS, foi compensada pela maior permeabilidade relativa da fase óleo resultante da
maior saturação desta fase. Estimativas econômicas preliminares indicaram que, em relação
ao SAGD, o SAS pode reduzir em 18% a quantidade de energia requerida para produzir o
volume equivalente de óleo.

Salama e Kantzas (2005) realizaram experimentos de laboratório com solventes
líquidos (C8 e C5) para estudar os fenômenos de transferência de massa em sistemas com
solvente e óleo pesado ou betume. Diferentes configurações e vazões de deslocamento foram
empregadas e os fatores de recuperação do óleo pesado foram determinados. Para a avaliação
das concentrações de solvente na mistura efluente, foram utilizadas as técnicas NMR
(“Nuclear Magnetic Resonance”) e medidas de densidade convencionais. As análises de
transferência de massa foram realizadas para determinar os coeficientes de dispersão. As
injeções de solventes em poços verticais mostraram-se mais eficientes que as injeções
horizontais por exigirem uma menor quantidade de solvente injetado para uma recuperação
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similar de óleo. A eficiência do processo aumentou quando solventes de menor peso
molecular foram utilizados.

Nasr e Ayodele (2006) forneceram um resumo dos processos híbridos vapor-solvente
desenvolvidos pelo Alberta Research Council (ARC), incluindo o ES-SAGD e o Thermal
Solvent Hybrid. Alguns exemplos de campo e de laboratório destes e de outros processos
desenvolvidos nos últimos anos também são mostrados. Estudos de otimização do ES-SAGD
usando o simulador CMG STARS mostraram que a adição de solvente ao processo de
Drenagem Gravitacional Assistida por Injeção de Vapor (SAGD) pode render menores razões
energia acumulada-óleo e que o solvente pode reduzir a quantidade de vapor injetado e
promover uma melhor recuperação de óleo. Os autores concluíram que, de um modo geral, os
novos processos híbridos vapor-solvente melhoraram as vazões de óleo, a razão óleo-vapor
(ROV) e reduziram os consumos de energia e água, bem como a emissão dos gases
causadores do efeito estufa.

Gates (2007) examinou o ES-SAGD através de um mapa viscosidade versus pressão
versus temperatura e do simulador STARS, da CMG. O mapeamento das trajetórias pressãotemperatura em certas localizações do reservatório foi usado para planejar e melhorar as
estratégias de operação. Isso foi feito através da modelagem dos processos SAGD e ESSAGD usando um detalhado modelo tridimensional de um reservatório de Athabasca
(Alberta-Canadá). O ES-SAGD promoveu menores razões acumuladas vapor-óleo que o
SAGD, reduzindo significativamente a quantidade de vapor injetado. Como a maior parte do
solvente injetado foi produzida, pode haver significativos benefícios econômicos usando-se o
ES-SAGD em vez do SAGD. O mapeamento do processo, em um gráfico pressão versus
temperatura, revelou benefícios do ES-SAGD como a redução da temperatura de operação
(menores perdas de calor e maior eficiência térmica). O aumento da vazão de óleo alcançado
no ES-SAGD pode ter impacto significativo na economicidade do processo.

Govind et al. (2008) realizaram um estudo numérico para averiguar a viabilidade do
processo ES-SAGD em termos de antecipação da produção e redução do consumo de energia.
Também foi analisado o impacto das seguintes condições operacionais sobre o processo:
pressão de injeção, concentração de solvente, período de circulação para pré-aquecimento e
tamanho do grid. Foi utilizado um modelo 3D heterogêneo e propriedades específicas de
reservatório: espessura de 44 m, razão entre as permeabilidades vertical e horizontal de 0,6,
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porosidade média de 28% e saturação de óleo de 85%. As simulações foram realizadas no
STARS (CMG). Os resultados mostraram que o processo ES-SAGD pode ser vantajoso, pois
antecipa a produção de óleo, reduz as razões óleo-vapor, reduz o consumo de água, energia e
as emissões de CO2. O butano, por ter uma maior pressão de vapor em relação aos demais
solventes utilizados no estudo, ocupou um maior volume na câmara de vapor, limitando ainda
mais a vazão de injeção de vapor e, consequentemente, reduzindo as razões óleo-vapor.

Guerrero-Aconcha e Kantzas (2009) estudaram a difusão de hidrocarbonetos gasosos
em óleo pesado e betume. Eles utilizaram um método de volume finito não iterativo para
obter o coeficiente de difusão do solvente em função da concentração sem o conhecimento
prévio de relações entre densidade (e coeficiente de difusão) e concentração. Um equipamento
específico (Computed Assisted Tomography – CAT) foi utilizado para obter os perfis de
densidade e retornar o cálculo dos coeficientes de difusão em função da concentração. Os
resultados mostraram que o método de volume finito não iterativo pode ser uma boa
alternativa na obtenção dos coeficientes de difusão, utilizando um simples perfil de densidade.
O equipamento utilizado provou ser uma ferramenta inestimável na obtenção de perfis de
densidade em sistemas de lenta difusividade, uma vez que sua alta resolução permitiu que os
perfis de densidade fossem obtidos mais rapidamente.

Al-Bahlani e Babadagli (2012) realizaram um estudo experimental em escala de
laboratório para analisar a injeção de vapor e solvente em reservatórios de óleo pesado
fraturados. Cada um dos diversos ciclos aplicados no processo consistiu de três fases: (1)
injeção de vapor e água quente, (2) de injeção de solvente e (3) injeção de vapor e água
quente. Os solventes analisados foram o heptano, o querosene, o decano e um óleo leve. Os
solventes com menor peso molecular promoveram uma maior produção de óleo. Quanto
maiores as vazões de injeção utilizadas, mais antecipadas foram as recuperações de óleo,
porém com uma alta razão solvente-óleo. Experimentos dinâmicos mostraram que há uma
vazão ótima, de tal sorte que o processo pode ser eficiente em termos de tempo de
recuperação e uso de solvente.

Percebe-se, portanto, que os recentes desenvolvimentos relacionados à coinjeção de
vapor e solvente como método de recuperação avançada em reservatórios de óleo pesado são
bastante animadores. Assim, torna-se indispensável um estudo da viabilidade de aplicação
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desta nova tecnologia em alguns campos da Bacia Potiguar, com as devidas adequações às
suas particularidades.
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4. Materiais e métodos
Na escolha de um modelo de simulação, alguns fatores devem ser considerados, a
saber: os objetivos do estudo, os parâmetros operacionais e de reservatório a serem analisados
e a quantidade e qualidade dos dados de entrada e de saída. Algumas limitações também são
levadas em conta: a capacidade computacional, que implica diretamente no tempo de
simulação, os dados que se encontram disponíveis e o custo de implementação do método
proposto.

Neste capítulo, são tratados os aspectos relacionados à ferramenta computacional
utilizada, à modelagem da malha, às propriedades dos reservatórios, às condições
operacionais fixas, à modelagem dos fluidos e, por fim, à metodologia de trabalho
propriamente dita.

4.1.

Ferramenta computacional

4.1.1. STARS - CMG
As simulações foram realizadas no programa STARS (“Steam, Thermal, and
Advanced Processes Reservoir Simulator”) do grupo CMG (“Computer Modelling Group”) –
versão 2009.10. Trata-se de um simulador trifásico que permite a inserção de múltiplos
componentes.

O STARS foi desenvolvido com a finalidade de simular recuperações térmicas de
óleo, tais como: aquecimento eletromagnético, combustão in-situ, injeção de gás, THAI
(“Toe-to-Heel Air Injection”), injeção de água quente, injeção de vapor e solvente, VAPEX
(“Vapor Extraction”), SAGD (“Steam-Assisted Gravity Drainage”), ES-SAGD (“Expanding
Solvent-SAGD”), além de processos geomecânicos ou que envolvem aditivos químicos.

Os sistemas de malha disponíveis nesse simulador podem ser cartesianos, cilíndricos
ou de profundidade e espessura variáveis. Além disso, ele possibilita configurações
bidimensionais e tridimensionais para qualquer sistema de malha.
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Os arquivos de dados de entrada – arquivos “.dat” – incluem, dentre outros
parâmetros, a configuração da malha do modelo, as características dos fluidos envolvidos, as
propriedades do reservatório em questão e as condições operacionais a serem aplicadas. Já os
arquivos “.out” fornecem os resultados formatados da simulação.
A extensão “.mrf” indica os arquivos principais de resultados. Neles estão registrados
os dados binários dos resultados de simulação, enquanto que os arquivos com extensão “.irf”
correspondem à interface entre os arquivos “.mrf” e os resultados gráficos.

4.1.2. WINPROP – CMG
O WINPROP é uma ferramenta da CMG utilizada para modelar o comportamento de
fases e as propriedades dos fluidos do reservatório. Com este módulo, é possível também
determinar as variações composicionais dos fluidos para uso nos simuladores da CMG.

O WINPROP pode ser usado tanto para as condições de reservatório quanto para as
condições de superfície. Ele utiliza as propriedades de equilíbrio multifásico da equação de
estado para:
 Caracterizar componentes;
 Ajustar dados de laboratório através da regressão;
 Agrupar componentes;
 Construir diagramas de fases;
 Estudar a miscibilidade;
 Modelar experimentos de laboratório;
 Gerar dados PVT para simuladores da CMG etc.
O arquivo que o WINPROP gera para o simulador STARS tem a extensão “.str”. Tal
arquivo contém a modelagem dos fluidos do reservatório (e, se for o caso, dos fluidos
injetados), podendo ser agregado diretamente a um arquivo “.dat” do STARS.
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Modelo físico

O modelo de simulação utilizado corresponde a um reservatório de óleo com
dimensões 100 m x 100 m x 35 m, disposto em um Sistema de Coordenadas Cartesiano
(direções x, y e z), e refinado no topo, com o objetivo de permitir uma avaliação mais precisa
da segregação gravitacional do vapor e dos eventuais efeitos de uma capa de gás. Existe,
ainda, uma zona de água de 9 m de espessura.

Para reduzir o tempo de simulação e considerando a simetria do sistema, o esquema de
injeção escolhido foi o um quarto de “five-spot” invertido, representado por dois poços: um
injetor e outro produtor, localizados em uma das diagonais do reservatório.

A Figura 4.1 mostra, além da saturação inicial de óleo, as dimensões do modelo, a
localização dos poços e o refinamento adotado, que resultou numa malha de 8800 blocos.

Figura 4. 1. Saturação inicial de óleo, dimensões do modelo físico, localização dos poços e
refinamento da malha.

4.3.

Propriedades dos reservatórios e condições operacionais fixas

Neste trabalho, foram utilizados modelos semi-sintéticos com dados de reservatório
que podem ser extrapolados para situações de aplicações práticas na Bacia Potiguar. A Tabela
4.1 mostra as principais propriedades de reservatório utilizadas nos arquivos de dados.
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Tabela 4. 1. Propriedades de reservatório utilizadas nos arquivos de dados.
Propriedade do Reservatório

Valor

Profundidade do Reservatório (m)

200

Porosidade (%)

30

Permeabilidade Horizontal (mD)

1000

Permeabilidade Vertical (mD)

100

Compressibilidade Efetiva da Rocha (1/Pa)

0,00000044

Condutividade Térmica da Rocha (J / m-s-K)

1,7

Condutividade Térmica da Água (J / m-s-K)

0,2

Condutividade Térmica do Óleo (J / m-s-K)

0,04

Condutividade Térmica do Gás (J / m-s-K)

0,01

Capacidade Calorífica Volumétrica da Rocha (J / m3-K)

66465

Temperatura Inicial do Reservatório (°C)

37,8

Distância do Contato Água-Óleo em
Relação ao Topo do Reservatório (m)

26

Foram analisados quatro reservatórios com características idênticas àquelas
apresentadas na Tabela 4.1. A diferença entre eles consiste na presença/ausência de uma capa
de gás e/ou de um aquífero de fundo, além dos volumes originais da fase óleo calculados pelo
simulador, como mostra a Tabela 4.2.

Tabela 4. 2. Nomenclatura dos reservatórios analisados e volumes originais da fase óleo.
Reservatório
(Legenda)

Significado

Volume Original da Fase
Óleo (m3RES)

SASCG

S/ Aquífero e s/ Capa de Gás

51400

A

Só c/ Aquífero

51400

CG

Só c/ Capa de Gás

44190

ACG

C/ Aquífero e c/ Capa de Gás

44190

A capa de gás utilizada nos reservatórios CG e ACG possui 6 m de espessura. O
influxo de água, presente nos reservatórios A e ACG, foi calculado pelo método de Carter
Tracy e as propriedades do aquífero (porosidade, permeabilidade etc.) foram consideradas as
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médias do reservatório. Um exemplo de influxo de água e de calor entre o reservatório e o
aquífero pode ser observado no anexo A.

A Tabela 4.3 mostra algumas condições operacionais mantidas fixas durante as
análises realizadas. A produção dos fluidos foi analisada entre as datas 01/01/2000 e
29/12/2009.

Tabela 4. 3. Condições operacionais fixas.
Condição Operacional Fixa

Valor

Temperatura de Injeção do Vapor (°C)

288

Título do Vapor (%)

55

Pressão Máxima no Poço Injetor (kPa)

7200

Pressão Mínima no Poço Produtor (kPa)

197

Tempo de Análise (anos)

10

As Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 mostram os intervalos de completação dos poços para os
quatro reservatórios analisados. No sentido topo-base do reservatório, o poço injetor foi
completado, em todos os casos, da décima terceira à décima sétima camada. A completação
do poço produtor foi realizada na zona de óleo. Nos reservatórios que apresentam apenas uma
pequena zona de gás livre com baixa saturação (“SASCG” e “A”), ele foi completado da
oitava à décima sexta camada, enquanto que, nos reservatórios que apresentam capa de gás
(“CG” e “ACG”), ele foi completado da décima primeira à décima sexta camada.
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Figura 4. 2. Intervalo de completação do poço injetor. Saturação inicial de óleo. Reservatórios
“SASCG”, “A”, “CG” e “ACG”.

Figura 4. 3. Intervalo de completação do poço produtor. Saturação inicial de óleo.
Reservatórios “SASCG” e “A”.
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Figura 4. 4. Intervalo de completação do poço produtor. Saturação inicial de óleo.
Reservatórios “CG” e “ACG”.

A completação do poço injetor, na base da zona de óleo, também se baseou na
proposta de Rodrigues (2008), como uma alternativa para reduzir a velocidade de segregação
gravitacional do vapor injetado.

4.4.

Modelagem dos fluidos

Para o presente estudo, foi utilizado um sistema multicomponente de fluido. O modelo
utilizado corresponde a um óleo com características semelhantes aos que são encontrados em
alguns reservatórios da Bacia Potiguar. As porcentagens em mol dos componentes presentes
no fluido do reservatório constam na Tabela 4.4. A Tabela 4.5 mostra, dentre outras
propriedades, o grau API do óleo. De acordo com a classificação da ANP, trata-se de um óleo
pesado (10 ≤ °API < 22) (Queiroz, 2006).
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Tabela 4. 4. Porcentagens em mol dos componentes presentes no fluido do reservatório.
Componente

Porcentagem em Mol (%)
(Fluido do Reservatório)

CO2

0,45

N2

0,27

C1

9,91

C2

0,18

C3

0,27

i-C4

0,10

n-C4

0,13

i-C5

0,04

n-C5

0,05

C6

0,05

C7

0,07

C8

0,10

C9

0,04

C10

0,12

C11

0,63

C12

0,73

C13

1,39

C14

2,06

C15

2,73

C16

1,41

C17

2,15

C18

1,53

C19

4,03

C20+

71,58

Tabela 4. 5. Propriedades do fluido do reservatório.
Propriedade

Valor

Viscosidade do Óleo Morto (cp@38°C)
°API
Densidade Relativa do Gás
Densidade Relativa do C20+
Massa Molecular do C20+

1121,1
16
0,7010
0,9763
543
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Os componentes listados na Tabela 4.4 foram agrupados em 8 pseudocomponentes,
cujas porcentagens em mol constam na Tabela 4.6. O C20+, como se pode observar, foi
desmembrado em três pseudocomponentes: C20 – C29, C30 – C39 e C40+.
Tabela 4. 6. Composição do fluido do reservatório após agrupamento dos componentes.
Pseudocomponente

Porcentagem em Mol (%)
(Fluido do Reservatório)

CO2
N2
C1 – C3
i-C4 – C9
C10 – C19
C20 – C29
C30 – C39
C40+

0,43
0,18
9,30
0,59
17,00
29,00
17,50
26,00

Os dados experimentais da liberação diferencial do óleo e do teste de viscosidade são
mostrados na Tabela 4.7. Tais dados foram carregados no WINPROP para gerar o modelo de
fluido.

Tabela 4. 7. Dados da liberação diferencial do óleo e do teste de viscosidade utilizados para
gerar o modelo de fluido.
P (psia)

Bo (bbl/STB)

Rs (SCF/STB)

μ (cP)

384,457

1,0299

34,7007

706,2

1010,284

1,0241

35,65525

819,2

868,050

1,0254

35,65525

794,4

725,817

1,0268

35,65525

769,6

583,584

1,0282

35,65525

741,6

228,000

1,0251

22,40385

816,3

14,650

1,0154

0,00000

1121,1

As Figuras 4.5 e 4.6 mostram os ajustes entre os dados experimentais (“Exp.”) e os
valores finais (“Final”), calculados pelo WINPROP, para a viscosidade do óleo, fator volumeformação do óleo e razão de solubilidade. A temperatura de referência utilizada foi de 100,4
°F e a pressão de saturação calculada para o fluido foi de 358,7 psia. Observa-se, em ambas as
figuras, que houve um bom ajuste entre os dados.
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Viscosidade do Óleo (cp)
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Figura 4. 5. Viscosidade do óleo versus pressão.

Figura 4. 6. Razão de solubilidade e fator volume-formação do óleo versus pressão.

As Figuras 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 foram geradas pelo WINPROP e
mostram, respectivamente, o diagrama pressão versus temperatura do modelo de fluido
proposto (antes e após o agrupamento), a curva de viscosidade do óleo versus temperatura,
fator volume-formação do gás versus pressão, as curvas de permeabilidade relativa à água e
ao óleo no sistema água-óleo (krw, krow versus Sw), as curvas de permeabilidade relativa ao gás
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e ao óleo no sistema gás-líquido (krg, krog versus Sl) e as curvas de pressão capilar do óleo nos
sistemas água-óleo (Pcow) e gás-líquido (Pcog).

700
600

Pressão (psia)

500
400
300
200
100
0
0

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600

Temperatura (°F)
Multicomponente

Ponto Crítico

8 Pseudocomponentes

Figura 4. 7. Diagrama pressão versus temperatura do modelo de fluido proposto (antes e após
o agrupamento).

Figura 4. 8. Viscosidade do óleo versus temperatura.
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Figura 4. 9. Fator volume-formação do gás versus pressão.

Figura 4. 10. Permeabilidades relativas à água (krw) e ao óleo (krow) no sistema água-óleo
versus saturação de água (Sw).
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Figura 4. 11. Permeabilidades relativas ao gás (krg) e ao óleo (krog) no sistema líquido-gás
versus saturação de líquido (Sl).

Figura 4. 12. Pressão capilar do óleo no sistema água-óleo versus saturação de água.
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Figura 4. 13. Pressão capilar do óleo no sistema gás-líquido versus saturação de líquido.

A Figura 4.14 mostra as curvas de viscosidade versus temperatura para os solventes
utilizados neste trabalho. Tais curvas foram traçadas com base na Equação (2.1), exibida na
seção 2.2.

1
0,9

Viscosidade (cp)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
250

300

350

400
450
500
Temperatura (K)

Viscosidade do Pentano (C5H12)

550

600

650

Viscosidade do Nonano (C9H20)

Figura 4. 14. Viscosidades do n-pentano e do n-nonano versus temperatura.

O presente estudo, relacionado à injeção de vapor e solvente em reservatórios de óleo
pesado, considerou três fases (óleo, gás e água) e os pseudocomponentes CO2, N2, C1 – C3, iEdney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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C4 – C9, C10 – C19, C20 – C29, C30 – C39 e C40+. Os casos simulados envolvem a injeção de
vapor (H2O) e dos componentes solventes n-C5 e n-C9. São feitas ainda as seguintes
considerações:
 A fase óleo pode conter os componentes do óleo do reservatório e os componentes
solventes injetados;
 A fase gás pode conter os componentes do óleo do reservatório, os componentes
solventes injetados e água;
 A fase água só contém o componente água.

A Tabela 4.8 mostra a nomenclatura das frações molares dos pseudocomponentes
envolvidos em cada uma das fases, considerando a injeção de apenas um tipo de solvente. Por
exemplo:

,

e

são, respectivamente, a fração molar do componente 2 na fase gás, a

fração molar do componente 2 na fase óleo e a fração molar do componente 2 na fase água. A
equação

, portanto, indica a ausência de água na fase óleo.

Tabela 4. 8. Nomenclatura das frações molares dos pseudocomponentes nas fases gás, óleo e
água.
Pseudocomponente

Fase Gás

Fase Óleo

Fase Água

1

1

1
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Aplicando-se os dados da tabela acima, chega-se às mesmas equações mostradas na
subseção 2.3.5, que trata da modelagem matemática aplicada a um sistema composicional. Ao
todo, são vinte e seis equações (dez referentes às razões de equilíbrio, dez obtidas pelo
balanço de massa, uma obtida pelo balanço de energia e cinco equações adicionais) e vinte e
seis incógnitas (

,

,

,

,

,

, ).

Para o caso de dois solventes injetados, por exemplo, haveria vinte e oito equações
(onze referentes às razões de equilíbrio, onze obtidas pelo balanço de massa, uma obtida pelo
balanço de energia e cinco equações adicionais) e vinte e oito incógnitas (
,

4.5.

,

,

,

,

, ).

Metodologia de trabalho

Em síntese, a execução deste trabalho consistiu dos seguintes passos:

I.
II.

Revisão bibliográfica.
Elaboração do modelo físico.

III.

Modelagem dos fluidos.

IV.

Testes com diferentes vazões de injeção (ver anexo B) para definir os intervalos a
serem analisados.

Para cada um dos quatro reservatórios,

V.

Análise de sensibilidade e análise das interações entre os parâmetros operacionais.
Otimização.

VI.

Comparações, através de mapas, gráficos e tabelas, entre os modelos que injetaram
continuamente vapor e solvente e aqueles que só injetaram vapor.

VII.
VIII.

Análise da interrupção da injeção de solvente.
Análise técnico-econômica simplificada através do cálculo do valor presente líquido
(VPL).

Os parâmetros operacionais escolhidos para serem analisados foram: vazão de injeção
de vapor, volume de solvente injetado em relação ao volume de vapor injetado, e tipo de
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão
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solvente. De acordo com os testes realizados, optou-se por selecionar, para análise, os níveis
de 20 m3/dia, 35 m3/dia e 50 m3/dia de vapor injetado e os níveis de 5%, 10% e 15% de
solvente injetado. Os solventes escolhidos foram o n-pentano e o n-nonano, injetados no
reservatório à mesma temperatura do vapor (288°C). Também foi analisada uma mistura
equivolumétrica dos dois tipos de solvente, ou seja, 50% do volume de solvente injetado
correspondente a n-pentano e os outros 50% a n-nonano.

Para analisar as respostas de interesse com base nas diferentes interações entre os
parâmetros operacionais escolhidos, foi realizado um planejamento fatorial de três níveis,
resultando num total de vinte e sete simulações para cada reservatório. Os níveis mínimos (1), intermediários (0) e máximos (+1) bem como a nomenclatura utilizada para esses
parâmetros constam na Tabela 4.9.

Tabela 4. 9. Intervalo de análise e nomenclatura dos parâmetros operacionais.

Parâmetro
Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) - “Qvinj”
Volume de Solvente Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%) - “% de Solvente”
Solvente - “Solvente”

Valor

Valor

Valor

Mínimo

Intermediário

Máximo

(-1)

(0)

(+1)

20

35

50

5

10

15

n-Pentano

n-Pentano (50% Vol.) +
n-Nonano (50% Vol.)

n-Nonano

As análises de sensibilidade foram baseadas em diagramas de Pareto, enquanto que as
análises das interações entre os parâmetros operacionais basearam-se em curvas de nível e em
superfícies de resposta. O programa utilizado para a geração desses recursos foi o
STATISTICA 7.0, que permite a realização de cálculos estatísticos, a elaboração de gráficos e
a execução de vários procedimentos destinados à manipulação de experimentos.

Através da análise de sensibilidade, foi possível identificar, para cada um dos
reservatórios, os parâmetros e as interações que mais influenciaram na fração recuperada de
óleo (sem contabilizar o solvente produzido) ao final do tempo de análise.
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Em seguida, foi realizada a análise das interações entre os parâmetros operacionais. O
objetivo dessa análise é identificar, nas interações geradas, os níveis de parâmetros que
proporcionaram as regiões “ótimas” de trabalho. Nas superfícies de resposta, a fração
recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) ao final do tempo de produção foi
escolhida como resposta, enquanto que, nas curvas de nível, a resposta considerada foi o
acréscimo na produção acumulada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) que os
modelos com solvente proporcionaram em relação aos casos da injeção do vapor puro
(“deltaNp”, definido na subseção 2.7.3).

De posse dessas análises, foi possível identificar os modelos que apresentaram os
melhores resultados quanto às duas respostas consideradas. Comparações entre os modelos
que injetaram vapor e solvente e aqueles que só injetaram vapor foram realizadas através de
gráficos de fração recuperada de óleo versus tempo, vazão de óleo versus tempo, fração
recuperada de óleo versus volume poroso injetado (VPI), volume de óleo produzido por
volume de solvente injetado versus tempo, produção acumulada líquida de óleo (Nplíq) versus
tempo, taxa de calor injetado no reservatório por volume de óleo produzido versus tempo,
além de mapas da saturação de óleo no plano vertical entre os poços perfurados.

Com o intuito de reduzir ao máximo o volume de solvente requerido, foram estudados
alguns casos de injeção alternada vapor/solvente e de interrupção da injeção de solvente.
Neste último, a injeção de vapor foi mantida nos anos subsequentes. Por fim, foi realizada
uma análise técnico-econômica simplificada através do cálculo do valor presente líquido
(VPL).
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5. Resultados e discussões
Neste capítulo, são apresentados os principais resultados obtidos a partir das
simulações realizadas e as discussões correspondentes. Cada um dos quatro reservatórios
modelados foi analisado separadamente.
Inicialmente, foi realizada uma análise minuciosa do reservatório “SASCG”, que não
apresenta aquífero nem capa de gás. Assim, aproveitando o arcabouço gerado por essa análise
e buscando compactar os inúmeros resultados obtidos, os demais reservatórios foram
analisados de maneira mais sintética.

5.1.

Reservatório sem aquífero e sem capa de gás - “SASCG”

As características do reservatório “SASCG” foram mostradas nas Tabelas 4.1 e 4.2.
Para verificar a influência de alguns parâmetros operacionais sobre a recuperação de óleo, foi
realizada uma análise de sensibilidade para este reservatório.

5.1.1. Análise de sensibilidade - reservatório “SASCG”
A Tabela 5.1 mostra a nomenclatura dos efeitos contemplados na análise de
sensibilidade. Os valores correspondentes aos níveis mínimos (-1), intermediários (0) e
máximos (+1) de cada parâmetro operacional encontram-se na Tabela 4.9, já exibida na seção
4.5.

Tabela 5. 1. Nomenclatura dos efeitos contemplados na análise de sensibilidade.
Parâmetro

Nomenclatura

Vazão de Injeção de Vapor

“Qvinj” ou “1”

Volume de Solvente Injetado / Volume de Vapor Injetado

“% de Solvente” ou “2”

Solvente

“Solvente” ou “3”

Efeito Linear

“L”

Efeito Quadrático

“Q”
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Tabela 4.9. Intervalo de análise e nomenclatura dos parâmetros operacionais.

Parâmetro
Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) - “Qvinj”
Volume de Solvente Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%) - “% de Solvente”
Solvente - “Solvente”

Valor

Valor

Valor

Mínimo

Intermediário

Máximo

(-1)

(0)

(+1)

20

35

50

5

10

15

n-Pentano

n-Pentano (50% Vol.) +
n-Nonano (50% Vol.)

n-Nonano

A Figura 5.1 mostra, através do diagrama de Pareto, a influência dos parâmetros e das
interações entre eles sobre a fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido) ao final do tempo de análise. Percebe-se que o efeito linear da vazão de injeção de
vapor, “(1)Qvinj(L)”, foi o mais significativo, seguido do seu efeito quadrático, “Qvinj(Q)”, e
do efeito linear da porcentagem de solvente injetado, “(2)% de Solvente(L)”. O efeito linear
do tipo de solvente injetado, “(3)Solvente(L)”, apresentou pouca influência sobre a resposta
considerada.
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(1)Qvinj(L)

90.25574

Qvinj(Q)

43.0442

(2)% de Solvente(L)

26.42627

1L-2L

-13.156

1L-3L
1Q-3L
% de Solvente(Q)

9.304912
4.074789
2.897175

1Q-2L

-2.72505

(3)Solvente(L)

-2.11172
-1.2424
1.073941
-.808056
.8006875
.6363572
.4059637
-.30825
.1900166
.0455891
p=.05

Figura 5. 1. Diagrama de Pareto. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “SASCG”.

Ainda na Figura 5.1, observa-se que os efeitos da vazão de injeção de vapor,
“(1)Qvinj(L)” e “Qvinj(Q)”, e da porcentagem de solvente injetado, “(2)% de Solvente(L)” e
“% de Solvente(Q)”, são positivos, ou seja, estão associados ao aumento da fração recuperada
de óleo. Assim, quanto maior o valor desses parâmetros, maior a recuperação de óleo obtida,
considerando os intervalos analisados e as características do reservatório em questão.

5.1.2. Análise das interações entre os parâmetros - reservatório “SASCG”
Inicialmente, foram analisadas, através de superfícies de resposta, as interações entre a
vazão de injeção de vapor e a porcentagem de solvente injetado (considerando os diferentes
tipos de solvente) e as interações entre o tipo e a porcentagem de solvente injetado
(considerando as diferentes vazões de injeção de vapor). Em seguida, foram identificadas,
através de curvas de nível, as interações de parâmetros que proporcionaram as regiões
“ótimas” de trabalho.
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Nas superfícies de resposta, a fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido) ao final do tempo de produção foi escolhida como resposta, enquanto que, nas
curvas de nível, a resposta considerada foi o acréscimo na produção acumulada de óleo (sem
contabilizar o solvente produzido) que os modelos com solvente proporcionaram em relação
aos casos da injeção do vapor puro (“deltaNp”, definido no Capítulo II).

As Figuras 5.2, 5.3 e 5.4 mostram, respectivamente, as superfícies de resposta para os
solventes n-C5, n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.) e n-C9. Observa-se que, nos três casos,
as maiores frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) foram obtidas
para as combinações que apresentaram as maiores vazões de injeção de vapor (“Qvinj”).
Percebe-se ainda que, mantendo-se fixo o tipo de solvente, a porcentagem de solvente
injetado (“% de Solvente”) não apresentou grande importância sobre a resposta ao interagir
com a vazão de vapor injetado (“Qvinj”).

Figura 5. 2. Interação entre a vazão de injeção de vapor e a porcentagem de solvente injetado.
Solvente: n-C5. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido). Reservatório “SASCG”.
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Figura 5. 3. Interação entre a vazão de injeção de vapor e a porcentagem de solvente injetado.
Solventes: n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.). Resposta: fração recuperada final de óleo
(sem contabilizar o solvente produzido). Reservatório “SASCG”.

Figura 5. 4. Interação entre a vazão de injeção de vapor e a porcentagem de solvente injetado.
Solvente: n-C9. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido). Reservatório “SASCG”.
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As Figuras 5.5, 5.6 e 5.7 mostram, respectivamente, as superfícies de resposta para as
vazões de 20 m3/dia, 35 m3/dia e 50 m3/dia de vapor injetado. Percebe-se que, nos três casos,
as maiores frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) foram obtidas
para as combinações que apresentaram os maiores volumes de solvente injetado (“% de
Solvente”).

Figura 5. 5. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 20 m3/dia
de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido). Reservatório “SASCG”.
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Figura 5. 6. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 35 m3/dia
de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido). Reservatório “SASCG”.

Figura 5. 7. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 50 m3/dia
de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido). Reservatório “SASCG”.
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O fato interessante é que, na Figura 5.5, as maiores recuperações foram obtidas para as
combinações entre elevadas porcentagens de solvente injetado (“% de Solvente”) com o tipo
de solvente (“Solvente”) mais leve, enquanto que, na Figura 5.7, os melhores resultados foram
obtidos para as combinações entre elevadas porcentagens de solvente injetado (“% de
Solvente”) com o tipo de solvente (“Solvente”) mais pesado.

A questão é que o método de coinjeção proposto consiste na combinação de um
método térmico (injeção de vapor) com um método miscível (injeção de solvente). Para a
vazão de 20 m3/dia de vapor injetado, o menor aquecimento do reservatório (em relação à
vazão de 50 m3/dia) foi compensado pelo efeito miscível do n-C5 que, possuindo menor
viscosidade do que o n-C9, apresenta maior mobilidade para fluir no meio poroso e diluir o
óleo pesado. (O efeito da temperatura sobre a viscosidade dos solventes pôde ser observado
na Figura 4.14, apresentada na seção 4.4).

As Figuras 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 mostram os mapas de viscosidade da fase óleo no
plano vertical entre os poços para dois modelos: um que injeta 20 m3/dia de vapor e 15% de
n-C5 (mapas de cima) e outro que injeta 20 m3/dia de vapor e 15% de n-C9 (mapas de baixo).
Observa-se que, ao final dos dois primeiros anos (31/12/2001), os modelos apresentaram
configurações semelhantes. Porém, ao final do quarto ano (31/12/2003) e nos demais
intervalos, percebe-se, através das regiões circuladas, que o n-C5 alcançou uma área maior do
reservatório, reduzindo a viscosidade da fase óleo.
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n-C5

n-C9

Figura 5. 8. Viscosidade da fase óleo em 31/12/2001. Injeção de 20 m3/dia de vapor + 15% de
n-C5 (mapa de cima) e injeção de 20 m3/dia de vapor + 15% de n-C9 (mapa de baixo).

n-C5

n-C9

Figura 5. 9. Viscosidade da fase óleo em 31/12/2003. Injeção de 20 m3/dia de vapor + 15% de
n-C5 (mapa de cima) e injeção de 20 m3/dia de vapor + 15% de n-C9 (mapa de baixo).
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n-C5

n-C9

Figura 5. 10. Viscosidade da fase óleo em 31/12/2005. Injeção de 20 m3/dia de vapor + 15%
de n-C5 (mapa de cima) e injeção de 20 m3/dia de vapor + 15% de n-C9 (mapa de baixo).

n-C5

n-C9

Figura 5. 11. Viscosidade da fase óleo em 31/12/2007. Injeção de 20 m3/dia de vapor + 15%
de n-C5 (mapa de cima) e injeção de 20 m3/dia de vapor + 15% de n-C9 (mapa de baixo).

Para a vazão de 50 m3/dia de vapor injetado, a diferença entre as viscosidades do
solvente é menor, devido às altas temperaturas atingidas pelo reservatório. No entanto, o
maior aquecimento contribui para que um maior volume de n-C5 permaneça no estado
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gasoso, já que este solvente apresenta um menor ponto de orvalho do que o n-C9 (para uma
mesma pressão). Assim, neste caso, o efeito miscível do n-C9 foi mais pronunciado por se
condensar antecipadamente ao n-C5, misturando-se ao óleo pesado.

A Figura 5.12 mostra as vazões de solvente produzido na fase gasosa versus tempo
para dois modelos: um que injeta 50 m3/dia de vapor e 15% de n-C5 e outro que injeta 50
m3/dia de vapor e 15% de n-C9. Conforme o esperado, a produção de n-C9 no estado gasoso
foi desprezível quando comparada à produção de n-C5 – um resultado já previsto no
parágrafo anterior.

Figura 5. 12. Vazão de produção de n-C5 e n-C9 no estado gasoso versus tempo. Injeção de
50 m3/dia de vapor + 15% de solvente.

As Figuras 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 mostram os mapas da fração molar de n-C5 na fase
gasosa para dois modelos: um que injeta 20 m3/dia de vapor e 15% de n-C5 (mapas de cima) e
outro que injeta 50 m3/dia de vapor e 15% de n-C5 (mapas de baixo). Observa-se que, ao final
dos dois primeiros anos (31/12/2001), os modelos apresentaram configurações semelhantes.
Porém, ao final do quarto ano (31/12/2003) e nos demais intervalos, percebe-se que o n-C5 na
fase gasosa ocupou uma maior extensão do reservatório quando foram injetados 50 m3/dia de
vapor.
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20 m3/dia de vapor

50 m3/dia de vapor

Figura 5. 13. Fração molar de n-C5 na fase gasosa em 31/12/2001. Injeção de 20 m3/dia de
vapor + 15% de n-C5 (mapa de cima) e injeção de 50 m3/dia de vapor + 15% de n-C5 (mapa
de baixo).

20 m3/dia de vapor

50 m3/dia de vapor

Figura 5. 14. Fração molar de n-C5 na fase gasosa em 31/12/2003. Injeção de 20 m3/dia de
vapor + 15% de n-C5 (mapa de cima) e injeção de 50 m3/dia de vapor + 15% de n-C5 (mapa
de baixo).
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20 m3/dia de vapor

50 m3/dia de vapor

Figura 5. 15. Fração molar de n-C5 na fase gasosa em 31/12/2005. Injeção de 20 m3/dia de
vapor + 15% de n-C5 (mapa de cima) e injeção de 50 m3/dia de vapor + 15% de n-C5 (mapa
de baixo).

20 m3/dia de vapor

50 m3/dia de vapor

Figura 5. 16. Fração molar de n-C5 na fase gasosa em 31/12/2007. Injeção de 20 m3/dia de
vapor + 15% de n-C5 (mapa de cima) e injeção de 50 m3/dia de vapor + 15% de n-C5 (mapa
de baixo).

A Tabela 5.2 mostra as produções acumuladas finais de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) e os respectivos “deltaNp´s” finais referentes às simulações realizadas
para o reservatório em questão. Nessa tabela, também podem ser observados os valores da
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vazão de injeção de vapor (“Qvinj”), a porcentagem de solvente injetado (“% de Solvente”) e
o tipo de solvente (“Solvente”) utilizado para cada um dos casos.

Tabela 5. 2. Produção acumulada final de óleo (s/ contabilizar o solvente produzido) e
“deltaNp” final para as simulações realizadas. Reservatório “SASCG”.
Caso

Qvinj
3

% de

Solvente

Np

“deltaNp”

STD)

(m3STD)

n-C5

12105,8

7867,9

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

10805,8

6567,9

20

5

n-C9

8996,0

4758,1

4

20

10

n-C5

18706,4

14468,5

5

20

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

16980,5

12742,6

6

20

10

n-C9

14402,3

10164,4

7

20

15

n-C5

23332,6

19094,7

8

20

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

21376,7

17138,8

9

20

15

n-C9

18913,3

14675,4

10

35

5

n-C5

32992,2

6591,3

11

35

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

32523,4

6122,4

12

35

5

n-C9

32695,3

6294,4

13

35

10

n-C5

35811,8

9410,8

14

35

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

36315,4

9914,4

15

35

10

n-C9

36503,0

10102,0

16

35

15

n-C5

37142,2

10741,2

17

35

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

38261,8

11860,9

18

35

15

n-C9

38852,9

12451,9

19

50

5

n-C5

35764,0

3461,5

20

50

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

36178,9

3876,5

21

50

5

n-C9

36406,6

4104,1

22

50

10

n-C5

36757,3

4454,9

23

50

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

37898,3

5595,9

24

50

10

n-C9

38634,6

6332,2

25

50

15

n-C5

38629,7

6327,2

26

50

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

38745,1

6442,7

27

50

15

n-C9

39986,2

7683,8

Vapor20 - SASCG

20

0

-

4237,9

-

Vapor35 - SASCG

35

0

-

26401,0

-

Vapor50 - SASCG

50

0

-

32302,4

-

(m /dia)

Solvente

1

20

5

2

20

3
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A Figura 5.17 mostra as curvas de nível referentes ao acréscimo na produção
acumulada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) que os modelos com solvente
proporcionaram em relação aos casos da injeção do vapor puro (“deltaNp”) ao final do tempo
de análise. Observa-se que, mantendo-se as demais variáveis constantes, os maiores
“deltaNp´s” foram obtidos para as seguintes combinações: baixas vazões de injeção de vapor
(“Qvinj”) com elevadas porcentagens de solvente injetado (“% de Solvente”), e baixos
volumes de vapor injetado (“Qvinj”) com o tipo de solvente mais leve (“Solvente”). Percebese ainda que, mantendo-se fixa a vazão de injeção de vapor (“Qvinj”), o tipo de solvente
(“Solvente”) utilizado não apresentou grande importância sobre o “deltaNp” ao interagir com
a porcentagem de solvente injetado (“% de Solvente”).

% de Solvente

1.0
0.5

Máxima Resposta

0.0
-0.5
-1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Qvinj
1

Solvente

Solvente

1

0

-1
-1.0

-0.5

0.0
Qvinj

0.5

1.0

0

-1
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

% de Solvente

Figura 5. 17. Curvas de nível. Resposta: “deltaNp” final. Reservatório “SASCG”.

A análise acima forneceu, portanto, as regiões “ótimas” de trabalho para as diversas
interações entre os parâmetros operacionais, tomando-se, como base, a função objetivo
“deltaNp”. A Tabela 5.3 mostra os níveis “otimizados” desses parâmetros e os respectivos
valores. O caso que apresenta essa configuração operacional foi chamado de “Modelo 15%
Solvente (SASCG)”, em referência à porcentagem de solvente injetado (15%) e ao
reservatório em questão (“SASCG”).
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Tabela 5. 3. Níveis “otimizados” dos parâmetros operacionais e seus respectivos valores.
“Modelo 15% Solvente (SASCG)”. Reservatório “SASCG”.
Nível

Parâmetro

“Otimizado”

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) - “Qvinj”
Volume de Solvente Injetado / Volume de Vapor
Injetado (%) - “% de Solvente”
Solvente - “Solvente”

Valor

-1

20

+1

15

-1

n-Pentano

5.1.3. Análise das vazões e das frações recuperadas de óleo para os diferentes
volumes de solvente injetado - reservatório “SASCG”
Para estudar o efeito do volume de solvente injetado e fazer uma comparação com a
recuperação primária e com o caso do vapor injetado sem solvente, também foram utilizados
os modelos descritos na Tabela 5.4.
Tabela 5. 4. Atributos operacionais. “Modelo 0% Solvente (SASCG)”, “Modelo 5% Solvente
(SASCG)” e “Modelo 10% Solvente (SASCG)”.

Parâmetro
Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) - “Qvinj”
Volume de Solvente Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%) - “% de Solvente”
Solvente - “Solvente”

Modelo 0%

Modelo 5%

Modelo 10%

Solvente

Solvente

Solvente

(SASCG)

(SASCG)

(SASCG)

20

20

20

0

5

10

-

n-Pentano

n-Pentano

A Figura 5.18 mostra as vazões de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
tempo para os modelos em questão. Percebe-se que, quanto maior o volume de solvente
injetado, mais antecipada foi a produção de óleo. Tal efeito pode ser observado
principalmente ao final do quinto ano, quando o “Modelo 15% Solvente (SASCG)”
apresentava uma produção de aproximadamente 11,0 m3STD/dia e, na mesma época, o
“Modelo 0% Solvente” produzia apenas 1,0 m3STD/dia.
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1º Pico - Modelo 15% Solvente
(SASCG)
2º Pico - Modelo 15% Solvente
(SASCG)

Figura 5. 18. Vazão de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus tempo.
Reservatório “SASCG”.

Nas curvas dos modelos que injetam solventes, há dois picos: o primeiro refere-se à
chegada de um banco de óleo menos aquecido, mas que recebeu uma forte influência miscível
do solvente condensado. O segundo refere-se à chegada do banco de óleo aquecido
diretamente pelo vapor. Percebe-se que, mesmo após esses picos, as produções dos modelos
que injetam solvente permanecem elevadas em relação ao “Modelo 0% Solvente (SASCG)”.
É possível observar, ainda na Figura 5.18, que o “Modelo 15% Solvente (SASCG)”
apresentou um primeiro pico de vazão inferior ao do “Modelo 10% Solvente (SASCG)”. A
questão é que, no primeiro modelo, em virtude da maior vazão de injeção de n-C5, um maior
volume de solvente é produzido antes mesmo de se condensar e se misturar ao óleo pesado,
como mostra a Figura 5.19. Assim, no “Modelo 10% Solvente (SASCG)”, que injeta um
menor volume de n-C5, há mais tempo para que o solvente injetado se condense e promova
um pico de vazão superior.
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Figura 5. 19. Produção acumulada de n-C5 gasoso versus tempo. Modelos “10% Solvente
(SASCG)” e “15% Solvente (SASCG)”.

A Figura 5.20 mostra a fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido) versus tempo de produção para os modelos acima citados e para a recuperação
primária. Observa-se que, nos primeiros anos, as curvas dos modelos que injetam vapor
praticamente coincidiram. Esse comportamento inicial está associado ao óleo “frio” que é
produzido antes da chegada do banco de óleo aquecido ao poço produtor. Nos anos
subsequentes, percebe-se que, quanto maior o percentual de solvente injetado, maiores as
frações recuperadas de óleo.
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46,3% de Óleo Recuperado

8,3% de Óleo Recuperado

Figura 5. 20. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
tempo. Reservatório “SASCG”.

Tal resultado sugere que a presença do solvente, nas quantidades analisadas, antecipou
a chegada do banco de óleo aquecido ao poço produtor, promovendo, assim, uma recuperação
mais rápida em relação ao “Modelo 0% Solvente (SASCG)”. As produções acumuladas finais
bem como as recuperações finais de óleo obtidas por esses modelos estão resumidas na
Tabela 5.5.

Tabela 5. 5. Produções acumuladas finais de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) e
frações recuperadas finais para os modelos da Figura 5.20. Reservatório “SASCG”.
Modelo

Np (x 103 m3STD)

Fração Recuperada Final

Recuperação Primária

3,9

0,065

0% Solvente (SASCG)

4,9

0,083

5% Solvente (SASCG)

12,1

0,241

10% Solvente (SASCG)

18,9

0,372

15% Solvente (SASCG)

23,3

0,463
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As Figuras 5.21, 5.22, 5.23 e 5.24 mostram os mapas da fração molar de C40+ na fase
óleo para o “Modelo 15% Solvente (SASCG)” (mapas de cima) e para o “Modelo 0%
Solvente (SASCG)” (mapas de baixo) 4. Analisando-se esses mapas em conjunto, observa-se,
nitidamente, que maiores áreas do reservatório com fração molar de C40+ inferior a 0,20 foram
obtidas para o “Modelo 15% Solvente (SASCG)”, indicando que a adição do solvente ao
vapor injetado promoveu o deslocamento de uma maior quantidade de C40+ em direção ao
poço produtor. Esse resultado apenas corrobora a importância do efeito miscível do solvente
na recuperação do óleo pesado.

20 m3/dia de vapor
+
15% de n-C5

20 m3/dia de vapor

Figura 5. 21. Fração molar de C40+ na fase óleo em 31/12/2001. “Modelo 15% Solvente
(SASCG)” (mapa de cima) e “Modelo 0% Solvente (SASCG)” (mapa de baixo).

4

O C40+ foi escolhido nesta análise por apresentar uma das maiores porcentagens em mol no reservatório, como
mostrou a Tabela 4.6, e para que o efeito da adição do solvente ao vapor fosse analisado sobre a quantidade do
pseudocomponente mais pesado.
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20 m3/dia de vapor
+
15% de n-C5

20 m3/dia de vapor

Figura 5. 22. Fração molar de C40+ na fase óleo em 31/12/2003. “Modelo 15% Solvente
(SASCG)” (mapa de cima) e “Modelo 0% Solvente (SASCG)” (mapa de baixo).

20 m3/dia de vapor
+
15% de n-C5

20 m3/dia de vapor

Figura 5. 23. Fração molar de C40+ na fase óleo em 31/12/2005. “Modelo 15% Solvente
(SASCG)” (mapa de cima) e “Modelo 0% Solvente (SASCG)” (mapa de baixo).
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20 m3/dia de vapor
+
15% de n-C5

20 m3/dia de vapor

Figura 5. 24. Fração molar de C40+ na fase óleo em 31/12/2007. “Modelo 15% Solvente
(SASCG)” (mapa de cima) e “Modelo 0% Solvente (SASCG)” (mapa de baixo).

5.1.4. Análise da recuperação de óleo versus volume poroso injetado (VPI) reservatório “SASCG”
A Figura 5.25 mostra as curvas de fração recuperada de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) versus volume poroso injetado (VPI) para os modelos em questão. Aqui
foram considerados os volumes injetados de vapor e n-pentano. Observa-se que a maior
recuperação final de óleo ocorreu para o “Modelo 15% Solvente (SASCG)”. Para 0,90 VPI,
por exemplo, a fração recuperada de óleo obtida por tal modelo foi em torno de 0,35,
enquanto que, para o “Modelo 0% Solvente (SASCG)”, a recuperação obtida foi em torno de
0,08.
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0,90 VPI

Fr ≈ 0,35

0,90 VPI

Fr ≈ 0,08

Figura 5. 25. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). 20 m3/dia de vapor injetado. Reservatório “SASCG”.

Observa-se ainda que, até 0,50 VPI, as curvas praticamente coincidiram, pois o banco
de óleo aquecido ainda não havia chegado ao poço produtor. Daí em diante, os modelos que
injetam solvente passaram a apresentar maiores frações recuperadas, em virtude da
antecipação da produção que eles promoveram em relação ao modelo que só injeta vapor.

5.1.5. Análise da recuperação de óleo versus volume poroso injetado de água
fria equivalente (VPIW) - reservatório “SASCG”
O objetivo desta análise é mostrar que, com a adição de solventes, menores volumes
de água fria equivalente são requeridos para se obter as mesmas frações recuperadas dos
modelos que só injetaram vapor, o que pode ser bastante interessante sob os pontos de vista
ambiental e econômico. O termo água fria equivalente refere-se ao volume de água utilizado
para a geração do vapor.

A Figura 5.26 mostra as curvas de fração recuperada de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) versus volume poroso injetado de água fria equivalente (VPIW) para os
modelos em questão. Percebe-se, por exemplo, que, para alcançar uma fração recuperada em
torno de 0,08, o modelo que só injeta vapor precisou de aproximadamente 0,90 VPIW,
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enquanto que o “Modelo 15% Solvente (SASCG)” precisou de apenas 0,48 VPIW.
Considerando o volume poroso da zona de óleo do reservatório em questão (78.000 m3), isso
representa uma economia de 32.760 m3 (≈ 206.000 bbl) de água para se obter a mesma fração
recuperada em torno de 0,08.

0,90 VPIW

0,48 VPIW

Fr ≈ 0,08

Fr ≈ 0,08

Figura 5. 26. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado de água fria equivalente (VPIW). 20 m3/dia de vapor injetado.
Reservatório “SASCG”.

5.1.6. Análise do volume de óleo produzido por volume de solvente injetado reservatório “SASCG”
A Figura 5.27 mostra a razão entre o volume de óleo produzido e o volume de solvente
injetado ao final de cada ano para o “Modelo 15% Solvente (SASCG)”. As colunas azuis
referem-se às produções anuais do óleo do reservatório, ou seja, não incluindo o solvente
produzido. As colunas vermelhas referem-se às produções anuais do óleo do reservatório
somadas às respectivas produções anuais do solvente injetado. Ou seja, a diferença de altura
entre cada par de colunas representa, para cada ano, a razão entre o volume de solvente
produzido e o volume de solvente injetado.
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Figura 5. 27. Volume anual de óleo produzido dividido por volume anual de solvente
injetado. “Modelo 15% Solvente (SASCG)”.

Até o 4º ano de projeto, verifica-se a equiparação das colunas, indicando que não
houve produção de solvente nesse período. As maiores razões entre os volumes ocorreram no
7° ano, quando se chegou a produzir mais de 4,0 m3STD de óleo do reservatório para cada
m3STD de solvente injetado. Nos anos subsequentes, essa razão ficou em torno de 3,5 m 3STD.
Tais resultados condizem com as elevadas vazões de produção alcançadas nesse período,
como mostrou a Figura 5.18.

Ainda na Figura 5.27, percebe-se que, ao final do 7º ano, por exemplo, mais de 2,0
m3STD de solvente foram produzidos para cada m3STD de solvente injetado. Pelo volume
considerável de solvente produzido e considerando a sua diluição no óleo pesado, espera-se
que o fluido produzido seja um óleo de menor densidade (maior ºAPI) e, consequentemente,
maior valor econômico.

5.1.7. Análise da interrupção da injeção de solvente - reservatório “SASCG”
Os solventes, em geral, são caros. Portanto, buscando favorecer a viabilidade do
método a partir da redução do volume de solvente injetado, foram analisadas três estratégias:
injeção alternada vapor / solvente, injeção alternada de solvente e interrupção definitiva da
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injeção de solvente. As análises basearam-se nas frações recuperadas finais de óleo obtidas
por cada modelo em relação ao “Modelo 15% Solvente (SASCG)”.

5.1.7.1.

Injeção alternada vapor / solvente - reservatório “SASCG”

Os dois fluidos foram injetados alternadamente, em intervalos definidos, até completar
o tempo de análise. A temperatura de injeção foi a mesma. Na prática, o solvente injetado
pode atingir essa temperatura a partir da adição de pequeníssimos volumes de vapor ao fluxo.
A Figura 5.28 mostra as vazões de injeção de vapor (20 m3/dia) e solvente (3,0 m3/dia)
versus tempo para um dos modelos que utilizaram a forma de injeção acima. Percebe-se que,
neste caso, vapor e solvente foram injetados alternadamente em intervalos de dois em dois
anos. Os modelos contemplados nesta análise sempre começaram injetando vapor.

Figura 5. 28. Vazões de injeção de vapor e solvente versus tempo. Exemplo de modelo com
injeção alternada vapor / solvente. Reservatório “SASCG”.

A Tabela 5.6 mostra a nomenclatura e a descrição dos modelos utilizados nesta
análise. Com exceção do volume de solvente injetado, todos apresentam as mesmas
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características do “Modelo 15% Solvente (SASCG)”, que injeta vapor e solvente durante todo
o tempo de análise.

Tabela 5. 6. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na análise da injeção alternada
vapor / solvente. Reservatório “SASCG”.
Modelo

Descrição

6m (SASCG)

6 meses de injeção de vapor, 6 meses de injeção de solvente

1a (SASCG)

1 ano de injeção de vapor, 1 ano de injeção de solvente

2a (SASCG)

2 anos de injeção de vapor, 2 anos de injeção de solvente

5a (SASCG)

5 anos de injeção de vapor, 5 anos de injeção de solvente

Na Figura 5.29, estão registradas as frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) obtidas pelos modelos em questão versus volume poroso injetado.
Observa-se que a maior fração recuperada final foi obtida pelo “Modelo 15% Solvente
(SASCG)”, que injetou, ao todo, cerca de 1,10 VPI. O modelo que apresentou a menor fração
recuperada final foi o “5a (SASCG)”, que injetou vapor durante os cinco primeiros anos e
solvente nos cinco últimos. Os demais modelos alcançaram recuperações finais entre 0,10 e
0,12.

Figura 5. 29. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). Injeção alternada vapor / solvente. Reservatório “SASCG”.
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O que prejudica a eficiência desse esquema de injeção intermitente é o resfriamento
que ocorre no reservatório quando o solvente é injetado sozinho. Mesmo porque ele é injetado
a uma vazão bem menor do que aquela com que o vapor é injetado nos outros intervalos de
alternância. O vapor, ao ser injetado no reservatório após um período de injeção do solvente
puro, não consegue promover um aquecimento tão efetivo quanto aquele que seria obtido caso
a sua injeção não tivesse sido interrompida.

As Figuras 5.30, 5.31, 5.32 e 5.33 mostram os mapas de temperatura no plano vertical
entre os poços para o “Modelo 15% Solvente (SASCG)” (mapas de cima) e para o “Modelo
2a (SASCG)” (mapas de baixo), que injeta, alternadamente, dois anos de vapor e dois anos de
solvente. Observa-se que, ao final dos dois primeiros anos (31/12/2001), os mapas
apresentaram configurações semelhantes, uma vez que os dois modelos injetaram vapor
durante tal período. Porém, ao final dos intervalos subsequentes, é possível perceber que o
“Modelo 2a (SASCG)” não aqueceu o reservatório tão efetivamente quanto o “Modelo 15%
Solvente (SASCG)”.

Modelo 15% Solvente (SASCG)

Modelo 2a (SASCG)

Figura 5. 30. Mapas de temperatura no plano vertical entre os poços em 31/12/2001. “Modelo
15% Solvente (SASCG)” (mapa de cima) e “Modelo 2a (SASCG)” (mapa de baixo).
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Modelo 15% Solvente (SASCG)

Modelo 2a (SASCG)

Figura 5. 31. Mapas de temperatura no plano vertical entre os poços em 31/12/2003. “Modelo
15% Solvente (SASCG)” (mapa de cima) e “Modelo 2a (SASCG)” (mapa de baixo).

Modelo 15% Solvente (SASCG)

Modelo 2a (SASCG)

Figura 5. 32. Mapas de temperatura no plano vertical entre os poços em 31/12/2005. “Modelo
15% Solvente (SASCG)” (mapa de cima) e “Modelo 2a (SASCG)” (mapa de baixo).
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Modelo 15% Solvente (SASCG)

Modelo 2a (SASCG)

Figura 5. 33. Mapas de temperatura no plano vertical entre os poços em 31/12/2007. “Modelo
15% Solvente (SASCG)” (mapa de cima) e “Modelo 2a (SASCG)” (mapa de baixo).

5.1.7.2.

Injeção alternada de solvente - reservatório “SASCG”

A injeção de vapor foi mantida durante todo o tempo de análise, enquanto que o
solvente foi adicionado apenas em intervalos definidos. Os modelos contemplados nesta
análise sempre começaram injetando vapor e solvente.
A Figura 5.34 mostra as vazões de injeção de vapor (20 m3/dia) e solvente (3,0 m3/dia)
versus tempo para um dos modelos que utilizaram a forma de injeção acima. Como se pode
perceber, o solvente foi injetado, neste caso, em intervalos de dois em dois anos, totalizando,
portanto, 6 anos de injeção, enquanto que a injeção de vapor foi mantida durante os 10 anos
de análise.
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Figura 5. 34. Vazões de injeção de vapor e solvente versus tempo. Exemplo de modelo com
injeção alternada de solvente. Reservatório “SASCG”.

A Tabela 5.7 mostra a nomenclatura e a descrição dos modelos utilizados nesta
análise. Com exceção do volume de solvente injetado, todos apresentam as mesmas
características do “Modelo 15% Solvente (SASCG)”, que injeta vapor e solvente durante todo
o tempo de análise.

Tabela 5. 7. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na análise da injeção alternada
de solvente. Reservatório “SASCG”.
Modelo

Descrição

6m6m (SASCG)

Solvente injetado 6 meses sim, 6 meses não

1a1a (SASCG)

Solvente injetado 1 ano sim, 1 ano não

2a2a (SASCG)

Solvente injetado 2 anos sim, 2 anos não

5a5a (SASCG)

Solvente injetado 5 anos sim, 5 anos não

Na Figura 5.35, estão registradas as frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) obtidas pelos modelos em questão versus volume poroso injetado. Aquele
que mais se aproximou do patamar atingido pelo “Modelo 15% Solvente (SASCG)” foi o
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“5a5a (SASCG)”, que injetou solvente apenas durante os cinco primeiros anos de projeto e
alcançou uma recuperação final em torno de 0,42. Os demais modelos alcançaram valores
mais baixos – entre 0,33 e 0,36.

Figura 5. 35. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). Injeção alternada de solvente. Reservatório “SASCG”.

5.1.7.3.

Interrupção definitiva da injeção de solvente - reservatório
“SASCG”

O solvente foi injetado até um determinado período, mantendo-se a injeção de vapor.
Os modelos contemplados nesta análise sempre começaram injetando vapor e solvente.
A Figura 5.36 mostra as vazões de injeção de vapor (20 m3/dia) e solvente (3,0 m3/dia)
versus tempo para um dos modelos que utilizaram a forma de injeção acima. Observa-se que,
neste caso, o solvente foi injetado apenas nos quatro primeiros anos de projeto, mantendo-se,
em seguida, apenas a injeção de vapor.
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Figura 5. 36. Vazões de injeção de vapor e solvente versus tempo. Exemplo de modelo com
interrupção definitiva da injeção de solvente. Reservatório “SASCG”.

A Tabela 5.8 mostra a nomenclatura e a descrição dos modelos utilizados nesta
análise. Com exceção do volume de solvente injetado, todos apresentam as mesmas
características do “Modelo 15% Solvente (SASCG)”, que injeta vapor e solvente durante todo
o tempo de análise.

Tabela 5. 8. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na análise da interrupção
definitiva da injeção de solvente. Reservatório “SASCG”.
Modelo

Descrição

Int9a (SASCG)

Solvente injetado durante os 9 primeiros anos

Int8a (SASCG)

Solvente injetado durante os 8 primeiros anos

Int7a (SASCG)

Solvente injetado durante os 7 primeiros anos

Int6a (SASCG)

Solvente injetado durante os 6 primeiros anos

Int5a (SASCG)

Solvente injetado durante os 5 primeiros anos

Int4a (SASCG)

Solvente injetado durante os 4 primeiros anos

Int3a (SASCG)

Solvente injetado durante os 3 primeiros anos

Int2a (SASCG)

Solvente injetado durante os 2 primeiros anos

Int1a (SASCG)

Solvente injetado durante o 1º ano
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Na Figura 5.37, estão registradas as frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) obtidas pelos modelos em questão versus volume poroso injetado.
Observa-se que os modelos “Int6a (SASCG)”, “Int7a (SASCG)”, “Int8a (SASCG)” e “Int9a
(SASCG)” apresentaram praticamente a mesma fração recuperada final do “Modelo 15%
Solvente (SASCG)”, que injeta solvente durante todo o tempo de análise. Assim, verifica-se
que a injeção de solvente até o sexto ano já foi suficiente para atingir o mesmo patamar de
recuperação final do “Modelo 15% Solvente (SASCG)”.

Figura 5. 37. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). Interrupção definitiva da injeção de solvente. Reservatório
“SASCG”.

Considerando a fração recuperada final e o volume de solvente injetado, verifica-se
que, dentre os modelos analisados nas subseções 5.1.7.1, 5.1.7.2 e 5.1.7.3, aquele que
apresentou o resultado mais favorável foi o “Int6a (SASCG)”, que injetou solvente apenas nos
seis primeiros anos e recuperou, ao final do tempo de análise, em torno de 47% do óleo do
reservatório. O modelo “2a2a (SASCG)” também injetou solvente durante seis anos, só que
de forma alternada, recuperando, ao final do tempo de análise, apenas 35% do óleo do
reservatório. Portanto, em termos de fração recuperada, foi mais vantajosos injetar o solvente
continuamente já nos primeiros anos.
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5.1.7.3.1. Análise da taxa de calor injetado por volume de óleo produzido reservatório “SASCG”
O cálculo da taxa de calor injetado no reservatório foi abordado na subseção 2.7.6.
Para os modelos em questão, o vapor foi injetado a uma vazão de 20 m3/dia de água fria
equivalente para um título de 55%, o que, de acordo com os cálculos realizados, corresponde
a uma taxa de

de calor injetado no reservatório.

A Figura 5.38 mostra a razão, a cada instante, entre o calor injetado no reservatório e o
volume de óleo produzido (sem contabilizar o solvente) versus tempo para os modelos “0%
Solvente (SASCG)”, “15% Solvente (SASCG)” e “Int6a (SASCG)”. A descrição desses
modelos já foi apresentada nas Tabelas 5.3, 5.4 e 5.8. Observa-se que, nos quatro primeiros
anos, as curvas praticamente coincidiram. Logo após o quarto ano, as curvas dos modelos que
injetam solvente sofreram um declínio brusco, em virtude do pico de vazão alcançado com a
chegada antecipada do banco de óleo ao poço produtor.

Figura 5. 38. Razão instantânea entre o calor injetado no reservatório e o volume de óleo
produzido (sem contabilizar o solvente). Reservatório “SASCG”.

Ainda na Figura 5.38, percebe-se que ao final do quinto ano, por exemplo, o modelo
“Int6a (SASCG)” injetava cerca de
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enquanto que, no mesmo período, o “Modelo 0% Solvente (SASCG)” injetava em torno de
por m3STD de óleo produzido. O comportamento das curvas dos modelos “15%
Solvente (SASCG)” e “Int6a (SASCG)” indica que ambos apresentaram eficiências
energéticas semelhantes no decorrer do tempo de análise, apesar dos diferentes volumes de
solvente injetado.

A Figura 5.39 mostra a razão acumulada entre o calor injetado no reservatório e o
volume de óleo produzido (sem contabilizar o solvente) versus tempo para os modelos em
questão. Observa-se que, nos quatro primeiros anos, as curvas praticamente coincidiram, o
que já era previsto pelo que foi apresentado na Figura 5.38. Ao final do tempo de análise, os
modelos “15% Solvente (SASCG)” e “Int6a (SASCG)” injetaram cerca de

de

calor para cada m3STD de óleo produzido, enquanto que o “Modelo 0% Solvente (SASCG)”
injetou em torno de

por m3STD de óleo produzido, ou seja, uma quantidade mais

de cinco vezes maior. Trata-se de um resultado importante e que pode ter reflexos sob os
pontos de vista ambiental e econômico.

Figura 5. 39. Razão acumulada entre o calor injetado no reservatório e o volume de óleo
produzido (sem contabilizar o solvente). Reservatório “SASCG”.
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5.1.8. Análise da produção acumulada líquida de óleo (Nplíq) - reservatório
“SASCG”
Conforme mencionado na subseção 2.7.7, o Nplíq deduz da produção de óleo os custos
relativos ao vapor e ao solvente injetados. Os cálculos foram realizados segundo a Equação
(2.95), mostrada na referida subseção. Para o n-pentano, foi considerada uma ROSL (razão
óleo-solvente limite) de 1,2.

A Figura 5.40 mostra a produção acumulada líquida de óleo versus tempo para os
modelos em questão e para os modelos “5% Solvente (SASCG)” e “10% Solvente (SASCG)”.
Observa-se que o melhor resultado foi obtido pelo modelo “Int6a (SASCG)”, com uma
produção acumulada líquida final em torno de 12.500,0 m3STD de óleo, enquanto que o
“Modelo 0% Solvente (SASCG)” obteve um valor negativo de aproximadamente 3.000,0
m3STD. Com exceção da curva referente a este último modelo, as demais apresentam um
comportamento ascendente, indicando que, com a continuidade do processo e/ou a utilização
de maiores vazões de injeção, ainda seria possível obter valores maiores de produção
acumulada líquida.

Figura 5. 40. Produção acumulada líquida de óleo versus tempo. Reservatório “SASCG”.
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5.1.9. Análise do valor presente líquido (VPL) - reservatório “SASCG”
As definições dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas bem como as
equações aplicadas para o cálculo do VPL foram apresentadas na seção 2.8. Foi considerada a
cotação do petróleo WTI (“West Texas Intermediate”) de US$ 83,49/STB, obtida em
01/06/2012 no “site” g1.globo.com/economia. Na referida data, o dólar estava cotado a R$
2,037.

Trata-se de uma análise simplificada, pois alguns valores, como o preço do óleo e o
custo de produção, foram mantidos fixos durante todo o tempo de projeto. Por se tratar de
dados de mercado, optou-se por não fazer projeções. Os preços de compra dos solventes
foram considerados como percentuais do preço do óleo.

As Tabelas 5.9 e 5.10 mostram, respectivamente, a nomenclatura e os valores dos
parâmetros utilizados nos cálculos das receitas para cada um dos três cenários analisados:
pessimista (cenário 1 - SASCG), moderado (cenário 2 - SASCG) e otimista (cenário 3 SASCG). A mesma nomenclatura será utilizada para os demais reservatórios analisados nesta
tese.

Tabela 5. 9. Nomenclatura dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas.
Nomenclatura

Parâmetro

i

Taxa de desconto, em %

Fp

Fator de produção líquido do óleo

C

Custo de geração do vapor em relação ao preço do petróleo

Cóleo

Preço do petróleo, em R$/STB

Cs (n-C5)

Preço do n-C5 injetado, em R$/STB

Cs (n-C9)

Preço do n-C9 injetado, em R$/STB
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Tabela 5. 10. Valores dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas para cada um dos
três cenários analisados. Reservatório “SASCG”.
Cs

Cs

(n-C5)

(n-C9)

0,12

1,5 x Cóleo

1,2 x Cóleo

10 0,90

0,10

1,2 x Cóleo

1,0 x Cóleo

8

0,08

1,0 x Cóleo

0,8 x Cóleo

Cenário

Nomenclatura

i

Fp

Pessimista

1 - SASCG

12 0,85

Moderado

2 - SASCG

Otimista

3 - SASCG

0,95

C

As Figuras 5.41, 5.42 e 5.43 mostram as curvas de VPL versus tempo para os modelos
em questão considerando, respectivamente, os cenários 1 - SASCG, 2 - SASCG e 3 - SASCG.
Observa-se que, para o cenário 1 - SASCG, todos os modelos apresentaram VPL´s negativos
ao longo do tempo de análise. Para o cenário 2 - SASCG, apenas o modelo “Int6a (SASCG)”
apresentou VPL positivo, porém muito baixo. Para o cenário 3 - SASCG, percebe-se que os
modelos “10% Solvente (SASCG)”, “15% Solvente (SASCG)” e “Int6a (SASCG)”
apresentaram VPL´s positivos ao final do tempo de análise. Nos três casos, as curvas só
passaram a ascender após o quarto ano, quando o banco de óleo aquecido chegou ao poço
produtor.

Figura 5. 41. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 1 - SASCG (pessimista).
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Figura 5. 42. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 2 - SASCG (moderado).

Figura 5. 43. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 3 - SASCG (otimista).

Ainda na Figura 5.43, observa-se que os modelos “Int6a (SASCG)” e “15% Solvente
(SASCG)” apresentaram, ao final do tempo de análise, VPL´s praticamente iguais. O fato de
ambos apresentarem recuperações finais de óleo semelhantes (como pôde ser visualizado na
Figura 5.37) e do modelo “Int6a (SASCG)” injetar um menor volume de solvente foi, de certa
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forma, balanceado pelo maior volume de solvente produzido pelo “Modelo 15% Solvente
(SASCG)”, o que acabou gerando receitas similares.

5.1.9.1.

Análise do VPL para as vazões de 35 m3/dia e 50 m3/dia de vapor
injetado - reservatório “SASCG”

As análises desenvolvidas a partir da subseção 5.1.3 até então tomaram por base a
injeção de 20 m3/dia de vapor e os respectivos percentuais em volume de solvente injetado
(5%, 10% e 15%). Nesta subseção, serão mostradas as curvas de VPL obtidas para o
reservatório “SASCG” a partir da utilização das outras vazões de injeção de vapor (35 m3/dia
e 50 m3/dia) e solvente5. Para essas vazões, o solvente que promoveu as maiores recuperações
foi o n-nonano.

Para estudar o efeito do volume de solvente injetado e fazer uma comparação com o
caso do vapor injetado sem solvente, foram utilizados os modelos descritos nas Tabelas 5.11 e
5.12.

Tabela 5. 11. Atributos operacionais. Modelos com 0%, 5%, 10% e 15% de solvente injetado
para uma vazão de 35 m3/dia de vapor. Reservatório “SASCG”.

Parâmetro

Vazão de Injeção
de Vapor (m3/dia)

Modelo 0%

Modelo 5%

Modelo 10%

Modelo 15%

Solvente_Qv35

Solvente_Qv35

Solvente_Qv35

Solvente_Qv35

(SASCG)

(SASCG)

(SASCG)

(SASCG)

35

35

35

35

0

5

10

15

-

n-Nonano

n-Nonano

n-Nonano

Volume de Solvente
Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%)
Solvente

5

Constitui-se, inclusive, numa tentativa de acelerar a chegada do banco de óleo ao poço produtor, antecipando,
assim, as receitas.
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Tabela 5. 12. Atributos operacionais. Modelos com 0%, 5%, 10% e 15% de solvente injetado
para uma vazão de 50 m3/dia de vapor. Reservatório “SASCG”.

Parâmetro

Vazão de Injeção
de Vapor (m3/dia)

Modelo 0%

Modelo 5%

Modelo 10%

Modelo 15%

Solvente_Qv50

Solvente_Qv50

Solvente_Qv50

Solvente_Qv50

(SASCG)

(SASCG)

(SASCG)

(SASCG)

50

50

50

50

0

5

10

15

-

n-Nonano

n-Nonano

n-Nonano

Volume de Solvente
Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%)
Solvente

As Figuras 5.44, 5.45 e 5.46 mostram as curvas de VPL versus tempo para os modelos
da Tabela 5.11 (35 m3/dia de vapor injetado), considerando, respectivamente, os cenários 1 SASCG, 2 - SASCG e 3 - SASCG. Observa-se que, para o cenário 1 - SASCG, apenas os
modelos que injetam solvente apresentaram VPL´s positivos ao final do tempo de análise.
Para o cenário 2 - SASCG, percebe-se, por exemplo, que o “Modelo 15% Solvente_Qv35
(SASCG)” apresentou um VPL de aproximadamente R$ 7.000.000 ao final do tempo de
análise, enquanto que “Modelo 0% Solvente_Qv35 (SASCG)”, que só injeta vapor, obteve
um VPL em torno de R$ 2.500.000. Para o cenário 3 - SASCG, otimista, verifica-se que o
“Modelo 15% Solvente_Qv35 (SASCG)” promoveu, ao final do tempo de análise, um ganho
de R$ 9.000.000 em relação ao VPL alcançado pelo “Modelo 0% Solvente_Qv35 (SASCG)”.
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Figura 5. 44. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 35 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 1 - SASCG (pessimista).

Figura 5. 45. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 35 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 2 - SASCG (moderado).

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

120

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

Capítulo V: Resultados e discussões

∆VPL = R$ 9.000.000

Figura 5. 46. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 35 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 3 - SASCG (otimista).

As Figuras 5.47, 5.48 e 5.49 mostram as curvas de VPL versus tempo para os modelos
da Tabela 5.12 (50 m3/dia de vapor injetado), considerando, respectivamente, os cenários 1 SASCG, 2 - SASCG e 3 - SASCG. Observa-se que, para o cenário 1 - SASCG, apenas o
“Modelo 15% Solvente_Qv50 (SASCG)” apresentou VPL negativo ao final do tempo de
análise, provavelmente por ter produzido antecipadamente uma fração significativa de óleo do
reservatório, em relação aos demais modelos, e ainda continuar injetando um grande volume
de fluidos. Para o cenário 2 - SASCG, percebe-se, por exemplo, que o “Modelo 15%
Solvente_Qv50 (SASCG)” apresentou um VPL de aproximadamente R$ 7.000.000 ao final
do tempo de análise, enquanto que “Modelo 0% Solvente_Qv50 (SASCG)”, que só injeta
vapor, obteve um VPL em torno de R$ 4.500.000. Para o cenário 3 - SASCG, otimista,
verifica-se que o “Modelo 15% Solvente_Qv50 (SASCG)” promoveu, ao final do tempo de
análise, um ganho de R$ 8.000.000 em relação ao VPL alcançado pelo “Modelo 0%
Solvente_Qv50 (SASCG)”.
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Figura 5. 47. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 50 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 1 - SASCG (pessimista).

Figura 5. 48. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 50 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 2 - SASCG (moderado).
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∆VPL = R$ 8.000.000

Figura 5. 49. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 50 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 3 - SASCG (otimista).

Realizando uma análise geral das curvas de VPL apresentadas nas Figuras 5.41, 5.42,
5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48 e 5.49, percebe-se que o aumento da vazão de injeção de 20
m3/dia para 35 m3/dia e 50 m3/dia antecipou as receitas. Tal resultado pode ser justificado,
basicamente, pelo fato das maiores vazões de injeção promoverem uma antecipação da
chegada do banco de óleo do reservatório ao poço produtor e uma recuperação mais rápida do
solvente injetado.

A Tabela 5.13 mostra um resumo, para cada um dos três cenários, dos acréscimos no
VPL final que os modelos “15% Solvente (SASCG)”, “15% Solvente_Qv35 (SASCG)” e
“15% Solvente_Qv50 (SASCG)” promoveram, respectivamente, em relação aos modelos “0%
Solvente (SASCG)”, “0% Solvente_Qv35 (SASCG)” e “0% Solvente_Qv50 (SASCG)”, que
só injetam vapor. Percebe-se que o “Modelo 15% Solvente_Qv35 (SASCG)” promoveu os
maiores acréscimos de VPL, considerando os três cenários analisados.
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Tabela 5. 13. Acréscimos no VPL final em relação aos modelos que só injetam vapor.
Reservatório “SASCG”.
Modelo
15% Solvente
(SASCG)
15% Solvente_Qv35
(SASCG)
15% Solvente_Qv50
(SASCG)

5.1.9.2.

∆VPL (R$)

∆VPL (R$)

∆VPL (R$)

(Cenário 1 - SASCG)

(Cenário 2 - SASCG)

(Cenário 3 - SASCG)

750.000

3.500.000

7.500.000

1.100.000

4.500.000

9.000.000

-1.500.000

2.500.000

8.000.000

Otimização da vazão de injeção de vapor em termos de VPL
máximo - reservatório “SASCG”

Concluindo a análise técnico-econômica simplificada inerente ao reservatório em
questão, foi realizada uma otimização da vazão de injeção de vapor, em termos de VPL
máximo, considerando o cenário 2 - SASCG (moderado) e a adição individual dos solventes
n-C5 e n-C9. As Tabelas 5.14 e 5.15 mostram a nomenclatura e a descrição dos modelos
utilizados.

Tabela 5. 14. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na otimização da vazão de
injeção de vapor. Solvente: n-C5. Reservatório “SASCG”.
Modelo

Descrição

Modelo 15% Solvente_Qv15C5 (SASCG)

15 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv20C5 (SASCG)

20 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv30C5 (SASCG)

30 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv40C5 (SASCG)

40 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv50C5 (SASCG)

50 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv60C5 (SASCG)

60 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv70C5 (SASCG)

70 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv80C5 (SASCG)

80 m3/dia de vapor + 15% de n-C5
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Tabela 5. 15. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na otimização da vazão de
injeção de vapor. Solvente: n-C9. Reservatório “SASCG”.
Modelo

Descrição

Modelo 15% Solvente_Qv15C9 (SASCG)

15 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv20C9 (SASCG)

20 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv30C9 (SASCG)

30 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv40C9 (SASCG)

40 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv50C9 (SASCG)

50 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv60C9 (SASCG)

60 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv70C9 (SASCG)

70 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv80C9 (SASCG)

80 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

A Figura 5.50 mostra as curvas de VPL versus tempo para os modelos da Tabela 5.14.
Observa-se que os modelos que injetaram 60 m3/dia, 70 m3/dia e 80 m3/dia de vapor
obtiveram VPL´s positivos antes mesmo do quarto ano, em função da antecipação das receitas
que esses modelos promoveram em relação aos demais. Percebe-se ainda que os modelos que
injetaram 15 m3/dia e 20 m3/dia de vapor apresentaram VPL´s negativos ao longo de todo o
tempo de análise.

Figura 5. 50. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Injeção de vapor + 15% de n-C5.
Cenário 2 - SASCG (moderado).
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A Figura 5.51 mostra as curvas de VPL versus tempo para os modelos da Tabela 5.15.
Observa-se que os modelos que injetaram 80 m3/dia e 70 m3/dia de vapor obtiveram VPL´s
positivos antes mesmo do quarto ano, em função da antecipação das receitas que esses
modelos promoveram em relação aos demais. Os picos de VPL atingidos por tais modelos
foram bastante próximos daquele alcançado pelo modelo que injetou 60 m3/dia de vapor,
como pode ser observado pela região circulada. Percebe-se ainda que os modelos que
injetaram 15 m3/dia e 20 m3/dia de vapor apresentaram VPL´s negativos ao longo de todo o
tempo de análise.

Figura 5. 51. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Injeção de vapor + 15% de n-C9.
Cenário 2 - SASCG (moderado).

Ainda nas Figuras 5.50 e 5.51, é importante notar que a maioria das curvas atingiu um
pico de VPL positivo ao longo do tempo de análise, apresentando, em seguida, um
comportamento de declínio. Assim, em cada um desses picos, é possível identificar o
respectivo período em que a injeção de fluidos no reservatório possa talvez ser interrompida
como uma forma de tentar manter ou, até mesmo, incrementar o VPL obtido.

A Figura 5.52 mostra as curvas de VPL máximo versus vazão de injeção de vapor para
os solventes n-C5 e n-C9. Foram utilizados os picos de VPL obtidos pelas curvas das Figuras
5.50 e 5.51 e as respectivas vazões de injeção de vapor. Observa-se, através das regiões
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

126

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

Capítulo V: Resultados e discussões

circuladas, que há, para cada uma das duas curvas, um ponto máximo, referente à vazão
“ótima” de injeção. Para o caso do n-C5, esse ponto corresponde a uma vazão de 50 m3/dia de
vapor e 15% de n-C5, para a qual foi obtido um VPLMÁX em torno de R$ 8.400.000. Já para o
caso do n-C9, esse ponto corresponde a uma vazão de 70 m3/dia de vapor e 15% de n-C9,
para a qual foi obtido um VPLMÁX em torno de R$ 10.100.000.

70 m3/dia de vapor + 15% de n-C9;
VPLMÁX ≈ R$ 10.100.000
50 m3/dia de vapor + 15% de n-C5;
VPLMÁX ≈ R$ 8.400.000

Figura 5. 52. Valor presente líquido máximo (VPLMÁX) versus vazão de injeção de vapor
(m3/dia). Cenário 2 - SASCG (moderado).

5.2.

Reservatório com aquífero - “A”

As características do reservatório “A” foram mostradas nas Tabelas 4.1 e 4.2. Para
verificar a influência de alguns parâmetros operacionais sobre a recuperação de óleo, foi
realizada uma análise de sensibilidade para este reservatório.

5.2.1. Análise de sensibilidade - reservatório “A”
A Figura 5.53 mostra, através do diagrama de Pareto, a influência dos parâmetros e
das interações entre eles sobre a fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido) ao final do tempo de análise. Percebe-se que o efeito linear da vazão de injeção de
vapor, “(1)Qvinj(L)”, foi o mais significativo, seguido do efeito linear da porcentagem de
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solvente injetado, “(2)% de Solvente(L)”. O efeito quadrático da porcentagem de solvente
injetado, “% de Solvente(Q)”, não influenciou significativamente a resposta considerada.

(1)Qvinj(L)

66.76771

(2)% de Solvente(L)

30.69103

(3)Solvente(L)

-20.0137

1L-2L

14.3893

Qvinj(Q)

8.673425

Solvente(Q)

7.463306

2L-3L

-4.24388

1Q-3L

-3.18793

1Q-2L

3.021774
1.922947
1.320365
1.055215
.9733559

% de Solvente(Q)

.9297477
-.795568
-.665105
-.58929
.2547684
p=.05

Figura 5. 53. Diagrama de Pareto. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar
o solvente produzido). Reservatório “A”.

Ainda na Figura 5.53, observa-se que o efeito linear do tipo de solvente injetado,
“(3)Solvente(L)”, é negativo, ou seja, está associado à redução da fração recuperada de óleo.
Assim, quanto maior o valor desse parâmetro, menor a recuperação de óleo obtida,
considerando os intervalos analisados e as características do reservatório em questão.

5.2.2. Análise das interações entre os parâmetros - reservatório “A”
As Figuras 5.54, 5.55 e 5.56 mostram, respectivamente, as superfícies de resposta para
os solventes n-C5, n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.) e n-C9. Observa-se que, nos três
casos, as maiores frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) foram
obtidas para as combinações que apresentaram as maiores vazões de injeção de vapor
(“Qvinj”) com os maiores volumes de solvente injetado (“% de Solvente”). Percebe-se ainda
que, ao contrário do que foi observado para o reservatório sem aquífero e sem capa de gás
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(“SASCG”), a fração recuperada de óleo apresentou um aumento considerável com o
incremento da porcentagem de solvente injetado (“% de Solvente”).

Figura 5. 54. Interação entre a vazão de injeção de vapor e a porcentagem de solvente
injetado. Solvente: n-C5. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “A”.
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Figura 5. 55. Interação entre a vazão de injeção de vapor e a porcentagem de solvente
injetado. Solventes: n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.). Resposta: fração recuperada final de
óleo (sem contabilizar o solvente produzido). Reservatório “A”.

Figura 5. 56. Interação entre a vazão de injeção de vapor e a porcentagem de solvente
injetado. Solvente: n-C9. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “A”.
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As Figuras 5.57, 5.58 e 5.59 mostram, respectivamente, as superfícies de resposta para
as vazões de 20 m3/dia, 35 m3/dia e 50 m3/dia de vapor injetado, considerando como resposta
a fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) ao final do tempo de
análise. Percebe-se que, nos três casos, as maiores frações recuperadas de óleo foram obtidas
para as combinações que apresentaram os maiores volumes de solvente injetado (“% de
Solvente”) com o tipo de solvente mais leve (“Solvente”).

Figura 5. 57. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 20
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “A”.
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Figura 5. 58. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 35
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “A”.

Figura 5. 59. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 50
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “A”.
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A Tabela 5.16 mostra as produções acumuladas finais de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) e os respectivos “deltaNp´s” finais referentes às simulações realizadas
para o reservatório em questão.

Tabela 5. 16. Produção acumulada final de óleo (s/ contabilizar o solvente produzido) e
“deltaNp” final para as simulações realizadas. Reservatório “A”.
Caso

Qvinj
3

% de

Solvente

Np

“deltaNp”

STD)

(m3STD)

n-C5

6288,9

2582,9

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

6081,5

2375,5

20

5

n-C9

4063,5

357,5

31

20

10

n-C5

7460,3

3754,2

32

20

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

7078,5

3372,5

33

20

10

n-C9

4365,5

659,5

34

20

15

n-C5

9463,6

5757,6

35

20

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

7974,2

4268,2

36

20

15

n-C9

4767,7

1061,6

37

35

5

n-C5

11691,7

6350,4

38

35

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

11358,7

6017,4

39

35

5

n-C9

8757,8

3416,5

40

35

10

n-C5

15849,2

10507,9

41

35

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

14221,5

8880,2

42

35

10

n-C9

10876,4

5535,1

43

35

15

n-C5

18863,7

13522,4

44

35

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

18087,4

12746,2

45

35

15

n-C9

13371,8

8030,5

46

50

5

n-C5

15223,9

6961,6

47

50

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

14725,0

6462,8

48

50

5

n-C9

12556,6

4294,4

49

50

10

n-C5

20087,8

11825,6

50

50

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

19419,4

11157,1

51

50

10

n-C9

16841,0

8578,8

52

50

15

n-C5

23462,5

15200,3

53

50

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

23176,4

14914,2

54

50

15

n-C9

20054,9

11792,7

Vapor20 - A

20

0

-

3706,0

-

Vapor35 - A

35

0

-

5341,3

-

Vapor50 - A

50

0

-

8262,2

-

(m /dia)

Solvente

28

20

5

29

20

30

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

3

(m

133

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

Capítulo V: Resultados e discussões

A Figura 5.60 mostra as curvas de nível referentes ao acréscimo na produção
acumulada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) que os modelos com solvente
proporcionaram em relação aos casos da injeção do vapor puro (“deltaNp”) ao final do tempo
de análise. Observa-se que, mantendo-se as demais variáveis constantes, os maiores
“deltaNp´s” foram obtidos para as seguintes combinações: altas vazões de injeção de vapor
(“Qvinj”) com elevadas porcentagens de solvente injetado (“% de Solvente”), altas vazões de
injeção de vapor (“Qvinj”) com o tipo de solvente mais leve (“Solvente”) e elevadas
porcentagens de solvente injetado (“% de Solvente”) com o tipo de solvente mais leve
(“Solvente”).

% de Solvente

1.0
0.5

Máxima Resposta
0.0
-0.5
-1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Qvinj
1

Solvente

Solvente

1

0

-1
-1.0

-0.5

0.0
Qvinj

0.5

1.0

0

-1
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

% de Solvente

Figura 5. 60. Curvas de nível. Resposta: “deltaNp” final. Reservatório “A”.

A análise acima forneceu, portanto, as regiões “ótimas” de trabalho para as diversas
interações entre os parâmetros operacionais, tomando-se, como base, a função objetivo
“deltaNp”. A Tabela 5.17 mostra os níveis “otimizados” desses parâmetros e os respectivos
valores. O caso que apresenta essa configuração operacional foi chamado de “Modelo 15%
Solvente (A)”, em referência à porcentagem de solvente injetado (15%) e ao reservatório em
questão (“A”).
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Tabela 5. 17. Níveis “otimizados” dos parâmetros operacionais e seus respectivos valores.
“Modelo 15% Solvente (A)”. Reservatório “A”.
Nível

Parâmetro

“Otimizado”

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) - “Qvinj”
Volume de Solvente Injetado / Volume de Vapor
Injetado (%) - “% de Solvente”
Solvente - “Solvente”

Valor

+1

50

+1

15

-1

n-Pentano

Para estudar o efeito do volume de solvente injetado e fazer uma comparação com o
caso do vapor injetado sem solvente, também foram utilizados os modelos descritos na Tabela
5.18.
Tabela 5. 18. Atributos operacionais. “Modelo 0% Solvente (A)”, “Modelo 5% Solvente (A)”
e “Modelo 10% Solvente (A)”.

Parâmetro
Vazão de Injeção de Vapor (m /dia) - “Qvinj”
3

Modelo 0%

Modelo 5%

Modelo 10%

Solvente

Solvente

Solvente

(A)

(A)

(A)

50

50

50

0

5

10

-

n-Pentano

n-Pentano

Volume de Solvente Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%) - “% de Solvente”
Solvente - “Solvente”

5.2.3. Análise da recuperação de óleo versus volume poroso injetado (VPI) reservatório “A”
A Figura 5.61 mostra as curvas de fração recuperada de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) versus volume poroso injetado (VPI) para os modelos em questão. Aqui
foram considerados os volumes injetados de vapor e n-pentano. Observa-se que a maior
recuperação de óleo ocorreu para o “Modelo 15% Solvente (A)”. Para 1,40 VPI, por exemplo,
a fração recuperada de óleo obtida por tal modelo foi de 0,175, enquanto que, para o “Modelo
0% Solvente (A)”, a recuperação obtida foi de 0,05.
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Fr = 0,175
1,40 VPI

Fr = 0,05

Figura 5. 61. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). 50 m3/dia de vapor injetado. Reservatório “A”.

Observa-se ainda que, até 1,10 VPI, as curvas praticamente coincidiram, pois o banco
de óleo aquecido ainda não havia chegado ao poço produtor. Daí em diante, os modelos que
injetam solvente passaram a apresentar maiores frações recuperadas, em virtude da
antecipação da produção que eles promoveram em relação ao modelo que só injeta vapor.

Comparando-se a figura anterior com a Figura 5.25, referente ao reservatório
“SASCG”, verifica-se que, na anterior, foram necessários maiores VPI´s para se atingir
patamares de recuperação equivalentes aos atingidos na Figura 5.25. A questão é que a água
proveniente do aquífero promove um contra fluxo ascendente no reservatório, resfriando o
vapor e reduzindo sua eficiência de varrido. Daí a necessidade de uma maior vazão de injeção
para compensar os efeitos acima citados.

Nesse ponto, é onde o efeito miscível do solvente assume um papel importantíssimo, o
que pode ser justificado, na figura anterior, pelas recuperações finais alcançadas: 0,46, pelo
“Modelo 15% Solvente (A)”, e apenas 0,16 pelo “Modelo 0% Solvente (A)”, que só injeta
vapor.
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As Figuras 5.62, 5.63, 5.64 e 5.65 mostram os mapas de temperatura no plano vertical
entre os poços para dois modelos que injetam 50 m3/dia de vapor e 15% de n-C9. Os mapas
de cima referem-se ao reservatório “A”, que apresenta aquífero, enquanto que os mapas de
baixo referem-se ao reservatório “SASCG”, que não possui aquífero. Percebe-se, de um modo
geral, que o aquecimento do reservatório “A” não é tão efetivo quanto o aquecimento do
reservatório “SASCG”. Ao final do quinto ano (31/12/2004), por exemplo, é possível
perceber, através das regiões circuladas, que enquanto o reservatório “SASCG” já está
praticamente todo aquecido pelo vapor, o reservatório “A” ainda apresenta uma considerável
área “fria”.

Modelo c/ aquífero

Modelo s/ aquífero

Figura 5. 62. Mapas de temperatura no plano vertical entre os poços em 31/12/2000. Injeção
de 50 m3/dia de vapor e 15% de n-C9. Reservatório com aquífero (mapa de cima) e
reservatório sem aquífero (mapa de baixo).
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Modelo c/ aquífero

Modelo s/ aquífero

Figura 5. 63. Mapas de temperatura no plano vertical entre os poços em 31/12/2002. Injeção
de 50 m3/dia de vapor e 15% de n-C9. Reservatório com aquífero (mapa de cima) e
reservatório sem aquífero (mapa de baixo).

Modelo c/ aquífero

Modelo s/ aquífero

Figura 5. 64. Mapas de temperatura no plano vertical entre os poços em 31/12/2004. Injeção
de 50 m3/dia de vapor e 15% de n-C9. Reservatório com aquífero (mapa de cima) e
reservatório sem aquífero (mapa de baixo).
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Modelo c/ aquífero

Modelo s/ aquífero

Figura 5. 65. Mapas de temperatura no plano vertical entre os poços em 31/12/2006. Injeção
de 50 m3/dia de vapor e 15% de n-C9. Reservatório com aquífero (mapa de cima) e
reservatório sem aquífero (mapa de baixo).

5.2.4. Análise da recuperação de óleo versus volume poroso injetado de água
fria equivalente (VPIW) - reservatório “A”
A Figura 5.66 mostra as curvas de fração recuperada de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) versus volume poroso injetado de água fria equivalente (VPIW) para os
modelos em questão. Percebe-se, por exemplo, que, para alcançar uma fração recuperada de
0,15, o modelo que só injeta vapor precisou de aproximadamente 2,30 VPIW, enquanto que o
“Modelo 15% Solvente (A)” precisou de apenas 1,20 VPIW. Considerando o volume poroso
da zona de óleo do reservatório em questão (78.000 m3), isso representa uma economia de
aproximadamente 540.000 bbl de água para uma mesma fração recuperada obtida (0,15).
Trata-se de um resultado que pode ser bastante interessante sob os pontos de vista ambiental e
econômico.
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2,30 VPIW

1,20 VPIW

Fr = 0,15

Fr = 0,15

Figura 5. 66. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado de água fria equivalente (VPIW). 50 m3/dia de vapor injetado.
Reservatório “A”.

5.2.5. Análise do volume de óleo produzido por volume de solvente injetado reservatório “A”
A Figura 5.67 mostra a razão entre o volume de óleo produzido e o volume de solvente
injetado ao final de cada ano para o “Modelo 15% Solvente (A)”. As colunas azuis referem-se
às produções anuais do óleo do reservatório, ou seja, não incluindo o solvente produzido. As
colunas vermelhas referem-se às produções anuais do óleo do reservatório somadas às
respectivas produções anuais do solvente injetado. Ou seja, a diferença de altura entre cada
par de colunas representa, para cada ano, a razão entre o volume de solvente produzido e o
volume de solvente injetado.
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Figura 5. 67. Volume anual de óleo produzido dividido por volume anual de solvente
injetado. “Modelo 15% Solvente (A)”.

Até o 4º ano de projeto, verifica-se a equiparação das colunas, indicando que não
houve produção de solvente nesse período. As maiores razões entre os volumes ocorreram no
6º ano, quando foram produzidos aproximadamente 3,2 m3STD de óleo do reservatório para
cada m3STD de solvente injetado. Observando a diferença de altura entre as colunas, verifica-se
que, ao final do 6º ano, foi produzido aproximadamente 1,5 m3STD de solvente para cada
m3STD de solvente injetado. No 10º ano, produziu-se praticamente 1,0 m3STD de solvente para
cada m3STD de solvente injetado.

5.2.6. Análise da interrupção da injeção de solvente - reservatório “A”
Em virtude dos resultados desfavoráveis obtidos através das estratégias de injeção
alternada analisadas na subseção 5.1.7 para o reservatório “SASCG” e tendo em vista a
importância do efeito miscível do solvente destacada na subseção 5.2.3, optou-se por realizar,
para o reservatório “A”, apenas a interrupção definitiva da injeção contínua de solvente.

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

141

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

5.2.6.1.

Capítulo V: Resultados e discussões

Interrupção definitiva da injeção de solvente - reservatório “A”

A Tabela 5.19 mostra a nomenclatura e a descrição dos modelos utilizados nesta
análise. Com exceção do volume de solvente injetado, todos apresentam as mesmas
características do “Modelo 15% Solvente (A)”, que injeta vapor e solvente durante todo o
tempo de análise.

Tabela 5. 19. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na análise da interrupção
definitiva da injeção de solvente. Reservatório “A”.
Modelo

Descrição

Int9a (A)

Solvente injetado durante os 9 primeiros anos

Int8a (A)

Solvente injetado durante os 8 primeiros anos

Int7a (A)

Solvente injetado durante os 7 primeiros anos

Int6a (A)

Solvente injetado durante os 6 primeiros anos

Int5a (A)

Solvente injetado durante os 5 primeiros anos

Int4a (A)

Solvente injetado durante os 4 primeiros anos

Int3a (A)

Solvente injetado durante os 3 primeiros anos

Int2a (A)

Solvente injetado durante os 2 primeiros anos

Int1a (A)

Solvente injetado durante o 1º ano

Na Figura 5.68, estão registradas as frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) obtidas pelos modelos em questão versus volume poroso injetado.
Observa-se que os modelos “Int5a (A)”, “Int6a (A)”, “Int7a (A)”, “Int8a (A)” e “Int9a (A)”
apresentaram praticamente a mesma fração recuperada final do “Modelo 15% Solvente (A)”,
que injeta solvente durante todo o tempo de análise. Assim, verifica-se que a injeção de
solvente até o quinto ano já foi suficiente para atingir o mesmo patamar de recuperação final
do “Modelo 15% Solvente (A)”.
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Figura 5. 68. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). Interrupção definitiva da injeção de solvente. Reservatório
“A”.

5.2.7. Análise da produção acumulada líquida de óleo (Nplíq) - reservatório
“A”
Conforme mencionado na subseção 2.7.7, o Nplíq deduz da produção de óleo os custos
relativos ao vapor e ao solvente injetados. Os cálculos foram realizados segundo a Equação
(2.95), mostrada na referida subseção. Para o n-pentano, foi considerada uma ROSL (razão
óleo-solvente limite) de 1,2.

A Figura 5.69 mostra a produção acumulada líquida de óleo versus tempo para os
modelos “0% Solvente (A)”, “5% Solvente (A)”, “10% Solvente (A)”, “15% Solvente (A)” e
“Int5a (A)”. Observa-se que todos os modelos em questão apresentaram produções
acumuladas líquidas negativas durante todo o tempo de análise. As produções de óleo obtidas
não compensaram os grandes volumes de vapor e solvente injetados, mesmo no caso do
modelo “Int5a (A)”, que só injetou solvente durante os cinco primeiros anos.
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Figura 5. 69. Produção acumulada líquida de óleo versus tempo. Reservatório “A”.

5.2.8. Análise do valor presente líquido (VPL) - reservatório “A”
A Tabela 5.20 mostra os valores dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas
para cada um dos três cenários analisados: pessimista (cenário 1 - A), moderado (cenário 2 A) e otimista (cenário 3 - A).

Tabela 5. 20. Valores dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas para cada um dos
três cenários analisados. Reservatório “A”.
i

Fp

Nomenclatura

Pessimista

1-A

12 0,85

0,12

1,5 x Cóleo

Moderado

2-A

10 0,90

0,10

1,2 x Cóleo

Otimista

3-A

8

0,08

1,0 x Cóleo

0,95

C

Cs

Cenário

(n-C5)

As Figuras 5.70, 5.71 e 5.72 mostram as curvas de VPL versus tempo para os modelos
em questão considerando, respectivamente, os cenários 1 - A, 2 - A e 3 - A. Observa-se que,
para os três cenários, todos os modelos apresentaram VPL´s negativos ao longo do tempo de
análise. Apesar dos incrementos obtidos na recuperação de óleo (o que pôde ser visualizado
nas Figuras 5.61 e 5.66) e dos volumes de solvente produzido, os custos associados às
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elevadas vazões de vapor e solvente injetados geraram receitas bastante negativas, tornando o
projeto inviável.

Figura 5. 70. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 1 - A (pessimista).

Figura 5. 71. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 2 - A (moderado).
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Figura 5. 72. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 3 - A (otimista).

5.3.

Reservatório com capa de gás - “CG”

As características do reservatório “CG” foram mostradas nas Tabelas 4.1 e 4.2. Para
verificar a influência de alguns parâmetros operacionais sobre a recuperação de óleo, foi
realizada uma análise de sensibilidade para este reservatório.

5.3.1. Análise de sensibilidade - reservatório “CG”
A Figura 5.73 mostra, através do diagrama de Pareto, a influência dos parâmetros e
das interações entre eles sobre a fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido) ao final do tempo de análise. Percebe-se que o efeito linear da vazão de injeção de
vapor, “(1)Qvinj(L)”, foi o mais significativo, seguido do efeito linear da porcentagem de
solvente injetado, “(2)% de Solvente(L)”, e do efeito quadrático da vazão de injeção de vapor,
“Qvinj(Q)”. Observa-se, ainda, que o efeito linear do tipo de solvente injetado,
“(3)Solvente(L)”, é positivo, ou seja, está associado ao aumento da fração recuperada de óleo.
Assim, quanto maior o valor desse parâmetro, maior a recuperação de óleo obtida,
considerando os intervalos analisados e as características do reservatório em questão.
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(1)Qvinj(L)

329.7867

(2)% de Solvente(L)

121.3789

Qvinj(Q)

80.17729

1L-3L

35.33141

2L-3L

19.75792

1Q-2L

17.76317

1L-2L

-11.6806

% de Solvente(Q)

11.36007

1L-3Q

-9.6594

1Q-3L

9.644312

Solvente(Q)

8.627804

1Q-3Q

-5.473

1Q-2Q

-4.81626

(3)Solvente(L)

3.434121
-1.28027
.6793656
.1554107
-.124775
p=.05

Figura 5. 73. Diagrama de Pareto. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar
o solvente produzido). Reservatório “CG”.

5.3.2. Análise das interações entre os parâmetros - reservatório “CG”
As Figuras 5.74, 5.75 e 5.76 mostram, respectivamente, as superfícies de resposta para
as vazões de 20 m3/dia, 35 m3/dia e 50 m3/dia de vapor injetado. Percebe-se que, nos três
casos, as maiores frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) foram
obtidas para as combinações que apresentaram os maiores volumes de solvente injetado (“%
de Solvente”).
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Figura 5. 74. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 20
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “CG”.

Figura 5. 75. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 35
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “CG”.
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Figura 5. 76. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 50
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “CG”.

O fato interessante é que, na Figura 5.74, as maiores recuperações foram obtidas para
as combinações entre elevadas porcentagens em volume de solvente injetado (“% de
Solvente”) e o tipo de solvente (“Solvente”) intermediário, enquanto que, na Figura 5.76, os
melhores resultados foram obtidos para as combinações entre elevadas porcentagens em
volume de solvente injetado (“% de Solvente”) e o tipo de solvente (“Solvente”) mais pesado.
Na subseção 5.1.2, verificou-se que o reservatório “SASCG” apresentou um comportamento
semelhante para altas vazões. Portanto, uma explicação física detalhada de tal comportamento
poderá ser vista remetendo-se à referida subseção.

A Tabela 5.21 mostra as produções acumuladas finais de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) e os respectivos “deltaNp´s” finais referentes às simulações realizadas
para o reservatório em questão. Nessa tabela, também podem ser observados os valores da
vazão de injeção de vapor (“Qvinj”), a porcentagem de solvente injetado (“% de Solvente”) e
o tipo de solvente (“Solvente”) utilizado para cada um dos casos.
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Tabela 5. 21. Produção acumulada final de óleo (s/ contabilizar o solvente produzido) e
“deltaNp” final para as simulações realizadas. Reservatório “CG”.
Caso

Qvinj
3

% de

Solvente

Np

“deltaNp”

STD)

(m3STD)

n-C5

16504,1

13834,7

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

15878,7

13209,4

20

5

n-C9

14178,4

11509,0

58

20

10

n-C5

18368,3

15699,0

59

20

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

18335,1

15665,7

60

20

10

n-C9

16903,3

14233,9

61

20

15

n-C5

19464,2

16794,9

62

20

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

19827,7

17158,4

63

20

15

n-C9

18721,1

16051,7

64

35

5

n-C5

22712,4

8505,7

65

35

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

22737,6

8530,8

66

35

5

n-C9

22519,5

8312,8

67

35

10

n-C5

24843,1

10636,3

68

35

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

25040,4

10833,7

69

35

10

n-C9

25275,4

11068,6

70

35

15

n-C5

26672,2

12465,4

71

35

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

27197,7

12991,0

72

35

15

n-C9

27747,3

13540,6

73

50

5

n-C5

26308,8

2446,1

74

50

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

26491,0

2628,3

75

50

5

n-C9

26702,5

2839,9

76

50

10

n-C5

27794,3

3931,6

77

50

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

28343,7

4481,1

78

50

10

n-C9

28865,0

5002,4

79

50

15

n-C5

28534,8

4672,1

80

50

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

29502,1

5639,5

81

50

15

n-C9

30354,6

6492,0

Vapor20 - CG

20

0

-

2669,3

-

Vapor35 - CG

35

0

-

14206,7

-

Vapor50 - CG

50

0

-

23862,7

-

(m /dia)

Solvente

55

20

5

56

20

57

3

(m

A Figura 5.77 mostra as curvas de nível referentes ao acréscimo na produção
acumulada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) que os modelos com solvente
proporcionaram em relação aos casos da injeção do vapor puro (“deltaNp”) ao final do tempo
de análise. Observa-se que, mantendo-se as demais variáveis constantes, os maiores
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“deltaNp´s” foram obtidos para as combinações de baixas vazões de injeção de vapor
(“Qvinj”) com elevadas porcentagens de solvente injetado (“% de Solvente”). Nas interações
com a vazão de injeção de vapor (“Qvinj”) e com a porcentagem de solvente injetado (“% de
Solvente”), o tipo de solvente (“Solvente”) utilizado não apresentou grande importância sobre
a resposta considerada.

% de Solvente

1.0

Máxima Resposta

0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Qvinj
1

Solvente

Solvente

1

0

-1
-1.0

-0.5

0.0
Qvinj

0.5

1.0

0

-1
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

% de Solvente

Figura 5. 77. Curvas de nível. Resposta: “deltaNp” final. Reservatório “CG”.

A Tabela 5.22 mostra os níveis que promoveram a máxima resposta (tomando-se,
como base, a função objetivo “deltaNp”) para o reservatório em questão e os valores
correspondentes a esses níveis para cada um dos parâmetros analisados. O caso que apresenta
essa configuração operacional foi chamado de “Modelo 15% Solvente (CG)”, em referência à
porcentagem de solvente injetado (15%) e ao reservatório em questão (CG).
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Tabela 5. 22. Níveis que promoveram a máxima resposta (“deltaNp”) e seus respectivos
valores. “Modelo 15% Solvente (CG)”. Reservatório “CG”.
Nível

Parâmetro

Valor

“Otimizado”

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) - “Qvinj”
Volume de Solvente Injetado / Volume de Vapor
Injetado (%) - “% de Solvente”

-1

20

+1

15
n-Pentano (50%

Solvente - “Solvente”

0

Vol.) + n-Nonano
(50% Vol.)

Para estudar o efeito do volume de solvente injetado e fazer uma comparação com o
caso do vapor injetado sem solvente, também foram utilizados os modelos descritos na Tabela
5.23.
Tabela 5. 23. Atributos operacionais. “Modelo 0% Solvente (CG)”, “Modelo 5% Solvente
(CG)” e “Modelo 10% Solvente (CG)”.

Parâmetro
Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) “Qvinj”

Modelo 0%

Modelo 5%

Modelo 10%

Solvente

Solvente

Solvente

(CG)

(CG)

(CG)

20

20

20

0

5

10

n-Pentano (50%

n-Pentano (50%

Vol.) + n-Nonano

Vol.) + n-Nonano

(50% Vol.)

(50% Vol.)

Volume de Solvente Injetado / Volume
de Vapor Injetado (%) - “% de
Solvente”
Solvente - “Solvente”

-

5.3.3. Análise da recuperação de óleo versus volume poroso injetado (VPI) reservatório “CG”
A Figura 5.78 mostra as curvas de fração recuperada de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) versus volume poroso injetado (VPI) para os modelos em questão. Aqui
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foram considerados os volumes injetados de vapor, n-pentano e n-nonano. Observa-se que a
maior recuperação de óleo ocorreu para o “Modelo 15% Solvente (CG)”. Para 1,20 VPI, por
exemplo, a fração recuperada de óleo obtida por tal modelo foi em torno de 0,38, enquanto
que, para o “Modelo 0% Solvente (CG)”, a recuperação obtida foi em torno de 0,06.

1,20 VPI

Fr ≈ 0,38

1,20 VPI

Fr ≈ 0,06

Figura 5. 78. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). 20 m3/dia de vapor injetado. Reservatório “CG”.

Observa-se ainda que, até 0,30 VPI, as curvas praticamente coincidiram. Daí em
diante, os modelos que injetam solvente passaram a apresentar maiores frações recuperadas,
em virtude da antecipação da produção que eles promoveram em relação ao modelo que só
injeta vapor.

Comparando-se a figura anterior com a Figura 5.25, referente ao reservatório
“SASCG”, verifica-se que, na anterior, foram necessários maiores VPI´s para se atingir
patamares de recuperação equivalentes aos atingidos na Figura 5.25. A questão é que a capa
de gás, aquecida pelo vapor injetado, transfere parte de sua energia cinética às moléculas do
solvente, através de colisões. Com isso, a temperatura do solvente se distancia do seu ponto
de orvalho, fazendo com que uma maior quantidade de solvente permaneça no estado gasoso
e diminuindo, portanto, o rendimento do efeito miscível gerado pela condensação do solvente.
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Assim, torna-se necessário a injeção de um maior volume de fluidos, em especial de
vapor, para compensar esse déficit de rendimento.

Para comprovar essa teoria, são mostradas, na Figura 5.79, as frações molares de
solvente na fase gasosa versus tempo para dois modelos: “15% Solvente (CG)”, que apresenta
capa de gás, e “15% Solvente (SASCG)”, que não apresenta. O bloco escolhido para esta
análise foi o 10,10,6, localizado no centro da capa de gás. Observa-se que, logo após o
terceiro ano, o modelo com capa de gás apresentou um aumento considerável na fração molar
de solvente gasoso. À medida que a capa de gás vai sendo drenada (e com a consequente
diminuição da agitação térmica), mais e mais solvente tende a se condensar, o que promove o
declínio da curva.

Modelo c/ capa de gás
Modelo s/ capa de gás

Figura 5. 79. Fração molar de solvente na fase gasosa versus tempo. Modelos “15% Solvente
(CG)” e “15% Solvente (SASCG)”. Bloco 10,10,6.

Ainda na Figura 5.79, é importante observar a diferença de dois anos entre os picos
atingidos pelas curvas. A presença da capa de gás faz com que uma maior quantidade de
solvente permaneça, inicialmente, na fase gasosa e flua com maior mobilidade no meio
poroso, atingindo a região do bloco antecipadamente.
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5.3.4. Análise da recuperação de óleo versus volume poroso injetado de água
fria equivalente (VPIW) - reservatório “CG”
A Figura 5.80 mostra as curvas de fração recuperada de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) versus volume poroso injetado de água fria equivalente (VPIW) para os
modelos em questão. Percebe-se, por exemplo, que, para alcançar uma fração recuperada de
0,05, o modelo que só injeta vapor precisou de 1,05 VPIW, enquanto que o “Modelo 15%
Solvente (CG)” precisou de apenas 0,37 VPIW. Considerando o volume poroso da zona de
óleo do reservatório em questão (60.000 m3), isso representa uma economia de 40.800 m3 (≈
257.000 bbl) de água para se obter a mesma fração recuperada de 0,05.
1,05 VPIW

0,37 VPIW

Fr = 0,05

Fr = 0,05

Figura 5. 80. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado de água fria equivalente (VPIW). 20 m3/dia de vapor injetado.
Reservatório “CG”.

5.3.5. Análise do volume de óleo produzido por volume de solvente injetado reservatório “CG”
A Figura 5.81 mostra a razão entre o volume de óleo produzido e o volume de solvente
injetado ao final de cada ano para o “Modelo 15% Solvente (CG)”. As colunas azuis referemse às produções anuais do óleo do reservatório, ou seja, não incluindo o solvente produzido.
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As colunas vermelhas referem-se às produções anuais do óleo do reservatório somadas às
respectivas produções anuais do solvente injetado. Ou seja, a diferença de altura entre cada
par de colunas representa, para cada ano, a razão entre o volume de solvente produzido e o
volume de solvente injetado.

Figura 5. 81. Volume anual de óleo produzido dividido por volume anual de solvente injetado.
“Modelo 15% Solvente (CG)”.

Verifica-se que a produção do solvente injetado teve início já no 3º ano de projeto. O
contato da capa de gás com o solvente, conforme discutido anteriormente, favorece a
transferência de energia cinética entre as moléculas, facilitando ainda mais o fluxo do
solvente no meio poroso e antecipando, assim, a sua chegada ao poço produtor. As maiores
razões entre os volumes ocorreram no 7º e no 8º ano, quando foram produzidos
aproximadamente 3,2 m3STD de óleo do reservatório para cada m3STD de solvente injetado.
Observando a diferença de altura entre as colunas, verifica-se que, ao final do 7º e do 8º ano,
foi produzido aproximadamente 1,0 m3STD de solvente para cada m3STD de solvente injetado.
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5.3.6. Análise da interrupção da injeção de solvente - reservatório “CG”
Em virtude dos resultados desfavoráveis obtidos através das estratégias de injeção
alternada analisadas na subseção 5.1.7 para o reservatório “SASCG”, optou-se por realizar,
para o reservatório “CG”, apenas a interrupção definitiva da injeção de solvente.

5.3.6.1.

Interrupção definitiva da injeção de solvente - reservatório “CG”

A Tabela 5.24 mostra a nomenclatura e a descrição dos modelos utilizados nesta
análise. Com exceção do volume de solvente injetado, todos apresentam as mesmas
características do “Modelo 15% Solvente (CG)”, que injeta vapor e solvente durante todo o
tempo de análise.

Tabela 5. 24. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na análise da interrupção
definitiva da injeção de solvente. Reservatório “CG”.
Modelo

Descrição

Int9a (CG)

Solvente injetado durante os 9 primeiros anos

Int8a (CG)

Solvente injetado durante os 8 primeiros anos

Int7a (CG)

Solvente injetado durante os 7 primeiros anos

Int6a (CG)

Solvente injetado durante os 6 primeiros anos

Int5a (CG)

Solvente injetado durante os 5 primeiros anos

Int4a (CG)

Solvente injetado durante os 4 primeiros anos

Int3a (CG)

Solvente injetado durante os 3 primeiros anos

Int2a (CG)

Solvente injetado durante os 2 primeiros anos

Int1a (CG)

Solvente injetado durante o 1º ano

Na Figura 5.82, estão registradas as frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) obtidas pelos modelos em questão versus volume poroso injetado.
Observa-se que os modelos “Int8a (CG)” e “Int9a (CG)” apresentaram praticamente a mesma
fração recuperada final do “Modelo 15% Solvente (CG)”, que injeta solvente durante todo o
tempo de análise. Assim, verifica-se que a injeção de solvente até o oitavo ano já foi
suficiente para atingir o mesmo patamar de recuperação final do “Modelo 15% Solvente
(CG)”.
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Figura 5. 82. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). Interrupção definitiva da injeção de solvente. Reservatório
“CG”.

5.3.7. Análise da produção acumulada líquida de óleo (Nplíq) - reservatório
“CG”
Conforme mencionado na subseção 2.7.7, o Nplíq deduz da produção de óleo os custos
relativos ao vapor e ao solvente injetados. Os cálculos foram realizados segundo a Equação
(2.95), mostrada na referida subseção. Para o n-pentano, foi considerada uma ROSL (razão
óleo-solvente limite) de 1,2, enquanto que, para o n-nonano, foi utilizada uma ROSL (razão
óleo-solvente limite) de 1,0.

A Figura 5.83 mostra a produção acumulada líquida de óleo versus tempo para os
modelos “0% Solvente (CG)”, “5% Solvente (CG)”, “10% Solvente (CG)”, “15% Solvente
(CG)” e “Int8a (CG)”. Observa-se que a maior produção acumulada líquida final foi
alcançada pelos modelos “15% Solvente (CG)” e “Int8a (CG)”, em torno de 10.000 m3STD de
óleo. O modelo “0% Solvente (CG)”, que só injeta vapor, apresentou produções acumuladas
líquidas negativas durante todo o tempo de análise.
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Figura 5. 83. Produção acumulada líquida de óleo versus tempo. Reservatório “CG”.

Ainda na Figura 5.83, é importante destacar que as curvas de todos os modelos que
injetam solvente apresentaram uma tendência ascendente ao final do tempo de análise,
sugerindo que maiores produções acumuladas líquidas ainda poderiam ser obtidas
estendendo-se o tempo de análise e/ou aumentando-se a vazão de injeção.

5.3.8. Análise do valor presente líquido (VPL) - reservatório “CG”
A Tabela 5.25 mostra os valores dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas
para cada um dos três cenários analisados: pessimista (cenário 1 - CG), moderado (cenário 2 CG) e otimista (cenário 3 - CG).

Tabela 5. 25. Valores dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas para cada um dos
três cenários analisados. Reservatório “CG”.
Cs

Cs

(n-C5)

(n-C9)

0,12

1,5 x Cóleo

1,2 x Cóleo

10 0,90

0,10

1,2 x Cóleo

1,0 x Cóleo

8

0,08

1,0 x Cóleo

0,8 x Cóleo

Cenário

Nomenclatura

Pessimista

1 - CG

12 0,85

Moderado

2 - CG

Otimista

3 - CG

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

i

Fp

0,95

C

159

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

Capítulo V: Resultados e discussões

As Figuras 5.84, 5.85 e 5.86 mostram as curvas de VPL versus tempo para os modelos
em questão considerando, respectivamente, os cenários 1 - CG, 2 - CG e 3 - CG. Observa-se
que, para o primeiro cenário, todos os modelos apresentaram VPL´s negativos ao longo do
tempo de análise, enquanto que, para os cenários 2 - CG e 3 - CG, apenas os modelos que
injetam solvente apresentaram VPL´s positivos ao final do tempo de análise.

Figura 5. 84. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 1 - CG (pessimista).

Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

160

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

Capítulo V: Resultados e discussões

Figura 5. 85. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 2 - CG (moderado).

Figura 5. 86. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 3 - CG (otimista).
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Análise do VPL para as vazões de 35 m3/dia e 50 m3/dia de vapor
injetado - reservatório “CG”

As análises desenvolvidas a partir da subseção 5.3.3 até então tomaram por base a
injeção de 20 m3/dia de vapor e os respectivos percentuais em volume de solvente injetado
(5%, 10% e 15%). Nesta subseção, serão mostradas as curvas de VPL obtidas para o
reservatório “CG” a partir da utilização das outras vazões de injeção de vapor (35 m 3/dia e 50
m3/dia) e solvente 6. Para essas vazões, o solvente que promoveu as maiores recuperações foi
o n-nonano.

Para estudar o efeito do volume de solvente injetado e fazer uma comparação com o
caso do vapor injetado sem solvente, foram utilizados os modelos descritos nas Tabelas 5.26 e
5.27.

Tabela 5. 26. Atributos operacionais. Modelos com 0%, 5%, 10% e 15% de solvente injetado
para uma vazão de 35 m3/dia de vapor. Reservatório “CG”.

Parâmetro

Vazão de Injeção
de Vapor (m3/dia)

Modelo 0%

Modelo 5%

Modelo 10%

Modelo 15%

Solvente_Qv35

Solvente_Qv35

Solvente_Qv35

Solvente_Qv35

(CG)

(CG)

(CG)

(CG)

35

35

35

35

0

5

10

15

-

n-Nonano

n-Nonano

n-Nonano

Volume de Solvente
Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%)
Solvente

6

Constitui-se, novamente, numa tentativa de acelerar a chegada do banco de óleo ao poço produtor, antecipando,
assim, as receitas.
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Tabela 5. 27. Atributos operacionais. Modelos com 0%, 5%, 10% e 15% de solvente injetado
para uma vazão de 50 m3/dia de vapor. Reservatório “CG”.

Parâmetro

Vazão de Injeção
de Vapor (m3/dia)

Modelo 0%

Modelo 5%

Modelo 10%

Modelo 15%

Solvente_Qv50

Solvente_Qv50

Solvente_Qv50

Solvente_Qv50

(CG)

(CG)

(CG)

(CG)

50

50

50

50

0

5

10

15

-

n-Nonano

n-Nonano

n-Nonano

Volume de Solvente
Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%)
Solvente

As Figuras 5.87, 5.88 e 5.89 mostram as curvas de VPL versus tempo para os modelos
da Tabela 5.26 (35 m3/dia de vapor injetado), considerando, respectivamente, os cenários 1 CG, 2 - CG e 3 - CG. Observa-se que o “Modelo 0% Solvente_Qv35 (CG)” apresentou VPL´s
negativos ao longo de todo o tempo de análise para os três cenário analisados. Para o cenário
2 - CG, percebe-se, por exemplo, que o “Modelo 15% Solvente_Qv35 (CG)” apresentou um
VPL de aproximadamente R$ 1.600.000 ao final do tempo de análise, enquanto que “Modelo
0% Solvente_Qv35 (CG)”, que só injeta vapor, obteve um VPL negativo em torno de R$
3.300.000. Para o cenário 3 - CG, otimista, verifica-se que o “Modelo 15% Solvente_Qv35
(CG)” promoveu, ao final do tempo de análise, um ganho de R$ 9.000.000 em relação ao
VPL alcançado pelo “Modelo 0% Solvente_Qv35 (CG)”.
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Figura 5. 87. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 35 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 1 - CG (pessimista).

Figura 5. 88. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 35 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 2 - CG (moderado).
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∆VPL = R$ 9.100.000

Figura 5. 89. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 35 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 3 - CG (otimista).

As Figuras 5.90, 5.91 e 5.92 mostram as curvas de VPL versus tempo para os modelos
da Tabela 5.27 (50 m3/dia de vapor injetado), considerando, respectivamente, os cenários 1 CG, 2 - CG e 3 - CG. Observa-se que, para o cenário 1 - CG, todos os modelos apresentaram
VPL´s negativos ao longo do tempo de análise. Para o cenário 2 - CG, percebe-se que apenas
os modelos que injetam solvente obtiveram VPL´s positivos. Para o cenário 3 - CG, otimista,
verifica-se que o “Modelo 15% Solvente_Qv50 (CG)” promoveu, ao final do tempo de
análise, um ganho de R$ 7.000.000 em relação ao VPL alcançado pelo “Modelo 0%
Solvente_Qv50 (CG)”.
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Figura 5. 90. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 50 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 1 - CG (pessimista).

Figura 5. 91. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 50 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 2 - CG (moderado).
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∆VPL = R$ 7.000.000

Figura 5. 92. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. 50 m3/dia de vapor injetado.
Cenário 3 - CG (otimista).

Realizando uma análise geral das curvas de VPL apresentadas nas Figuras 5.84, 5.85,
5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91 e 5.92, percebe-se que o aumento da vazão de injeção de 20
m3/dia para 35 m3/dia e 50 m3/dia antecipou as receitas. Tal resultado pode ser justificado,
basicamente, pelo fato das maiores vazões de injeção promoverem uma antecipação da
chegada do banco de óleo do reservatório ao poço produtor e uma recuperação mais rápida do
solvente injetado.

A Tabela 5.28 mostra um resumo, para cada um dos três cenários, dos acréscimos no
VPL final que os modelos “15% Solvente (CG)”, “15% Solvente_Qv35 (CG)” e “15%
Solvente_Qv50 (CG)” promoveram, respectivamente, em relação aos modelos “0% Solvente
(CG)”, “0% Solvente_Qv35 (CG)” e “0% Solvente_Qv50 (CG)”, que só injetam vapor. Os
casos do cenário 1 - CG, onde todos os modelos apresentaram VPL´s finais negativos, foram
suprimidos. Percebe-se que o “Modelo 15% Solvente (CG)” promoveu os maiores acréscimos
de VPL, considerando os cenários analisados. Para o cenário 3 - CG, é válido destacar que o
“Modelo 15% Solvente_Qv35 (CG)” obteve um acréscimo muito próximo do que foi logrado
pelo “Modelo 15% Solvente (CG)”, ainda com a vantagem da antecipação das receitas que a
utilização de uma maior vazão de injeção (no caso, 35 m3/dia) pôde promover (rever Figuras
5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88 e 5.89).
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Tabela 5. 28. Acréscimos no VPL final em relação aos modelos que só injetam vapor.
Reservatório “CG”.
Modelo

∆VPL (R$)

∆VPL (R$)

∆VPL (R$)

(Cenário 1 - CG)

(Cenário 2 - CG)

(Cenário 3 - CG)

-

5.800.000

9.200.000

-

4.900.000

9.100.000

-

1.400.000

7.000.000

15% Solvente
(CG)
15% Solvente_Qv35
(CG)
15% Solvente_Qv50
(CG)

5.3.8.2.

Otimização da vazão de injeção de vapor em termos de VPL
máximo - reservatório “CG”

Concluindo a análise técnico-econômica simplificada inerente ao reservatório em
questão, foi realizada uma tentativa de otimização da vazão de injeção de vapor, em termos de
VPL máximo, considerando o cenário 2 - CG (moderado) e a adição individual dos solventes
n-C5 e n-C9. As Tabelas 5.29 e 5.30 mostram a nomenclatura e a descrição dos modelos
utilizados.

Tabela 5. 29. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na otimização da vazão de
injeção de vapor. Solvente: n-C5. Reservatório “CG”.
Modelo

Descrição

Modelo 15% Solvente_Qv15C5 (CG)

15 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv20C5 (CG)

20 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv30C5 (CG)

30 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv40C5 (CG)

40 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv50C5 (CG)

50 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv60C5 (CG)

60 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv70C5 (CG)

70 m3/dia de vapor + 15% de n-C5

Modelo 15% Solvente_Qv80C5 (CG)

80 m3/dia de vapor + 15% de n-C5
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Tabela 5. 30. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na otimização da vazão de
injeção de vapor. Solvente: n-C9. Reservatório “CG”.
Modelo

Descrição

Modelo 15% Solvente_Qv15C9 (CG)

15 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv20C9 (CG)

20 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv30C9 (CG)

30 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv40C9 (CG)

40 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv50C9 (CG)

50 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv60C9 (CG)

60 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv70C9 (CG)

70 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

Modelo 15% Solvente_Qv80C9 (CG)

80 m3/dia de vapor + 15% de n-C9

A Figura 5.93 mostra as curvas de VPL versus tempo para os modelos da Tabela 5.29.
Observa-se que praticamente todos os modelos apresentaram VPL´s negativos ao longo de
todo o tempo de análise. Apenas os modelos que injetaram 20 m3/dia e 30 m3/dia de vapor
obtiveram VPL´s positivos, porém apenas nos últimos anos de produção.

Figura 5. 93. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Injeção de vapor + 15% de n-C5.
Cenário 2 - CG (moderado).
.
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A Figura 5.94 mostra as curvas de VPL versus tempo para os modelos da Tabela 5.30.
Observa-se que apenas os modelos que injetaram 70 m3/dia e 80 m3/dia de vapor obtiveram
VPL´s positivos antes do quinto ano, em função da antecipação das receitas que esses modelos
promoveram em relação aos demais. Os maiores picos de VPL também foram atingidos por tais
modelos, como pode ser observado pela região circulada. Percebe-se ainda que apenas o modelo
que injetou 15 m3/dia de vapor apresentou VPL´s negativos ao longo de todo o tempo de análise.

Figura 5. 94. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Injeção de vapor + 15% de n-C9.
Cenário 2 - CG (moderado).

Ainda na Figura 5.94, é importante notar que a maioria das curvas atingiu um pico de
VPL positivo ao longo do tempo de análise, apresentando, em seguida, um comportamento de
declínio. Assim, em cada um desses picos, é possível identificar o respectivo período em que
a injeção de fluidos no reservatório possa talvez ser interrompida como uma forma de tentar
manter ou, até mesmo, incrementar o VPL obtido.

Comparando-se as duas figuras anteriores com as Figuras 5.50 e 5.51, apresentadas na
subseção 5.1.9.2, observa-se que maiores VPL´s foram obtidos para o reservatório sem capa
de gás. O contato entre a capa de gás aquecida e o solvente injetado favorece a permanência
de um maior volume de solvente na fase gasosa, diminuindo o rendimento do efeito miscível
gerado pela sua condensação, promovendo uma menor recuperação de óleo e,
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consequentemente, gerando receitas mais baixas. Esse efeito é ainda mais pronunciado no
caso do n-pentano, que apresenta um menor ponto de orvalho.

A Figura 5.95 mostra as curvas de VPL máximo versus vazão de injeção de vapor para
os solventes n-C5 e n-C9. Foram utilizados os picos de VPL obtidos pelas curvas das Figuras
5.93 e 5.94 e as respectivas vazões de injeção de vapor. Observa-se que há, para a curva do nC5, um ponto máximo, referente à vazão “ótima” de injeção. Esse ponto corresponde a uma
vazão de 20 m3/dia de vapor e 15% de n-C5, para a qual foi obtido um VPLMÁX em torno de
R$ 700.000. Já para o caso do n-C9, não foi obtido um ponto de vazão “ótima” para o
intervalo estudado.

20 m3/dia de vapor + 15% de n-C5;
VPLMÁX ≈ R$ 700.000

Figura 5. 95. Valor presente líquido máximo (VPLMÁX) versus vazão de injeção de vapor
(m3/dia). Cenário 2 - CG (moderado).

5.4.

Reservatório com aquífero e com capa de gás - “ACG”

As características do reservatório “ACG” foram mostradas nas Tabelas 4.1 e 4.2. Para
verificar a influência de alguns parâmetros operacionais sobre a recuperação de óleo, foi
realizada uma análise de sensibilidade para este reservatório.
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5.4.1. Análise de sensibilidade - reservatório “ACG”
A Figura 5.96 mostra, através do diagrama de Pareto, a influência dos parâmetros e
das interações entre eles sobre a fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido) ao final do tempo de análise. Percebe-se que o efeito linear da vazão de injeção de
vapor, “(1)Qvinj(L)”, foi o mais significativo, seguido do seu efeito quadrático, “Qvinj(Q)” e
do efeito linear da porcentagem de solvente injetado, “(2)% de Solvente(L)”. Observa-se,
ainda, que o efeito linear do tipo de solvente injetado, “(3)Solvente(L)”, é negativo, ou seja,
está associado à redução da fração recuperada de óleo. Assim, quanto maior o valor desse
parâmetro, menor a recuperação de óleo obtida, considerando os intervalos analisados e as
características do reservatório em questão.

(1)Qvinj(L)

136.2923

Qvinj(Q)

45.85755

(2)% de Solvente(L)

36.64279

(3)Solvente(L)

-21.9403

Solvente(Q)

6.24906

% de Solvente(Q)

4.073845

2L-3L

3.841794

1L-2L

2.618354
-.842808
-.838378
-.423876
.3432418
.3088687
.2771446
.126874
.1009764
-.085153
.0280548
p=.05

Figura 5. 96. Diagrama de Pareto. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar
o solvente produzido). Reservatório “ACG”.

5.4.2. Análise das interações entre os parâmetros - reservatório “ACG”
As Figuras 5.97, 5.98 e 5.99 mostram, respectivamente, as superfícies de resposta para
as vazões de 20 m3/dia, 35 m3/dia e 50 m3/dia de vapor injetado, considerando como resposta
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a fração recuperada de óleo ao final do tempo de análise. Percebe-se que, nos três casos, as
maiores frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) foram obtidas
para as combinações que apresentaram os maiores volumes de solvente injetado (“% de
Solvente”) com o tipo de solvente mais leve (“Solvente”).

Figura 5. 97. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 20
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “ACG”.
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Figura 5. 98. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 35
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “ACG”.

Figura 5. 99. Interação entre a porcentagem de solvente injetado e o tipo de solvente. 50
m3/dia de vapor injetado. Resposta: fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido). Reservatório “ACG”.
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A Tabela 5.31 mostra as produções acumuladas finais de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) e os respectivos “deltaNp´s” finais referentes às simulações realizadas
para o reservatório em questão.

Tabela 5. 31. Produção acumulada final de óleo (s/ contabilizar o solvente produzido) e
“deltaNp” final para as simulações realizadas. Reservatório “ACG”.
Caso

Qvinj
3

% de

Solvente

Np

“deltaNp”

STD)

(m3STD)

n-C5

9409,8

6790,1

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

8995,5

6375,8

20

5

n-C9

8002,1

5382,4

85

20

10

n-C5

10573,9

7954,2

86

20

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

10266,9

7647,3

87

20

10

n-C9

9237,9

6618,2

88

20

15

n-C5

11323,5

8703,9

89

20

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

11101,0

8481,3

90

20

15

n-C9

10072,4

7452,7

91

35

5

n-C5

16145,7

8929,5

92

35

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

15678,8

8462,7

93

35

5

n-C9

14543,4

7327,3

94

35

10

n-C5

17442,8

10226,7

95

35

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

17063,6

9847,5

96

35

10

n-C9

15903,7

8687,6

97

35

15

n-C5

18249,8

11033,7

98

35

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

17966,8

10750,7

99

35

15

n-C9

16956,3

9740,2

100

50

5

n-C5

18278,7

9728,1

101

50

5

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

17554,1

9003,5

102

50

5

n-C9

16250,6

7700,0

103

50

10

n-C5

19589,6

11039,0

104

50

10

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

19032,1

10481,4

105

50

10

n-C9

17829,2

9278,6

106

50

15

n-C5

20228,6

11678,0

107

50

15

n-C5 (50% Vol.) + n-C9 (50% Vol.)

19983,0

11432,4

108

50

15

n-C9

19215,5

10664,9

Vapor20 - ACG

20

0

-

2619,7

-

Vapor35 - ACG

35

0

-

7216,1

-

Vapor50 - ACG

50

0

-

8550,7

-

(m /dia)

Solvente

82

20

5

83

20

84
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A Figura 5.100 mostra as curvas de nível referentes ao acréscimo na produção
acumulada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) que os modelos com solvente
proporcionaram em relação aos casos da injeção do vapor puro (“deltaNp”) ao final do tempo
de análise. Observa-se que, mantendo-se as demais variáveis constantes, os maiores
“deltaNp´s” foram obtidos para as seguintes combinações: altas vazões de injeção de vapor
(“Qvinj”) com elevadas porcentagens em volume de solvente injetado (“% de Solvente”),
altas vazões de injeção de vapor (“Qvinj”) com o tipo de solvente mais leve (“Solvente”) e
elevadas porcentagens em volume de solvente injetado (“% de Solvente”) com o tipo de
solvente mais leve (“Solvente”).

% de Solvente

1.0
0.5
0.0

Máxima Resposta

-0.5
-1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Qvinj
1

Solvente

Solvente

1

0

-1
-1.0

-0.5

0.0
Qvinj

0.5

1.0

0

-1
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

% de Solvente

Figura 5. 100. Curvas de nível. Resposta: “deltaNp” final. Reservatório “ACG”.

A análise acima forneceu, portanto, as regiões “ótimas” de trabalho para as diversas
interações entre os parâmetros operacionais, tomando-se, como base, a função objetivo
“deltaNp”. A Tabela 5.32 mostra os níveis “otimizados” desses parâmetros e os respectivos
valores. O caso que apresenta essa configuração operacional foi chamado de “Modelo 15%
Solvente (ACG)”, em referência à porcentagem de solvente injetado (15%) e ao reservatório
em questão (ACG).
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Tabela 5. 32. Níveis “otimizados” dos parâmetros operacionais e seus respectivos valores.
“Modelo 15% Solvente (ACG)”. Reservatório “ACG”.
Nível

Parâmetro

“Otimizado”

Vazão de Injeção de Vapor (m3/dia) - “Qvinj”
Volume de Solvente Injetado / Volume de Vapor
Injetado (%) - “% de Solvente”
Solvente - “Solvente”

Valor

+1

50

+1

15

-1

n-Pentano

Para estudar o efeito do volume de solvente injetado e fazer uma comparação com o
caso do vapor injetado sem solvente, também foram utilizados os modelos descritos na Tabela
5.33.
Tabela 5. 33. Atributos operacionais. “Modelo 0% Solvente (ACG)”, “Modelo 5% Solvente
(ACG)” e “Modelo 10% Solvente (ACG)”.

Parâmetro
Vazão de Injeção de Vapor (m /dia) - “Qvinj”
3

Volume de Solvente Injetado / Volume de
Vapor Injetado (%) - “% de Solvente”
Solvente - “Solvente”

Modelo 0%

Modelo 5%

Modelo 10%

Solvente

Solvente

Solvente

(ACG)

(ACG)

(ACG)

50

50

50

0

5

10

-

n-Pentano

n-Pentano

5.4.3. Análise da recuperação de óleo versus volume poroso injetado (VPI) reservatório “ACG”
A Figura 5.101 mostra as curvas de fração recuperada de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) versus volume poroso injetado (VPI) para os modelos em questão. Aqui
foram considerados os volumes injetados de vapor e n-pentano. Observa-se que a maior
recuperação de óleo ocorreu para o “Modelo 15% Solvente (ACG)”. Para 1,60 VPI, por
exemplo, a fração recuperada de óleo obtida por tal modelo foi de aproximadamente 0,25,
enquanto que, para o “Modelo 0% Solvente (ACG)”, a recuperação obtida foi em torno de
0,04.
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Fr ≈ 0,25

1,60 VPI

Fr ≈ 0,04

Figura 5. 101. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). 50 m3/dia de vapor injetado. Reservatório “ACG”.

Observa-se ainda que, até 0,50 VPI, as curvas praticamente coincidiram, pois o banco
de óleo aquecido ainda não havia chegado ao poço produtor. Daí em diante, os modelos que
injetam solvente passaram a apresentar maiores frações recuperadas, em virtude da
antecipação da produção que eles promoveram em relação ao modelo que só injeta vapor. As
curvas dos modelos que injetam solvente apresentaram frações recuperadas bastante próximas
para um mesmo VPI.
Comparando-se a figura anterior com a Figura 5.78, referente ao reservatório “CG”,
verifica-se que, na anterior, foram necessários maiores VPI´s para se atingir patamares de
recuperação equivalentes aos atingidos na Figura 5.78. A questão é que a água proveniente do
aquífero promove um contra fluxo ascendente no reservatório, resfriando o vapor e reduzindo
sua eficiência de varrido. Daí a necessidade de uma maior vazão de injeção para compensar
os efeitos acima citados. Tal comportamento já foi bem discutido na subseção 5.2.3.

Nesse ponto, é onde o efeito miscível do solvente assume um papel importantíssimo, o
que pode ser justificado, na figura anterior, pelas recuperações finais alcançadas: 0,46, pelo
“Modelo 15% Solvente (ACG)”, e apenas 0,19 pelo “Modelo 0% Solvente (ACG)”, que só
injeta vapor.
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5.4.4. Análise da recuperação de óleo versus volume poroso injetado de água
fria equivalente (VPIW) - reservatório “ACG”
A Figura 5.102 mostra as curvas de fração recuperada de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) versus volume poroso injetado de água fria equivalente (VPIW) para os
modelos em questão. Percebe-se, por exemplo, que, para alcançar uma fração recuperada de
0,15, o modelo que só injeta vapor precisou de aproximadamente 2,60 VPIW, enquanto que o
“Modelo 15% Solvente (ACG)” precisou de apenas 1,00 VPIW. Considerando o volume
poroso da zona de óleo do reservatório em questão (60.000 m3), isso representa uma
economia de 96.000 m3 (≈ 604.000 bbl) de água para se obter a mesma fração recuperada de
0,15. Trata-se de um resultado que pode ser bastante interessante sob os pontos de vista
ambiental e econômico.

1,00 VPIW

Fr = 0,15
2,60 VPIW

Fr = 0,15

Figura 5. 102. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado de água fria equivalente (VPIW). 50 m3/dia de vapor injetado.
Reservatório “ACG”.
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5.4.5. Análise do volume de óleo produzido por volume de solvente injetado reservatório “ACG”
A Figura 5.103 mostra a razão entre o volume de óleo produzido e o volume de
solvente injetado ao final de cada ano para o “Modelo 15% Solvente (ACG)”. As colunas
azuis referem-se às produções anuais do óleo do reservatório, ou seja, não incluindo o
solvente produzido. As colunas vermelhas referem-se às produções anuais do óleo do
reservatório somadas às respectivas produções anuais do solvente injetado. Ou seja, a
diferença de altura entre cada par de colunas representa, para cada ano, a razão entre o volume
de solvente produzido e o volume de solvente injetado.

Figura 5. 103. Volume anual de óleo produzido dividido por volume anual de solvente
injetado. “Modelo 15% Solvente (ACG)”.

Verifica-se que a produção do solvente injetado teve início já no 2º ano de projeto. O
contato da capa de gás com o solvente favorece a transferência de energia cinética entre as
moléculas, facilitando ainda mais o fluxo do solvente no meio poroso e antecipando, assim, a
sua chegada ao poço produtor. As maiores razões entre os volumes ocorreram no 4º ano,
quando foram produzidos aproximadamente 1,8 m3STD de óleo do reservatório para cada
m3STD de solvente injetado. Observando a diferença de altura entre as colunas, verifica-se que,
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já do 4º ano em diante, foi produzido aproximadamente 1,0 m3STD de solvente para cada m3STD
de solvente injetado.

5.4.6. Análise da interrupção da injeção de solvente - reservatório “ACG”
Em virtude dos resultados desfavoráveis obtidos através das estratégias de injeção
alternada analisadas na subseção 5.1.7 para o reservatório “SASCG” e tendo em vista a
importância do efeito miscível do solvente destacada na subseção 5.4.3, optou-se por realizar,
para o reservatório “ACG”, apenas a interrupção definitiva da injeção contínua de solvente.

5.4.6.1.

Interrupção definitiva da injeção de solvente - reservatório “ACG”

A Tabela 5.34 mostra a nomenclatura e a descrição dos modelos utilizados nesta
análise. Com exceção do volume de solvente injetado, todos apresentam as mesmas
características do “Modelo 15% Solvente (ACG)”, que injeta vapor e solvente durante todo o
tempo de análise.

Tabela 5. 34. Nomenclatura e descrição dos modelos utilizados na análise da interrupção
definitiva da injeção de solvente. Reservatório “ACG”.
Modelo

Descrição

Int9a (ACG)

Solvente injetado durante os 9 primeiros anos

Int8a (ACG)

Solvente injetado durante os 8 primeiros anos

Int7a (ACG)

Solvente injetado durante os 7 primeiros anos

Int6a (ACG)

Solvente injetado durante os 6 primeiros anos

Int5a (ACG)

Solvente injetado durante os 5 primeiros anos

Int4a (ACG)

Solvente injetado durante os 4 primeiros anos

Int3a (ACG)

Solvente injetado durante os 3 primeiros anos

Int2a (ACG)

Solvente injetado durante os 2 primeiros anos

Int1a (ACG)

Solvente injetado durante o 1º ano

Na Figura 5.104, estão registradas as frações recuperadas de óleo (sem contabilizar o
solvente produzido) obtidas pelos modelos em questão versus tempo. Observa-se que os
modelos “Int2a (ACG)”, “Int3a (ACG)”, “Int4a (ACG)”, “Int5a (ACG)”, “Int6a (ACG)”,
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“Int7a (ACG)”, “Int8a (ACG)” e “Int9a (ACG)” apresentaram praticamente a mesma
produção acumulada final do “Modelo 15% Solvente (ACG)”, que injetou solvente durante
todo o tempo de análise. Assim, verifica-se que a injeção de solvente até o segundo ano,
representada pelo modelo “Int2a (ACG)”, já foi suficiente para atingir um patamar de
produção final bem próximo daquele alcançado pelo “Modelo 15% Solvente (ACG)”.

Figura 5. 104. Fração recuperada de óleo (sem contabilizar o solvente produzido) versus
volume poroso injetado (VPI). Interrupção definitiva da injeção de solvente. Reservatório
“ACG”.

5.4.7. Análise da produção acumulada líquida de óleo (Nplíq) - reservatório
“ACG”
Conforme mencionado na subseção 2.7.7, o Nplíq deduz da produção de óleo os custos
relativos ao vapor e ao solvente injetados. Os cálculos foram realizados segundo a Equação
(2.95), mostrada na referida subseção. Para o n-pentano, foi considerada uma ROSL (razão
óleo-solvente limite) de 1,2.

A Figura 5.105 mostra a produção acumulada líquida de óleo versus tempo para os
modelos “0% Solvente (ACG)”, “5% Solvente (ACG)”, “10% Solvente (ACG)”, “15%
Solvente (ACG)” e “Int2a (ACG)”. Observa-se que todos os modelos em questão
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apresentaram produções acumuladas líquidas negativas durante todo o tempo de análise. As
produções de óleo obtidas não compensaram os grandes volumes de vapor e solvente
injetados, mesmo no caso do modelo “Int2a (ACG)”, que só injetou solvente durante os dois
primeiros anos.

Figura 5. 105. Produção acumulada líquida de óleo versus tempo. Reservatório “ACG”.

5.4.8. Análise do valor presente líquido (VPL) - reservatório “ACG”
A Tabela 5.35 mostra os valores dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas
para cada um dos três cenários analisados: pessimista (cenário 1 - ACG), moderado (cenário 2
- ACG) e otimista (cenário 3 - ACG).

Tabela 5. 35. Valores dos parâmetros utilizados nos cálculos das receitas para cada um dos
três cenários analisados. Reservatório “ACG”.
Nomenclatura

Pessimista

1 - ACG

12 0,85

0,12

1,5 x Cóleo

Moderado

2 - ACG

10 0,90

0,10

1,2 x Cóleo

Otimista

3 - ACG

8

0,08

1,0 x Cóleo
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As Figuras 5.106, 5.107 e 5.108 mostram as curvas de VPL versus tempo para os
modelos em questão considerando, respectivamente, os cenários 1 - ACG, 2 - ACG e 3 ACG. Observa-se que, para os três cenários, todos os modelos apresentaram VPL´s negativos
ao longo do tempo de análise. Apesar dos incrementos obtidos na recuperação de óleo (o que
pôde ser visualizado nas Figuras 5.101 e 5.102) e dos volumes de solvente produzido, os
custos associados às elevadas vazões de vapor e solvente injetados geraram receitas bastante
negativas, tornando o projeto inviável.

Figura 5. 106. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 1 - ACG (pessimista).
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Figura 5. 107. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 2 - ACG (moderado).

Figura 5. 108. Valor presente líquido (VPL) versus tempo. Cenário 3 - ACG (otimista).

Portanto, nos casos em que foi considerada a presença do aquífero de fundo, o influxo
de água comprometeu o aquecimento do reservatório, inviabilizando a aplicação do método
para as condições especificadas.
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6. Conclusões e recomendações
Neste capítulo, são apresentadas as principais conclusões obtidas e algumas
recomendações para trabalhos futuros.

6.1.

Conclusões

 Considerando as vazões de injeção analisadas e as características de cada um dos
reservatórios em questão, a adição dos solventes n-pentano e/ou n-nonano ao vapor
injetado antecipou a chegada do banco de óleo ao poço produtor e aumentou as
frações recuperadas de óleo;
 Para uma mesma vazão de injeção de vapor e considerando as características dos
modelos adotados, quanto maior o volume de solvente injetado, maior a recuperação
final de óleo obtida;
 Com a adição de solventes, menores volumes de água fria equivalente foram
requeridos para se obter as mesmas frações recuperadas dos modelos que só injetaram
vapor, o que pode ser bastante interessante sob os pontos de vista ambiental e
econômico;
 Parte do solvente injetado foi produzido juntamente com o óleo do reservatório, o que
contribuiu de maneira contundente para a viabilidade do método em alguns dos
cenários econômicos estudados;
 Considerando a diluição do solvente no óleo pesado, espera-se que o fluido produzido
seja um óleo de menor densidade (maior ºAPI) e, consequentemente, maior valor
econômico;
 Dentre as estratégias de interrupção analisadas, a que apresentou os melhores
resultados foi a interrupção definitiva da injeção de solvente após um período inicial
de coinjeção com o vapor;
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 Considerando os parâmetros operacionais em questão e as características do
reservatório sem aquífero e sem capa de gás, a adição do solvente ao vapor reduziu em
mais de cinco vezes a razão entre a quantidade de calor injetado no reservatório e o
volume de óleo produzido;
 Maiores produções acumuladas líquidas de óleo foram obtidas a partir da coinjeção de
vapor e solvente;
 Nos reservatórios em que não foi considerada a presença do aquífero de fundo, o nnonano promoveu melhores resultados que o n-pentano para altas vazões de injeção;
 Nos reservatórios em que foi considerada a presença do aquífero de fundo, observouse que o influxo de água comprometeu o aquecimento do reservatório, inviabilizando a
aplicação do método para as condições especificadas;
 A presença da capa de gás favoreceu a permanência de uma maior quantidade de
solvente no estado gasoso, diminuindo, portanto, o rendimento do efeito miscível
gerado pela condensação do solvente;
 No reservatório sem aquífero e sem capa de gás, a máxima rentabilidade, em termos
de valor presente líquido, foi obtida para uma vazão de 70 m3/dia de vapor e 15% de
n-C9, considerando o esquema de injeção utilizado (1/4 de um “five-spot”invertido de
200 m x 200m);
 No reservatório sem aquífero e com capa de gás, não foi possível obter uma vazão de
injeção de vapor “ótima” em termos de valor presente líquido para o intervalo
analisado, considerando a injeção de 15% de n-C9.
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Recomendações

 Investigar a eficiência do método proposto em reservatórios heterogêneos de óleo
pesado ou extra-pesado;
 Variar, ao longo do tempo de análise, os volumes de vapor e solvente injetados;
 Comparar as perdas de calor em reservatórios submetidos à coinjeção de vapor e
solvente com as perdas em reservatórios submetidos à injeção do vapor puro;
 Averiguar a eficiência de outros tipos de solvente recomendados pela literatura, como
a gasolina, o diesel e a nafta;
 Estudar o efeito do solvente na velocidade de segregação gravitacional do vapor;
 Comparar a eficiência do método proposto com a eficiência do ES-SAGD, fazendo-se
as devidas adequações;
 Analisar a injeção de solvente e vapor superaquecido em reservatórios de óleo pesado
ou extra-pesado;
 Testar o uso de solventes na injeção cíclica de vapor.
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A) Exemplo de influxo de água e de calor para o aquífero
Na Figura A.1, podem ser observados os influxos totais de água e calor para o aquífero
modelado versus tempo. As curvas referem-se a um modelo que injeta, durante 10 anos, 20
m3/dia de vapor e 5% de n-pentano. Os valores positivos indicam fluxo do reservatório para o
aquífero, enquanto que os valores negativos indicam fluxo do aquífero para o reservatório.

Figura A. 1. Influxos totais de água e calor para o aquífero modelado. Injeção de 20 m3/dia de
vapor e 5% de n-pentano.

B) Testes de vazão de injeção
Foram realizados alguns testes preliminares com o objetivo de definir as vazões de
injeção a serem analisadas. A Figura B.1 mostra a fração recuperada final de óleo obtida para
cada vazão de injeção de vapor testada no reservatório “SASCG”, que não apresenta aquífero
nem capa de gás. Observa-se que, para a vazão de 65 m3/dia, houve apenas um pequeno
acréscimo na fração recuperada final em relação ao caso em que foi utilizada uma vazão de 50
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m3/dia. Tal incremento provavelmente não seria economicamente viável diante do volume
extra de vapor requerido (15 m3 a mais por dia). Percebe-se ainda que, para as vazões de 80 e
95 m3/dia, foram obtidas menores frações recuperadas em relação ao caso em que foi utilizada
uma vazão de 65 m3/dia.

Figura B. 1. Frações recuperadas finais de óleo obtidas para cada vazão de injeção de vapor
testada no reservatório “SASCG”.

A Figura B.2 mostra a fração recuperada final de óleo obtida para cada vazão de
injeção de vapor testada no reservatório ACG, que apresenta aquífero e capa de gás. Observase que, a partir de 50 m3/dia de vapor injetado, quanto maior o volume injetado, menor a
fração recuperada final de óleo obtida para o reservatório em questão.
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Figura B. 2. Frações recuperadas finais de óleo obtidas para cada vazão de injeção de vapor
testada no reservatório “ACG”.

Em ambos os reservatórios, os maiores volumes de vapor injetado provavelmente
levariam a um aquecimento mais rápido do reservatório e a uma antecipação da chegada do
banco de óleo aquecido ao poço produtor. No entanto, quando se aumenta o volume de vapor
injetado, o volume de água no reservatório (proveniente da condensação do vapor) e a
produção acumulada de água também aumentam. Chega-se a um ponto em que o balanço de
massa dessa água é tal que a sua saturação no meio poroso impede que a fase óleo flua com a
mesma mobilidade, o que se reflete num decréscimo da fração recuperada.

A Figura B.3 mostra a fração recuperada final de óleo (sem contabilizar o solvente
produzido) obtida para cada porcentagem de n-nonano testada no reservatório “SASCG”, que
não apresenta aquífero nem capa de gás. Para essa análise, foi mantida uma vazão de 35
m3/dia de vapor injetado e os percentuais de solvente foram calculados em cima desse valor.
Observa-se pela figura que, entre 15 e 50% de solvente injetado, ainda é possível obter algum
acréscimo na fração recuperada final de óleo. No entanto, devido aos altos custos envolvidos,
esse acréscimo provavelmente não seria economicamente viável, em função do aumento
significativo na vazão de solvente requerida (de 5,25 para 17,5 m3/dia). Percebe-se, ainda, que
a menor recuperação foi obtida para o caso em que foram injetados volumes iguais de vapor e
solvente (35 m3/dia).
Edney Rafael Viana Pinheiro Galvão

195

Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN

Anexos

Figura B. 3. Frações recuperadas finais de óleo (sem contabilizar o solvente produzido)
obtidas para cada vazão de injeção de n-nonano testada no reservatório “SASCG”. 35 m3/dia
de vapor injetado.
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