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RESUMO 

 O êxito atingido pelos métodos térmicos de recuperação, em óleos pesados, motivou o 

surgimento de estudos relacionados com a utilização de ondas eletromagnéticas como fontes 

geradoras de calor em reservatórios de petróleo. Desta maneira, essa geração é obtida através de 

três tipos de processos distintos de acordo com o intervalo de frequências utilizado. São eles: o 

aquecimento eletromagnético indutivo, o resistivo e o dielétrico, também conhecido como por 

radiação. O presente estudo foi baseado em simulações computacionais em reservatórios de 

petróleo com características similares aos encontrados nas bacias sedimentares do Nordeste 

brasileiro. Todos os casos estudados foram simulados usando o programa STARS, da CMG 

(Computer Group, Modelagem versão 2012.10). Algumas simulações levaram em consideração a 

inserção de partículas eletricamente sensíveis em determinados setores do modelo de reservatório 

estudado através de fraturas.  A proposta deste trabalho é a utilização do aquecimento 

eletromagnético por indução como método de recuperação de óleos pesados, para verificar a 

influência dessas partículas acima citadas no modelo de reservatório utilizado. Foram feitas 

análises comparativas envolvendo o aquecimento eletromagnético indutivo, a operação do 

fraturamento hidráulico e a injeção de água em diferentes situações do modelo de reservatório 

estudado. Foi constatado que fraturando o poço injetor com o intuito de que o aquecimento 

eletromagnético ocorra no mesmo poço em que há a injeção de água, houve um acréscimo 

considerável do fator de recuperação e produção acumulada de óleo em relação aos modelos em 

que o fraturamento hidráulico ocorria no poço produtor e a injeção de água no poço injetor. Este 

fato se deve à geração de vapor in situ no reservatório.  

Palavras-chave: recuperação avançada de petróleo, aquecimento eletromagnético, 

simulação de reservatório, partículas eletricamente sensíveis, geração de vapor in situ. 
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 ABSTRACT 

 The success achieved by thermal methods of recovery, in heavy oils, prompted the 

emergence of studies on the use of electromagnetic waves as heat generating sources in oil 

reservoirs. Thus, this generation is achieved by three types of different processes according to the 

frequency range used. They are: the electromagnetic induction heating, the resistive and the 

dielectric, also known as radiation. This study was based on computer simulations in oil 

reservoirs with characteristics similar to those found in the sedimentary basins of the Brazilian 

Northeast. All cases studied were simulated using the software STARS, CMG (Computer Group, 

version 2012.10 Modeling). Some simulations took into account the inclusion of electrically 

sensitive particles in certain sectors of the reservoir model studied by fracturing. The purpose of 

this work is the use of the electromagnetic induction heating as a recovery method of heavy oil, 

to check the influence of these aforementioned particles on the reservoir model used. 

Comparative analyses were made involving electromagnetic induction heating, the operation of 

hydraulic fracturing and the injection of water to the different situations of the reservoir model 

studied. It was found that fracturing the injection well in order that the electromagnetic heating 

occurs in the same well where there is water injection, there was a considerable increase in the 

recovery factor and in the cumulative oil production in relation to the models in which hydraulic 

fracturing occurred in the production well and water injection in the injection well. This is due to 

the generation of steam in situ in the reservoir.  

   Keywords: improved oil recovery, electromagnetic heating, reservoir simulation, 

electrically sensitive particles, generation of steam in situ. 
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   “... Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós 
vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos 
que criar uma sociedade mais justa. Para isso, é 
preciso ter a coragem de mudar, de fazer 
diferente...”. 

    (Eduardo Campos) 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     vii 
 

Dedicatória 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Este trabalho é dedicado a toda minha 

família, minha esposa Sammara e aos 

meus pais Aldayr e Aura Helena que 

sempre estiveram ao meu lado, 

torcendo pelas minhas conquistas. 

 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     viii 
 

Agradecimentos 
 

A Deus, por permitir que esse momento tão importante acontecesse em minha vida. 

 

Aos meus pais Aldayr e Aura Helena e aos meus irmãos Arthur e Ana Júlia por 

compartilharem comigo suas vidas e experiências, e que sempre estiveram me apoiando e 

incentivando para que fosse possível a realização desta importante etapa de minha vida.   

 

À minha amiga, namorada e esposa Sammara pelo incentivo, amor, carinho, paciência e 

compreensão ao longo de nossas vidas, e que sempre buscou me dar ânimo nos mais diversos 

momentos de dificuldade. 

 

À minha família por todo incentivo ao longo dessa jornada. 

 

Aos amigos do PPGCEP pelo apoio e incentivo diante das inúmeras dificuldades inerentes 

à nossa jornada. 

 

 Aos amigos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte que sempre me apoiaram nos 

momentos de dificuldade. 

 

 Ao engenheiro e amigo Rafael Burgos pelas contribuições valorosas a este trabalho. 

 

Ao professor e orientador Wilson da Mata pela confiança depositada em mim e por 

compartilhar seus conhecimentos e experiências essenciais para a realização deste trabalho. 

 

Ao professor e coorientador Marcos Allyson pela grande contribuição dada à realização 

deste trabalho. 

 

Aos professores e funcionários do PPGCEP pela receptividade e presteza. 

 

A todos, credito os eventuais méritos que passo a receber. 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     ix 
 

 ÍNDICE 

 

 

1 Introdução Geral ....................................................................................................................... 2 

2 Aspectos Teóricos .................................................................................................................... 6 

2.1 Métodos de Recuperação Avançada de Petróleo (IOR) ................................................... 6 

2.2 Métodos Térmicos ............................................................................................................ 8 

2.2.1 Combustão “In Situ”................................................................................................... 10 

2.2.2 Aquecimento Eletromagnético ................................................................................... 11 

2.2.2.1 Aquecimento Eletromagnético Resistivo ........................................................... 12 

2.2.2.2 Aquecimento Eletromagnético Indutivo ............................................................. 14 

2.2.2.3 Aquecimento Eletromagnético Dielétrico .......................................................... 17 

2.2.2.4 Tipos de Dielétricos ............................................................................................ 21 

2.2.2.5 Penetração do Campo Eletromagnético .............................................................. 23 

2.3 Equações de Modelo....................................................................................................... 24 

2.3.1 Equação da Continuidade ........................................................................................... 25 

2.3.2 Quantidade de Movimento ......................................................................................... 26 

2.3.3 Equação de Energia .................................................................................................... 27 

2.4 Reservatórios Naturalmente Fraturados ......................................................................... 28 

2.5 Fraturamento Hidráulico ................................................................................................ 30 

2.5.1 Agentes de Sustentação de Fraturas ........................................................................... 34 

2.6 Planejamento Experimental e Otimização ...................................................................... 36 

2.6.1 Diagrama de Pareto .................................................................................................... 37 

2.6.2 Método de Superfície de Resposta ............................................................................. 38 

2.7 Análise Técnico-Econômica ........................................................................................... 39 

2.7.1 Viabilidade Econômica de um Projeto ....................................................................... 40 

2.7.2 Valor Presente Líquido – VPL ................................................................................... 41 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     x 
 

2.7.3 Valor Presente Líquido (VPL) em um Projeto de Aquecimento Eletromagnético em 

Poços Fraturados .................................................................................................................... 42 

2.7.3.1 Receitas (R) ........................................................................................................ 43 

2.7.3.2 CAPEX e OPEX ................................................................................................. 43 

2.7.3.2.1 Custo de Aquisição dos Equipamentos Necessários para a Implementação do 

Método de Aquecimento Eletromagnético (CM) ........................................................... 44 

2.7.3.2.2 Custo de Perfuração e Completação dos Poços (CP-C) ................................. 44 

2.7.3.2.3 Custo da Operação de Fraturamento Hidráulico (CF) .................................... 45 

2.7.3.2.4 Custo do Consumo de Energia Elétrica (Cenergia) ........................................ 45 

2.7.3.2.5 Custo da Injeção de Água (CÁgua-Inj) .......................................................... 46 

2.7.3.2.6 Custo de Elevação do Petróleo (Cel) .............................................................. 46 

2.7.3.2.7 Custo de Separação, Transporte e Tratamento do Óleo (Coleo) .................... 47 

2.7.3.2.8 Custo de Tratamento e Descarte da Água Produzida (CÁgua-Pro) ............... 47 

3 Estado da Arte ........................................................................................................................ 50 

4 Materiais e Métodos ............................................................................................................... 55 

4.1 Ferramentas Computacionais ......................................................................................... 55 

4.1.1 Módulo STARS .......................................................................................................... 55 

4.1.2 Módulo WINPROP .................................................................................................... 56 

4.2 Modelo Físico ................................................................................................................. 57 

4.3 Modelo de Fluido do Reservatório ................................................................................. 60 

4.3.1 Viscosidade do Óleo ................................................................................................... 61 

4.4 Propriedades da Rocha-Reservatório ............................................................................. 62 

4.5 Características Operacionais do Modelo Base ............................................................... 64 

4.6 Modelagem da Fratura .................................................................................................... 65 

4.7 Parâmetros Analisados ................................................................................................... 68 

4.8 Análise de Viabilidade Técnica-Econômica .................................................................. 72 

4.9 Metodologia de Trabalho ............................................................................................... 75 

5 Resultados e Discussões ......................................................................................................... 77 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xi 
 

5.1 Definição das Zonas de Fraturamento do Reservatório ................................................. 77 

5.1.1 Determinação da camada ótima para modelos de reservatórios com 1 fratura .......... 77 

5.1.2 Determinação da camada ótima para modelos de reservatórios com 2 fraturas ......... 82 

5.1.3 Determinação da camada ótima para modelos de reservatórios com 3 fraturas ......... 84 

5.1.4 Análise Comparativa do Fator de Recuperação entre o Modelo Base e o Processo de 

Recuperação Primária ............................................................................................................. 86 

5.2 Análise de Sensibilidade dos Parâmetros Operacionais ................................................. 88 

5.2.1 Análise das interações entre os parâmetros operacionais ........................................... 93 

5.3 Análise do Processo de Fraturamento Hidráulico com o Aquecimento Eletromagnético 

Indutivo....................................................................................................................................... 98 

5.4 Análise do Processo de Fraturamento Hidráulico com o Aquecimento Eletromagnético 

Indutivo e a Injeção de Água .................................................................................................... 104 

5.4.1 Comparativo entre a Continuidade/Alternância da Injeção de Água e do 

Aquecimento Eletromagnético ............................................................................................. 113 

5.4.2 Análise do Fraturamento Hidráulico Localizado no Poço Injetor ............................ 121 

5.4.2.1 Influência do Intervalo Canhoneado do Fraturamento Hidráulico Localizado no 

Poço Injetor ...................................................................................................................... 130 

5.5 Análise Econômica ....................................................................................................... 135 

6 Conclusões e Recomendações .............................................................................................. 140 

6.1 Conclusões .................................................................................................................... 140 

6.2 Recomendações ............................................................................................................ 142 

Referências ................................................................................................................................... 144 

 

 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Capítulo I 

 

Capítulo II 

Figura 2. 1. Viscosidade do óleo versus Temperatura (modificado de Barillas, 2005). .................. 9 

Figura 2. 2. Esquema do aquecimento eletromagnético resistivo (Adaptado de Sahni; Kumar; 

Knapp, 2000). ................................................................................................................................. 13 

Figura 2. 3. Esquema de completação de poço tipo utilizando o aquecimento eletromagnético por 

indução (Adaptado de Carrizales; Lake; Johns, 2008). .................................................................. 15 

Figura 2. 4. Analogia entre o forno indutivo e o aquecimento indutivo no reservatório de petróleo 

(Koolman et al., 2008). ................................................................................................................... 16 

Figura 2. 5. Efeito do aquecimento eletromagnético indutivo em um reservatório betuminoso em 

um estado avançado de produção (Koolman et al., 2008). ............................................................. 17 

Figura 2. 6. Espectro Eletromagnético (Da Mata,1993). ................................................................ 18 

Figura 2. 7. Ação do campo elétrico (a) campo elétrico nulo: as partículas se encontram de forma 

aleatória (b) campo elétrico aplicado: as partículas tendem a se alinhar, deslocar de acordo com o 

campo (Manichand, 2002). ............................................................................................................. 19 

Figura 2. 8. Vista esquemática do aquecimento eletromagnético por irradiação. A antena é 

colocada no fundo do poço, bem na frente da zona de produção (Carrizales; Lake; Johns, 2008).

 ........................................................................................................................................................ 20 

Figura 2. 9. Desenho de um reservatório naturalmente fraturado e sua idealização (Rosa et al., 

2006). .............................................................................................................................................. 29 

Figura 2. 10. Procedimento esquemático de uma operação de fraturamento hidráulico. Injeção do 

fluido a alta pressão na formação e a abertura de um plano de fratura (Castro, 2005). ................. 31 

Figura 2. 11. Tensões que atuam nas rochas das formações (Castro, 2005). ................................. 31 

Figura 2. 12. Comparação entre as curvas de produção de poços fraturados e não fraturados para 

reservatórios de alta e baixa permeabilidade (Borba et al., 1993). ................................................. 33 

Figura 2. 13. Geometria de fratura para transporte perfeito de propante (Santos, 2010). .............. 35 

Figura 2. 14. Exemplo de diagrama de Pareto................................................................................ 38 

Figura 2. 15. Exemplo de superfície de resposta (Medeiros, 2012). .............................................. 39 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xiii 
 

 

Capítulo III 

 

Capítulo IV 

 

Figura 4.1. Modelo base em 3 dimensões. ..................................................................................... 57 

Figura 4.2. Representação da malha five-spot invertida (Adaptado de Medeiros, 2012). ............. 58 

Figura 4.3.Viscosidade do óleo versus temperatura. ...................................................................... 61 

Figura 4.4. Curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo versus saturação de água. .......... 63 

Figura 4.5. Curvas de permeabilidade relativa ao líquido e ao gás versus saturação de líquido. .. 63 

Figura 4.6. Canhoneio dos poços no perfil de saturação inicial de óleo. ....................................... 65 

Figura 4.7. Aproximação da geometria da fratura com a realidade. .............................................. 66 

Figura 4.8. Modelagem de região fraturada no poço produtor utilizada no simulador. ................. 67 

Figura 4.9. Modelagem de região fraturada no poço injetor utilizada no simulador. .................... 67 

Figura 4.10. Zonas de fraturamento do reservatório. ..................................................................... 70 

Figura 4.11. Área fraturada 4x4 blocos. ......................................................................................... 71 

Figura 4.12. Área fraturada 6x6 blocos. ......................................................................................... 71 

Figura 4.13. Área fraturada 8x8 blocos. ......................................................................................... 71 

Figura 4.14. Fluxograma da metodologia de trabalho. ................................................................... 75 

 

Capítulo V 

 

Figura 5.1. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento TOPO. .............. 78 

Figura 5.2. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento CENTRO. ........ 78 

Figura 5.3. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento BASE. .............. 79 

Figura 5.4. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, todas as zonas de fraturamento. .......... 80 

Figura 5.5. Gráfico Localização da Fratura versus Fator de Recuperação Final, todas as zonas de 

fraturamento. .................................................................................................................................. 80 

Figura 5.6. Camada ótima fraturada para cada zona de fraturamento, para modelos com 1 fratura.

 ........................................................................................................................................................ 81 

Figura 5.7. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento TOPO/CENTRO.

 ........................................................................................................................................................ 82 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xiv 
 

Figura 5.8. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento TOPO/BASE. .. 83 

Figura 5.9. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento CENTRO/BASE.

 ........................................................................................................................................................ 83 

Figura 5.10. Camada ótima fraturada para cada zona de fraturamento, para modelos com 2 

fraturas. ........................................................................................................................................... 84 

Figura 5.11. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento 

TOPO/CENTRO/BASE. ................................................................................................................ 85 

Figura 5.12. Camada ótima fraturada para cada zona de fraturamento, para modelos com 3 

fraturas. ........................................................................................................................................... 86 

Figura 5.13. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, comparação entre o modelo base 

fraturado e a recuperação primária. ................................................................................................ 87 

Figura 5.14. Diagrama de Pareto - Fr - 10 anos de produção. ........................................................ 92 

Figura 5.15. Diagrama de Pareto - Fr - 20 anos de produção. ........................................................ 92 

Figura 5.16. Superfície de resposta do FR após 20 anos de produção, interação entre a 

temperatura de aquecimento da área fraturada e a área fraturada. ................................................. 94 

Figura 5.17. Superfície de resposta do FR após 20 anos de produção, interação entre a localização 

da área fraturada e a quantidade de fraturas. .................................................................................. 95 

Figura 5.18. Superfície de resposta do FR após 20 anos de produção, interação entre a área 

fraturada e a quantidade de fraturas. ............................................................................................... 96 

Figura 5.19. Superfície de resposta do FR após 20 anos de produção, interação entre a quantidade 

de fraturas e temperatura de aquecimento da área fraturada. ......................................................... 97 

Figura 5.20. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre diferentes áreas fraturadas. .. 98 

Figura 5.21. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre diferentes temperaturas de 

áreas fraturadas. .............................................................................................................................. 99 

Figura 5.22. Perfil de temperatura do reservatório (ºC) de um modelo fraturado e aquecido 

eletromagneticamente. .................................................................................................................. 101 

Figura 5.23. Mapas de saturação de óleo, comparação entre um modelo fraturado e aquecido 

eletromagneticamente e a recuperação primária. ......................................................................... 102 

Figura 5.24. Mapas de viscosidade do óleo (cP), comparação entre um modelo fraturado e 

aquecido eletromagneticamente e a recuperação primária. .......................................................... 103 

Figura 5.25. Determinação da vazão ótima de injeção de água, caso 1. ...................................... 105 

Figura 5.26. Fator de recuperação versus tempo, caso 1. ............................................................. 106 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xv 
 

Figura 5.27. Vazão de Óleo versus tempo, caso 1........................................................................ 107 

Figura 5.28. Determinação da vazão ótima de injeção de água, caso 74. .................................... 108 

Figura 5.29. Fator de recuperação versus tempo, caso 74. ........................................................... 109 

Figura 5.30. Vazão de Óleo versus tempo, caso 74...................................................................... 110 

Figura 5.31. Mapas de Saturação de Óleo, comparativo entre o modelo 

8x8A/300ºC/CENTRO/20m³/dia e o 8x8A/300ºC/CENTRO/0m³/dia. ....................................... 113 

Figura 5.32. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre as situações do caso1. ....... 116 

Figura 5.33. Produção de óleo acumulada versus tempo, comparação entre as situações do caso1.

 ...................................................................................................................................................... 116 

Figura 5.34. Produção de água acumulada versus tempo, comparação entre as situações do caso1.

 ...................................................................................................................................................... 117 

Figura 5.35. Vazão de óleo versus tempo, comparação entre as situações do caso1. .................. 117 

Figura 5.36. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre as situações do caso74. ..... 118 

Figura 5.37. Produção acumulada de óleo versus tempo, comparação entre as situações do caso 

74. ................................................................................................................................................. 118 

Figura 5.38. Produção acumulada de água versus tempo, comparação entre as situações do caso 

74. ................................................................................................................................................. 119 

Figura 5.39. Vazão de óleo versus tempo, comparação entre as situações do caso74. ................ 119 

Figura 5.40. Modelagem da região fraturada no poço injetor utilizada no simulador. ................ 121 

Figura 5.41. Determinação da vazão ótima de injeção de água para o caso em que o fraturamento 

hidráulico está localizado no poço injetor. ................................................................................... 122 

Figura 5.42. Fator de recuperação versus tempo. ......................................................................... 123 

Figura 5.43. Produção acumulada de óleo versus tempo. ............................................................ 124 

Figura 5.44. Produção acumulada de água versus tempo. ............................................................ 125 

Figura 5.45. Vazão de óleo versus tempo..................................................................................... 126 

Figura 5.46. Mapas de saturação de óleo, comparativo entre o modelo 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia e o 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia. ............................ 128 

Figura 5.47. Mapas de temperatura (ºC), comparativo entre o modelo 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia e o 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia. ............................ 129 

Figura 5.48. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre os intervalos canhoneados. 130 

Figura 5.49. Produção acumulada de óleo versus tempo, comparação entre os intervalos 

canhoneados. ................................................................................................................................ 131 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xvi 
 

Figura 5.50. Produção acumulada de água versus tempo, comparação entre os intervalos 

canhoneados. ................................................................................................................................ 132 

Figura 5.51. Vazão de óleo versus tempo, comparação entre os intervalos canhoneados. .......... 133 

Figura 5.52. Mapas de saturação de óleo, comparativo entre o modelo 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/22C e o 8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia. ....................... 134 

Figura 5.53. Valor Presente Líquido versus Tempo. .................................................................... 136 

Figura 5.54. Valor presente líquido versus tempo, comparativo entre modelos com o fraturamento 

hidráulico no poço injetor. ............................................................................................................ 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xvii 
 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 
Capítulo I 

 

Capítulo II 

Tabela 2. 1. Critérios de escolha do método de recuperação especial (Hong, 1994). ...................... 8 

Tabela 2. 2. A Banda de Rádio – Frequência (Adaptado de Da Mata,1993). ................................ 18 

Tabela 2. 3. Características dielétricas a 3GHz e 25ºC (Da Mata, 1993). ...................................... 22 

Tabela 2. 4. Características dielétricas a 3GHz (Da Mata, 1993). ................................................. 22 

Tabela 2. 5. Densidade e resistência do tipo de propante (Adaptado de Bessa Junior, 2014). ...... 36 

 
Capítulo III 

 

Capítulo IV 

Tabela 4. 1. Dimensão das camadas do reservatório e suas espessuras no modelo base. .............. 59 

Tabela 4. 2. Composição do óleo. .................................................................................................. 60 

Tabela 4. 3. Propriedades da rocha – reservatório. ......................................................................... 62 

Tabela 4. 4. Configurações operacionais adotadas no modelo base............................................... 65 

Tabela 4. 5. Níveis dos parâmetros operacionais analisados. ......................................................... 69 

Tabela 4. 6. Níveis dos intervalos de localização das fraturas. ...................................................... 69 

Tabela 4. 7. Dados considerados para a análise de viabilidade técnica-econômica. ...................... 73 

 

Capítulo V 

Tabela 5.1. Nomenclatura dos parâmetros operacionais e dos efeitos contemplados nos diagramas 

de Pareto. ........................................................................................................................................ 88 

Tabela 5.2. Simulações realizadas no estudo do aquecimento eletromagnético indutivo 

juntamente com o  fraturamento hidráulico com seus respectivos fatores de recuperação de óleo 

após 5, 10, 15 e 20 anos de produção. ............................................................................................ 89 

Tabela 5.3. Resultados de FR e Qo para área fraturada do caso 1. .............................................. 108 

Tabela 5.4. Resultados de FR e Qo para área fraturada do caso 74. ............................................ 111 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xviii 
 

Tabela 5.5. Situações analisadas para a comparação entre a continuidade/alternância da injeção 

de água e do aquecimento eletromagnético para o caso1. ............................................................ 114 

Tabela 5.6. Situações analisadas para a comparação entre a continuidade/alternância da injeção 

de água e do aquecimento eletromagnético para o caso74. .......................................................... 115 

Tabela 5.7. Resultados de FR, Np, Wp e Qomáx para as situações simuladas do caso1. ............ 120 

Tabela 5.8. Resultados de FR, Np, Wp e Qomáx para as situações simuladas do caso74. .......... 120 

Tabela 5.9. Resultados de FR% relacionados aos resultados obtidos pela Figura 5.41. .............. 122 

Tabela 5.10. Resultados de FR, Np, Wp e Qomáx relacionados aos resultados obtidos nas Figuras 

5.42, 5.43, 5.44 e 5.45. ................................................................................................................. 126 

Tabela 5.11. Modelos analisados para a comparação entre diferentes intervalos canhoneados. . 130 

Tabela 5.12. Resultados dos modelos analisados para a comparação entre diferentes intervalos 

canhoneados. ................................................................................................................................ 134 

Tabela 5.13. Casos analisados para a comparação entre diferentes VPLs. .................................. 136 

Tabela 5.14. Casos analisados para a comparação entre diferentes VPLs entre modelos com o 

fraturamento hidráulico no poço injetor. ...................................................................................... 138 

 

Capítulo VI 

 

Referências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     xix 
 

Nomenclaturas  

 

   

Bo – Fator volume de formação do fluido       m³/m³std 

ceq – calor específico equivalente do sistema óleo/água/rocha à pressão constante     J.kg-1.C-1 

cw – calor específico da água à pressão constante                                                         J.kg-1.C-1 

co – calor específico do óleo à pressão constante                                                          J.kg-1.C-1 

do – densidade relativa do óleo                                                                                Adimensional 

®

E - fasor complexo associado ao vetor campo elétrico; valor de pico                             1. -mV  

®
*E - conjugado do fasor complexo associado ao vetor campo elétrico                            1. -mV  

®

nF - força resultante sobre um corpo                                                                                       N 

f – frequência elétrica                                                                                                              Hz 

Fr – Fator de Recuperação                                                                                                       % 

g – aceleração da gravidade                                                                                                  2. -sm  

j – número imaginário puro 

k – permeabilidade absoluta da formação                                                                               D 

Kh – permeabilidade horizontal                                                                                              mD 

ko – permeabilidade efetiva ao óleo                                                                                       mD 

kro – permeabilidade relativa ao óleo                                                                    Adimensional 

krow – permeabilidade relativa ao óleo no sistema óleo-água                                Adimensional 

krw – permeabilidade relativa à água                                                                     Adimensional 

kw – permeabilidade efetiva à água                                                                                     mD 

Kv – permeabilidade vertical                                                                                               mD 

Np - Produção acumulada total de óleo  m³std 

Npliq – produção acumulada líquida de óleo                                                                    m³std 

M – massa do sistema                                                                                                           Kg 

P - Pressão  KPa 

Perdas – termo de perdas de energia                                                                                 3. -mW  

Q – Vazão de injeção m³std/dia 

r – comprimento radial horizontal do sistema de coordenadas cilíndricas                            m 
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Sl – saturação de líquido                                                                                                        % 

So – saturação de óleo                                                                                                           % 

Soi – saturação inicial de óleo                                                                                               % 

Sor – saturação de óleo residual                                                                                            % 

Sw - Saturação de água  % 

Swc - Saturação de água conata  % 

t - Tempo de projeto  anos  

T - Temperatura do fluido  ºC 

®

u - vetor velocidade do fluido                                                                                           1. -sm  

Vo – vetor velocidade superficial da fase óleo                                                                   1. -sm  

Vw – vetor velocidade superficial da fase água                                                                  1. -sm  

VR - Volume total da rocha de hidrocarbonetos                                                             m3std 

W – termo fonte de energia externa                                                                                  3. -mW  

 

 

Abreviações 

 

API – American Petroleum Institute 

CMG - Computer Modelling Group 

EOR – Enhanced Oil Recovery 

IOR – Improved Oil Recovery 

LEAP – Laboratórios de Estudos Avançados em Petróleo 

SPE – “Society of Petroleum Engineers” 

STARS – “Steam, Thermal and Advanced Reservoir Simulator”  

VPL – Valor Presente Líquido                                                                                            US$ 

VOIP - Volume de Óleo in Place  m³std 
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Letras gregas 

 

a - coeficiente de atenuação do meio dissipativo                                                                   Np.m-1 

ø – porosidade   % 

Ｊ – ângulo de perda                                                                                                                       rad 

Ｋ – permissividade complexa efetiva do meio                                                                         1. -mF  

'e - constante dielétrica do meio                                                                                            1. -mF  

"e - constante de relaxação dipolar do meio                                                                             1. -mF  

'
re  - permissividade relativa do meio                                                                            Adimensional 

λc – condutividade térmica do meio poroso                                                                    11.º. -- CmW  

λi – comprimento de onda incidente em um meio dielétrico                                                          m 

µ - viscosidade do fluido                                                                                                               cP 

µw – viscosidade dinâmica da água                                                                                      kg.m-1.s-1 

µo – viscosidade dinâmica do óleo                                                                                       kg.m-1.s-1 

µ r – permeabilidade magnética relativa do meio                                                           Adimensional 

π – constante                                                                                                                        3,14159... 

ρ – massa volumétrica de um fluido                                                                                         kg.m-3 

ρeq – massa volumétrica equivalente do sistema óleo/água/rocha                                             kg.m-3 

ρw – massa volumétrica da água                                                                                                kg.m-3 

ρo – massa volumétrica do óleo                                                                                                 kg.m-3 

σ – condutividade elétrica efetiva do meio                                                                             ohm.m-1 

-

s  - condutividade elétrica iônica do meio                                                                            ohm.m-1 

ω – pulsação                                                                                                                             rad.s-1 

∆ - variação 

®

Ñ - gradiente 
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1 Introdução Geral 
 

Em virtude de que é possível recuperar apenas uma fração do óleo, ficando grande parte 

retida em subsuperfície, e que uma quantidade considerável do volume de óleo in place existente 

do mundo é formado por óleos pesados, a engenharia de reservatórios tem apresentado um grande 

crescimento em temas relacionados à recuperação de óleos pesados. Devido à existência de 

forças retentoras de óleo na jazida, o seu deslocamento rumo aos poços de produção é afetado. 

Estas forças de origem capilar ou viscosa podem ser diminuídas através da aplicação de métodos 

chamados métodos de recuperação avançada de petróleo.  

 

Dentre os métodos de recuperação avançada, os métodos térmicos têm sido largamente 

utilizados como um método estratégico na recuperação de óleos pesados, pois se baseiam no 

princípio de que a viscosidade do petróleo diminui com o aumento da temperatura. Alguns dos 

efeitos que o aumento de temperatura no reservatório pode ocasionar são: redução da viscosidade 

do óleo, expansão térmica do óleo, destilação dos componentes mais leves da fase óleo para a 

fase gás e o craqueamento térmico dos componentes de maior peso molecular em componentes 

mais leves (Adaptado de Pizarro,1989). 

 

Em relação aos métodos térmicos, a injeção de vapor é o método mais utilizado 

atualmente e geralmente os resultados são satisfatórios. Em campos localizados na região 

Nordeste do Brasil essa tecnologia é bastante empregada pois detêm grandes volumes de óleos 

pesados de alta viscosidade. Os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Sergipe se 

destacam por possuírem reservas com esse tipo de óleo (Adaptado de Rodrigues, 2012). 

 

 Entretanto, algumas limitações são encontradas na aplicação do método por injeção de 

vapor. Em alguns casos, a aplicação da injeção de vapor é tecnicamente impossível ou 

economicamente inviável, em situações como permafrost (formações que apresentam camadas 

sedimentares intercaladas com gelo), formações profundas, reservatórios delgados e reservatórios 

de alta pressão (Adaptado de Oliveira, 2009). 
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Desta forma, outros métodos são necessários para produzir este óleo pesado em 

reservatórios de condições extremas. A utilização de ondas eletromagnéticas como geradoras de 

calor em reservatórios de petróleo não é uma técnica nova, mas recentemente está sendo bastante 

estudada pela comunidade científica. O termo eletromagnetismo pode ser aplicado a qualquer 

método que utilize corrente alternada como forma de recuperação. Desta maneira, podemos 

reconhecer três tipos de processos distintos de acordo com o intervalo de frequências utilizado. 

São eles: o aquecimento eletromagnético indutivo, o resistivo e o por radiação. 

 

O aquecimento eletromagnético por indução, objeto de estudo deste trabalho, se aplica a 

projetos em que se faz passar uma corrente elétrica de alta frequência, entre 10 kHz e 200 kHz, 

através de uma determinada configuração de condutores elétricos, de modo a gerar um campo 

magnético. O aparecimento de uma corrente induzida será provocado pela variação desse campo 

magnético em relação ao tempo. O fluxo desta corrente de grande intensidade gera um 

aquecimento do elemento condutor do reservatório (Adaptado de Pizarro,1989). 

 

O princípio de funcionamento do aquecimento eletromagnético indutivo é baseado no 

funcionamento do transformador elétrico, em que uma corrente elétrica induzida é gerada nos 

enrolamentos do lado secundário do transformador devido ao fluxo magnético variar ao longo do 

tempo. Desta maneira, a aplicação de corrente elétrica alternada no interior do reservatório irá 

provocar o surgimento de correntes elétricas induzidas em regiões do reservatório contendo 

partículas eletromagneticamente sensíveis. Esses locais sob influência do campo magnético se 

comportarão como o lado secundário de um transformador e serão aquecidos pelas correntes 

elétricas induzidas, mesmo que não estejam situados próximos ao poço com os condutores 

elétricos. 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o aquecimento eletromagnético por indução 

junto à operação do fraturamento hidráulico buscando aumentar a rentabilidade de um projeto de 

recuperação avançada aplicado a um reservatório de óleo pesado com características similares 

aos encontrados nas bacias sedimentares do Nordeste brasileiro. Foi levada em consideração a 

inserção de partículas eletromagneticamente sensíveis, agindo como agentes de sustentação de 

fraturas, nas regiões fraturadas do modelo de reservatório estudado. Foram analisadas também 
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situações que combinavam os mecanismos do aquecimento eletromagnético indutivo, da 

operação do fraturamento hidráulico e da injeção de água atuando conjuntamente. 

 

A tese está organizada em seis capítulos. No capítulo II, Aspectos Teóricos, são 

apresentados os conceitos fundamentais e necessários para a compreensão do trabalho. São 

apresentadas as principais definições de assuntos como: Métodos Especiais de Recuperação 

Avançada, em especial o Aquecimento Eletromagnético, Fraturamento Hidráulico e Análise 

Econômica de Reservatórios.  

 

O capítulo III apresenta o Estado da Arte relacionado ao Aquecimento Eletromagnético 

como Método de Recuperação Avançada de Petróleo, tendo destaque os trabalhos envolvendo 

simulação numérica de reservatórios de petróleo. 

  

No capítulo IV a Modelagem do Processo é descrita, em que são expostas as ferramentas 

computacionais utilizadas relacionadas à simulação de reservatórios, da formulação do problema 

estudado, além da metodologia utilizada. 

 

O capítulo V apresenta os resultados obtidos e suas discussões, a partir do que foi obtido 

na simulação do processo. 

 

O capítulo VI aponta de forma objetiva as conclusões a partir dos resultados obtidos e 

propõe algumas recomendações para trabalhos futuros. 

 

E finalmente são apresentadas as referências (artigos, livros, teses, programas, sites) 

utilizadas como base para esta tese. 
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2 Aspectos Teóricos 
 

Neste capítulo estão apresentados alguns conceitos essenciais da recuperação avançada de 

petróleo, da operação do fraturamento hidráulico, do planejamento experimental e de uma análise 

técnico-econômica para uma boa compreensão do trabalho. 

 

2.1 Métodos de Recuperação Avançada de Petróleo (IOR) 

 

Dos reservatórios de petróleo existentes no mundo só é possível recuperar, em geral, uma 

fração do óleo contido no reservatório, ficando a maior parte contida dentro da jazida após a 

depletação de sua energia natural. Esses reservatórios se tornam propícios à aplicação de métodos 

avançados para a recuperação de óleo (Araújo, 2012).  

 

Esses métodos estão sendo estudados e desenvolvidos para que seja possível extrair uma 

maior quantidade de óleo residual, aumentando a rentabilidade dos campos e estendendo a sua 

vida produtiva. Isto é conseguido melhorando-se o deslocamento microscópico do óleo ou a 

eficiência volumétrica de varrido. A eficiência de deslocamento do óleo é aumentada pelo 

decréscimo na viscosidade do óleo (métodos térmicos) ou pela redução das tensões interfaciais 

(métodos químicos e miscíveis). A eficiência volumétrica de varrido é aumentada, aumentando-

se a viscosidade do fluido deslocante (injeção de polímeros) ou reduzindo a do fluido deslocado 

(injeção de vapor) (Adaptado de Rodrigues, 2012). 

 

Os métodos de recuperação avançada podem ser classificados em convencionais e 

especiais. Os métodos convencionais de recuperação avançada possuem uma finalidade única de 

deslocar o óleo para fora dos poros da rocha, buscando-se um comportamento puramente 

mecânico sem qualquer interação de natureza química ou termodinâmica entre os fluidos ou entre 

os fluidos e a rocha. Eles consistem na injeção imiscível de gás e na injeção de água.  
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 Os métodos especiais de recuperação surgem da necessidade de aumentar a vida útil de 

um reservatório, aumentando assim, o lucro do processo, e são utilizados, muitas vezes, quando a 

recuperação por métodos convencionais é pouca vantajosa. Estes processos envolvem um agente 

externo que pode ajudar a diminuir a viscosidade do petróleo, a melhorar os canais porosos, a 

diminuir a tensão interfacial entre os fluidos, a aumentar a viscosidade do fluido deslocante ou 

aumentar a mobilidade do óleo que vai ser produzido, e pode abranger métodos térmicos (injeção 

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

de CO2) ou microbiológicos (Adaptado de Barillas, 2008). 

 

As baixas recuperações resultantes de um processo convencional de injeção de fluidos 

podem ser creditadas basicamente a dois aspectos principais: alta viscosidade do óleo do 

reservatório e elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo. Quando a viscosidade 

do fluido injetado é muito menor que a do fluido a ser deslocado, o primeiro se move muito mais 

facilmente no meio poroso, encontrando caminhos preferenciais e se dirigindo rapidamente para 

os poços de produção. O óleo fica retido porque o fluido injetado não se propaga adequadamente 

no reservatório, ficando grandes volumes de rocha nos quais o deslocamento não se processou 

(Thomas et al., 2001). 

 

No caso de altas tensões interfaciais, a capacidade do fluido injetado de desalojar o óleo 

do reservatório para fora dos poros é bastante reduzida, deixando saturações residuais elevadas de 

óleo nas regiões já contactadas pelo fluido injetado (Thomas et al., 2001). 

 

Estas situações definem a maneira de atuação dos métodos especiais de recuperação. Estes 

são divididos em três categorias: métodos miscíveis, métodos químicos e métodos térmicos.  

 

Todos os métodos de recuperação têm suas limitações que são derivadas parcialmente da 

teoria e parcialmente de testes de laboratório e experiências de campo (Manichand, 2002). Na 

Tabela 2.1 são apresentados critérios para a escolha do método de recuperação, porém estes 

critérios não devem ser considerados absolutos.  
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Tabela 2. 1. Critérios de escolha do método de recuperação especial (Hong, 1994). 

 

 

 

2.2 Métodos Térmicos 

 

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

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

desenvolvimento inicial dos métodos térmicos buscava a redução da viscosidade do óleo através 

de seu aquecimento para aumentar a recuperação do petróleo. À medida que outros efeitos 

igualmente benéficos foram aparecendo, os processos foram se modificando, resultando nos 

diversos tipos de métodos que se tem atualmente (Santana, 2009). 
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 Na Figura 2.1, é mostrada a sensibilidade da viscosidade do óleo com a temperatura. 

Observa-se na prática que a taxa de melhora da viscosidade é maior no início dos aumentos da 

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

viscosidade. Além disso, nota-se que as maiores reduções de viscosidades são experimentadas em 

óleos de ºAPI mais baixo (e geralmente mais viscosos) do que em óleos de alto ºAPI (Rosa et al., 

2006). 

 

 

Figura 2. 1. Viscosidade do óleo versus Temperatura (modificado de Barillas, 2005). 

 

 

 Os métodos térmicos são classificados em duas categorias:  

 

· Aquecimento por injeção de fluidos aquecidos; 

· Aquecimento “In Situ”. 

 

Na injeção de fluido aquecido, o calor é gerado na superfície e transportado para dentro 

do reservatório pelo fluido injetado, que usualmente é a água, resultando em um projeto de 

injeção de vapor ou de água quente (Rosa et al., 2006). 
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No aquecimento “In Situ”, o calor é gerado dentro do próprio reservatório e duas formas 

atualmente predominam: a combustão “in situ” e o aquecimento eletromagnético (Oliveira, 

2009). 

Os métodos de recuperação térmica de óleo são, na maioria das vezes, bem sucedidos já 

que a viscosidade é diminuída em grande proporção. Isso faz com que ocorra o aumento da 

eficiência de varrido e a expansão e destilação do óleo, e extração do solvente, o que aumenta a 

eficiência do deslocamento (Santana, 2009).  

 

2.2.1  Combustão “In Situ” 

 

A combustão in situ é uma técnica de recuperação térmica de óleo na qual o calor é 

produzido dentro do reservatório, contrastando com a injeção de fluido aquecido, em que o calor 

é gerado na superfície e transportado para o reservatório por meio de um fluido (Rosa et al., 

2006). 

 

Neste processo, como o calor é gerado no interior do próprio reservatório a partir da 

combustão de parte do óleo existente, a continuidade da injeção de ar e a energia liberada sob 

forma de calor in situ mantêm o processo. Durante a queima do óleo, sua viscosidade é reduzida e 

as frações mais leves do óleo vaporizam, formando um banco de gás e água na forma de vapor. 

Esse conjunto de fatores faz com que o óleo se desloque em direção aos poços produtores 

(Araújo, 2012). 

 

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

muitos reservatórios, a ignição é espontânea e, em outros, requer aquecimento. A reação química 

entre o oxigênio do ar injetado e o óleo do reservatório gera calor mesmo sem combustão. 

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

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

ser auxiliada pelo uso de aquecedores de fundo, pré-aquecendo o ar por meio de injeção com um 

produto químico oxidável, tal como o óleo de linhaça (Rosa et al., 2006). 
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2.2.2 Aquecimento Eletromagnético 

 

 O aquecimento eletromagnético baseia-se na transformação da energia elétrica em 

térmica. Quando aplicado a reservatórios de petróleo, a energia é fornecida à formação, 

aquecendo especialmente a água que, por transferência de calor, transmite energia térmica ao 

óleo, reduzindo a sua viscosidade. A energia elétrica é transportada da superfície até o 

reservatório (alvo) através de cabos elétricos ou guias de onda (Da Mata, 1993). 

 

 Este método consiste na introdução de calor no interior da formação sem a necessidade de 

injeção de fluidos aquecidos oriundos da superfície (Adaptado de Gasbarri; Diaz; Gusman, 

2011). 

  

 O método de aquecimento eletromagnético não apresenta limitações tais como 

viscosidade, profundidade, espessura da zona, temperatura, permeabilidade média, 

transmissibilidade, salinidade da água de formação, porosidade, saturação de óleo e pressão 

estática, porém algumas condições podem apresentar-se como ideais para a sua aplicação (Da 

Mata, 1993): 

 

 - Quanto mais viscoso o óleo, melhor a eficiência do método térmico. Para o caso de 

reservatórios com óleo de viscosidade intermediária, o aquecimento eletromagnético pode ser 

associado com a injeção de água, tornando-o uma técnica muito atraente sob o ponto de vista de 

deslocamento de fluido no meio poroso;  

 

 - Pode ser aplicado para qualquer profundidade; 

 

 - Dependendo do tipo de aquecimento eletromagnético a temperatura do reservatório pode 

ser qualquer uma. 

 

 Em relação aos métodos térmicos, o aquecimento eletromagnético apresenta ainda as 

seguintes vantagens: 
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 - Pode ser aplicado sem a injeção de qualquer outro fluido no reservatório, como água 

quente ou vapor. Desta forma, o gasto energético é otimizado, pois se evita perda de fluido 

aquecido para zonas de falha ou de alta permeabilidade; 

 

 - Pode ser aplicado em reservatórios que apresentem problemas de inchamento de argilas 

em presença de água ou vapor; 

 

 - É um processo limpo ambientalmente, pois não produz rejeitos; 

 

 - Não tem limite de profundidade para o reservatório; 

 

 - Pode promover a geração de vapor “in situ”; 

   

 - Atua na região desejada e pode independer da condutividade térmica do meio. 

 

 A principal desvantagem de utilização do método está no fato do consumo de energia 

elétrica, o que pode aumentar excessivamente o custo para aplicá-lo. 

 

Dependendo da frequência empregada, há três formas possíveis de realizar o aquecimento 

eletromagnético: o resistivo (condutivo), o indutivo e o dielétrico (por radiação). 

 

2.2.2.1 Aquecimento Eletromagnético Resistivo 

 

 Entende-se por aquecimento eletromagnético resistivo (condutivo), a utilização de 

corrente elétrica contínua ou alternada de baixa frequência (até 300 Hz), ocasionando um 

aquecimento resistivo da água da formação, que funciona como o elemento condutor de corrente 

elétrica (Pizarro, 1989). 

 

Esta forma de aquecimento ocorre devido à transformação de parte da energia elétrica, 

que está sendo transportada, em energia térmica. Este tipo de aquecimento também é conhecido 

por diversas denominações e pode ser encontrado na literatura por: aquecimento por efeito Joule, 

aquecimento Joule, aquecimento elétrico (resistivo), entre outros.   
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 A Figura 2.2, mostra o esquema do aquecimento eletromagnético resistivo. Nesta 

configuração, dois poços produtores de petróleo vizinhos podem atuar como o catodo e anodo. 

Uma diferença de potencial é aplicada sobre os dois eletrodos e um caminho elétrico através da 

formação é previsto pela água da formação. Como tal, para manter o circuito elétrico, as 

temperaturas da formação devem permanecer abaixo do ponto de ebulição da água, na pressão da 

formação (Sahni; Kumar; Knapp, 2000). 

 

 

Figura 2. 2. Esquema do aquecimento eletromagnético resistivo (Adaptado de Sahni; Kumar; 

Knapp, 2000). 

 

 O aquecimento eletromagnético resistivo também pode ocorrer quando da utilização de 

um material resistivo dentro do poço para gerar calor, funcionando de maneira similar ao de uma 

resistência de um chuveiro elétrico residencial. O principal uso deste tipo de ferramenta é para 

aquecer suficientemente o petróleo no poço para aumentar a eficiência do sistema de elevação 

artificial. A viscosidade do óleo dentro da formação é reduzida, na medida em que o calor gerado 

é transferido para áreas próximas ao poço por condutividade térmica das rochas e dos fluidos 

(Gasbarri; Diaz; Gusman, 2011). 
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2.2.2.2  Aquecimento Eletromagnético Indutivo 

 

 O termo aquecimento eletromagnético indutivo se aplica a projetos em que se faz passar 

uma corrente elétrica de alta frequência através de uma determinada configuração de condutores 

elétricos, de modo a gerar um campo magnético. A variação deste campo magnético em relação 

ao tempo provoca o aparecimento de uma corrente induzida. O fluxo desta corrente de grande 

intensidade gera um aquecimento do elemento condutor no reservatório (Pizarro, 1989). 

 

 Ou seja, a proximidade de um campo magnético variante no tempo ou no espaço, excita 

as partículas eletricamente sensíveis, fazendo com que estas se movam de acordo com o campo 

aplicado. Dessa forma, a fricção das partículas eletricamente sensíveis com as demais partículas 

do meio promove um aquecimento na região de atuação do campo magnético de forma 

semelhante ao que ocorre no aquecimento eletromagnético resistivo (Da Mata, 1993). 

 

 Esta forma de aquecimento utiliza o princípio de funcionamento dos transformadores, a 

Lei de Faraday. Esta é uma lei da física que quantifica a indução eletromagnética, que é o efeito 

da produção de corrente elétrica em um circuito sob efeito de um campo magnético variável ou 

por um circuito em movimento em um campo magnético constante (Da Mata, 1993). 

 

 No aquecimento eletromagnético indutivo, a frequência aplicada varia entre os valores de 

10 kHz a 200 kHz (Mustafina et al., 2013).  
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 A Figura 2.3 ilustra o esquema de funcionamento do aquecimento eletromagnético 

indutivo. 

 

 

Figura 2. 3. Esquema de completação de poço tipo utilizando o aquecimento eletromagnético por 

indução (Adaptado de Carrizales; Lake; Johns, 2008). 

 

 Para o funcionamento deste método, um conversor de médias frequências é utilizado 

como fonte de um circuito elétrico. O conversor alimenta um indutor, que está instalado no 

reservatório como uma bobina. O campo magnético gerado estará presente no reservatório. Já as 

perdas por efeito Joule ocorrem somente onde a condutividade elétrica permite o fluxo de 

corrente elétrica alternada. Esta também é chamada de corrente parasita e surge em virtude da 

variação do campo magnético em relação ao tempo, causando as perdas por efeito Joule em razão 

da resistência de condutores não ideais. O efeito do aquecimento indutivo é melhor quanto maior 

for a disponibilidade da condutividade do reservatório (Koolman et al., 2008). 
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 A Figura 2.4 mostra uma analogia entre o forno indutivo e o aquecimento indutivo no 

reservatório de petróleo. 

 

 

Figura 2. 4. Analogia entre o forno indutivo e o aquecimento indutivo no reservatório de petróleo 

(Koolman et al., 2008). 

 

 O princípio e efeito da aplicação do aquecimento eletromagnético indutivo em um 

reservatório são mostrados na Figura 2.5. O indutor, a bobina, está representado pelo ponto 

branco localizado no lado esquerdo da figura. A zona ao redor do indutor está seca, por causa do 

aquecimento que iniciou próximo ao indutor. Tão logo a água é evaporada a condutividade 

elétrica é reduzida e o aquecimento avança em regiões mais distantes. Este mecanismo de 

autocontrole previne o sobreaquecimento não somente do betume, mas também do próprio 

indutor (Koolman et al., 2008). 
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Figura 2. 5. Efeito do aquecimento eletromagnético indutivo em um reservatório betuminoso em 

um estado avançado de produção (Koolman et al., 2008). 

 

Atualmente o grande desafio à aplicação desta técnica se concentra na geração de ondas 

eletromagnéticas in situ na faixa de frequência do aquecimento eletromagnético indutivo ou a 

transmissão de tais ondas da superfície até à subsuperfície. Uma das opções à sua aplicação está 

na utilização de indutores eletromagnéticos dentro do próprio reservatório, como por exemplo, os 

agentes de sustentação (propantes) eletricamente sensíveis, inseridos em fraturas artificiais 

judiciosamente realizadas no reservatório visando uma distribuição do campo térmico. 

 

2.2.2.3  Aquecimento Eletromagnético Dielétrico 

 

O terceiro processo consiste na aplicação de frequências ainda mais elevadas, 

compreendidas entre 300 MHz e 300 GHz, englobando desde as utilizadas em rádio-frequência 

(RF) até as denominadas microondas (MO), causando um aquecimento dielétrico do óleo no 

reservatório. Enquanto a Figura 2.6 ilustra o espectro eletromagnético, a Tabela 2.2 mostra a 
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banda de rádio-frequência (subdivisão do espectro eletromagnético usada para as frequências de 

comunicação à rádio).  

 

 

 

Figura 2. 6. Espectro Eletromagnético (Da Mata,1993). 

 

 

Tabela 2. 2. A Banda de Rádio – Frequência (Adaptado de Da Mata,1993). 

Banda Designação Limites 

4 VLF (frequência-muito-baixa) inferiores a 30 kHz 

5 LF (frequência-baixa) 30 kHz a 300 kHz 

6 MF (frequência-média) 300 kHz a 3MHz 

7 HF (frequência-alta) 3 MHz a 30MHz 

8 VHF (frequência-muito-alta) 30 MHz a 300 MHz 

9 UHF (frequência-ultra-alta) 300 MHz a 3GHz 

10 SHF (frequência-super-alta) 3 GHz a 30 GHz 

11 EHF (frequência-extra-alta) 30 GHz a 300 GHz 

 

 O princípio de funcionamento do método é análogo ao utilizado nos fornos de 

microondas. A alternância do campo elétrico provoca um movimento de rotação das moléculas 

no sentido de se alinharem com o campo e a velocidade desta rotação será função da frequência 

utilizada. Para frequências da ordem de 1 GHz, o movimento molecular é tão intenso, que uma 

considerável quantidade de calor é produzida.  
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 Para a aplicação deste tipo de aquecimento em um meio dissipativo, como no caso de um 

reservatório de petróleo viscoso, a forma principal vista por (Da Mata,1993) se dá através do 

aquecimento dielétrico para altas e hiper frequências. Este fenômeno pode ser resumido da 

seguinte forma (Da Mata, 1993): quando um material dielétrico de moléculas polares é submetido 

a um campo elétrico, no qual a frequência é gradativamente aumentada, suas moléculas são 

orientadas constantemente na direção do campo elétrico, como mostra a Figura 2.7: 

 

 

Figura 2. 7. Ação do campo elétrico (a) campo elétrico nulo: as partículas se encontram de forma 

aleatória (b) campo elétrico aplicado: as partículas tendem a se alinhar, deslocar de acordo com o 

campo (Manichand, 2002). 

 

           A partir de uma dada frequência, a inércia própria das moléculas dipolares e a resistência 

das ligações químicas provocam uma dessincronização do movimento destas moléculas em 

relação à oscilação do campo. Esta é a banda de relaxação onde estas forças antagônicas 

exercidas sobre as moléculas se traduzem em uma dissipação de calor, por fricção, de parte da 

energia do campo. Nesta faixa existe uma ou mais frequências de relaxação onde a dissipação é 

máxima. Com o aumento ou diminuição da frequência de operação do campo de excitação, as 

forças de coesão e inércia tornam-se dominantes e o aquecimento é bastante reduzido. Portanto, a 

aplicação de ondas em altas-frequências (HF, VHF, UHF) ou hiper – frequências (microondas) 

sobre um meio dissipativo provoca um aquecimento eletromagnético em volume, onde as 
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propriedades do meio não são tão importantes quanto às propriedades dielétricas, representadas 

pela permissividade complexa (Da Mata, 1993). 

 

Este método necessita de uma fonte de radiação eletromagnética introduzida em um poço 

de um reservatório de petróleo para que haja o aquecimento do mesmo. Em vários estudos, como 

o de (Santos, 2010), uma antena cilíndrica inserida em um meio dissipativo consistia nesta fonte 

de radiação. A Figura 2.8 ilustra o funcionamento do método. 

 

 

Figura 2. 8. Vista esquemática do aquecimento eletromagnético por irradiação. A antena é 

colocada no fundo do poço, bem na frente da zona de produção (Carrizales; Lake; Johns, 2008). 

  

A grande vantagem deste método sobre a injeção de vapor, bastante utilizado na 

recuperação de poços de petróleo, é que o calor pode ser confinado à área de interesse e pode ser 

controlado facilmente da superfície. Além de que as perdas de calor são reduzidas e a 

infraestrutura de superfície é menor se comparada aos métodos de injeção de vapor. Uma vez que 

as frequências dessas ondas são altas, variam na ordem de MHz e GHz, seus comprimentos de 

onda são pequenos e por isso somente a área próxima à antena é aquecida (Peraser et al. ,2012). 
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2.2.2.4 Tipos de Dielétricos 

 

A condutividade elétrica efetiva do meio (σ) relaciona-se com a condutividade iônica do 

meio ( ), com a frequência ( )fpw 2=  e com a constante de relaxação (e ¢¢ ) pela Equação (2.1) 

(Da Mata,1993):                                               

                                             ewss ¢¢+=                                                                       (2.1) 

 

A eficiência na conversão de energia eletromagnética em térmica está diretamente 

relacionada com uma boa caracterização dielétrica e condutiva do meio e com a frequência 

empregada. Em meios condutores, em baixas frequências ( >>we”), o processo de condução 

iônica é o principal mecanismo de conversão de energia. Em meios dielétricos, em altas 

frequências ( <<we”), a transformação de energia deve-se principalmente à rotação das 

moléculas dipolares do meio (Da Mata, 1993). 

 

A potência eletromagnética por unidade de volume do meio a aquecer (W) é expressa 

pela Equação (2.2) (Da Mata, 1993): 

 

( ) 222
* 2

222

)(
EEEEEW s

ssews
===

¢¢+
=

rrr
                                                          (2.2) 

 

onde E representa o valor eficaz do campo elétrico. A permissividade complexa do material (e) é 

dada pela Equação (2.3) (Da Mata, 1993): 

 

( )dee
w
s

ee tan1 jj -¢=÷
ø

ö
ç
è

æ ¢¢+-¢=                                                                                 (2.3) 

 

em que a tangente do ângulo de perdas (tand) é representada pela Equação (2.4) (Da Mata, 1993): 

e

e
w
s

d
¢

¢¢+
=tan                                                                                                                (2.4) 
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Os meios dielétricos são caracterizados através dos valores catalogados das constantes 

dielétricas dos meios relativas re ¢  e das tangentes de perdas tan(dP) em função da frequência e da 

temperatura. Os dielétricos podem ser classificados da seguinte forma, a partir destes parâmetros: 

 

 

 Dielétricos a Baixas Perdas: São meios dielétricos que possuem moléculas de 

momentos dipolares extremamente baixos e, portanto, não são muito susceptíveis ao aquecimento 

dielétrico. A Tabela 2.3 ilustra características dielétricas de materiais a 3GHz e 25ºC. 

 

Tabela 2. 3. Características dielétricas a 3GHz e 25ºC (Da Mata, 1993). 

 

 

 Dielétricos a Fortes Perdas: a partir de um certo limite do ângulo de perdas 

(tand), normalmente de 0,01, e para uma permissividade dielétrica relativa ( re ¢ ) situada entre 1 e 

10, um dielétrico é susceptível de se aquecer rapidamente sob a ação de microondas. Os materiais 

candidatos a fortes perdas são geralmente os líquidos. 

 

 Dielétricos Aquosos: por apresentarem uma configuração molecular com 

momento dipolar bastante intenso, são meios ideais para serem aquecidos em altas frequências. A 

Tabela 2.4 mostra características dielétricas desses materiais a 3GHZ. 

 

Tabela 2. 4. Características dielétricas a 3GHz (Da Mata, 1993). 
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2.2.2.5 Penetração do Campo Eletromagnético 

 

Quando uma onda eletromagnética que se propaga em um meio atinge um dielétrico, 

parte da onda é refletida e outra parte é transmitida. A energia da onda transmitida é 

progressivamente atenuada, transformando-se em energia térmica no meio dielétrico (Da Mata, 

1993). 

 

A profundidade de penetração de uma onda eletromagnética plana em um meio 

dissipativo, é definida por convenção (Da Mata, 1993) pela Equação (2.5): 

 

                                                      
a2
1

=p                                                                      (2.5) 

 

onde a é o coeficiente de atenuação do meio e depende das propriedades do material (µ r, re ¢ , 

tan(dP)) e  do comprimento de onda incidente li, o qual determina a profundidade de penetração 

da onda no meio, podendo ser calculada a partir da Equação (2.6):  
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2
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=                                             (2.6)  

 

para o caso de um meio não-magnético, µ r = 1, a profundidade de penetração da onda p, no S.I., é 

dada pela Equação (2.7): 
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por outro lado, note que para (tan(dp)>>1), temos a seguinte Equação (2.8): 
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de onde podemos observar que a profundidade de penetração da onda no meio é inversamente 

proporcional à frequência, à raiz quadrada da tangente de perdas e à constante dielétrica do meio. 

Assim, os meios com elevadas tan(dp) e com grandes aptidões para aquecimento eletromagnético 

têm uma pequena profundidade de penetração. Portanto, nesses casos o único parâmetro a ser 

modificado no processo é a frequência de operação. 

 

2.3 Equações de Modelo 

 

A formulação matemática para o modelo físico aplicado a um reservatório de petróleo é 

baseada no princípio geral de conservação de uma propriedade num sistema e na lei que rege o 

escoamento em meios porosos. Têm-se então, as equações de conservação de massa, de 

quantidade de movimento e de energia (Da Mata, 1993). 

 

Foi levada em consideração a presença de dois componentes apenas (óleo e água) em três 

fases. O escoamento é considerado trifásico (óleo viscoso, gás e água) com as três fases em 

equilíbrio térmico. A troca de calor é realizada por convecção, por condução e por radiação entre 

a fonte e as fases fluida e sólida (rocha).  

 

As equações diferenciais que representam o problema dependem do tempo de forma 

bidimensional e não-linear, pois as propriedades físicas dos fluidos e da rocha evoluem em 

função da temperatura e das posições espaciais do meio. Pelo método de diferenças finitas, as 

equações diferenciais parciais são resolvidas. Para as três fases tem-se coordenadas cilíndricas 

com fluxo horizontal de fluidos, e as expressões são apresentadas a seguir. 

 

O estabelecimento da formulação matemática da descrição da transmissão de calor a 

partir de uma fonte, para o processo de recuperação de petróleo por aquecimento eletromagnético 

para escoamento horizontal de fluidos, é fundamentado nas equações da conservação da energia, 

da continuidade e da conservação da quantidade de movimento. 
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2.3.1  Equação da Continuidade 

 

 A equação da continuidade, Equação (2.9), na sua forma geral é dada por (Aziz, 1985): 
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onde: 

r: comprimento radial horizontal do sistema de coordenadas cilíndricas  

ρ: massa volumétrica de um fluido  

µ: viscosidade do fluido  

q: vazão de fluxo  

ϕ: porosidade  

 

Supondo simetria rotacional, fluxo horizontal e nenhuma fonte externa de massa, tem-se 

para os três fluidos considerados, óleo, gás e água, as Equações (2.10), (2.11) e (2.12):  

 

Fase oleica         ( ) ( )oooo Sr
rr

S
t

rfr
¶
¶

-=
¶
¶ 1

                                                          (2.10) 

 

Fase aquosa       ( ) ( )wwww Sr
rr

S
t
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¶
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¶
¶ 1

                                                          (2.11) 

 

Fase gasosa        ( ) ( )gggg Sr
rr

S
t
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¶
¶

-=
¶
¶ 1

                                                           (2.12) 

onde: 

ρo: massa volumétrica do óleo  

ρw: massa volumétrica da água  

ρg: massa volumétrica do gás 

So: saturação do óleo  

Sw: saturação da água  

Sg: saturação do gás  
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2.3.2 Quantidade de Movimento 

 

A dinâmica dos fluidos é tradicionalmente descrita pelo balanço de forças expresso na 2ª 

Lei de Newton. O enunciado desta lei diz que a força aplicada sobre um sistema de massa M, 

num instante t, é igual à taxa de variação da quantidade de movimento no mesmo instante 

(Pizarro, 1989). A Equação (2.13) representa esse enunciado. 

 

                                              
dt

uMd
Fn

)(
®

®

=                                                                (2.13) 

 

A quantidade de movimento de um sistema não varia na ausência de forças externas. 

Aplicada na mecânica dos fluidos e convecção de calor, esses conceitos da dinâmica são a base 

para a equação de Navier-Stokes.  Ao tratarmos de escoamento de fluidos em meios porosos, a 

geometria dos canais de fluxo é extremamente complexa, de maneira que a aplicação da equação 

de Navier-Stokes é impraticável. A equação de maior uso prático em meios porosos foi 

formulada por Henry Darcy, em 1856. 

 

A equação de Darcy, Equação (2.14), tem a seguinte forma: 
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Fase oleica, Equação (2.15), 
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Fase aquosa, Equação (2.16), 
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Fase gasosa, Equação (2.17), 

 

                                           
r

PK
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g

g
g ¶

¶
-=
m

                                                                               (2.17)  

Da equação (2.14) observa-se que a velocidade de deslocamento de um fluido 
®

u  é 

diretamente proporcional à permeabilidade total ao fluxo de um fluido K, ao gradiente de pressão 

P
®

Ñ , à massa volumétrica de um fluido ρ, à aceleração da gravidade g e ao gradiente de altura 

Z
®

Ñ  (no caso de fluxo inclinado), e inversamente proporcional à viscosidade do fluido, m . E é 

justamente nesta última variável, viscosidade, que o aquecimento eletromagnético atua. 

Diminuindo a viscosidade do óleo, aumenta-se a velocidade de deslocamento e 

consequentemente a produção do poço. 

 

2.3.3 Equação de Energia 

 

As equações de energia para as fases oleica, gasosa, aquosa e para a rocha são descritas 

pela Equação (2.18):  
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onde: 

ρo: massa volumétrica do óleo  

ρw: massa volumétrica da água  

ρg: massa volumétrica do gás  

co: calor específico do óleo a pressão constante  

cw: calor específico da água a pressão constante  

cg: calor específico do gás a pressão constante  

Vo: vetor velocidade superficial da fase oleica 

Vw: vetor velocidade superficial da fase aquosa  

Vg: vetor velocidade superficial da fase gasosa 
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T: temperatura de equilíbrio das fases óleo/gás/água/rocha  

λc: condutividade térmica do meio poroso  

W: termo fonte de energia externa  

 

onde as expressões equivalentes para a massa volumétrica e o calor específico do meio poroso 

são dadas pelas Equações (2.19) e (2.20): 

 

                                     ( )frfrfrfrr -+++= 1rggwwooeq SSS                                   (2.19) 

 

                               ( )[ ]rrgggwwwooo
eq

eq ccScScSc frfrfrfr
r

-+++= 1
1

                 (2.20)              

 

os termos na Equação (2.18) representam, respectivamente, o acúmulo de energia, a convecção 

de energia, a condução de energia, a fonte de energia externa e as perdas de calor.  

  

O termo fonte de energia externa, W, de origem eletromagnética a partir de uma fonte, 

podendo ser uma antena ou eletrodos criteriosamente localizados no meio, é obtido a partir das 

equações de Maxwell. Este termo, que é dimensionalmente uma potência por unidade de volume, 

é expresso pela Equação (2.2). 

 

A partir da Equação (2.2), foi constatado que a absorção de energia eletromagnética pelo 

meio (W) é em função diretamente do quadrado da intensidade do campo elétrico aplicado, das 

características do meio e, consequentemente, da frequência f de oscilação do campo elétrico de 

excitação aplicado. 

 

2.4 Reservatórios Naturalmente Fraturados 

 

 Este tipo de reservatório é constituído de um meio poroso conhecido como de dupla 

porosidade, sendo formado por uma rocha matriz e por um sistema de fraturas ou fissuras 

naturais, em que são exibidas uma marcante heterogeneidade. 
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 A Figura 2.9 mostra uma ilustração de um reservatório naturalmente fraturado (figura da 

esquerda) e a sua idealização (figura da direita). No modelo idealizado o reservatório real é 

substituído por um sistema mais simples, para que possa ser mais facilmente representado através 

de um modelo matemático (Rosa et al., 2006). 

 

 Na Figura 2.9, o modelo idealizado é constituído de paralelepípedos que representam a 

matriz. Já as fraturas (ou fissuras) são representadas pelos espaços existentes entre os 

paralelepípedos. 

 

 

Figura 2. 9. Desenho de um reservatório naturalmente fraturado e sua idealização (Rosa et al., 

2006). 

 Em um sistema naturalmente fraturado o sistema de fraturas é responsável pelo transporte 

de fluidos através do reservatório, sendo a rocha-matriz uma fonte alimentadora de fluidos para 

as fraturas. Estas possuem alta condutividade (alta permeabilidade) e pouca capacidade de 

armazenar fluidos (a relação entre o volume das fraturas e o volume total da rocha é da ordem de 

1%). A matriz possui baixa permeabilidade e alta capacidade de armazenar fluidos, e a relação 

entre o volume total da matriz e o volume total da rocha é de aproximadamente 1 (Rosa et al., 

2006). 

 

 A transferência de calor entre o sistema matriz-fratura verifica-se pela troca de fluidos 

aquecidos entre os dois meios (convecção) e também pela condução térmica, uma vez que a 

fratura encontra-se em contato com a matriz (Lins Junior, 1991). 
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2.5 Fraturamento Hidráulico 

 

 O fraturamento hidráulico é um método de estimulação de poços de petróleo, em que se 

objetiva aumentar o índice de produtividade ou injetividade do poço. 

 

É um processo no qual um elevado diferencial de pressão, transmitido pelo fluido de 

fraturamento, é aplicado contra a rocha-reservatório até a sua ruptura. A fratura, que é iniciada no 

poço, se propaga através da formação pelo bombeio de um certo volume de fluido, acima da 

pressão de fraturamento. Para se evitar que a fratura induzida feche ao cessar o diferencial de 

pressão aplicado, um agente de sustentação (normalmente areia) é bombeado com o fluido de 

fraturamento. Essa fratura torna-se então um canal de alta permeabilidade, facilitando o 

escoamento dos fluidos em direção ao poço produtor, ou do poço para o interior do reservatório 

no caso de um poço injetor, conforme ilustra a Figura 2.10. 

 

O que realmente ocorre quando há o rompimento da formação durante uma operação de 

fraturamento hidráulico pode ser explicado através da Mecânica das Rochas. Todas as rochas 

encontradas no subsolo estão submetidas a tensões nas três direções devido ao peso das 

formações situadas acima e das respectivas reações horizontais, Figura 2.11. Estas tensões 

tectônicas irão controlar a direção da fratura e determinar se o plano de fratura será horizontal, 

vertical ou inclinado. A resistência que cada formação possui depende da sua estrutura, 

compactação e a forma como está cimentada. Assim, as forças que tendem a manter a rocha 

unida são a tensão aplicada na rocha pelo peso das camadas superiores e a resistência natural da 

rocha (Castro, 2005). 

 
Quando um poço de petróleo está cheio de fluido e uma pressão é aplicada na superfície, a 

pressão dos fluidos que preenchem os poros desta rocha irá aumentar, formando uma tensão 

interna na formação igual em todas as direções. Quando esta tensão se tornar maior que a menor 

tensão que mantém a rocha coesa, teremos o surgimento de uma fratura perpendicular ao plano 

desta menor tensão. A fratura se estenderá enquanto pressão suficiente for aplicada pela injeção 

adicional de fluido do poço (Castro,2005). 
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Figura 2. 10. Procedimento esquemático de uma operação de fraturamento hidráulico. Injeção do 

fluido a alta pressão na formação e a abertura de um plano de fratura (Castro, 2005). 

 

 

Figura 2. 11. Tensões que atuam nas rochas das formações (Castro, 2005). 
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O fraturamento não altera a permeabilidade natural das rochas-reservatório, mas faz 

aumentar o índice de produtividade dos poços pelas seguintes razões (Thomas et al., 2001): 

 

- modifica o modelo de fluxo do reservatório para o poço. O fluido passa a percorrer 

caminhos de muito menor resistência ao fluxo; 

 

- quando há dano à formação, a fratura ultrapassa a zona com permeabilidade restringida, 

próxima ao poço; 

 

- existe ainda a possibilidade da fratura atingir uma área do reservatório, mais distante do 

poço, com melhores condições de permoporosidade; 

 

- em reservatórios naturalmente fraturados, uma fratura induzida hidraulicamente também 

poderá interconectar fissuras naturais em quantidade suficiente para aumentar a produção. 

 

Além de incrementar o índice de produtividade dos poços, o fraturamento pode contribuir 

para o aumento da recuperação final das jazidas (Thomas et al., 2001). 

 

Em poços no estágio de produção a preocupação deve ser centralizada em se colocar o 

poço em condições de produtividade ótima a um menor custo possível. Se o reservatório possui 

baixa permeabilidade (grandeza que mede em um meio poroso a facilidade ao fluxo de um 

fluido) o fraturamento deverá permitir que o reservatório produza a uma vazão economicamente 

viável, aumentando o volume de óleo passível de recuperação. Se a permeabilidade é de média a 

alta, o fraturamento hidráulico permitirá uma antecipação da produção, permitindo que o mesmo 

volume seja recuperado em um menor espaço de tempo com consequente redução nos custos 

operacionais totais (Castro, 2005). 
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A Figura 2.12, mostra essas situações descritas no parágrafo anterior. 

 

 

Figura 2. 12. Comparação entre as curvas de produção de poços fraturados e não fraturados para 

reservatórios de alta e baixa permeabilidade (Borba et al., 1993). 

 

Quando a permeabilidade da formação é muito elevada, na prática é muito difícil 

conseguir valor de condutividade que aumente a produção do poço de forma econômica, pois 

seria necessário criar fratura de grande espessura e com alta permeabilidade. Para a grande 

espessura de fratura se faz uso de alta concentração do agente de sustentação no gel e para a alta 

permeabilidade se faz uso de agente de sustentação de grande diâmetro. Estas duas necessidades 

geralmente levam ao término prematuro da operação de fraturamento, em virtude da ocorrência 

de embuchamento, ou seja, a fratura não mais admite a entrada do restante do agente de 

sustentação (Santos, 2010). 
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Quando a formação é de baixa permeabilidade com fraturas naturais, estas fraturas 

naturais quando abertas durante a operação de fraturamento, aumentam de forma muito 

expressiva a perda de fluido para a formação, levando a eficiência do fluido a um valor muito 

baixo. Isto pode ocasionar embuchamento prematuro, mesmo se usando agente de sustentação de 

pequeno diâmetro e em baixa concentração no gel. Portanto, a criação de fratura longa neste tipo 

de formação torna-se difícil (Santos, 2010). 

 

Nas operações de fraturamento hidráulico, os fluidos utilizados normalmente são 

gelificados e devem possuir características especiais para permitir o bombeio da areia (ou outro 

agente de sustentação), de modo a garantir um tratamento eficaz e econômico.  

 

2.5.1  Agentes de Sustentação de Fraturas 

 

 Os agentes de sustentação de fraturas (ou propantes, como também são conhecidos) são 

partículas de material granular (bauxita, areia, casca de noz, polipropileno, entre outros) que 

ficará entre as faces da fratura criada impedindo que a fratura venha a fechar após a parada do 

bombeio. São materiais sólidos e que devem ter resistência mecânica suficiente para resistirem às 

pressões internas impostas pelas rochas sem se quebrar, mas também não podem possuir alta 

densidade para não comprometer o processo de injeção na fratura e acabar por se sedimentar ao 

longo do caminho, antes de atingir o interior das fraturas. Também devem resistir às altas 

temperaturas encontradas e resistir aos efeitos corrosivos do meio, entre outras características 

(Adaptado de Santos, 2010).  

 

Além de que, devem reunir condições de não refluir para o poço (processo este conhecido 

como flowback), o que viria a provocar uma série de transtornos como contaminação do meio 

ambiente por essas partículas impregnadas de hidrocarbonetos, entupimento de bombas, erosão 

de equipamentos entre outros. 

 

A Figura 2.13, mostra os perfis da espessura de fratura ao longo da altura da mesma para 

um transporte perfeito do propante durante o bombeio e após o fechamento da fratura (Santos, 

2010).  
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Figura 2. 13. Geometria de fratura para transporte perfeito de propante (Santos, 2010). 

 

 Dos principais materiais empregados como propante, a areia é o mais utilizado, pela 

grande disponibilidade na natureza, baixo custo e pelo fato de propiciar uma condutividade 

adequada à fratura sobre tensões de fechamento inferiores a 6.000 psi (aproximadamente 

41MPa).  

 

 A areia tratada com resina é mais resistente que a areia pura e, dependendo do tipo de 

resina, pode resistir a tensões de fechamento da ordem de 8.000 psi (aproximadamente 55MPa). 

Além disso, sobre tensões de fechamento maiores que 4.000 psi (aproximadamente 27MPa) e na 

inexistência de efeitos adversos do fluido sobre a resina, fraturas sustentadas com areia tratada 

apresentam geralmente maior condutividade do que aquelas com a utilização de areia pura 

(Cachay, 2004). 

 

 Os propantes cerâmicos apresentam em sua constituição química elevados teores de 

alumínio (extraído da bauxita) e baixos teores de sílica e argila. De acordo com a composição da 

bauxita empregada no processo de fabricação, podem-se obter dois tipos de propante: a bauxita 

de resistência intermediária e a bauxita de resistência elevada. O propante cerâmico de resistência 

intermediária deriva da bauxita rica em mulita (3Al2O3 . 2SiO2), sendo geralmente utilizado sobre 

tensões de fechamento da fratura no intervalo entre 5.000 psi a 10.000 psi, ou entre 34MPa e 
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69MPa, enquanto que o propante cerâmico de resistência elevada, proveniente da bauxita rica em 

corundum – óxido de alumínio (Al2O3) – é mais indicado para fraturas com tensões de 

fechamento maiores que 10.000 psi (69Mpa) (Cachay, 2004). 

 

 A Tabela 2.5 apresenta uma síntese dos principais agentes de sustentação (propantes), 

suas respectivas densidades e resistência à tensão de fechamento das fraturas. 

 

Tabela 2. 5. Densidade e resistência do tipo de propante (Adaptado de Bessa Junior, 2014). 

Tipo de propante Densidade (g/cm³) Resistência (psi) 

Areia pura 2,65 < 6.000 (41 MPa) 

Areia tratada com resina (RCP) 2,55 < 8.000 (55 MPa) 

Cerâmica de resistência intermediária (ISP) 2,7 – 3,3 5.000 – 10.000 (34 MPa – 69MPa) 

Cerâmica de resistência elevada (HSB) 3,4 ou superior >10.000 (69 MPa) 

Bauxita 2,00 >7.000 (48 MPa) 

 

 Atualmente estão sendo artificialmente desenvolvidos propantes eletromagneticamente 

sensíveis que poderão servir de agentes indutores dentro do reservatório (Wilt et al., 2014). 

 

2.6  Planejamento Experimental e Otimização 

 

 Normalmente a estatística é lembrada quando se tem grande quantidade de informações. 

A atividade estatística mais importante não é a análise dos dados e sim os planejamentos dos 

experimentos em que esses dados devem ser obtidos e, por isso, um bom planejamento consiste 

em planejar experimentos de forma tal que ele seja capaz de fornecer a informação que se está 

procurando (Barros Neto et al., 2003). 

 

 No planejamento de qualquer experimento, o primeiro passo que deve ser feito é a escolha 

dos fatores e as respostas de interesse no estudo. Os fatores normalmente podem ser as variáveis 

que podem ser controladas ou atributos de incertezas de um sistema, os quais podem ser 

qualitativos ou quantitativos. As respostas são as variáveis de saída do sistema, nas quais se tem 

interesse e que poderão ser afetadas por modificações devido à mudança nos fatores. Da mesma 

forma, estas respostas podem ser qualitativas ou quantitativas (Santana, 2009). 
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 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 do catalisador, 

as possibilidades 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, 1624 = , 3225 = , 

6426 = ,....., k2 ) (Barros Neto et al., 2003). 

 

 A análise de sensibilidade de parâmetros sobre uma resposta a ser considerada pode ser 

feita através de diagramas de Pareto, enquanto que a otimização do experimento é obtida através 

de superfícies de resposta onde se obtém os valores máximos e mínimos para uma determinada 

função objetivo. 

 

2.6.1  Diagrama de Pareto 

 

O Diagrama de Pareto é um recurso gráfico muitas vezes utilizado para estabelecer uma 

ordenação em nível de importância. Consiste num gráfico de barras que ordena as influências da 

maior para a menor e permite a localização de problemas vitais e a eliminação de perdas, 

procurando levar a cabo o princípio de Pareto (poucos essenciais, muitos triviais), isto é, existem 

muitos problemas sem importância diante de outros mais graves. Sua maior utilidade é a de 

permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, 

possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos (Medeiros, 2012). 

 

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

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

aos demais. Enquanto os efeitos positivos estão associados a um aumento da variável resposta, os 

efeitos negativos indicam que um aumento daquele parâmetro reduz a variável resposta 

considerada (Medeiros, 2012). 
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A Figura 2.14, mostra um exemplo de um Diagrama de Pareto, em que as maiores 

influências são dadas pelos fatores “TA” (linear) e “AF” (linear). 

. 

Figura 2. 14. Exemplo de diagrama de Pareto. 

 

2.6.2  Método de Superfície de Resposta 

 

Essa metodologia é constituída de duas etapas distintas – modelagem e deslocamento, que 

são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com a finalidade de atingir uma região 

ótima da superfície de resposta investigada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se 

modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos), e as respostas são 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 (Barros Neto et al., 2003). 

 

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 et al., 2003). 

 

A Figura 2.15 representa um exemplo de uma superfície de resposta, na qual se tem maior 

produção de água (WP) para uma completação e localização k no centro da figura (parte mais 
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vermelha). A região vermelha mais intensa representa a superfície de maior resposta e a verde a de 

menor resposta. 

 

Figura 2. 15. Exemplo de superfície de resposta (Medeiros, 2012). 

 

 

2.7  Análise Técnico-Econômica  

 

 Uma análise técnico-econômica tem como finalidade examinar os fatores comerciais e 

financeiros relativos à aplicação das técnicas envolvidas na concretização de um determinado 

investimento. Essa análise serve de referência inicial para as seguintes fases do projeto. 

 

Para que um investimento seja atrativo, ele deve ser mais rentável que as oportunidades 

apresentadas pelo mercado. Deve-se observar que não só a rentabilidade é importante num 

empreendimento, outros fatores devem ser considerados como a liquidez e a confiabilidade, ou 

seja, o risco do negócio. É conhecido no mercado o triângulo do investimento composto por 

rentabilidade, confiabilidade e liquidez. Além desses, devemos ainda levar em consideração 

outros fatores não econômicos, como os aspectos sociais, ambientais, políticos, etc (Manichand, 

2002).  
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A avaliação da viabilidade técnica e econômica de um projeto de recuperação avançada 

de petróleo é fundamental para a maximização de lucros e a minimização de riscos do projeto. De 

fato, após a realização de uma seleção de métodos de recuperação avançada candidatos para um 

reservatório específico, do ponto de vista da engenharia, deve-se proceder a uma análise 

econômica para indicar o melhor método entre aqueles previamente escolhidos. A decisão por 

uma alternativa errada pode levar a lucros menores do que se estivesse escolhido outro método e 

em caso de uma má opção, conduzir a grandes prejuízos financeiros (Rodrigues, 2012). 

 

2.7.1  Viabilidade Econômica de um Projeto 

 

O estudo de viabilidade econômica de projetos de investimentos está relacionado com o 

uso dos vários índices ou indicadores econômicos que são parâmetros quantitativos que permitem 

ao decisor aceitar ou rejeitar propostas de investimentos. 

 

 Os projetos de investimento geralmente estão associados a um fluxo de valores 

monetários representados graficamente pelos seus diagramas de Fluxo de Caixa, que, segundo 

Castiñeira (2008) são definidos como séries de pagamentos ou recebimentos que se estima 

ocorrer em determinado intervalo de tempo.  

 

 O estudo da viabilidade econômica de projetos está vinculado à duração do projeto. A 

decisão de aceitar ou não uma proposta de investimento é uma decisão complexa devido à 

quantidade de fatores a serem utilizados. Os métodos usados para avaliação econômica de 

projetos apresentam alguns requisitos básicos, entre os quais: 

 

- A finalidade dos empreendimentos é a de que o retorno do capital investido seja maximizado; 

- O valor do dinheiro no tempo sempre será considerado (fluxo de caixa descontado); 

- Considera-se haver sempre disponível uma determinada taxa de juros no mercado a qual os 

indivíduos podem emprestar quando quiserem; 

- Na análise dos projetos não haverá incerteza, ou seja, será determinística. Os fluxos de caixa são 

considerados como exatos; 
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- Os estudos de viabilidade econômica serão efetuados considerando-se sempre os valores 

expressos em uma moeda estável – a inflação não tem efeito expressivo no resultado. 

 

2.7.2  Valor Presente Líquido – VPL 

 

Atualmente, existem diversas modalidades de indicadores financeiros, adequados às mais 

diversas necessidades por parte do investidor. A escolha deve ser direcionada pelos objetivos e 

vantagens exclusivas de cada um desses indicadores. Para o estudo em questão, foi escolhido o 

método denominado Valor Presente Líquido – VPL, pois possibilita antecipar o nível de 

atratividade de um investimento, determinando o valor atual (presente) de pagamentos futuros. 

Este método tem o objetivo de encontrar um valor no período denominado inicial, a partir do 

fluxo de caixa resultante de uma série de custos e despesas (Hirschfeld, 2000).  

 

A Equação (2.21), apresentada a seguir, apresenta a fundamentação envolvida para a 

aplicação do VPL, com a descrição detalhada dos termos incluídos. 

 

                            ( )å -
+

=
n

n
n C
i

F
VPL

0
0

1
                                                              (2.21) 

 

onde: 

 

VPL: Valor Presente Líquido 

Fn: Fluxo de caixa no período “n”  

i: Taxa mínima de atratividade 

n: Número de períodos envolvidos no fluxo de caixa 

C0: Custos iniciais 

 

 Desta maneira, é suficiente calcular o valor presente de todos os fluxos de caixa – no 

sentido de séries de valores – que seguem à data zero (Adaptado de Rodrigues, 2012). 
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O critério decisório diz que um projeto só deve ser realizado se o seu VPL for nulo ou 

positivo, jamais se for negativo (Hirschfeld, 2000). 

 

Para calcular o VPL, primeiro é preciso determinar a taxa de desconto adequada, ou seja, 

a taxa mínima de rentabilidade que o projeto deve ter para que seja considerado rentável. Uma 

forma de indicar o cálculo a uma taxa de desconto k é VPL(k). Portanto, se VPL(k) = 0, o projeto 

remunera exatamente à taxa k. Se VPL(k) = R, sendo R > 0, pode-se dizer que o projeto, além de 

remunerar à taxa exigida, consegue criar uma riqueza no valor de R. Mas se VPL(k) for negativo, 

pode-se dizer que, além de não conseguir atingir a rentabilidade k exigida, o projeto não gera 

riqueza (Rodrigues, 2012). 

 

A principal vantagem da utilização do VPL é a determinação do valor que é gerado ou 

perdido quando se decide realizar um projeto. O VPL pode ser utilizado para classificar 

investimentos. Dessa forma, se o VPL de A > VPL de B, isso significa que A é melhor do que B. 

Outra vantagem é que, como o VPL mede sempre os valores atuais, pode-se adicionar ou subtrair 

VPLs. Entretanto, como em todos os demais critérios, o VPL exige que o fluxo de caixa futuro 

seja estimado. É exigido também que a taxa a ser utilizada para cálculo de VPL seja estimada 

corretamente (Adaptado de Rodrigues, 2012). 

 

2.7.3  Valor Presente Líquido (VPL) em um Projeto de Aquecimento 

Eletromagnético em Poços Fraturados 

 

Cada método de recuperação avançada possui suas limitações e trazem consigo custos 

inerentes. Quando as características do reservatório são favoráveis para a aplicação de um 

determinado processo, este pode trazer uma grande vantagem econômica, enquanto que, quando 

aplicado em reservatórios com outras características, pode ser economicamente inviável 

(Oliveira, 2009).  

 

Um grande desafio das pesquisas na recuperação dos óleos pesados é fazer com que os 

processos usados para a extração desses recursos, em especial o aquecimento eletromagnético, 

sejam viáveis economicamente, uma vez que, além do preço de mercado desse tipo de óleo ser 
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menor, há um maior custo de produção.  O elevado preço do barril é um dos fatores que 

contribuem para a viabilidade dos processos de recuperação do óleo pesado, fazendo com que 

estes métodos, inviáveis há algum tempo atrás, se tornem viáveis hoje em dia. 

 

2.7.3.1  Receitas (R) 

  

Para o cálculo de obtenção das receitas deve-se ter a produção acumulada de óleo durante 

todo o tempo de projeto, calcular o volume de óleo produzido anualmente (se o fluxo de caixa 

usado for anual) e a partir daí, faz-se o cálculo das receitas da maneira mostrada através da 

Equação (2.22): 

 

                                                 bblprooleo PVR ´= -                                                    (2.22)  

 

onde:            

 

R = receita de óleo produzido por ano (US$/ano) 

Voleo-pro = volume de óleo produzido na condição padrão por ano (bblstd/ano) 

Pbbl = preço do barril (US$/bblstd) 

 

 

2.7.3.2  CAPEX e OPEX 

 

O CAPEX (Capital Expenditures) representa os investimentos feitos durante a fase de 

desenvolvimento do campo, incluindo os custos em perfuração e completação de poços, 

instalações de superfícies e vias de escoamento de produção. Para o projeto do aquecimento 

eletromagnético juntamente com o fraturamento hidráulico, os custos de investimentos 

considerados foram: custo de aquisição dos equipamentos necessários para a implementação do 

método de aquecimento eletromagnético (CM), custo do fraturamento hidráulico (CF) e o custo de 

perfuração e completação dos poços (CP-C). Os custos relativos às facilidades de produção, apesar 

de existirem, não foram levados em consideração neste trabalho. 
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2.7.3.2.1  Custo de Aquisição dos Equipamentos Necessários para a Implementação do 

Método de Aquecimento Eletromagnético (CM) 

 

Na montagem do fluxo de caixa, é necessário ter uma atenção redobrada para não 

supercustear ou subcustear o processo. Logo, o custo relativo à implementação do método de 

aquecimento eletromagnético é dado pela Equação (2.23): 

 

                                                     CM = PM                                                                    (2.23) 

 

onde:  

 

CM = custo relativo à aquisição dos equipamentos necessários para a implementação do método 

de aquecimento eletromagnético (US$); 

PM = preço dos equipamentos necessários para a implementação do método de aquecimento 

eletromagnético (US$); 

 

2.7.3.2.2 Custo de Perfuração e Completação dos Poços (CP-C) 

 

O custo de perfuração e completação dos poços são dados pela Equação (2.24): 

 

                                 CP-C = PPerf-Comp-Pro + PPerf-Comp-Inj                                          (2.24) 

 

onde: 

 

CP-C = custo de perfuração e completação dos poços (US$); 

PPerf-Comp-Pro = preço de perfuração e completação do poço produtor “onshore” (US$); 

PPerf-Comp-Inj = preço de perfuração e completação do poço injetor “onshore” (US$); 
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2.7.3.2.3  Custo da Operação de Fraturamento Hidráulico (CF) 

 

 O custo da operação do fraturamento hidráulico leva em consideração as variáveis 

apresentadas na Equação (2.25): 

 

                                                                  CF = PQF – AF                                                            (2.25) 

 

onde: 

 

CF = custo da operação do fraturamento hidráulico (US$); 

PQF-AF = preço da operação do fraturamento hidráulico, levando em consideração a quantidade de 

fraturas realizadas e a área fraturada (US$); 

 

Desta maneira o Capex considerado deve ser representado pela Equação (2.26): 

 

                                                           C0 = CM +CP-C +CF                                                        (2.26) 

 

 O OPEX envolve os custos dispendidos para manter a produção tais como o de elevação 

de fluidos, tratamento e separação dos fluidos entre outros. Para o projeto do aquecimento 

eletromagnético juntamente com a operação do fraturamento hidráulico, os custos considerados 

foram: consumo de energia elétrica (Cenergia), injeção de água (CÁgua-Inj), elevação do petróleo 

(Cel), separação, transporte e tratamento do óleo (Coleo), tratamento e descarte da água produzida 

(CÁgua-Pro). 

 

2.7.3.2.4  Custo do Consumo de Energia Elétrica (Cenergia) 

 

O custo do consumo de energia elétrica leva em consideração a energia elétrica 

consumida para a utilização do método de aquecimento eletromagnético indutivo. É dado pela 

Equação (2.27): 

 

                                               Cenergia = Penergia x Econsumida                                            (2.27) 
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onde: 

 

Cenergia = custo do consumo de energia elétrica (US$). 

Penergia = preço da energia elétrica por kWh (US$/kWh). 

Econsumida = energia elétrica consumida (kWh). 

 

2.7.3.2.5  Custo da Injeção de Água (CÁgua-Inj) 

 

O custo da injeção de água consiste nas despesas relativas à água injetada, representado 

pela Equação (2.28). 

 

                                              CÁgua-Inj = PÁgua-Inj x VÁgua-Inj                                             (2.28) 

 

onde: 

 

CÁgua-Inj = custo da água injetada (US$). 

PÁgua-Inj = preço da água injetada por m³ (US$/m³std). 

VÁgua-Inj = volume da água injetada em m³std. 

 

2.7.3.2.6  Custo de Elevação do Petróleo (Cel) 

 

O custo de elevação do petróleo está relacionado com as despesas para o deslocamento do 

petróleo do fundo do poço para a superfície.  A Equação (2.29) representa esse custo. 

 

                                                      Cel = Pel/m³ x Vpro                                                     (2.29) 

 

onde: 

 

Cel = custo de elevação do petróleo (US$). 

Pel/m³ = preço de elevação de petróleo por m³ de petróleo produzido (US$/m³std). 

Vpro = volume de petróleo produzido em m³std. 
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2.7.3.2.7  Custo de Separação, Transporte e Tratamento do Óleo (Coleo) 

 

O custo de separação, transporte e tratamento do óleo está relacionado ao seu 

processamento e tratamento para obtê-lo em condições favoráveis ao refino. É dado pela Equação 

(2.30). 

 

                                                 Coleo = Poleo/m³  x Voleo-pro                                               (2.30) 

onde: 

 

Coleo = custo de separação, transporte e tratamento do óleo (US$). 

Poleo/m³ = preço de separação, transporte e tratamento do óleo por m³ de óleo produzido 

(US$/m³std). 

Voleo-pro = volume de óleo produzido em m³std. 

 

2.7.3.2.8  Custo de Tratamento e Descarte da Água Produzida (CÁgua-Pro) 

 

O custo de tratamento e descarte da água produzida está relacionado às despesas para 

deixar a água em condições de ser descartada sem prejuízos ambientais, em que é representado 

pela Equação (2.31). 

 

                                             CÁgua-Pro = PÁgua-Pro/m³ x VÁgua-Pro                                       (2.31) 

onde: 

 

CÁgua-Pro = custo de tratamento e descarte da água produzida (US$). 

PÁgua-Pro/m³ = preço do tratamento e descarte da água por m³ de água produzida (US$/m³std). 

VÁgua-Pro = volume de água produzida em m³std. 
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Levando em consideração esses custos, a Equação (2.32) foi desenvolvida com a 

finalidade de se fazer uma análise econômica, através do VPL, para as configurações 

operacionais estudadas. A motivação principal é ter uma ferramenta decisória para avaliar 

economicamente as diversas alternativas mostradas, procurando as que obtiveram maiores 

rentabilidades. 
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3 Estado da Arte 
 

Atualmente, vários trabalhos envolvendo a recuperação avançada de petróleo propõem 

algum tipo de utilização do aquecimento eletromagnético como método de recuperação. Pizarro, 

J. O. S., Trevisan, O. V. (1990) desenvolveram um modelo numérico que pudesse simular 

adequadamente os efeitos do método do aquecimento elétrico na recuperação de petróleo. Eles 

ajustaram um modelo de simulação utilizando características do campo do rio Panon (atualmente 

conhecido como Estreito), para extrapolar o período de teste e comparar os resultados obtidos em 

campo com os resultados de simulação. Em campo e nas simulações ao utilizar o aquecimento 

eletromagnético resistivo, eles observaram a produção aumentar de 1,2 bbl/dia para 10 bbl/dia 

após 70 dias aplicando uma potência média de 30 kW nos poços produtores espaçados de 100m 

em um reservatório com óleo de 2.500 cP de viscosidade nas condições de reservatório.  

 

Em 1993, Da Mata, W., analisou os efeitos provocados por um irradiador eletromagnético 

ou antena do tipo dipolo empregado num reservatório que contém óleo de alta viscosidade. O 

objetivo principal neste trabalho foi o dimensionamento dos parâmetros da antena com a 

finalidade de otimizar a transferência da energia eletromagnética para o meio dissipativo. Foi 

desenvolvido também nesta pesquisa um modelo em laboratório que proporcionou uma série de 

dados experimentais que serviram para posterior comparação com os resultados do modelo 

numérico. 

 

Kasevich, R. et al., (1994) realizaram um estudo de laboratório de aquecimento por 

radiofrequência, no qual as amostras de diatomitos de baixa permeabilidade foram aquecidas com 

um monopolo elétrico.  Após 49 minutos de aquecimento com 400 watts e uma fonte de 50,55 

MHz, a temperatura subiu 125 ºC. Posteriormente, foi realizado um teste no campo Midway 

Norte. O teste foi feito no local onde o intervalo de diatomitos era relativamente homogêneo. Um 

sistema de aquecimento Rádio-Frequência (RF) foi montado para gerar uma potência de 25 kW 

com uma frequência de 13,56 MHz. A temperatura medida no poço na profundidade de 605 pés 

subiu cerca de 220 ºF, após 40 horas de aquecimento RF. 
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Sahni, M., Kumar, M., Knapp, R. (2000) discutiram métodos alternativos para o 

aquecimento de reservatórios de óleos pesados, em que estes podem ser alternativas 

economicamente viáveis para o vapor em certas situações. Foram descritos dois métodos de 

aquecimento eletromagnético – o resistivo e o por microondas. Foi demonstrada a aplicabilidade 

do aquecimento eletromagnético com dois exemplos diferentes de reservatório. 

Yuan, J. et al., (2004) descrevem o processo “Wet Electrical Heating” (WEH) testado em 

escala laboratorial e com uso do simulador STARS onde, a injeção de um fluido eletrolítico na 

zona dos eletrodos aumenta a taxa de aquecimento e a distribuição de calor para mobilizar um 

volume maior de óleo da formação. É utilizado o WEH como forma de melhorar a injetividade 

nas formações encontradas em Athabasca e Cold Lake, ambas no Canadá, para uma posterior 

aplicação de SAGD ou VAPEX. Os testes em escala laboratoriais indicam que a injeção de água 

de alta salinidade nos poços melhora significativamente o aquecimento elétrico do reservatório, 

reduzindo o superaquecimento perto dos eletrodos e redistribuindo o aquecimento resistivo mais 

profundamente no reservatório. Indica que o WEH é uma técnica propícia para ser realizada antes 

do SAGD ou VAPEX. As simulações confirmaram os resultados obtidos em laboratório 

observando que há vantagens sobre a injeção de vapor, no sentido de obter melhor eficiência 

energética, maior uniformidade e velocidade de aquecimento. 

  

Carrizales, M., Lake, L., Johns, R. (2008) apresentaram um modelo de fluxo monofásico 

para calcular a distribuição de temperatura e o aumento da produtividade obtida quando uma 

fonte de aquecimento eletromagnético (uma antena) é colocada no poço. Um modelo utilizado 

incluía a convecção e condução térmica. Foram considerados tanto o esquema contra-fluxo de 

corrente, em que o poço juntamente com a antena é também o produtor, e o fluxo co-corrente 

onde o fluxo é o oposto do da energia eletromagnética. Soluções para o esquema contra-fluxo de 

corrente mostraram com índices de produtividade relativa aumentos de 2,5 a 12 vezes para a 

produção de óleo quando a potência de entrada variou de 20kW para 150kW. Para o fluxo co-

corrente, o aumento foi ainda maior para a mesma potência de entrada. Os ganhos de energia 

calculados (a razão entre a energia produzida e injetada) variaram de 8 a 163, enquanto que 

processos de injeção de vapor bem-sucedidos têm ganhos de aproximadamente 10. 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN   Capítulo III: Estado da Arte 
 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior     52 
 
 

Koolman, M. et al., (2008) descreveram os princípios técnicos do processo EM-SAGD (o 

SAGD em conjunto com os métodos eletromagnéticos). O aquecimento eletromagnético indutivo 

foi avaliado utilizando uma fonte eletromagnética em escala laboratorial com uma frequência de 

142 kHz. Depois de um curto período de aquecimento (10 minutos) com uma potência no valor 

de 7,2 kW, um aumento na temperatura de 7,5K foi observado. Os processos de laboratório e de 

campo foram avaliados utilizando uma ferramenta de simulação numérica, acoplando o 

simulador eletromagnético com o de reservatório térmico. Foram realizadas e aplicadas, para 

escalas de campo, simulações que indicaram aumento superior a 38% na produção de betume em 

relação aos resultados obtidos utilizando o método SAGD convencional. 

 

Em 2009, Oliveira, H. et al. realizaram simulações computacionais utilizando o 

aquecimento Eletromagnético Resistivo como método de recuperação avançada em um modelo 

de malha cartesiana com características de malhas homogêneas. Foi realizada uma análise de 

sensibilidade de parâmetros de reservatório na recuperação de óleo e no consumo de energia 

elétrica. Verificou-se que parâmetros de reservatório, como, aquífero, capa de gás, espessura da 

zona de óleo e saturação da zona de água influenciam na recuperação de óleo e na energia 

consumida no sistema em AER (Aquecimento Eletromagnético Resistivo); 

 

Kovaleva, L., Davletbaev, A., Minnigalimov, R. (2010) discutiram a técnica de 

aquecimento eletromagnético por rádio-freqüência (AE-RF) de uma camada de óleo juntamente 

com a injeção de solvente, destinado a aumentar a taxa de recuperação de óleos pesados e 

extrapesados. O artigo apresenta um modelo matemático, em que descreve transferência de massa 

e calor com o sistema “poço/ reservatório/ meio rochoso”. Uma simulação numérica também foi 

empregada para estudar o efeito da produção de óleos pesados e seu balanço relativo de energia. 

O artigo também faz uma análise comparativa de resultados calculados para dois casos: usando a 

técnica combinada sugerida, e o outro usando o aquecimento constante sem a injeção de solvente. 

Foi mostrado que os resultados do aquecimento eletromagnético atuando em conjunto com a 

injeção de solvente tiveram uma maior penetração de calor. Dessa maneira, após 30 dias a 

temperatura do reservatório à 5m da parede externa da tubulação é de aproximadamente 75ºC, 

enquanto que nas mesmas condições sem a injeção de solvente a temperatura na mesma região é 

6 vezes menor. 
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Gasbarri, S., Diaz, A., Guzman, M. (2011) analisaram o efeito do aquecimento elétrico 

resistivo nos fatores de produção e de recuperação em reservatórios de óleo extrapesados do 

Cinturão de Óleo do Orinoco, Venezuela. Este estudo foi realizado por um simulador numérico, 

em que 4 tipos de óleo, com diferentes graus API, foram estudados. Foi constatado que o 

aquecimento elétrico representa uma boa opção para reservatórios com baixo grau API onde uma 

pequena mudança na temperatura gera uma grande mudança na viscosidade. Em algumas 

simulações realizadas, este método aumenta o FR em mais de 60% em relação à recuperação 

primária. 

 

Peraser, V. et al., (2012) apresentaram simulações computacionais para comparar a 

utilização do método eletromagnético utilizando ondas de altas frequências com o método de 

injeção cíclica de vapor na recuperação de óleos pesados das reservas do Alaska. O resultado 

mostrou que para uma mesma quantidade de energia aplicada, o AE (Aquecimento 

Eletromagnético) recupera mais óleo do que a injeção cíclica de vapor. Além de que o AE pode 

ser mais vantajoso devido à presença de camadas espessas de permafrost que coloca um desafio 

para a produção e injeção de vapor no ártico. 

 

Mustafina, D. et al., (2013)  apresentou um estudo de simulação numérica do método de 

recuperação de óleos pesados denominado aquecimento eletromagnético indutivo. O estudo é 

focado no mecanismo de recuperação e a influência do reservatório e dos parâmetros 

operacionais na produção. Foi feita uma análise de sensibilidade, analisando os seguintes 

parâmetros: espessura do reservatório, saturação de água inicial, condutividade elétrica, pressão 

inicial do reservatório e a distância entre o poço produtor e a bobina. A pressão de operação 

desempenha um papel significativo para a produção. Ela define a temperatura de evaporação da 

água e controla a geração de vapor subterrânea e consequentemente o acionamento do 

mecanismo. 

 

 O estudo realizado através deste trabalho mostra que o aquecimento eletromagnético 

indutivo aliado à operação de fraturamento hidráulico, utilizando agentes de sustentação 

eletricamente sensíveis, e à injeção de água podem trazer ganhos significativos à produção de um 

reservatório. 
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4  Materiais e Métodos 
 

 Neste capítulo são apresentados os dados referentes à simulação de reservatórios, 

características dos fluidos e da rocha-reservatório, configurações operacionais utilizadas, 

formulação do problema estudado, além da metodologia de análise. As principais características 

do reservatório são semelhantes às encontradas em reservatórios da Bacia Potiguar. 

 

4.1 Ferramentas Computacionais 

 

 Para efetuar o estudo proposto, algumas ferramentas computacionais são necessárias. 

Estes programas fazem parte de um conjunto de módulos utilizados para a modelagem e 

simulação de reservatórios de petróleo desenvolvidos pela empresa Computer Modelling Group 

(CMG). 

 

4.1.1 Módulo STARS 

 

 O processo foi realizado através do simulador comercial STARS (Steam, Thermal, and 

Advanced Processes Reservoir Simulator) – versão 2012.1, um simulador numérico trifásico de 

múltiplos componentes da CMG (Computer Modelling Group). 

 

O STARS foi desenvolvido com a finalidade de simular recuperações térmicas no 

reservatório. As simulações nesse programa têm como dados de entrada a configuração da malha 

e o modelo físico, que consistem nas características do meio (propriedades físicas da rocha-

reservatório), propriedades dos fluidos e condições de contorno (descrição das fronteiras do 

reservatório), processo de recuperação (método, quantidade, orientação, distribuição e atribuições 

dos poços) e condições iniciais. Como resultado, obtém-se a partir da iteração desses fatores, por 

exemplo, a produção e vazão de óleo e água em cada poço produtor. 

 

 Os sistemas de malha podem ser cartesianos, cilíndricos ou de dimensões variáveis, 

podendo ser utilizadas configurações unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais para 

qualquer sistema de malha. 
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4.1.2 Módulo WINPROP 

 

O WINPROP é uma ferramenta da CMG usada para modelar o comportamento de fases e 

as propriedades dos fluidos do reservatório. Com este programa, também existe a possibilidade 

de determinar as variações composicionais dos fluidos para uso nos simuladores da CMG. 

 

O WINPROP pode ser usado tanto para as condições de superfície quanto para as 

condições de reservatório. Ele utiliza as propriedades de equilíbrio multifásico da equação de 

estado para: 

 

- Modelagem de fluidos; 

 

- Ajuste dos dados de laboratório através de regressão; 

 

- Agrupamento de componentes; 

 

- Construção de diagrama de fases; 

 

- Geração de dados PVT para uso nos simuladores CMG. 
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4.2 Modelo Físico 

 

 O modelo físico adotado consiste em um modelo retangular tridimensional de malha 

cartesiana, possuindo dimensões que podem ser encontradas em reservatórios reais. A Figura 4.1 

apresenta o reservatório em 3D, mostrando as suas dimensões. 

 

 

Figura 4.1. Modelo base em 3 dimensões. 

 

O refinamento foi estabelecido do modo, como mostrado na Figura 4.1: 

 

· Direção i – 16 blocos de 6,5m; 

· Direção j – 16 blocos de 6,5m; 

· Direção k (sentido descendente) – 20 blocos de 1m e 5 blocos de 2m; 

· Zona de água de 10m; 

· Total de blocos: 6400. 

 

  A configuração dos poços obedece ao padrão de malha 5-spot (five-spot) invertido, que é 

constituído de um poço injetor no centro da malha e quatro produtores nos vértices. Levando em 

conta a simetria de resultados (homogeneidade) e o tempo de simulação, a malha foi constituída 

de ¼ de 5-spot invertido, ou seja, ¼ de produtor e ¼ de injetor, como representado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Representação da malha five-spot invertida (Adaptado de Medeiros, 2012). 

 

   

Para o modelo base do reservatório, as dimensões da espessura das camadas do 

reservatório são dadas através da Tabela 4.1. 
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            Tabela 4. 1. Dimensão das camadas do reservatório e suas espessuras no modelo base. 

Camadas Dimensão da célula k (m) Camadas Dimensão da célula k (m) 

Camada 1 1 Camada 14 1 

Camada 2 1 Camada 15 1 

Camada 3 1 Camada 16 1 

Camada 4 0,99 Camada 17 1 

Camada 5 0,01 Camada 18 1 

Camada 6 1 Camada 19 1 

Camada 7 1 Camada 20 2 

Camada 8 1 Camada 21 2 

Camada 9 1 Camada 22 2 

Camada 10 1 Camada 23 2 

Camada 11 1 Camada 24 2 

Camada 12 1 Camada 25 2 

Camada 13 1   

 

 

 De acordo com a Tabela 4.1, a camada 5 tem uma espessura de 0,01m devido à 

modelagem da fratura ser feita nesta camada do modelo base. A fratura será representada por 

regiões desta camada contendo características da rocha-reservatório (porosidade. permeabilidade 

vertical e horizontal) peculiares da zona fraturada. 

 

Considera-se que não existe fluxo de fluidos através dos limites do reservatório, além 

disso, são feitas as seguintes considerações: 

 

· Existem as fases gasosa, aquosa e oleica; 

 

· Não existem reações químicas; 

 

· Não existem sólidos nos fluidos a serem considerados; 
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4.3 Modelo de Fluido do Reservatório 

 

 O modelo de fluido usado foi o composicional. Normalmente, o número de 

hidrocarbonetos é muito grande, e dessa forma, costuma-se agrupar esses diversos componentes 

em pseudocomponentes. Esse tratamento composicional leva em consideração não somente a 

pressão e a temperatura do reservatório, mas também as composições das diversas fases presentes 

no meio poroso. Sendo assim, o óleo não é mais admitido como sendo formado por um único 

componente, a exemplo do black oil, mas, sim pelos diversos hidrocarbonetos constituintes do 

óleo, como C1, C2, C3, etc.  

 

 A simulação considerando o modelo de fluido pseudo-composicional pode representar 

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

elas, as mais leves que no início do projeto são mais rapidamente produzidas, deixando para o 

final, as frações mais pesadas que são produzidas através do incremento de temperatura no 

reservatório (Adaptado de Carvalho, 2010). 

  

O modelo do fluido utilizado possui características similares aos encontrados na Bacia 

Potiguar. A Tabela 4.2 mostra a composição do óleo que contém oito pseudocomponentes. 

 

Tabela 4. 2. Composição do óleo. 

Composição do óleo 

Pseudocomponentes Frações molares (%) 

CO2 0,42 

N2 0,17 

C1-C3 9,04 

IC4-NC5 0,32 

C6-C12 1,77 

C13-C20 19,20 

C21-C31 29,99 

C32+ 39,09 
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4.3.1 Viscosidade do Óleo 

 

Como foi visto no capítulo Aspectos Teóricos, devido à alta sensibilidade da viscosidade 

do óleo com a temperatura, a utilização do aquecimento eletromagnético como método de 

recuperação apresenta incrementos do fator de recuperação na produção de petróleo. A Figura 4.3 

mostra o gráfico da viscosidade do óleo versus temperatura para o modelo de óleo pesado 

estudado. Foi observado que, para a temperatura do reservatório (Tres) de 100,4ºF (38ºC), a 

viscosidade do óleo é de 1246,8 cP.  

 

 

Figura 4.3.Viscosidade do óleo versus temperatura. 
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4.4 Propriedades da Rocha-Reservatório 

 

As características da rocha–reservatório são mostradas na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4. 3. Propriedades da rocha – reservatório. 

Propriedades do reservatório 

Temperatura Inicial (ºC) 38 

Pressão de Referência@200m (Psi) 287,2 

Profundidade Máxima do Reservatório (m) 230 

Contato Água-Óleo - WOC (m) 220 

Espessura da Zona de Óleo (m) 20 

Porosidade (%) 28 

Porosidade zona fraturada (%) 60 

Permeabilidade horizontal, Kh (mD) 1.000 

Permeabilidade horizontal - zona fraturada, Kh (mD) 10.000 

Permeabilidade vertical, Kv (mD) 100 

Permeabilidade vertical - zona fraturada, Kv (mD) 10.000 

Condutividade Térmica da Rocha Reservatório (Btu/m*dia*F) 78,74 

Compressibilidade da Formação (psi-1) 30x10-5 

Capacidade Calorífica Volumétrica da Rocha (Btu/ft³ * F) 35 

Condutividade Térmica do Óleo (Btu/m*dia*F) 5,91 

Condutividade Térmica da Água (Btu/m*dia*F) 28,54 

Condutividade Térmica do Gás (Btu/m*dia*F) 1,97 

Saturação de Água Conata, Swc (%) 25 

Volume original de óleo (m³ STD) 45.612,76 

Volume original de água (m³ STD) 45.791,16 
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As Figuras 4.4 e 4.5 mostram as curvas de permeabilidade relativa para o sistema água – 

óleo e para o sistema gás – óleo, respectivamente. 

 

 

Figura 4.4. Curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo versus saturação de água. 

 

 

Figura 4.5. Curvas de permeabilidade relativa ao líquido e ao gás versus saturação de líquido. 
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4.5 Descrição das Condições Operacionais  

 

Foram feitas análises comparativas envolvendo diferentes configurações operacionais do 

modelo do reservatório estudado. Inicialmente foram analisadas situações que envolviam o 

aquecimento eletromagnético indutivo com a operação do fraturamento hidráulico, em que, tanto 

o aquecimento eletromagnético como o fraturamento hidráulico ocorreu nas imediações do poço 

produtor. Com o intuito de recuperar uma maior quantidade de óleo, foi acrescentado a esse tipo 

de configuração o mecanismo da injeção de água realizada através do poço injetor localizado a 

147,08 m do poço produtor. 

 

Com a perspectiva de se obter a geração de vapor in-situ no reservatório com uma maior 

intensidade, outra configuração foi analisada. Nessa outra, tanto o aquecimento eletromagnético, 

a operação do fraturamento hidráulico e a injeção de água no reservatório foram realizadas 

através do poço injetor. Os resultados obtidos tanto para o fator de recuperação como para a 

produção acumulada de óleo foram quantitativamente bem acima em relação aos alcançados 

pelas demais configurações analisadas, melhorando ainda mais o resultado quando se aumentava 

o intervalo canhoneado até a zona de água do modelo do reservatório estudado.  

 

O mapa de saturação de óleo inicial para o caso base estudado está representado pela 

Figura 4.6, em que as zonas canhoneadas do poço injetor e produtor estão apresentadas. É 

interessante salientar que, para o caso base, o intervalo canhoneado no poço produtor é igual ao 

injetor.  

 

O poço injetor e produtor do modelo base estão canhoneados em um intervalo entre 200 – 

215 m a partir da superfície. A pressão mínima de fundo do poço produtor foi fixada em 28,5 psi. 
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Figura 4.6. Canhoneio dos poços no perfil de saturação inicial de óleo. 

 

A Tabela 4.4 mostra outros parâmetros das condições operacionais usados no modelo 

base que foram considerados fixos em todos os casos com exceção da vazão de injeção de água. 

 

Tabela 4. 4. Configurações operacionais adotadas no modelo base. 

Condições de operação 

Vazão máxima de produção de líquido (m³/dia) 300 

Pressão mínima no poço produtor (psi) 28,5 

Vazão de injeção de água (m³/dia) A definir 

Pressão máxima no poço injetor (psi) 1.707 

Distância entre o poço produtor e o poço injetor (m) 147,08 

Tempo de projeto (anos) 20 

 

 

4.6  Modelagem da Fratura 

 

O projeto de um fraturamento hidráulico é feito através de modelos que tentam se 

aproximar da realidade. Devido à complexidade da representação do mundo real, muitos são os 

parâmetros que usamos sem termos certeza dos seus valores, como a entrada desses modelos nos 

simuladores. Por isso, as operações de fraturamento hidráulico têm sempre um risco de não 

ocorrerem como planejadas (Adaptado de Santos, 2010).  
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Na prática, o fraturamento hidráulico cria canais por onde os fluidos migram até o poço 

produtor. Esses canais chamados de fraturas são de pequenas espessuras, tendo em média 3mm 

(Bessa, 2014). 

 

A Figura 4.7 apresenta uma tentativa de aproximação da geometria da fratura com a 

realidade. 

 

 

Figura 4.7. Aproximação da geometria da fratura com a realidade. 

 

 

 O simulador utilizado, o STARS, não possui funções para se trabalhar diretamente com o 

fraturamento hidráulico e com o aquecimento eletromagnético indutivo. Desta maneira, foi feita 

uma modelagem neste simulador para que o modelo do reservatório se aproximasse o máximo 

possível da utilização tanto das funções térmicas como das de fraturamento hidráulico. As 

Figuras 4.8 e 4.9 ilustram a modelagem utilizada tanto quando o fraturamento ocorreu no poço 

produtor como no poço injetor, em que a fratura é indicada na região vermelha. 
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Figura 4.8. Modelagem de região fraturada no poço produtor utilizada no simulador. 

 

 

Figura 4.9. Modelagem de região fraturada no poço injetor utilizada no simulador. 

 

 A modelagem da fratura no simulador STARS foi feita escolhendo-se uma determinada 

camada do modelo do reservatório e atribuindo a essa camada uma espessura no valor de 0,01 m. 

Para distinguir a região fraturada das demais no reservatório, foram escolhidos determinados 

setores desta camada e a ela foram inseridos valores da rocha reservatório (porosidade, 

permeabilidade vertical e horizontal) que caracterizam uma região fraturada.  

 

 O valor de 0,01 m, que caracteriza a espessura de uma fratura, foi escolhido  para evitar a 

ocorrência de erros numéricos durante a realização das simulações.  Apesar da espessura média 

das fraturas geradas na operação do fraturamento hidráulico ser da ordem de 0,003 m, podem ser 

encontradas fraturas com o valor utilizado neste trabalho em campo. 
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 A modelagem do aquecimento eletromagnético no simulador STARS foi feita atribuindo-

se uma temperatura constante na região fraturada durante o tempo de simulação. Essa 

temperatura constante escolhida representa a temperatura que o agente de sustentação 

eletromagneticamente sensível atinge durante o processo de aquecimento. 

 

 Para obter o valor da energia elétrica consumida durante o tempo em que foi utilizado o 

aquecimento eletromagnético indutivo foi, inicialmente, determinada a quantidade de calor 

gerada pelo sistema na região fraturada através da Equação (4.1):  

 

                                                              tcmQ D´´=D                                                             (4.1) 

 

onde:                   

∆Q: variação da quantidade de calor 

m: massa dos fluidos 

c: calor específico dos fluidos 

∆t: variação da temperatura                      

 

 A partir da variação da quantidade de calor obtida, ∆Q, foi feita a conversão para o valor 

da energia elétrica consumida correspondente.  

 

4.7 Parâmetros Analisados 

 

 Foi verificada a sensibilidade de alguns parâmetros operacionais (área fraturada, 

temperatura de aquecimento, quantidade de fraturas, e localização da fratura) sobre a produção de 

óleo.  

 Para realizar a análise de combinações entre os parâmetros de reservatório, foi usado um 

planejamento fatorial, dos quais quatro parâmetros foram analisados em três níveis. Foram feitas 

81 simulações para análise dos parâmetros do reservatório. Para analisar as respostas de interesse 

com base nas diferentes interações entre os parâmetros escolhidos, foi realizado um planejamento 

fatorial de três níveis: mínimos (-1), intermediários (0) e máximos (+1). Desta maneira, para cada 

parâmetro analisado, foram obtidas três diferentes situações para se fazer as simulações 

necessárias.  
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 As análises de sensibilidade foram baseadas em diagramas de Pareto, enquanto que as 

análises das interações entre os parâmetros operacionais basearam-se em superfícies de resposta. 

Através da análise de sensibilidade, foi possível estabelecer, para cada um dos modelos dos 

reservatórios, os parâmetros e as interações que mais influenciaram no fator de recuperação de 

óleo ao final do tempo de análise. Posteriormente, a análise das interações entre os parâmetros 

operacionais foi realizada. A finalidade dessa análise é detectar, nas interações geradas, os níveis 

de parâmetros que proporcionaram as regiões “ótimas” de trabalho. 

 

 A Tabela 4.5 apresenta os parâmetros analisados com seus respectivos níveis. 

 

Tabela 4. 5. Níveis dos parâmetros operacionais analisados. 

Parâmetro Mínimo (-1) Intermediário (0) Máximo (+1) 

Área fraturada, AF (blocos) 4 x 4 6 x 6 8 x 8 

Temperatura de aquecimento, TA (ºC) 100 200 300 

Quantidade de fraturas, QF (unid) 1 2 3 

Localização da fratura, LF A B C 

 

  

 Já a Tabela 4.6 apresenta os níveis de intervalo de localização das fraturas para cada 

modelo de reservatório, levando em consideração a quantidade das mesmas. 

 

Tabela 4. 6. Níveis dos intervalos de localização das fraturas. 

Modelo  Mínimo – A – (-1) Intermediário – B – (0) Máximo – C – (+1) 

Modelo 1 Fratura Base Centro Topo 

Modelo 2 Fraturas Base/Topo Base/Centro Centro/Topo 

Modelo 3 Fraturas Base/Centro/Topo Base/Centro/Topo Base/Centro/Topo 
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 A Figura 4.10 exibe a quantidade de camadas encontradas no reservatório e as zonas de 

fraturamento. Entre as camadas 1 e 20, o óleo é o principal constituinte, já entre as camadas 21 e 

25 a água é o constituinte predominante. O reservatório foi dividido em zonas de fraturamento 

em que a zona Topo, compreende as camadas de 1 a 6. Já a zona Centro vai da camada 6 até a 11, 

e por último a zona Base está localizada entre as camadas 12 e 16. 

 

 

Figura 4.10. Zonas de fraturamento do reservatório. 

. 

 

 As Figuras 4.11, 4.12 e 4.13 apresentam os esquemas das áreas fraturadas. Na Figura 

4.10, a área fraturada é composta por 4x4 blocos de 6,5m x 6,5m cada. Já na Figura 4.11, 6x6 

blocos de 6,5m x 6,5m cada, se encontram na região fraturada. E na Figura 4.12 8x8 blocos de 

6,5m x 6,5m cada, constituem a área fraturada. Estas figuras indicam que a zona próxima ao poço 

produtor de óleo (em vermelho) é a região fraturada e aquecida com as partículas eletricamente 

sensíveis. A região com a cor azul não é fraturada. A área fraturada está ligada ao poço produtor. 
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Figura 4.11. Área fraturada 4x4 blocos. 

 

 

Figura 4.12. Área fraturada 6x6 blocos. 

 

Figura 4.13. Área fraturada 8x8 blocos. 
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4.8 Análise de Viabilidade Técnica-Econômica 

 

 Levando em consideração os resultados obtidos para os diversos casos simulados, foi feita 

uma análise técnico-econômica comparativa com o intuito de obter o modelo que apresente a 

condição operacional ótima aplicada ao modelo de reservatório estudado.  

 

Os custos considerados no projeto foram: 

 

- Custos de perfuração/completação de poços injetores/produtores; 

- Custo do método de aquecimento eletromagnético; 

- Custo da operação do fraturamento hidráulico; 

- Custo da energia elétrica consumida; 

- Custo da injeção de água; 

- Custo de elevação do petróleo; 

- Custo de separação, transporte e tratamento do óleo; 

- Custo de tratamento e descarte da água produzida; 

 

Devido à configuração da malha estudada ser ¼ five spot invertido (um poço injetor e 

quatro produtores), os valores dos custos apresentados sofrerão também influência. De maneira 

que a influência do poço na malha diz respeito à sua participação na malha estudada. Por 

exemplo, em um modelo five spot invertido, o poço injetor é considerado inteiro, pois está 

localizado no centro da malha, e não possui frações compartilhadas pelas malhas vizinhas. Desse 

modo, sua influência pode ser determinada pelo valor 1 (um). De maneira diferente, cada poço 

produtor será valorizado como 0,25 uma vez que, está subdividido em quatro porções distribuídas 

entre quatro malhas circunvizinhas e, portanto, seu valor original (um) deverá ser particionado, 

de maneira que os custos relacionados também representarão ¼ do valor inicialmente adotado.     

                                              

 Dessa forma, a Tabela 4.7 apresenta um quadro resumo dos valores considerados para a 

análise técnico-econômica.  
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Tabela 4. 7. Dados considerados para a análise de viabilidade técnica-econômica. 

Dados Valor Valor (1/4) 

Custo do Método do Aquecimento Eletromagnético (cabos,isoladores,...) 

(US$) 

200.000,00 50.000,00 

Custo de perfuração e completação de um poço vertical onshore (US$/poço) 400.000,00 100.000,00 

Custo de 1 Fratura para uma área fraturada de 26m x 26m (US$) 60.000,00 15.000,00 

Custo de 1 Fratura para uma área fraturada de 39m x 39m (US$) 90.000,00 22.500,00 

Custo de 1 Fratura para uma área fraturada de 52m x 52m (US$) 120.000,00 30.000,00 

Custo de 2 Fraturas para uma área fraturada de 26m x 26m (US$) 80.000,00 20.000,00 

Custo de 2 Fraturas para uma área fraturada de 39m x 39m (US$) 120.000,00 30.000,00 

Custo de 2 Fraturas para uma área fraturada de 52m x 52m (US$) 160.000,00 40.000,00 

Custo de 3 Fraturas para uma área fraturada de 26m x 26m (US$) 100.000,00 25.000,00 

Custo de 3 Fraturas para uma área fraturada de 39m x 39m (US$) 150.000,00 37.500,00 

Custo de 3 Fraturas para uma área fraturada de 52m x 52m (US$) 200.000,00 50.000,00 

Energia Elétrica Consumida em uma área fraturada de 26m x 26m a 100ºC 

(kWh/ano) 

2.239.756,8 559.939,2 

Energia Elétrica Consumida em uma área fraturada de 26m x 26m a 200ºC 

(kWh/ano) 

5.841.168,00 1.460.292,00 

Energia Elétrica Consumida em uma área fraturada de 26m x 26m a 300ºC 

(kWh/ano) 

9.441.177,6 2.360.294,4 

Energia Elétrica Consumida em uma área fraturada de 52m x 52m a 100ºC 

(kWh/ano) 

8.959.728,00 2.239.932,00 

Energia Elétrica Consumida em uma área fraturada de 52m x 52m a 200ºC 

(kWh/ano) 

23.363.270,4 5.840.817,6 

Energia Elétrica Consumida em uma área fraturada de 52m x 52m a 300ºC 

(kWh/ano) 

37.766.112,0 9.441.528,00 

Custo da Energia Elétrica (US$/kWh) 0,06 0,06 

Custo da injeção de água (US$/m³) 3,00 3,00 

Elevação do petróleo (US$/bbl) 4,00 4,00 

Custo de separação, transporte e tratamento do óleo (US$/bbl) 1,00 1,00 

Custo de tratamento e descarte da água produzida (US$/m³) 3,00 3,00 

TMA (% a.a.) 15 15 

Tempo de projeto (anos) 20 20 
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 Alguns valores usados para a análise técnica-econômica como o custo de elevação do 

petróleo, o de separação, transporte e tratamento do óleo, o de injeção de água e o de separação, 

tratamento e descarte da água produzida foram obtidos através de Rodrigues (2012). 

 

 Já o custo de perfuração e completação de um poço onshore foi baseado em Rodrigues 

(2008). 

 

 Os custos relacionados com a energia elétrica utilizada, a operação do fraturamento 

hidráulico e o dos equipamentos para a implementação do método de aquecimento 

eletromagnético foram obtidos através de informações de profissionais que atuam nessas 

respectivas áreas. 

 

 Com relação ao valor da taxa mínima de atratividade usada para o cálculo do VPL, foi 

utilizado 15% a.a., valor este encontrado dentro da faixa 10% a.a. - 20% a.a., utilizada pelas 

empresas do setor petrolífero. 

 

 Para a análise do Valor Presente Líquido (VPL) foi considerado o valor do preço de 

mercado do petróleo de US$ 70,00, em virtude de que é um parâmetro de mercado que varia 

repetidamente. 

 

 Após a realização dos cálculos para a obtenção dos custos e das receitas, o valor presente 

líquido é calculado e são elaborados os gráficos de VPL que mostram o nível dos lucros e 

prejuízos, além do tempo de retorno de investimentos. A partir dos gráficos de VPL poderá se 

concluir em que casos a aplicação do aquecimento eletromagnético como método de recuperação 

avançada atuando conjuntamente ou não com a associação da injeção de água se torna uma 

alternativa economicamente viável e atrativa. 

 

Esta análise técnica-econômica foi simplificada por considerar alguns dados constantes 

durante todo o tempo de projeto como o preço do petróleo, a injeção de água e a elevação do 

petróleo.   
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4.9 Metodologia de Trabalho 

 

A metodologia de trabalho é apresentada no diagrama de fluxo da Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14. Fluxograma da metodologia de trabalho. 
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5 Resultados e Discussões 
 

 Neste capítulo são apresentados os resultados principais obtidos na pesquisa. 

Primeiramente foram realizadas simulações para definir a camada ótima do reservatório para 

cada zona de fraturamento, mostrando o ganho obtido em relação à recuperação primária de 

petróleo. Após obter o modelo de melhor resultado para cada zona fraturada, foi feita uma análise 

de sensibilidade e otimização dos parâmetros operacionais, obtendo o modelo de melhor 

desempenho. A partir do modelo otimizado, foram feitas diversas simulações envolvendo a 

injeção de água com o aquecimento eletromagnético. Com base nestes resultados uma análise 

técnico-econômica foi realizada, com o intuito de obter os custos e investimentos associados à 

implementação do método de recuperação estudado, bem como avaliar a viabilidade do projeto 

quando da sua aplicação em campo.    

  

5.1 Definição das Zonas de Fraturamento do Reservatório 

 

Para a determinação das camadas ótimas de cada zona de fraturamento do reservatório 

foram feitas diversas simulações com as características do modelo base do reservatório estudado. 

A área fraturada contém 4x4 blocos e a temperatura de aquecimento da zona fraturada é de 

100ºC. O fator de recuperação de óleo foi levado em consideração como critério.  

 

Foram realizadas simulações para situações envolvendo modelos com 1, 2 e 3 fraturas no 

reservatório. A Figura 4.10 mostra quais camadas pertencem a cada zona de fraturamento.  

 

5.1.1 Determinação da camada ótima para modelos de reservatórios com 1 fratura  

 

Para cada zona de fraturamento (TOPO, CENTRO e BASE) foram feitas simulações para 

determinar a camada fraturada ótima do reservatório. As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 ilustram os 

gráficos do comportamento do fator de recuperação em função do tempo para as zonas de fraturas 

TOPO, CENTRO E BASE, respectivamente.  
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Figura 5.1. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento TOPO. 

   

 

Figura 5.2. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento CENTRO. 
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Figura 5.3. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento BASE. 

 

 De acordo com a Figura 5.1, o melhor fator de recuperação do gráfico para a zona de 

fraturamento TOPO se encontra na camada fraturada 5, com um FR% de 9,16%.  Já a Figura 5.2, 

mostra o gráfico do comportamento do fator de recuperação em função do tempo para a zona de 

fratura CENTRO, em que o melhor FR% se deu na camada fraturada 7, com um valor de 9,11%. 

E para a situação contemplada pela Figura 5.3, na zona fraturada BASE o melhor fator de 

recuperação se deu na camada fraturada 12, possuindo um valor de 8,41%. 

 

A Figura 5.4 ilustra o comportamento do fator de recuperação em função do tempo de 

todas as situações das zonas de fraturamento reunidas em um só gráfico.  
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Figura 5.4. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, todas as zonas de fraturamento. 

 

A Figura 5.5 ilustra o comportamento da localização da fratura em função do fator de 

recuperação final de todas as situações envolvendo 1 fratura reunidas em um só gráfico.  

 

Figura 5.5. Gráfico Localização da Fratura versus Fator de Recuperação Final, todas as zonas de 

fraturamento. 
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De acordo com os resultados obtidos pelas Figuras 5.4 e 5.5, foi observado que os 

melhores fatores de recuperação foram conseguidos nas camadas localizadas próximas do meio 

da zona canhoneada.  Este fato se deve a uma maior distribuição do calor gerado pelo 

aquecimento eletromagnético nas camadas acima e abaixo do local fraturado do reservatório.  

 

A partir desses resultados, a Figura 5.6 ilustra a camada ótima fraturada para cada zona de 

fraturamento, em se tratando dos modelos que possuem apenas 1 fratura no reservatório. Para a 

zona TOPO, a camada que apresentou o melhor resultado foi a 5, já para a CENTRO foi a 

camada 7 e para a zona BASE foi a camada 12. 

 

 

  

Figura 5.6. Camada ótima fraturada para cada zona de fraturamento, para modelos com 1 fratura. 

 

Desta maneira, essas camadas que apresentaram um melhor resultado do fator de 

recuperação em função do tempo serão as camadas fraturadas nas respectivas zonas de 

fraturamento. 
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5.1.2 Determinação da camada ótima para modelos de reservatórios com 2 fraturas 

 

 Assim como foi feito para os casos em que os modelos de reservatório possuem uma 

fratura, foram realizadas simulações para as situações em que os modelos do reservatório 

possuem duas fraturas, com o intuito de determinar as camadas fraturadas ótimas. Desta maneira, 

três combinações de casos possíveis em que as fraturas se encontram foram determinadas. Os 

casos simulados foram aqueles em que as fraturas se localizam nas zonas TOPO/CENTRO, 

TOPO/BASE e CENTRO/BASE.     

 

As Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 ilustram os gráficos do comportamento do fator de recuperação 

em função do tempo para as zonas de fraturas TOPO/CENTRO, TOPO/BASE e 

CENTRO/BASE, respectivamente.  

 

 

Figura 5.7. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento TOPO/CENTRO. 
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Figura 5.8. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento TOPO/BASE. 

  

 

 

Figura 5.9. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento CENTRO/BASE. 
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De acordo com a Figura 5.7, o melhor fator de recuperação do gráfico para a zona de 

fraturamento TOPO/CENTRO se encontra nas camadas fraturadas 5 e 9, com um FR de 9,69%. 

Já na Figura 5.8, é mostrado o gráfico do comportamento do fator de recuperação em função do 

tempo para a zona de fratura TOPO/BASE, em que o melhor FR% se deu nas camadas fraturadas 

5 e 12, com um valor de 9,55%. E para a situação ilustrada pela Figura 5.9, na zona fraturada 

CENTRO/BASE o melhor fator de recuperação se deu nas camadas fraturadas 7 e 12, possuindo 

um valor de 9,41%. 

 

 Diante destes resultados, a Figura 5.10 mostra as camadas ótimas fraturadas para modelos 

com 2 fraturas no reservatório. 

 

Figura 5.10. Camada ótima fraturada para cada zona de fraturamento, para modelos com 2 

fraturas. 

 

5.1.3  Determinação da camada ótima para modelos de reservatórios com 3 

fraturas 

 

 Da mesma maneira como foi feito para os casos em que os modelos de reservatório 

possuem uma ou duas fraturas, foram realizadas simulações para as situações em que os modelos 

do reservatório possuem três fraturas, uma em cada zona fraturada. A intenção, assim como para 

os casos anteriores, é de determinar as camadas fraturadas ótimas. Desta maneira, os casos 
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simulados foram aqueles em que as fraturas se localizam nas zonas fraturadas 

TOPO/CENTRO/BASE.     

 

A Figura 5.11, ilustra os gráficos do comportamento do fator de recuperação em função 

do tempo para as zonas de fraturas TOPO/CENTRO/BASE.  

 

Figura 5.11. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, zona de fraturamento 

TOPO/CENTRO/BASE. 

 

Baseado na Figura 5.11, o melhor fator de recuperação do gráfico para a zona de 

fraturamento TOPO/CENTRO/BASE se encontra nas camadas fraturadas 5, 9 e 12, com um FR% 

de 9,84%. Levando em consideração estes resultados, a Figura 5.12 mostra as camadas ótimas 

fraturadas para modelos com 3 fraturas no reservatório. 
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Figura 5.12. Camada ótima fraturada para cada zona de fraturamento, para modelos com 3 

fraturas. 

 

5.1.4 Análise Comparativa do Fator de Recuperação entre o Modelo Base e o 

Processo de Recuperação Primária 

 

 Simulações computacionais foram realizadas para comparar a efetividade do aquecimento 

eletromagnético indutivo com regiões fraturadas hidraulicamente em relação à recuperação 

primária. Foram escolhidos os casos com os melhores fatores de recuperação de óleo para os 

modelos base com 1, 2 e 3 fraturas.  

 

 A Figura 5.13 mostra os gráficos obtidos para os quatros casos simulados. 
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Figura 5.13. Gráfico Fator de Recuperação versus Tempo, comparação entre o modelo base 

fraturado e a recuperação primária. 

 

 Analisando a Figura 5.13, percebe-se que há um aumento considerável do fator de 

recuperação de petróleo em relação à recuperação primária quando do uso do método proposto. 

Para as situações com duas e três fraturas um aumento do fator de recuperação em relação à 

recuperação primária é de mais de 100% e para o caso com uma fratura o aumento é próximo 

desse valor.  

  

 Observa-se também que os resultados do fator de recuperação das situações com uma, 

duas e três fraturas são similares, não havendo um incremento significativo quando da ocorrência 

de mais de uma fratura nos modelos estudados. Isto se ao fato de que pelas dimensões da zona de 

óleo do reservatório estudado, as fraturas estão localizadas muito próximas uma das outras. 
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5.2 Análise de Sensibilidade dos Parâmetros Operacionais 

 

 Na Tabela 4.5, são apresentados os parâmetros operacionais que foram escolhidos para 

estudar a sensibilidade do processo de aquecimento eletromagnético indutivo juntamente com o 

fraturamento hidráulico em reservatório com características do Nordeste brasileiro. Este estudo 

foi realizado através de um planejamento fatorial completo de quatro variáveis com três níveis 

(34), resultando num total de oitenta e uma simulações em função do fator de recuperação de óleo 

em 20 anos.   

 

Tabela 4.5. Níveis dos parâmetros operacionais analisados. 

Parâmetro Mínimo (-1) Intermediário (0) Máximo (+1) 

Área fraturada, AF (blocos) 4 x 4 6 x 6 8 x 8 

Temperatura de aquecimento, TA (ºC) 100 200 300 

Quantidade de fraturas, QF (unid) 1 2 3 

Localização da fratura, LF A B C 

 

 

 A Tabela 5.1 mostra a nomenclatura dos parâmetros e dos efeitos contemplados nessa 

análise. 

 

Tabela 5.1. Nomenclatura dos parâmetros operacionais e dos efeitos contemplados nos diagramas 

de Pareto. 

Parâmetro Nomenclatura 

Área Fraturada “AF” ou “1” 

Temperatura de Aquecimento “TA” ou “2” 

Quantidade de Fraturas “QF” ou “3” 

Localização da Fratura “LF” ou “4” 

Efeito Linear “L” 

Efeito Quadrático “Q” 
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A Tabela 5.2, apresenta os oitenta e um casos realizados para o estudo do processo com os 

respectivos fatores de recuperação, para 5, 10, 15 e 20 anos de produção.  

 

Tabela 5.2. Simulações realizadas no estudo do aquecimento eletromagnético indutivo 

juntamente com o  fraturamento hidráulico com seus respectivos fatores de recuperação de óleo 

após 5, 10, 15 e 20 anos de produção. 

Caso 
AF 

(m²) 

TA 

(ºC) 

QF 

(unid) 
LF 

FR (%) 

5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

1 4x4  100 1 BASE 6,509243 8,227895 8,418865 8,419725 

2 4x4  100 1 CENTRO 6,832125 8,782549 9,105484 9,111541 

3 4x4  100 1 TOPO 6,693661 8,758812 9,150775 9,161267 

4 4x4  100 2 BASE/TOPO 7,723972 9,385027 9,552814 9,553885 

5 4x4  100 2 BASE/CENTRO 7,556074 9,238141 9,406558 9,409282 

6 4x4  100 2 CENTRO/TOPO 7,475961 9,417218 9,686512 9,699924 

7 4x4  100 3 BASE/CENTRO/TOPO 7,791492 9,601815 9,837755 9,845099 

8 4x4  100 3 BASE/CENTRO/TOPO 7,791492 9,601815 9,837755 9,845099 

9 4x4  100 3 BASE/CENTRO/TOPO 7,791492 9,601815 9,837755 9,845099 

10 4x4  200 1 BASE 8,167554 9,801683 9,986396 10,15042 

11 4x4  200 1 CENTRO 8,634482 10,42707 10,7975 11,03109 

12 4x4  200 1 TOPO 8,495302 10,40357 10,86105 11,1008 

13 4x4  200 2 BASE/TOPO 8,988664 10,68651 10,92355 11,25957 

14 4x4  200 2 BASE/CENTRO 8,9678 10,58644 10,8145 11,1031 

15 4x4  200 2 CENTRO/TOPO 9,019899 10,85309 11,15423 11,45475 

16 4x4  200 3 BASE/CENTRO/TOPO 9,115248 10,85204 11,07535 11,4492 

17 4x4  200 3 BASE/CENTRO/TOPO 9,115248 10,85204 11,07535 11,4492 

18 4x4  200 3 BASE/CENTRO/TOPO 9,115248 10,85204 11,07535 11,4492 

19 4x4  300 1 BASE 8,995284 10,66601 10,84032 11,01826 

20 4x4  300 1 CENTRO 9,481028 11,46987 11,73698 12,17192 

21 4x4  300 1 TOPO 9,397955 11,47754 11,82245 12,20599 

22 4x4  300 2 BASE/TOPO 10,10971 11,56181 11,72515 12,02951 

23 4x4  300 2 BASE/CENTRO 9,96471 11,47768 11,66113 11,92443 

24 4x4  300 2 CENTRO/TOPO 10,03836 11,77886 11,98078 12,48958 

25 4x4  300 3 BASE/CENTRO/TOPO 10,17377 11,75265 11,91316 12,19759 
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26 4x4  300 3 BASE/CENTRO/TOPO 10,17377 11,75265 11,91316 12,19759 

27 4x4  300 3 BASE/CENTRO/TOPO 10,17377 11,75265 11,91316 12,19759 

28 6x6 100 1 BASE 8,638893 10,57485 10,62562 10,62562 

29 6x6 100 1 CENTRO 9,149823 11,31975 11,39755 11,39755 

30 6x6 100 1 TOPO 8,942696 11,25119 11,38815 11,39968 

31 6x6 100 2 BASE/TOPO 10,69714 12,20813 12,2366 12,2366 

32 6x6 100 2 BASE/CENTRO 10,406 12,0229 12,04757 12,04757 

33 6x6 100 2 CENTRO/TOPO 10,2583 12,25553 12,31424 12,31424 

34 6x6 100 3 BASE/CENTRO/TOPO 10,79453 12,54807 12,58853 12,58853 

35 6x6 100 3 BASE/CENTRO/TOPO 10,79453 12,54807 12,58853 12,58853 

36 6x6 100 3 BASE/CENTRO/TOPO 10,79453 12,54807 12,58853 12,58853 

37 6x6 200 1 BASE 12,0508 13,60874 14,50387 14,92192 

38 6x6 200 1 CENTRO 12,61137 14,17661 14,81828 15,43902 

39 6x6 200 1 TOPO 12,18234 13,9794 14,62352 15,27291 

40 6x6 200 2 BASE/TOPO 12,92309 14,55532 15,07979 15,89272 

41 6x6 200 2 BASE/CENTRO 13,05498 14,52076 15,02379 15,7756 

42 6x6 200 2 CENTRO/TOPO 12,95057 14,53598 15,1139 15,72918 

43 6x6 200 3 BASE/CENTRO/TOPO 13,08094 14,5604 15,26426 15,82106 

44 6x6 200 3 BASE/CENTRO/TOPO 13,08094 14,5604 15,26426 15,82106 

45 6x6 200 3 BASE/CENTRO/TOPO 13,08094 14,5604 15,26426 15,82106 

46 6x6 300 1 BASE 13,32223 15,09566 15,6268 16,21035 

47 6x6 300 1 CENTRO 14,02981 15,9403 16,58992 17,15801 

48 6x6 300 1 TOPO 13,75291 15,86641 16,42822 16,97677 

49 6x6 300 2 BASE/TOPO 14,98246 16,40539 16,97283 17,44857 

50 6x6 300 2 BASE/CENTRO 14,75189 16,26764 16,85155 17,28523 

51 6x6 300 2 CENTRO/TOPO 14,71232 16,52441 17,02177 17,57956 

52 6x6 300 3 BASE/CENTRO/TOPO 15,17654 16,55029 17,04241 17,52988 

53 6x6 300 3 BASE/CENTRO/TOPO 15,17654 16,55029 17,04241 17,52988 

54 6x6 300 3 BASE/CENTRO/TOPO 15,17654 16,55029 17,04241 17,52988 

55 8x8 100 1 BASE 10,13803 12,14435 12,16173 12,16173 

56 8x8 100 1 CENTRO 11,10111 13,40423 13,451 13,451 

57 8x8 100 1 TOPO 10,87072 13,4031 13,46823 13,48046 

58 8x8 100 2 BASE/TOPO 13,45455 14,82656 14,8296 14,8296 

59 8x8 100 2 BASE/CENTRO 12,92945 14,49109 14,49634 14,49634 
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60 8x8 100 2 CENTRO/TOPO 12,81396 14,82981 14,8396 14,8396 

61 8x8 100 3 BASE/CENTRO/TOPO 13,62055 15,32862 15,33359 15,33359 

62 8x8 100 3 BASE/CENTRO/TOPO 13,62055 15,32862 15,33359 15,33359 

63 8x8 100 3 BASE/CENTRO/TOPO 13,62055 15,32862 15,33359 15,33359 

64 8x8 200 1 BASE 16,0905 17,52927 18,46923 18,98425 

65 8x8 200 1 CENTRO 17,15567 18,63256 19,28761 19,85899 

66 8x8 200 1 TOPO 16,43868 18,09258 18,89059 19,56609 

67 8x8 200 2 BASE/TOPO 17,13207 18,71422 19,27203 20,0635 

68 8x8 200 2 BASE/CENTRO 17,55747 18,90504 19,3831 20,07573 

69 8x8 200 2 CENTRO/TOPO 17,29338 18,81564 19,47275 20,13354 

70 8x8 200 3 BASE/CENTRO/TOPO 17,43627 18,76084 19,55359 20,16718 

71 8x8 200 3 BASE/CENTRO/TOPO 17,43627 18,76084 19,55359 20,16718 

72 8x8 200 3 BASE/CENTRO/TOPO 17,43627 18,76084 19,55359 20,16718 

73 8x8 300 1 BASE 18,32345 19,8868 20,63523 21,15068 

74 8x8 300 1 CENTRO 19,0515 20,95445 21,8461 22,46996 

75 8x8 300 1 TOPO 18,68471 20,77886 21,67133 22,27632 

76 8x8 300 2 BASE/TOPO 20,14961 22,04183 22,6832 23,24002 

77 8x8 300 2 BASE/CENTRO 19,83828 21,77671 22,462 22,99756 

78 8x8 300 2 CENTRO/TOPO 19,79211 21,86267 22,59085 23,21408 

79 8x8 300 3 BASE/CENTRO/TOPO 20,21603 22,25075 22,92707 23,43097 

80 8x8 300 3 BASE/CENTRO/TOPO 20,21603 22,25075 22,92707 23,43097 

81 8x8 300 3 BASE/CENTRO/TOPO 20,21603 22,25075 22,92707 23,43097 

 

 

 Através de diagramas de Pareto, a sensibilidade dos parâmetros operacionais sobre a 

resposta de interesse foi analisada. O uso deste recurso possibilita determinar quais os parâmetros 

operacionais e suas interações mais significativas sobre cada variável resposta considerada.  

 

 Os fatores cujos retângulos extrapolam a linha divisória (p = 0,05) são estatisticamente 

significativos ao nível de 95 % de confiança. As interações ou os fatores podem ser positivos ou 

negativos, conforme contribuam, respectivamente, para o aumento ou a redução da variável 

resposta, que neste caso é o fator de recuperação de óleo, FR. 
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 Nas Figuras 5.14 e 5.15, são apresentados os diagramas de Pareto para o fator de 

recuperação de óleo (FR), em 10 e 20 anos de produção.  

   

 

Figura 5.14. Diagrama de Pareto - Fr - 10 anos de produção. 

 

 

Figura 5.15. Diagrama de Pareto - Fr - 20 anos de produção. 
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 Foi observado que a área fraturada foi o parâmetro que mais contribuiu para o aumento do 

fator de recuperação para o modelo estudado. O valor positivo do efeito indica que o aumento da 

área fraturada aumenta o fator de recuperação de óleo. A temperatura de aquecimento da área 

fraturada e a quantidade de fraturas foram o segundo e terceiro parâmetros que mais 

influenciaram respectivamente para o aumento do fator de recuperação. A localização das 

fraturas quando comparada com outros parâmetros analisados foi a que obteve a menor 

significância estatística. 

 

 Também foi percebido que a interação entre a área fraturada e a temperatura de 

aquecimento da área fraturada teve um valor positivo, indicando que um aumento dessa interação 

provoca um aumento do fator de recuperação de óleo, além de possuir uma significância 

estatística relevante.  

 

 A área fraturada e a temperatura de aquecimento da área fraturada foram os parâmetros 

que mais influenciaram no aumento do fator de recuperação do modelo de reservatório estudado, 

pois eles estão diretamente relacionados com o princípio de que o aumento da temperatura 

acarreta uma diminuição da viscosidade do óleo. Quanto maior for a área fraturada aquecida, 

maior será a quantidade de óleo com aumentos de temperatura. E quanto maior for a temperatura 

aplicada na área fraturada, menor será a viscosidade desse óleo, facilitando, assim, o aumento da 

produção de petróleo do reservatório. 

 

5.2.1 Análise das interações entre os parâmetros operacionais 

 

 A análise das interações dos parâmetros operacionais baseou-se na metodologia da 

superfície de resposta. A Figura 5.16 apresenta a superfície de resposta para o fator de 

recuperação de petróleo na interação da temperatura de aquecimento da fratura com a área 

fraturada.  
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Figura 5.16. Superfície de resposta do FR após 20 anos de produção, interação entre a 

temperatura de aquecimento da área fraturada e a área fraturada. 

 

 Pode ser observado que a região considerada como ótima (região em vermelho que 

apresenta maior porcentagem de óleo recuperado) foi obtida para uma maior temperatura de 

aquecimento da área fraturada juntamente com uma maior área fraturada. Este fato se deve a uma 

maior quantidade de óleo do reservatório que será influenciada pela redução da viscosidade. 

Dessa maneira, é na região ótima que há uma maximização do valor da função resposta fator de 

recuperação de óleo, FR. 

 

A Figura 5.17 mostra a interação entre os parâmetros localização da fratura com a 

quantidade de fraturas, podendo ser observado que, para o fator de recuperação de óleo neste 

caso, os dois parâmetros não possuem tanta significância estatística em relação à interação entre 

os parâmetros área fraturada com a temperatura de aquecimento.  
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Figura 5.17. Superfície de resposta do FR após 20 anos de produção, interação entre a localização 

da área fraturada e a quantidade de fraturas. 

 

O melhor resultado do fator de recuperação de óleo nesta situação se deu por volta de 

15,7%. Este resultado mostra que a interação entre os parâmetros localização da fratura e 

quantidade fraturas não influenciaram de maneira significativa a função resposta desta análise. 

Este desempenho se dá pelo fato de que esses parâmetros não estão relacionados com a 

diminuição da viscosidade do óleo, fato este que influencia no aumento do fator de recuperação 

do modelo de reservatório analisado.  

 

Na Figura 5.18 observa-se que para maiores níveis da área fraturada obtém-se a melhor 

resposta para o fator de recuperação de óleo. Nessa interação, o parâmetro que mais influenciou a 

resposta foi a área fraturada. Em contrapartida, o parâmetro quantidade de fraturas influenciou 

com uma intensidade menor o resultado do fator de recuperação de petróleo.  
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Figura 5.18. Superfície de resposta do FR após 20 anos de produção, interação entre a área 

fraturada e a quantidade de fraturas. 

 

Essa influência de menor intensidade do parâmetro quantidade de fraturas está ligada ao 

fato de que a viscosidade do óleo não terá alterações significativas de seu valor pela variação da 

quantidade de fraturas encontradas no poço. Dessa maneira, percebe-se que qualquer que seja a 

quantidade de fraturas escolhida a função resposta não terá maiores interferências. A combinação 

da quantidade de fraturas com a área fraturada resultou em um FR% de aproximadamente 20% 

durante os 20 anos de projeto. 

 

A Figura 5.19 apresenta a interação entre os parâmetros quantidade de fraturas com a 

temperatura de aquecimento da área fraturada para 20 anos de produção.  
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Figura 5.19. Superfície de resposta do FR após 20 anos de produção, interação entre a quantidade 

de fraturas e temperatura de aquecimento da área fraturada. 

 

Com a interação entre esses dois parâmetros obteve-se um fator de recuperação de óleo de 

aproximadamente 18%. Este resultado é um pouco menor que o apresentado pela Figura 5.18, 

que mostra a interação entre os parâmetros quantidade de fraturas e a área fraturada. Isto se deve 

ao fato de que a área fraturada é o parâmetro que mais influencia na função resposta fator de 

recuperação nessa análise. Quanto maior for a área fraturada no reservatório, maior será a 

quantidade de óleo com a viscosidade reduzida. 

 

 Foi observado que para todos os casos representados pelas figuras 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19 

a tendência é de se aumentar o fator de recuperação, a função resposta, quando se aumenta os 

parâmetros envolvidos na análise.  
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5.3 Análise do Processo de Fraturamento Hidráulico com o Aquecimento 

Eletromagnético Indutivo 

 

 A partir dos resultados dos casos simulados, é possível observar quais parâmetros e quais 

interações influenciam de maneira mais incisiva o valor final do fator de recuperação de óleo. De 

acordo com os resultados obtidos das análises de sensibilidade dos parâmetros operacionais, foi 

constatado que a área fraturada e a temperatura de aquecimento da área fraturada são os 

parâmetros que possuem uma maior influência sobre o fator de recuperação.  

 

   Deste modo, algumas análises foram realizadas com o intuito de verificar o que ocorre 

dentro do sistema quando se modifica tais parâmetros. Foram simulados dois casos comparativos, 

o primeiro representado pela Figura 5.20 mostra o desempenho do fator de recuperação quando 

se varia a área fraturada, deixando os outros parâmetros relacionados constantes. Neste caso a 

temperatura da área fraturada permanece em 100ºC, a localização da fratura se encontra na zona 

TOPO e há apenas uma fratura no poço.  

  

 

Figura 5.20. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre diferentes áreas fraturadas. 
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 De acordo com os resultados da Figura 5.20, foi observado que no caso em que a área 

fraturada é igual a 8x8 blocos, a temperatura na área fraturada é de 100ºC e a localização da 

fratura é na zona TOPO, obteve-se o melhor fator de recuperação de óleo em relação aos demais 

casos encontrados no gráfico, FR = 13,48%. Este valor foi quase três vezes maior que a situação 

de recuperação primária, cujo fator de recuperação ficou em 4,84%. 

 

 Este resultado evidencia a influência da área fraturada no modelo de reservatório que está 

sendo estudado. Quanto maior for a área fraturada, maior será a quantidade de óleo aquecida e, 

consequentemente, uma parcela maior de óleo terá a viscosidade reduzida. O que implica na 

possibilidade de se produzir uma quantidade maior de petróleo. 

 

 Já no outro caso, representado pela Figura 5.21, a temperatura da área fraturada é o 

parâmetro que irá variar, deixando a área fraturada, a localização da fratura e a quantidade de 

fraturas constantes, com as respectivas situações de 8x8 blocos, TOPO e uma fratura, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5.21. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre diferentes temperaturas de 

áreas fraturadas. 
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Com relação aos resultados obtidos pela Figura 5.21, é mostrado que para uma mesma 

área fraturada, quanto maior for a temperatura de aquecimento da área fraturada, maior será o 

resultado do fator de recuperação de óleo. O caso simulado que possui uma temperatura de 

aquecimento da área fraturada igual a 300ºC foi o que apresentou o mais elevado fator de 

recuperação de óleo, FR = 22,27%, dos casos simulados nesta Figura 5.21. Já o caso em que a 

área fraturada foi aquecida por uma temperatura de 100ºC apresentou um fator de recuperação de 

FR = 13,48%, valor este acima apenas do obtido pela recuperação primária do referido gráfico.  

 

Os resultados verificados através da Figura 5.21 mostram que a elevação no valor da 

temperatura de aquecimento da área fraturada, provocam aumentos significativos no valor do 

fator de recuperação de óleo. Isto se deve ao fato de que o aumento da temperatura acarreta uma 

diminuição da viscosidade do óleo. 

 

A Figura 5.22 ilustra, em termos de perfis da temperatura do reservatório (ºC) ao longo 

dos 20 anos de produção, o modelo com uma fratura, localizada na região TOPO, uma área 

fraturada de 8x8 blocos, com uma temperatura de aquecimento da área fraturada de 300ºC e sem 

injeção de água, caso 75 da Tabela 5.2. 
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Figura 5.22. Perfil de temperatura do reservatório (ºC) de um modelo fraturado e aquecido 

eletromagneticamente. 

 

 De acordo com os mapas de temperatura representados pela Figura 5.22, percebe-se um 

aumento de temperatura ao longo do tempo em algumas partes do reservatório do caso 75 da 

Tabela 5.1. No modelo que representa a recuperação primária não é percebida essa variação de 

temperatura, deixando assim, a viscosidade do óleo com um valor mais elevado e, 

consequentemente, diminuindo a mobilidade do óleo em relação ao caso 75 da Tabela 5.2. 

 

 Esse aquecimento representado no mapa de temperatura do caso 75 da Tabela 5.2 é a 

causa do maior fator de recuperação obtido em relação ao modelo representando a recuperação 

primária. Analisando a Figura 5.22, todas as camadas do modelo do reservatório sujeito ao 

aquecimento eletromagnético, sofreram algum tipo de acréscimo de temperatura ao longo dos 20 

anos em torno do poço produtor. 
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A Figura 5.23 ilustra uma comparação, em termos de perfis da saturação de óleo, entre a 

recuperação primária e o modelo com uma fratura, localizada na região TOPO, uma área 

fraturada de 8x8 blocos, com uma temperatura de aquecimento da área fraturada de 300ºC e sem 

injeção de água, caso 75 da Tabela 5.2. 

 

 

Figura 5.23. Mapas de saturação de óleo, comparação entre um modelo fraturado e aquecido 

eletromagneticamente e a recuperação primária. 

. 

  

 A Figura 5.23, mostra uma comparação, em termos de saturação de óleo, entre o caso 75 

da Tabela 5.2 e a recuperação primária, onde o mérito do método de aquecimento 

eletromagnético é percebido nas regiões próximas à camada fraturada, em que apresenta uma 

temperatura mais elevada e, consequentemente, uma menor viscosidade e saturação de óleo em 

relação a regiões mais distantes do fraturamento. 
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 Verifica-se que nas camadas próximas ao fraturamento hidráulico do modelo com 

aquecimento eletromagnético, a saturação de óleo é reduzida sensivelmente. Este fato deve-se à 

diminuição da viscosidade do óleo pelo aquecimento eletromagnético evidenciando que grande 

parte do óleo encontrado inicialmente nessa região ou foi produzido ou foi transformado na fase 

gasosa. O surgimento do banco de óleo representado pela saturação superior a 0,6 se deve à 

formação de gás nas camadas próximas ao fraturamento hidráulico que funciona como uma 

barreira para que esse óleo seja produzido. 

 

A Figura 5.24 ilustra uma comparação, em termos de perfis da viscosidade de óleo, entre 

a recuperação primária e o modelo com uma fratura, localizada na região TOPO, uma área 

fraturada de 8x8 blocos, com uma temperatura de aquecimento da área fraturada de 300ºC e sem 

injeção de água, caso 75 da Tabela 5.2. 

 

 

Figura 5.24. Mapas de viscosidade do óleo (cP), comparação entre um modelo fraturado e 

aquecido eletromagneticamente e a recuperação primária. 
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 A Figura 5.24 ilustra uma comparação, em termos de perfis de viscosidade do óleo (cP), 

entre o caso 75 da Tabela 5.2 e a recuperação primária durante o 5º, 10º e 20º ano de projeto. 

Como pode ser notada, a Figura 5.24 mostra uma clara diferença entre a viscosidade do óleo 

quando há o aquecimento eletromagnético no reservatório e quando não ocorre o mesmo. 

Enquanto que em algumas regiões sobre efeitos do aquecimento eletromagnético tem-se uma 

viscosidade inferior a 10 cP, um raio de aproximadamente 73 m em torno do poço produtor na 

camada fraturada, sem o aquecimento o valor da viscosidade nunca fica abaixo dos 1.500 cP, 

como indicado nos mapas. 

 

 Também foi verificado na Figura 5.24 que a viscosidade do óleo aumenta ao longo do 

tempo de produção quando não há o aquecimento eletromagnético no reservatório. Isto ocorre 

devido à produção das frações de óleo mais leves, ficando no reservatório as frações de óleo mais 

pesadas. 

 

 Diante dessas análises conclui-se que o aquecimento eletromagnético por indução através 

de agentes de sustentação eletromagneticamente sensíveis juntamente com o fraturamento 

hidráulico elevam a produção do reservatório, devido ao aumento da temperatura que por sua vez 

diminui a viscosidade do óleo, elevando dessa maneira a mobilidade do óleo. 

 

5.4  Análise do Processo de Fraturamento Hidráulico com o Aquecimento 

Eletromagnético Indutivo e a Injeção de Água 

 

Foram feitas simulações inserindo a injeção de água juntamente com o aquecimento 

eletromagnético indutivo e o fraturamento hidráulico como método de recuperação de petróleo. 

Foram escolhidos dois modelos, um com alto fator de recuperação e outro com um baixo fator de 

recuperação, da situação que havia apenas o aquecimento eletromagnético atuando em conjunto 

com o fraturamento hidráulico. Desta maneira, os casos 1 e 74 da Tabela 5.2 foram escolhidos. 

 

Inicialmente, foram realizadas simulações para se obter a vazão de injeção de água ótima 

para os determinados modelos. Diferentes valores de injeção de água foram simulados nos 

referidos modelos de reservatório. A Figura 5.25 ilustra as diferentes simulações realizadas com o 

modelo do caso 1. 
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Figura 5.25. Determinação da vazão ótima de injeção de água, caso 1. 

 

 Pelos resultados observados, o modelo que possui uma injeção de água de 40m³/dia foi 

escolhido. Isto se deve ao fato de que aumentando-se o valor da injeção de água, o fator de 

recuperação de petróleo fica praticamente inalterado. Fisicamente este fenômeno é justificado 

pela menor mobilidade da fase oleica (fluido deslocado), em relação à fase aquosa (fluido 

injetado). Desta forma, o fluido injetado, a água, tenderá a “furar” o banco de óleo criando 

caminhos preferenciais entre o poço injetor e o produtor e, consequentemente, ocorrerá uma 

menor eficiência de varrido do processo de injeção de água. 

 

 Já a Figura 5.26, mostra as diferentes situações simuladas com o modelo do caso 1. Foram 

gerados dados do fator de recuperação nos casos de recuperação primária, produção com o 

aquecimento eletromagnético, produção com a injeção de água e a produção com o aquecimento 

eletromagnético associado com a injeção de água para diferentes valores de temperaturas. 
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Figura 5.26. Fator de recuperação versus tempo, caso 1. 

. 

 

 O efeito do aquecimento eletromagnético ficou evidenciado pela diferença na evolução 

das demais curvas do fator de recuperação (FR), em relação ao caso de recuperação primária 

(curva em verde). Quantitativamente, os ganhos são bem significativos. A influência da injeção 

de água ficou evidenciada pela antecipação do fator de recuperação (deslocamento da curva para 

a esquerda em relação aos casos com aquecimento apenas, sem injeção). 

 

 A Figura 5.27 apresenta o gráfico da vazão de óleo versus tempo para a situação 1, 

consistindo de uma área fraturada de 4x4 blocos. Para uma melhor visualização dos gráficos, 

foram colocados os resultados dos dados gerados até o ano de 2005, visto que é o tempo que o 

pico de produção já ocorreu.  
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Figura 5.27. Vazão de Óleo versus tempo, caso 1. 

 

 Foi percebido nos resultados da Figura 5.27 que no início da produção a vazão de óleo do 

modelo 4x4A/300ºC/BASE/0m³/dia é a mesma do modelo em que há a injeção de água, 

4x4A/300ºC/BASE/40m³/dia. Só a partir de um determinado momento é que a vazão de óleo do 

modelo que ocorre a injeção de água passará a ser maior em relação ao modelo em que não 

contém a injeção de água. Este momento é justamente o instante em que a água injetada no poço 

injetor chega às proximidades do poço produtor, deslocando o óleo encontrado nessa região com 

o intuito de produzi-lo. 

  

 Assim como para as curvas do fator de recuperação, a influência do aquecimento 

eletromagnético para as curvas de vazão de óleo (Qo) ficou evidenciada pelo deslocamento destas 

em relação aos casos de recuperação primária (curvas em amarelo). De forma quantitativa, os 

ganhos são bem significativos. A influência da injeção de água ficou evidenciada pelo aumento 

da produção, o que do ponto de vista econômico é interessante (deslocamento das curvas para a 

esquerda em relação aos casos com aquecimento apenas, sem injeção).  
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 A Tabela 5.3 mostra os resultados das frações recuperadas e das vazões de petróleo 

máximas para os casos com as áreas fraturadas de 4x4 blocos. 

 

Tabela 5.3. Resultados de FR e Qo para área fraturada do caso 1. 

Modelo FR (%) Qomáx (m³/dia) 

4x4A/300ºC/BASE/40m³/dia 17,28 13,64 

4x4A/300ºC/BASE/0m³/dia 11,01 13,62 

4x4A/200ºC/BASE/0m³/dia 10,15 8,74 

4x4A/100ºC/BASE/0m³/dia 8,41 3,85 

sem aquecimento/40m³/dia 7,72 3,42 

Recuperação Primária 4,84 3,40 

 

 Assim como foi feito para o modelo do caso 1, foram realizadas simulações para se obter 

a vazão de injeção de água ótima para o modelo do caso 74. Diferentes valores de injeção de água 

foram simulados no referido modelo de reservatório. A Figura 5.28, ilustra as diferentes 

simulações realizadas com o modelo do caso 74. 

 

 

Figura 5.28. Determinação da vazão ótima de injeção de água, caso 74. 
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 Pelos resultados observados, o modelo que possui uma injeção de água no valor de 

20m³/dia foi o escolhido. Isto se deve ao fato de que elevando-se ainda mais o valor da injeção de 

água, o fator de recuperação de petróleo fica praticamente inalterado. Fisicamente este fenômeno 

é explicado pela maior mobilidade da fase aquosa (fluido injetado), em relação à fase oleica 

(fluido deslocado). Desta forma, o fluido injetado, a água, tenderá a “furar” o banco de óleo 

criando caminhos preferenciais entre o poço injetor e o produtor e, consequentemente, ocorrerá 

uma menor eficiência de varrido do processo de injeção de água. 

 

Já nas Figuras 5.29 e 5.30 são ilustradas as diferentes situações simuladas com o modelo 

do caso 74. Foram gerados dados do fator de recuperação e da vazão de óleo nos casos de 

recuperação primária, produção com o aquecimento eletromagnético, produção com a injeção de 

água e a produção com o aquecimento eletromagnético associado com a injeção de água para 

diferentes valores de temperaturas. 

 

 

Figura 5.29. Fator de recuperação versus tempo, caso 74. 

 

 Do mesmo modo como foi observado nas simulações envolvendo o caso1, o efeito do 

aquecimento eletromagnético ficou evidenciado pela diferença na evolução das demais curvas do 
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fator de recuperação (FR), em relação aos casos de recuperação primária (curva na cor rosa). 

Quantitativamente, os ganhos são bem significativos. A influência da injeção de água ficou 

evidenciada pela antecipação do fator de recuperação (deslocamento das curvas para a esquerda 

em relação ao caso com aquecimento apenas, sem injeção). A injeção de água, feita através de 

poços injetores, objetiva deslocar o óleo em direção aos poços produtores vizinhos, aumentando 

assim a produção dos poços. 

 

 A Figura 5.30 apresenta o gráfico da vazão de óleo versus tempo para a situação 74, 

consistindo de uma área fraturada de 8x8 blocos. Para uma melhor visualização dos gráficos, 

foram colocados os resultados dos dados gerados até o ano de 2005, visto que é o tempo em que 

o pico de produção já ocorreu. 

 

Figura 5.30. Vazão de Óleo versus tempo, caso 74. 

  

 Foi observado nos resultados da Figura 5.30 que no início da produção a vazão de óleo do 

modelo 8x8A/300ºC/CENTRO/0m³/dia é a mesma do modelo em que há a injeção de água, 

8x8A/300ºC/CENTRO/20m³/dia. Só a partir de um determinado momento é que a vazão de óleo 

do modelo em que ocorre a injeção de água passará a ser maior em relação ao modelo que não 

contém a injeção de água. Este momento é justamente o instante em que a água injetada no poço 
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injetor chega às proximidades do poço produtor, deslocando o óleo encontrado nessa região com 

o intuito de produzi-lo. Este efeito é percebido na Figura 5.30 pela geração de um novo pico de 

vazão. 

 

 Do mesmo modo como foi feito para as curvas do fator de recuperação, a influência do 

aquecimento eletromagnético para as curvas de vazão de óleo (Qo) ficou evidenciada pelo 

deslocamento destas em relação aos casos de recuperação primária. De forma quantitativa, os 

ganhos são bem significativos. A influência da injeção de água ficou evidenciada pelo aumento 

da vazão, a partir do momento em que a água injetada chega às regiões próximas ao poço 

produtor, pois há o deslocamento desse óleo na sua direção gerando um novo pico de vazão.  

 

 A Tabela 5.4 mostra os resultados das frações recuperadas e das vazões de petróleo 

máximas para os casos com as áreas fraturadas de 8x8 blocos. 

 

 

Tabela 5.4. Resultados de FR e Qo para área fraturada do caso 74. 

Modelo FR (%) Qomáx (m³/dia) 

8x8A/300ºC/CENTRO/20m³/dia 30,73 21,13 

8x8A/300ºC/CENTRO/0m³/dia 22,47 21,13 

8x8A/200ºC/CENTRO/0m³/dia 19,85 14,82 

8x8A/100ºC/CENTRO/0m³/dia 13,45 4,04 

sem aquecimento/20m³/dia 6,93 3,42 

Recuperação Primária 4,84 3,40 

 

 

 Levando em consideração os resultados obtidos através das simulações envolvendo os 

casos 1 e 74 e comparando-os, foi observado também que quanto maior for a área fraturada 

aquecida com os agentes de sustentação eletromagneticamente sensíveis e quanto maior for a 

temperatura aquecida na área fraturada, maior será o fator de recuperação e o pico de vazão de 

óleo. Isto ficou evidenciado para qualquer situação envolvendo a região fraturada, seja ela, com 

injeção ou não de água. 
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 Também foi possível observar que a influência do aquecimento eletromagnético na 

recuperação suplementar de petróleo foi mais acentuada do que o efeito da injeção de água 

isoladamente. Isso pode ser justificado pelo fato que a variação de temperatura sofrida pelo óleo 

tem como efeito uma considerável redução na sua viscosidade. Quanto maior for a viscosidade do 

óleo, mais importante será este fenômeno.  

 

 Já a injeção de água tem o papel de deslocamento do óleo na direção do poço produtor. 

Sem a atuação do aquecimento eletromagnético a temperatura do reservatório não será elevada de 

modo que a viscosidade do óleo permanecerá alta, acarretando que a mobilidade da água seja 

bem maior do que a do óleo, provocando uma baixa eficiência de varrido. Quando há a 

combinação do aquecimento eletromagnético com a injeção de água, a viscosidade do óleo será 

reduzida pela elevação da temperatura. Este fato provocará uma diminuição da razão de 

mobilidade entre o fluido deslocante, a água, e o fluido deslocado, o óleo. 

  

 Esta associação do aquecimento eletromagnético com a injeção de água como método de 

recuperação é uma ferramenta de gerenciamento de reservatório considerável, pois pode 

representar, em um determinado cenário de preços de petróleo no mercado mundial, um 

substancial aumento da receita. 

 

 A Figura 5.31, mostra um comparativo, em termos de saturação de óleo, entre o modelo 

8x8A/300ºC/CENTRO/20m³/dia e o 8x8A/300ºC/CENTRO/0m³/dia, onde a atuação do método de 

aquecimento eletromagnético associado à injeção de água é percebida nos setores entre o poço 

produtor e injetor. Devido à presença da injeção de água, esta desloca o óleo em direção ao poço 

produtor, e há uma diminuição da saturação de óleo não só na região próxima ao poço injetor, 

como também, ao longo do reservatório. 

 

 Foi observado também o incremento do fator de recuperação que essa associação de 

métodos de recuperação produz. No mapa representado pela Figura 5.31, as camadas sob 

influência do aumento da temperatura devido ao aquecimento apresentam uma maior diminuição 

de sua saturação de óleo no modelo em que há a injeção de água em relação ao modelo em que só 

é utilizado o aquecimento eletromagnético. 
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Figura 5.31. Mapas de Saturação de Óleo, comparativo entre o modelo 

8x8A/300ºC/CENTRO/20m³/dia e o 8x8A/300ºC/CENTRO/0m³/dia. 

 

  Percebe-se, nestas situações, que a injeção de água auxilia o reservatório a obter melhores 

desempenhos com relação ao seu fator de recuperação e, consequentemente, na sua produtividade 

devido ao seu papel de deslocar o óleo na direção dos poços produtores. 

 

5.4.1  Comparativo entre a Continuidade/Alternância da Injeção de Água e do 

Aquecimento Eletromagnético  

 

 Simulações foram realizadas com o objetivo de otimizar a energia elétrica dispendida com 

o aquecimento eletromagnético e com a quantidade de água utilizada no processo de injeção de 

água na recuperação de petróleo do reservatório estudado. Algumas situações foram criadas 

envolvendo os casos 1 e 74 da Tabela 5.2.  

 

 Desta maneira, situações como em que há o aquecimento eletromagnético associado à 

injeção de água só nos primeiros 10 anos de produção e o caso em que há apenas o aquecimento 
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eletromagnético ao longo dos primeiros 10 anos de simulação foram simulados e comparados 

com os casos que contemplam o aquecimento eletromagnético associado à injeção de água 

durante os 20 anos de produção, o caso em que só há o aquecimento ao longo de todo o tempo de 

simulação do processo e o caso em que só há a injeção de água durante todo o tempo de 

produção. 

 

 Foi escolhido o tempo de 10 anos de produção para efeitos comparativos porque foi 

observado que nesse período, em grande parte dos casos analisados, inicia-se um processo de 

estabilização das curvas tanto de produção acumulada como da do fator de recuperação de óleo.  

  

 As Tabelas 5.5 e 5.6 retratam esses casos estudados. 

 

Tabela 5.5. Situações analisadas para a comparação entre a continuidade/alternância da injeção 

de água e do aquecimento eletromagnético para o caso1. 

Ocorrência 

Aquecimento 

Eletromagnético 

(anos) 

Ocorrência 

Injeção de Água 

(anos) 

Comentário Modelo (Situações caso 1) 

20 20 

Injeção de Água 

+Aquecimento nos 20 

anos de simulação 

100ºC_2000_2020/40m³_2000_2020 

10 10 

Injeção de Água 

+Aquecimento nos 

primeiros 10 anos de 

simulação 

100ºC_2000_2010/40m³_2000_2010 

10 0 

Só Aquecimento nos 

primeiros 10 anos de 

simulação 

100ºC_2000_2010/0m³ 

20 0 
Só Aquecimento nos 20 

anos de simulação 
100ºC_2000_2020/0m³ 

0 20 
Só Injeção de Água nos 

20 anos de simulação 
2000_2020/40m³ 
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Tabela 5.6. Situações analisadas para a comparação entre a continuidade/alternância da injeção 

de água e do aquecimento eletromagnético para o caso74. 

Ocorrência 

Aquecimento 

Eletromagnético 

(anos) 

Ocorrência 

Injeção de Água 

(anos) 

Comentário Modelo (Situações caso 74) 

20 20 

Injeção de Água 

+Aquecimento nos 20 

anos de simulação 

300ºC_2000_2020/20m³_2000_2020 

10 10 

Injeção de Água 

+Aquecimento nos 

primeiros 10 anos de 

simulação 

300ºC_2000_2010/20m³_2000_2010 

10 0 

Só Aquecimento nos 

primeiros 10 anos de 

simulação 

300ºC_2000_2010/0m³ 

20 0 
Só Aquecimento nos 20 

anos de simulação 
300ºC_2000_2020/0m³ 

0 20 
Só Injeção de Água nos 

20 anos de simulação 
2000_2020/20m³ 

 

  

 As Figuras 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 e 5.39 ilustram os resultados da 

produção acumulada de óleo (Np), do fator de recuperação de óleo (Fr), da produção acumulada 

de água (Wp) e da vazão de óleo (Qo) dos casos 1 e 74 da Tabela 5.2, enquadrados nas situações 

simuladas através das Tabelas 5.5 e 5.6.  
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Figura 5.32. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre as situações do caso1. 

 

Figura 5.33. Produção de óleo acumulada versus tempo, comparação entre as situações do caso1. 
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Figura 5.34. Produção de água acumulada versus tempo, comparação entre as situações do caso1. 

 

Figura 5.35. Vazão de óleo versus tempo, comparação entre as situações do caso1. 
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Figura 5.36. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre as situações do caso74. 

 

Figura 5.37. Produção acumulada de óleo versus tempo, comparação entre as situações do caso 

74. 
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Figura 5.38. Produção acumulada de água versus tempo, comparação entre as situações do caso 

74. 

 

Figura 5.39. Vazão de óleo versus tempo, comparação entre as situações do caso74. 
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 As Tabelas 5.7 e 5.8 mostram os resultados dos fatores de recuperação, da produção 

acumulada de óleo e água e das vazões de petróleo máximas para os casos estudados 

anteriormente. 

 

Tabela 5.7. Resultados de FR, Np, Wp e Qomáx para as situações simuladas do caso1. 

Modelo (Situações caso 1) Np (m³) FR (%) Wp (m³) Qomáx (m³/dia) 

100ºC_2000_2020/40m³_2000_2020 6.575,96 14,58 296.642,00 3,84 

100ºC_2000_2010/40m³_2000_2010 5.440,26 12,06 170.795,00 3,84 

100ºC_2000_2010/0m³ 3.783,22 8,38 11.598,2 3,42 

100ºC_2000_2020/0m³ 3.796,78 8,41 11.594,8 3,42 

2000_2020/40m³ 3.484,94 7,72 291.227,00 3,42 

Recuperação Primária 2.185,44 4,84 11.973,8 1,95 

 

Tabela 5.8. Resultados de FR, Np, Wp e Qomáx para as situações simuladas do caso74. 

Modelo (Situações caso 74) Np (m³) FR (%) Wp (m³) Qomáx (m³/dia) 

300ºC_2000_2020/20m³_2000_2020 13.861,9 30,73 151,173 21,13 

300ºC_2000_2010/20m³_2000_2010 12.314,6 27,30 88.259,3 21,13 

300ºC_2000_2010/0m³ 9.656,4 21,41 11.926,3 21,13 

300ºC_2000_2020/0m³ 10.133,7 22,47 13.211,6 21,13 

2000_2020/20m³ 3.128,4 6,93 148.909 3,42 

Recuperação Primária 2.185,44 4,84 11.973,8 1,95 

 

 A partir dos resultados obtidos através das Tabelas 5.7 e 5.8, ficou evidenciado que para 

alcançar os maiores valores do fator de recuperação e da produção acumulada de óleo, é 

necessário que o aquecimento eletromagnético seja realizado associado com a injeção de água. 

 

  Foi verificado também que a interrupção da aplicação do aquecimento eletromagnético 

com a injeção de água após a metade do tempo de produção, 10 anos, não alterou de maneira 

significativa o resultado final do fator de recuperação e da produção acumulada de óleo em 

relação ao modelo que houve a associação dos dois métodos durante os 20 anos de projeto. Isto 

se deve ao fato de que a maior quantidade do óleo produzido foi obtida no início da produção. 
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  Com relação à produção de água acumulada foi observado que quanto maior foi o tempo 

de injeção de água, maior foi o valor da produção. E sobre os resultados do valor máximo da 

vazão de óleo, foi constatado que o pico da vazão é igual ou muito similar em todos os casos 

simulados que envolvem o aquecimento eletromagnético, ocorrendo no início da produção. Nas 

situações em que há a associação do aquecimento eletromagnético com a injeção de água foi 

observado que essas curvas têm mais de um pico de vazão de óleo. Isto se deve à água injetada 

que ao se aproximar do poço produtor irá deslocar o óleo encontrado na região na direção de ser 

produzido. 

 

5.4.2 Análise do Fraturamento Hidráulico Localizado no Poço Injetor 

 

 Com a finalidade de aumentar o fator de recuperação de óleo, foram criados modelos de 

reservatório em que o fraturamento hidráulico está localizado no poço injetor. A Figura 5.40 

representa a modelagem da região fraturada dessa situação utilizada no simulador, em que a 

fratura é indicada na região vermelha.  

 

 

Figura 5.40. Modelagem da região fraturada no poço injetor utilizada no simulador. 

  

Deste modo, foram realizadas simulações levando em consideração a geometria das 

fraturas e da temperatura de aquecimento da área fraturada do caso 74 da Tabela 5.2. 

Inicialmente, simulações foram feitas para determinar a vazão de injeção de água ótima para os 

casos estudados. 
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 A Figura 5.41 mostra os diferentes resultados obtidos para a determinação da vazão de 

injeção de água ótima para o caso em que o fraturamento hidráulico está localizado no poço 

injetor. 

 

Figura 5.41. Determinação da vazão ótima de injeção de água para o caso em que o fraturamento 

hidráulico está localizado no poço injetor. 

 

 A Tabela 5.9 mostra os resultados das frações recuperadas para as simulações 

representadas através da Figura 5.41. 

 

Tabela 5.9. Resultados de FR% relacionados aos resultados obtidos pela Figura 5.41. 

Modelo FR (%) 

8x8A/300ºC/160m³/dia 49,72 

8x8A/300ºC/120m³/dia 48,67 

8x8A/300ºC/80m³/dia 45,56 

8x8A/300ºC/60m³/dia 41,76 

8x8A/300ºC/40m³/dia 35,04 

8x8A/300ºC/20m³/dia 25,04 

Recuperação Primária 4,84 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN   Capítulo V: Resultados e Discussões 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior   123 

 De acordo com os resultados obtidos do fator de recuperação de óleo, foi escolhido o 

modelo cuja injeção de água possui o valor de 120m³/dia. Isto se deve ao fato de que 

aumentando-se ainda mais o valor da injeção de água, o fator de recuperação de óleo fica 

praticamente inalterado. A explicação física deste fenômeno se deve pela maior mobilidade da 

fase aquosa (fluido injetado), em relação à fase oleica (fluido deslocado). Desta forma, o fluido 

injetado, a água, tenderá a “furar” o banco de óleo criando caminhos preferenciais entre o poço 

injetor e o produtor e, consequentemente, ocorrerá uma menor eficiência de varrido do processo 

de injeção de água. A seguir este modelo foi comparado a outras situações que foram analisadas 

em seções anteriores. 

 

 A Figura 5.42 mostra os resultados do fator de recuperação (FR) dos casos de recuperação 

primária, produção com o aquecimento eletromagnético, o aquecimento eletromagnético 

associado com a injeção de água com a fratura localizada no poço produtor e o aquecimento 

eletromagnético associado com a injeção de água estando a fratura localizada no poço injetor. 

 

 

Figura 5.42. Fator de recuperação versus tempo. 
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A Figura 5.43 mostra os resultados da produção acumulada de óleo (Np) dos casos de 

recuperação primária, produção com o aquecimento eletromagnético e o aquecimento 

eletromagnético associado com a injeção de água com a fratura localizada no poço produtor e o 

aquecimento eletromagnético associado com a injeção de água estando a fratura localizada no 

poço injetor. 

 

 

Figura 5.43. Produção acumulada de óleo versus tempo. 

 

Tanto na Figura 5.42 como na Figura 5.43 foi observado que nos primeiros anos de 

produção os casos em que o fraturamento está localizado no poço produtor possuem melhores 

desempenhos tanto do fator de recuperação como da produção acumulada de óleo. Só em torno 

do 3º ano de projeto é que a situação em que o fraturamento localizado no poço injetor vai 

apresentar melhores resultados em relação aos demais. O momento em que há essa melhora de 

desempenho é o tempo em que o óleo aquecido deslocado pela injeção de água chega nas 

proximidades do poço produtor. 
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A Figura 5.44 mostra os resultados da produção acumulada de água (Wp) dos casos de 

recuperação primária, produção com o aquecimento eletromagnético e o aquecimento 

eletromagnético associado com a injeção de água com a fratura localizada no poço produtor e o 

aquecimento eletromagnético associado com a injeção de água estando a fratura localizada no 

poço injetor. 

 

 

Figura 5.44. Produção acumulada de água versus tempo. 

 

A Figura 5.45 mostra os resultados da vazão de óleo (Qo) dos casos de recuperação 

primária, produção com o aquecimento eletromagnético e o aquecimento eletromagnético 

associado com a injeção de água com a fratura localizada no poço produtor e o aquecimento 

eletromagnético associado com a injeção de água estando a fratura localizada no poço injetor. 
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Figura 5.45. Vazão de óleo versus tempo. 

 

 São mostrados na Tabela 5.10 os resultados dos fatores de recuperação, produção 

acumulada de óleo e água e vazão máxima de óleo para as simulações representadas através das 

Figuras 5.42, 5.43, 5.44 e 5.45. 

 

 

Tabela 5.10. Resultados de FR, Np, Wp e Qomáx relacionados aos resultados obtidos nas Figuras 

5.42, 5.43, 5.44 e 5.45. 

Modelo Np (m³) FR (%) Wp (m³) Qomáx (m³/dia) 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia 21.949,9 48,67 885.446,0 26,65 

8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia 13.861,9 30,73 151.173,0 21,13 

8x8A/300ºC_PRODUTOR/0m³/dia 10.133,7 22,47 13.211,6 21,13 

Recuperação Primária 2.185,44 4,84 11.973,8 1,95 
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 Analisando os resultados das Figuras 5.42, 5.43, 5.44 e 5.45 juntamente com os da Tabela 

5.10 foi observado que o modelo, 8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia, com o fraturamento 

hidráulico localizado no poço injetor e o aquecimento eletromagnético associado com a injeção 

de água incrementou o fator de recuperação de petróleo em mais de 50% em relação ao caso 

8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia, em que o fraturamento hidráulico está localizado no poço 

produtor aliado ao aquecimento eletromagnético associado com a injeção de água. 

 

 Apesar de se estar comparando situações com valores de injeção de água diferentes entre 

os modelos 8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia e o 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia, essas 

comparações foram feitas levando em consideração que tanto a injeção de água de 120m³/dia 

como a de 20m³/dia foram escolhidas, pois são vazões de injeção de água otimizadas, e pelo fato 

de que para valores maiores o valor final do fator de recuperação não iria ter aumentos 

significativos para seus respectivos modelos devido à mobilidade da água ser maior do que a do 

óleo.   

 

 Este resultado mostra que o desempenho de produção do reservatório aumenta, na medida 

em que se mudou a localização do fraturamento hidráulico do poço produtor para o injetor. Isto 

se deve ao fato de que com essa configuração ocorre a geração de vapor in situ no interior do 

reservatório com mais intensidade, sendo mais um mecanismo (além do aquecimento 

eletromagnético e da injeção de água) que auxiliará no incremento da produção de petróleo. 

 

 A Figura 5.46 mostra um comparativo entre o perfil de saturação de óleo entre os modelos 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia e  o 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia, para comprovar o 

motivo que levou a esse ganho de produção. 
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Figura 5.46. Mapas de saturação de óleo, comparativo entre o modelo 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia e o 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia. 

 

  A Figura 5.46 mostra uma comparação, em termos de saturação de óleo, entre os modelos 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia e o 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia, onde se verifica que o 

mérito do fraturamento estar localizado no poço injetor se deve ao aquecimento eletromagnético 

e à geração de vapor in situ que reduzem a viscosidade do óleo em torno do poço injetor e à 

injeção de água que atua deslocando o óleo aquecido em direção ao poço produtor. Esta 

afirmação pode ser comprovada observando a saturação de óleo ao final da produção para os dois 

casos.  

 

 A Figura 5.47 mostra um comparativo entre o perfil de temperatura entre os modelos 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia e  o 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia. 
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Figura 5.47. Mapas de temperatura (ºC), comparativo entre o modelo 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia e o 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia. 

 

 Observando os perfis de temperatura da Figura 5.47, percebe-se uma grande diferença na 

distribuição do aquecimento do reservatório. Enquanto que no modelo 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia  praticamente todos os setores do reservatório sofreram alguma 

elevação na temperatura, no modelo 8x8A/300ºC_PRODUTOR/20m³/dia em torno, apenas, da 

metade do reservatório é que teve. Isto se deve ao aquecimento eletromagnético e à geração de 

vapor in situ que reduzem a viscosidade do óleo em torno do poço injetor e à injeção de água que 

atua deslocando o óleo aquecido em direção ao poço produtor, aquecendo uma parcela maior do 

reservatório. 
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5.4.2.1  Influência do Intervalo Canhoneado do Fraturamento Hidráulico Localizado no 

Poço Injetor 

 

 Foram feitas simulações para verificar a influência do intervalo canhoneado do 

fraturamento hidráulico quando este estiver localizado no poço injetor. Deste modo, foi a partir 

do modelo de reservatório 8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia da Tabela 5.10, que foram feitas 

variações no seu  intervalo canhoneado para se realizar algumas análises de seus resultados. A 

Tabela 5.11 ilustra os modelos que foram comparados. 

 

Tabela 5.11. Modelos analisados para a comparação entre diferentes intervalos canhoneados. 

Modelo Camada Fraturada Intervalo Canhoneado (Camadas) 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia 7ª 1ª - 16ª 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/20C 20ª 1ª - 20ª 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/22C 22ª 1ª - 22ª 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/24C 24ª 1ª - 24ª 

 

A Figura 5.48 mostra os resultados obtidos do fator de recuperação de óleo (FR) dos 

modelos encontrados na Tabela 5.11.  

 

Figura 5.48. Fator de recuperação versus tempo, comparação entre os intervalos canhoneados. 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN   Capítulo V: Resultados e Discussões 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior   131 

Levando em consideração os resultados apresentados pela Figura 5.48, verificou-se que 

aumentando o intervalo da zona canhoneada do poço e aproximando a localização da camada 

fraturada da zona de água, aumenta-se de forma significativa o fator de recuperação de óleo pelo 

fato de que o mecanismo da geração de vapor in situ atua de forma abrangendo uma maior região 

do reservatório.  

 

A Figura 5.49 mostra os resultados obtidos da produção acumulada de óleo (Np) dos 

modelos encontrados na Tabela 5.11.  

 

 

Figura 5.49. Produção acumulada de óleo versus tempo, comparação entre os intervalos 

canhoneados. 

 

Assim como foi observado com os resultados obtidos pela Figura 5.48, foi verificado pela 

Figura 5.49 que aumentando o intervalo da zona canhoneada do poço e aproximando a 

localização da camada fraturada da zona de água, aumenta-se de forma significativa a produção 

acumulada de óleo pelo fato de que o mecanismo da geração de vapor in situ atua de forma 

abrangendo uma maior região do reservatório.  
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A Figura 5.50 mostra os resultados obtidos da produção acumulada de água (Wp) dos 

modelos encontrados na Tabela 5.11.  

 

 

Figura 5.50. Produção acumulada de água versus tempo, comparação entre os intervalos 

canhoneados. 

 

Foi verificado pela Figura 5.50 que aumentando o intervalo da zona canhoneada do poço 

e aproximando a localização da camada fraturada da zona de água, não houve uma mudança de 

forma significativa na produção acumulada de água do reservatório. 

 

A Figura 5.51 mostra os resultados obtidos da vazão de óleo (Qo) dos modelos 

encontrados na Tabela 5.11.  
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Figura 5.51. Vazão de óleo versus tempo, comparação entre os intervalos canhoneados. 

 

Baseado nos resultados apresentados pela Figura 5.51, verificou-se que aumentando o 

intervalo canhoneado do poço e aproximando a localização da camada fraturada da zona de água, 

ocorreu uma antecipação da produção de óleo. Além de que, após o pico da vazão de óleo ser 

atingido, as curvas apresentaram um declínio mais suave até alcançar a estabilização. 

 

Os resultados destas simulações, de acordo com a Tabela 5.12, ilustram que a 

proximidade da zona fraturada aquecida do reservatório com a camada de água eleva o fator de 

recuperação há valores acima de 60%. 
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Tabela 5.12. Resultados dos modelos analisados para a comparação entre diferentes intervalos 

canhoneados. 

Modelo Np (m³) FR (%) Wp (m³) Qomáx (m³/dia) 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia 21.949,9 48,67 885.446,0 26,65 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/20C 27.428,6 59,13 896.133,0 22,47 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/22C 27.618,3 61,24 895.297,0 20,74 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/24C 27.778,9 61,60 893.717,0 20,60 

Recuperação Primária 2.185,44 4,84 11.973,8 1,95 

 

A Figura 5.52, ilustra uma comparação, em termos de saturação de óleo entre os modelos 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/22C e o 8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia após 20 anos de 

projeto.  

 

 

Figura 5.52. Mapas de saturação de óleo, comparativo entre o modelo 

8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia/22C e o 8x8A/300ºC_INJETOR/120m³/dia. 
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De acordo com a Figura 5.52, a variação do intervalo canhoneado e o fato da fratura estar 

localizada na base do reservatório influenciam de maneira decisiva no resultado do fator de 

recuperação de óleo. Percebe-se que no modelo com essas condições, uma área maior do banco 

de óleo é influenciada pela injeção de água, deslocando o petróleo aquecido para o poço produtor, 

e pelos mecanismos da geração de vapor in situ, que assim como o aquecimento eletromagnético 

atuarão reduzindo a viscosidade do óleo. 

 

5.5 Análise Econômica 

 

A análise econômica realizada nesta seção tratou do aquecimento eletromagnético aliado 

ao fraturamento hidráulico, levando em consideração os diversos casos analisados tecnicamente 

nos tópicos anteriores. As definições dos parâmetros usados nos cálculos das receitas bem como 

as equações aplicadas para o cálculo do VPL foram apresentadas nas seções 2.7 e 4.8 

previamente.  

 

Esta é uma análise simplificada, pois alguns de seus valores, como o preço do petróleo e o 

custo de produção, foram mantidos fixos durante todo o tempo de projeto.  

 

Foram selecionados alguns casos das diversas situações simuladas para efeitos de 

comparação. A Figura 5.53 mostra o comportamento destes em relação ao tempo de projeto. 

 

Já a Tabela 5.13, ilustra os valores do fator de recuperação, valor presente líquido 

máximo, o tempo necessário para o alcance do valor presente líquido máximo e o valor presente 

líquido final dos casos mostrados pela Figura 5.53. 
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Figura 5.53. Valor Presente Líquido versus Tempo. 

 

Tabela 5.13. Casos analisados para a comparação entre diferentes VPLs. 

Nº Casos F.R. (%) 
VPLmáx 

(US$) 

Tempo 

VPLmáx 

(anos) 

VPLfinal 

(US$) 

1 Recuperação Primária 4,84 296.048,93 20 296.048,93 

2 100C_2000_2020/40m³_2000_2020 14,58 391.527,76 7 310.919,85 

3 100C_2000_2020/0m³ 8,41 631.265,43 9 595.001,15 

4 300C_2000_2010/20m³_2000_2010 27,30 1.240.013,10 4 366.689,60 

5 8x8A/300C_INJETOR/120m³/dia/20C 59,13 3.382.648,35 5 1.520.688,90 

 

 

De acordo com os resultados apresentados pela Figura 5.53 e pela Tabela 5.13, foi 

observado que o modelo 8x8A/300C_INJETOR/120m³/dia/20C possui o maior fator de 

recuperação de óleo, além de ter o maior VPL.  

 

Também foi constatado que enquanto o caso representado pela recuperação primária 

demorou 20 anos para o alcance do VPL máximo, os modelos que utilizaram o método de 

aquecimento eletromagnético por algum tempo levaram no máximo 9 anos de projeto para atingir 

o pico do valor do VPL. E que em alguns casos após o VPLmáx ser alcançado, algumas medidas 

operacionais  podem ser tomadas para reduzir os custos visando o aumento do VPL (interrupção 

do aquecimento eletromagnético e da injeção de água). 
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 De acordo com as análises técnicas feitas nas seções anteriores os casos que 

apresentaram os melhores resultados com relação ao fator de recuperação e à produção 

acumulada de petróleo foram os apresentados na seção 5.4.2.1, ou seja, os que o fraturamento 

hidráulico ocorreu no poço injetor e havia uma variação do intervalo canhoneado. 

 

Desta maneira, foram feitas análises econômicas comparativas entre esses casos, assim 

como anteriormente.  

 

A Figura 5.54 mostra o comportamento do VPL em relação ao tempo dos modelos 

encontrados na Tabela 5.11.  

 

Da mesma forma como foi feita a Tabela 5.13, a Tabela 5.14 ilustra os valores do fator de 

recuperação, do valor presente líquido máximo, do tempo necessário para o alcance do valor 

presente líquido máximo e o valor presente líquido final dos casos mostrados pela Figura 5.54. 

 

 

 

Figura 5.54. Valor presente líquido versus tempo, comparativo entre modelos com o fraturamento 

hidráulico no poço injetor. 
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Tabela 5.14. Casos analisados para a comparação entre diferentes VPLs entre modelos com o 

fraturamento hidráulico no poço injetor. 

Nº Casos F.R. (%) 
VPLmáx 

(US$) 

Tempo 

VPLmáx 

(anos) 

VPLfinal 

(US$) 

1 Recuperação Primária 4,84 296.048,93 20 296.048,93 

2 8x8A/300C_INJETOR/120m³/dia 48,67 788.088,08 4 -926.912,88 

3 8x8A/300C_INJETOR/120m³/dia/20C 59,13 3.382.648,35 5 1.520.688,90 

4 8x8A/300C_INJETOR/120m³/dia/22C 61,24 3.422.145,32 5 1.566.822,34 

5 8x8A/300C_INJETOR/120m³/dia/24C 61,60 3.300.597,66 5 1.502.083,43 

 

Baseado nos resultados apresentados pela Figura 5.54 e pela Tabela 5.14, foi observado 

que os modelos que possuem um maior intervalo canhoneado apresentaram um maior fator de 

recuperação juntamente com um maior valor do VPL.   

 

Este fato se deve à operação do fraturamento hidráulico estar localizada na última camada 

canhoneada de cada modelo, o que acarretará, devido à proximidade, a geração de vapor in-situ 

na zona de água, aumentando ainda mais a recuperação do óleo encontrado no reservatório. 

 

 A importância da localização da camada em que ocorrerá o fraturamento hidráulico está 

no aumento significativo tanto do fator de recuperação como do VPL dos modelos presentes na 

Tabela 5.14. Foi observado que o valor do VPL final chega a ter um incremento de mais de 20 

vezes em relação ao modelo 8x8A/300C_INJETOR/120m³/dia, em que a camada fraturada foi a 

sétima, e apresentou um VPL negativo. 

 

Desta maneira, a geração de vapor in-situ na zona de água do reservatório proporcionou 

um incremento tanto na produção de petróleo como nas perspectivas econômicas de se explorar o 

reservatório. 
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6 Conclusões e Recomendações 
 

Neste capítulo estão apresentadas as principais conclusões obtidas neste trabalho e 

algumas recomendações para futuros trabalhos. 

 

6.1  Conclusões 

 

 Este trabalho comprovou o importante papel da ação do aquecimento eletromagnético 

indutivo atuando em conjunto com a operação do fraturamento hidráulico como método de 

recuperação de petróleo. São alterados sensivelmente, de forma positiva, o fator de recuperação e 

a produção acumulada em que a aplicação do método favoreceu também a distribuição de calor 

por meio do aquecimento gerado pelo eletromagnetismo. 

 

 Quanto à avaliação do desempenho técnico pode se concluir que a quantidade de fraturas 

encontradas no poço não influenciou de maneira significativa os resultados do fator de 

recuperação de óleo do reservatório, de modo que o fator de recuperação para modelos com uma 

fratura foram muito similares aos que possuíam duas ou três. 

 

Em relação aos parâmetros operacionais analisados, aqueles que mostraram uma maior 

influência sobre os resultados obtidos através do aquecimento eletromagnético indutivo foram: a 

temperatura de aquecimento na área fraturada e a área fraturada, além da interação entre esses 

dois parâmetros que foi o que mais influenciou no resultado. Este fato se deve a esses dois 

parâmetros estarem diretamente relacionados com mudanças no valor da viscosidade do óleo da 

região influenciada do reservatório.  

 

Foi verificado que o aquecimento eletromagnético indutivo associado à injeção de água 

produziu uma elevação dos valores da produção acumulada assim como do fator de recuperação 

de óleo dos casos analisados. Isto se deve ao fato de que o aquecimento eletromagnético por si só 

reduz significativamente a viscosidade do óleo, aumentando assim sua mobilidade e a 

produtividade. Um substancial ganho na produção é observado quando ocorre a injeção associada 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN   Capítulo VI: Conclusões e Recomendações 

Aldayr Dantas de Araújo Júnior   141 
 

de água, pois além de favorecer o deslocamento do óleo no reservatório, há a antecipação da 

produção dos poços. 

 

Também foi constatado que fraturando o poço injetor com o intuito de que o aquecimento 

eletromagnético ocorra no mesmo poço em que há a injeção de água, houve um acréscimo 

considerável do fator de recuperação e produção acumulada em relação aos modelos em que o 

fraturamento hidráulico ocorria no poço produtor e a injeção de água no poço injetor.  

 

Observou-se ainda que quando em um poço injetor a fratura localizava-se na zona de 

água, foram obtidos os melhores resultados deste trabalho com relação à produção acumulada e 

ao fator de recuperação de óleo. Isto se deve à geração de vapor in situ na zona de água, o que vai 

auxiliar ainda mais no processo de recuperação, juntamente com a diminuição da viscosidade do 

petróleo pelo aquecimento eletromagnético e com o deslocamento do óleo através da injeção de 

água. 

 

Quanto à avaliação econômica, assim como foi constatado na avaliação técnica, os 

melhores desempenhos relacionados ao VPL foram obtidos pelos modelos em que a fratura 

estava localizada na zona de água do poço injetor. O aquecimento dos agentes de sustentação 

pelo eletromagnetismo na zona de água favoreceu a formação do vapor in situ, o que influenciou 

de maneira significativa nos ganhos econômicos obtidos por esses modelos.  
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6.2  Recomendações 

  

Uma vez atingidos nossos objetivos iniciais nos estudos sobre o aquecimento 

eletromagnético como método térmico de recuperação de petróleo, existem possibilidades para 

futuros trabalhos que nos permitam consolidar e expandir nossos conhecimentos na área, entre os 

quais podemos destacar: 

 

· Ampliar o estudo da geração do vapor in situ em poços injetores em que o 

aquecimento eletromagnético ocorre em fraturas localizadas na zona de água do 

reservatório; 

 

· Fazer uma modelagem mais precisa das fraturas, de modo que reflita uma 

configuração de forma mais real; 

 

· Realizar simulações utilizando dados de reservatórios com óleos de maior 

viscosidade em relação ao que foi feito neste trabalho; 

 

· Realizar estudos com outras configurações de poços; 

 

· Construir um modelo experimental para a investigação laboratorial dos efeitos do 

método e sua posterior comparação com os dados do simulador; 

 

· Realizar uma análise comparativa da eficiência do método estudado com o 

aquecimento eletromagnético resistivo e com o dielétrico; 

 

· Estudar o aquecimento eletromagnético indutivo aplicado a reservatórios de baixa 

permeabilidade. 
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