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RESUMO 

As novas tecnologias que utilizam a recuperação avançada de petróleo surgiram da 

necessidade de se retirar o óleo que ainda permanece no reservatório após a recuperação primária. 

O objetivo desses métodos é elevar o fator de recuperação do óleo.  Dessa forma, alguns projetos 

passam a se tornar viáveis economicamente quando se utilizam esses métodos. Os métodos 

térmicos, dentre eles a injeção de vapor, promovem a recuperação do óleo através da inserção de 

energia térmica dentro do reservatório. O aumento da temperatura faz com que o óleo tenha a sua 

viscosidade reduzida, aumentando assim, seu deslocamento em direção aos poços de produção. O 

processo de drenagem gravitacional assistida por vapor (SAGD) é um método avançado de 

recuperação. Sua configuração apresenta dois poços horizontais paralelos, um acima do outro. O 

vapor é injetado de forma contínua ao longo do poço injetor, em seguida forma-se uma câmara de 

vapor que cresce até encontrar os limites do reservatório. Este óleo tem, então, sua viscosidade 

reduzida e, pela ação das forças gravitacionais, é drenado em direção ao poço produtor. Neste 

contexto, esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo de diferentes configurações de 

poços injetores no processo SAGD, considerando os efeitos das perdas de carga e calor no poço 

injetor em reservatórios do nordeste brasileiro. Um planejamento fatorial foi utilizado para 

verificar a influência dos parâmetros estudados no fator de recuperação. Foi realizada também 

uma análise técnico econômica das configurações dos poços injetores com a finalidade de analisar 

a rentabilidade dos projetos estudados. Para a realização das simulações numéricas foi utilizado o 

simulador térmico STARS da CMG (Computer Modelling Group). Os resultados mostraram que 

os poços injetores inclinados apresentaram uma menor produção em relação à configuração com 

poços horizontais. A configuração com poços injetores deslocados em relação ao poço produtor 

(W-SAGD), para vazões de injeção a partir de 100 ton/dia, levou a formação de uma câmara de 

vapor maior e mais eficiente. Foi observado também que a utilização de poços injetores verticais 

(V-SAGD), para maiores vazões de injeção de vapor, apresentou uma produção acumulada de 

óleo menor, porém, similar ao SAGD com poço injetor horizontal. Na análise econômica, o 

modelo SAGD apresentou os maiores VPLs.  

 

Palavras chave: configurações de poços, perda de carga, simulação numérica de reservatórios, 

segregação gravitacional, câmara de vapor,  SAGD. 
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ABSTRACT 

 New technologies that use the enhanced oil recovery emerged the need to remove the 

oil that remains in the reservoir after primary recovery. The goal of these methods is to 

increase the oil recovery factor. Thus, some projects start to become economically viable 

when using these methods. The thermal methods, including steam injection, promote the 

recovery of oil through the thermal energy within the insert reservoir. The increased 

temperature causes the oil to have its viscosity reduced, thereby increasing its speed towards 

the production wells. The steam assisted gravity drainage process (SAGD) is an advanced 

method of recovery. Its configuration has two parallel horizontal wells, one above the other. 

The steam is injected continuously during the injection well, and then forms a steam chamber 

which grows to find the limits of the reservoir. This oil is then reduced its viscosity and, by 

the action of gravitational forces, it is drained toward the producing well. In this context, this 

study aimed to carry out a study of different configurations of injection wells in SAGD 

process, considering the effects of load loss and heat in the injection well in the Brazilian 

northeast reservoirs. A factorial design was used to investigate the influence of the parameters 

studied in the recovery factor. It also performed an economic analysis of the technical settings 

of injection wells in order to analyze the profitability of the projects studied. To perform the 

numerical simulations we used the thermal simulator CMG STARS (Computer Modelling 

Group). The results showed that the inclined injection wells had a lower production compared 

to the configuration with horizontal wells. A setting producer injectors offset from the well 

(W-SAGD) for injection flowrates from 100 ton/day, led to the formation of a vapor chamber 

larger and more efficient. It was also observed that the use of vertical injection wells (V-

SAGD), for larger flowrates, showed a lower cumulative production of oil, however, similar 

to SAGD injector well horizontally. In the economic analysis, the SAGD model showed the 

highest NPVs. 

Keywords: wells configurations, pressure drop, numerical reservoir simulation, gravitational 

segregation, steam chamber, SAGD. 
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1 Introdução 

   

  Com a utilização apenas da energia natural do reservatório, o petróleo, muitas vezes, 

não consegue ser produzido de forma econômica, fazendo com que seja necessário a 

introdução de energia no reservatório. Essa energia é inserida através dos métodos de 

recuperação, onde a energia é suplementada por meio da injeção de vapor, solvente, água, 

dentre outros fluidos. Quando o óleo possui uma alta viscosidade, ele apresenta dificuldade 

para se movimentar através do meio poroso.  

  Óleo pesado e areais betuminosas representam uma importante parte do suprimento 

energético do mundo e o aumento da exploração ocorre de acordo com o aumento da 

demanda de petróleo. Esse tipo de óleo é encontrado em diversos países, sendo as maiores 

acumulações no Canadá e na Venezuela (FAROUQ ALI, 2003).  

O intuito da recuperação térmica é aquecer o reservatório e o óleo nele contido para 

aumentar a sua recuperação. Sendo assim, os métodos térmicos ocupam uma posição de 

destaque entre os métodos de recuperação avançada de petróleo devido a sua grande 

aplicabilidade em reservatórios de óleos pesados, de alta viscosidade (ARAUJO, 2012). 

Para tornar o projeto viável economicamente e conseguir retirar esse óleo retido 

surgiram os métodos de recuperação de petróleo. Os métodos de recuperação avançada se 

classificam em métodos convencionais de recuperação e métodos especiais de recuperação 

(EOR). Os métodos convencionais atuam de forma mecânica retirando o óleo da rocha sem 

que haja nenhuma interação entre o fluido injetado e o fluido deslocado por ele. Por outro 

lado, os métodos avançados de recuperação possuem diferentes interações de natureza 

térmica, química, miscível, dentre outras.  

Os métodos térmicos interagem com o óleo do reservatório promovendo a redução da 

sua viscosidade pois ao ser aquecido, por vapor ou água quente, o óleo se torna menos 

viscoso, mais móvel e, consequentemente, mais fácil de ser produzido.  São métodos térmicos 

de recuperação: a injeção contínua de vapor; a injeção cíclica de vapor; a combustão in situ; a 

drenagem gravitacional assistida por vapor (SAGD); além de outros métodos que estão em 

constante descoberta utilizando vapor combinado com diferentes mecanismos para se chegar a 

um maior fator de recuperação. Adicionalmente, métodos de diferentes naturezas podem ser 

combinados para se obter uma recuperação mais efetiva.  
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O conceito do processo de drenagem gravitacional assistida por vapor (SAGD) foi 

introduzido por Roger Butler em 1978. O governo e a indústria apoiaram o processo como 

uma promissora inovação para ser utilizado na extração das grandes reservas de areias 

betuminosas encontradas no Canadá. O Canadá precisava de novas tecnologias para extrair 

este óleo tendo em vista que suas reservas estavam declinando e as areias betuminosas 

representavam 20 % do total de reservas (BUTLER, 1991).  

O processo SAGD utiliza um par de poços horizontais paralelos, sendo um injetor 

perfurado acima e um produtor abaixo. O vapor é injetado de forma contínua no reservatório 

através do poço injetor, em seguida, na parte horizontal do poço, forma-se uma câmara de 

vapor que possui a temperatura do vapor injetado. Ao ser aquecido o óleo tem sua viscosidade 

reduzida e, pelo efeito das forças gravitacionais, este óleo é drenado para baixo em direção ao 

poço produtor, onde é produzido. A expansão e a uniformidade da câmara de vapor faz com 

que o reservatório permaneça aquecido favorecendo o sucesso do método.  

A utilização de poços horizontais favorece a recuperação do óleo, uma vez que o 

método SAGD se beneficia das forças gravitacionais na drenagem do óleo. Um outro 

benefício é o alcance de uma maior área através do reservatório devido à utilização de poços 

horizontais.  

O processo SAGD foi aplicado comercialmente no Canadá e na Venezuela, onde as 

recuperações de óleo foram na ordem de 50 a 70 % em relação ao volume original de óleo. No 

Brasil, essa tecnologia ainda não foi aplicada, mas é um método que pode ser aplicado em 

reservatórios que necessitam de uma recuperação avançada onde as altas temperaturas do 

método térmico venham a favorecer a redução da viscosidade do óleo pesado e extra pesado. 

Esses reservatórios podem ser encontrados no nordeste brasileiro, onde os métodos térmicos 

como injeção contínua de vapor e injeção cíclica de vapor são métodos potenciais para 

aplicação em diversos campos (BARILLAS, 2008).  

Para que o método SAGD venha a ser aplicado nesses campos, é necessário um estudo 

piloto do método, observando diferentes aspectos como viscosidade do óleo, espessura do 

reservatório, disponibilidade da fonte de geração de vapor, e principalmente a viabilidade 

técnico-econômica da aplicação desse método, tendo em vista que a utilização de poços 

horizontais requer um maior custo em relação aos poços verticais.  

A implantação e estudo dessa tecnologia no Brasil é de fundamental importância pois, 

quando aplicável a um determinado campo, proporcionará o desenvolvimento de reservatórios 
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de óleo pesado e extra pesado considerados antieconômicos, quando foram utilizados outros 

métodos de recuperação. Neste caso, a aplicabilidade desse método poderá tornar o processo 

mais viável economicamente a medida que poderá aumentar a produção reduzindo os custos. 

Para uma análise mais abrangente e quantitativa do método, utiliza-se a simulação numérica 

de reservatórios.  

O objetivo principal deste trabalho é aplicar o processo SAGD em diferentes 

configurações de poços em reservatórios, considerando as perdas de carga e calor no poço 

injetor. Esses reservatórios apresentam características semelhantes aos do nordeste brasileiro, 

com óleo de alta viscosidade. O modelo com perdas de carga apresenta uma queda de pressão 

ao longo do poço injetor, fazendo com que os efeitos de fricção e as perdas de calor 

influenciem negativamente na recuperação final. No modelo sem perdas de carga e calor esses 

efeitos são desconsiderados, levando a uma superestimada da produção final. 

Para que o objetivo principal seja alcançado, foram propostos alguns objetivos 

específicos:  

� Analisar os efeitos das perdas de carga e calor no poço injetor em reservatórios com 

diferentes viscosidades; 

� Realizar um estudo de sensibilidades de parâmetros de reservatório; 

� Analisar as diferentes configurações de poços no processo SAGD; 

� Analisar a vazão de injeção de vapor para diferentes configurações de poços; 

� Realizar uma análise técnico-econômica, em relação ao preço do petróleo e ao custo 

do vapor, através do valor presente líquido. 

As ferramentas computacionais utilizadas para a modelagem foram os módulos 

“STARS” e “WINPROP” da empresa “Computer Modeling Group”. Este módulo tem a 

finalidade de simular métodos térmicos de recuperação, fornecendo dados como produção 

acumulada de óleo e fator de recuperação ao longo do tempo de produção estabelecido.  

Esta tese de doutorado está dividida em oito capítulos, sendo esta introdução o 

Capítulo I. O Capítulo II apresenta os aspectos que deram suporte teórico sobre os métodos 

avançados de recuperação e o processo de drenagem gravitacional assistida por vapor 

(SAGD). Finalmente, a equação do valor presente líquido, utilizada na análise econômica, foi 

descrita. No Capítulo III foi apresentado o estado da arte ou histórico das diferentes 

aplicações e descobertas do método ao longo dos anos. O Capítulo IV apresenta a 

metodologia do trabalho, onde estão inseridos o modelo do simulador, a modelagem do 
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fluido, as condições de operação, o modelo físico, as diferentes configurações de poços 

analisadas e a metodologia de trabalho utilizada. No Capítulo V são listados os resultados e 

discussões obtidos com a realização do trabalho e para compor o capítulo VI foram incluídas 

as conclusões mais importantes obtidas do trabalho realizado, assim como as recomendações 

futuras. No Capítulo VII foram  apresentadas as referências bibliográficas utilizadas no 

trabalho. Finalmente, no Capítulo VIII foi apresentado o anexo com o modelo matemático das 

equações utilizadas pelo simulador STARS. 
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2 Aspectos teóricos 

 

O método SAGD, apresenta em sua configuração, dois poços horizontais paralelos, um 

injetor e outro produtor. A técnica permite a recuperação de óleo pesado e betume. Os 

reservatórios do nordeste brasileiro utilizam, dentre as técnicas avançadas de recuperação, a 

injeção de vapor devido às características peculiares desses reservatórios. É nesse contexto 

que este capítulo apresenta o aporte teórico que serviu de base para a aplicação de várias 

configurações de poços injetores no processo SAGD.   

Portanto, inicia-se o capítulo com a descrição dos métodos de recuperação avançada, 

em especial, o método SAGD; em seguida foram descritos os aspectos referentes à 

transferência de calor e aos métodos térmicos; a fundamentação da teoria da perda de carga e 

calor no SAGD; foi apresentada a simulação numérica de reservatórios. Finalmente, para 

fundamentar os cálculos técnicos econômicos, o cálculo do valor presente líquido (VPL) 

também foi descrito neste capítulo. 

2.1 Métodos de recuperação de petróleo 

Um projeto de um campo de petróleo está subdividido em diferentes etapas. Cada 

etapa representa uma fase dentro do ciclo de vida do campo.  Inicialmente, o campo é 

descoberto e análises de exploração, como sísmicas e geológicas, são realizadas. Em seguida 

ocorre a declaração de comercialidade, onde a partir deste ponto se inicia a produção. No 

início da fase de produção existe uma curva ascendente, conforme mostra a Figura 2.1. Esta 

curva atinge o pico de produção, em seguida entra em uma fase de estabilidade e finalmente 

decai. Essas fases se iniciam no momento da descoberta do campo e vão até o momento de 

abandono (NAVEIRA, 2007). 
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Figura 2.1 - Fases da vida de um campo de petróleo. 

 

  Fonte: Naveira, 2007. 

O pico de produção é geralmente atingido nos primeiros cinco anos a partir do início 

da produção. Nesses primeiros anos são realizadas operações de instalação de equipamento de 

produção, perfuração de poços e início da operação de projetos (NAVEIRA, 2007).  

A fase, denominada de plantô de produção, representa a capacidade máxima de 

produção, podendo ser maximizada através da implantação de um número mínimo de poços e, 

por exemplo, pela capacidade dos oleodutos e gasodutos. Após esta fase, inicia-se o período 

de declínio em direção ao limite econômico. Essa curva de declínio pode ser interceptada 

pelos métodos de recuperação, sem que isso interrompa o ciclo de vida.  

Quando a recuperação ocorre através apenas da utilização da energia natural do 

reservatório, ela é chamada de recuperação primária. Essa energia é dissipada juntamente com 

os fluidos em direção ao poço produtor, ocorrendo um decréscimo na pressão, ao mesmo 

tempo que reduz a produção. Os métodos de recuperação se destinam a suplementar 

artificialmente esta energia perdida (MOREIRA, 2006). 

A recuperação avançada de óleo (EOR) é a recuperação na forma de suplementação da 

energia do reservatório através da introdução de fluidos no reservatório. Dentre eles pode-se 

injetar água, gás, vapor, solvente, dentre outros fluidos. O objetivo é sempre manter a pressão 

elevada, fazendo com que a produção seja maximizada. 

A técnica de se utilizar os métodos de recuperação foi desenvolvida para se obter uma 

produção maior do que aquela que se obteria, caso apenas a energia natural do reservatório 

fosse utilizada. Os métodos de recuperação avançados são normalmente subdivididos em: 
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Métodos convencionais de recuperação e Métodos especiais de recuperação (IOR) como 

mostra a Figura 2.2 (Adaptado de Barillas, 2008). 

Figura 2.2 – Métodos de Recuperação (modificado de Hong, 1994). 

 

Essa subdivisão classifica os métodos convencionais em processos cujas tecnologias 

são bem conhecidas e que possuem um grau de confiança elevado, como é o caso da injeção 

de água e da injeção de gás. Esses métodos convencionais entram em contato com o fluido do 

reservatório de forma mecânica, não havendo interações que modifiquem a natureza do fluido 

produzido (ROSA et al, 2006). 

Por outro lado, os métodos avançados de recuperação são compostos por processos 

mais complexos cujas tecnologias ainda encontram-se em desenvolvimento e onde existem 

interações de natureza química, térmica ou miscível.  

Uma maneira de se prever o sucesso de um processo de recuperação avançada (EOR) 

é saber a quantidade acumulada de óleo recuperado. A Figura 2.3 mostra o gráfico da vazão 

de produção de óleo acumulada ao longo do tempo.  
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Figura  2.3 – Vazão de produção de óleo de um projeto de recuperação avançada. 

 

Fonte: Adaptado de Prats, 1982. 

A partir do ponto B, ocorre um maior declínio na vazão de produção do projeto. O 

óleo acumulado é a diferença entre o que foi recuperado na atualidade (ponto B ao ponto D) e 

o que seria recuperação sem o incremento através de métodos avançados (ponto B ao ponto 

C) (LAKE, 1989).  

Os métodos avançados de recuperação (EOR) utilizam o mecanismo que envolve a 

injeção de fluidos em vários tipos no reservatório. Os fluidos injetados e os processos de 

injeção suplementam a energia natural presente no reservatório para deslocar o óleo até o 

poço produtor. Além disso, os fluidos injetados interagem com o sistema rocha/óleo do 

reservatório até criar condições favoráveis para recuperação do óleo. (GREEN; 

WILLHITE,1998).   

Essas interações entre os fluidos injetados e o reservatório podem ser de natureza 

apensas mecânica (métodos convencionais) ou de natureza química, miscível, térmica, dentre 

outras (métodos avançados). O nordeste brasileiro apresenta uma grande quantidade de 

projetos que contemplam a injeção de fluidos nos reservatórios, como por exemplo a injeção 

de vapor e a injeção água.  
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2.1.1 Métodos convencionais de recuperação 

Os métodos convencionais de recuperação promovem a recuperação do óleo através da 

inserção de energia, que pode ser na forma de injeção de água ou gás imiscível, no 

reservatório. O objetivo desses métodos é deslocar o óleo em direção do poço produtor de 

forma mecânica, sem que ocorram interações de natureza química, térmica, dentre outras, 

entre os fluidos e entre o fluido e a rocha.  

Os métodos de recuperação mais utilizados são a injeção de água e o processo 

imiscível de injeção de gás. O processo de injeção de gás é chamado de imiscível por não 

ocorrer mistura de fluidos entre si e nem existir interferências na rocha reservatório. O óleo e 

o gás representam duas fases distintas nesse processo (NAVEIRA, 2007). 

No mecanismo convencional de recuperação, o fluido injetado empurra o óleo para 

fora dos poros da rocha. O fluido injetado então ocupa os espaços vazios deixados pela 

expulsão do óleo do meio poroso. Na porção do reservatório invadido pelo fluido deslocante, 

nem todo o óleo lá contido é deslocado, esse óleo contido nos poros da rocha invadida pelo 

fluido deslocante chama-se óleo residual.  

 

2.1.2 Métodos avançados de recuperação (EOR) 

Em algumas situações, a recuperação convencional não conseguir recuperar o óleo de 

forma eficiente, como por exemplo no caso de um óleo muito viscoso ser deslocado por água. 

Neste caso, água, por ser fria, não consegue reduzir a viscosidade do óleo, fazendo com que o 

mesmo não se desloque ao longo do reservatório. As principais causas das baixas 

recuperações resultantes dos métodos convencionais de recuperação são: a alta viscosidade do 

óleo, a geologia da formação e as elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo. 

Através dos métodos avançados de recuperação surgiram para aumentar a recuperação 

por meio da injeção de fluidos que interagem com o fluido do reservatório provocando efeitos 

que maximizam a produção, tornando os projetos possíveis de serem implementados devido a 

boa razão econômica.  

 Outro mecanismo que impede uma boa recuperação são as tensões interfaciais. 

Quando essas tensões são altas, a capacidade do fluido injetado de deslocar o óleo para fora 

dos poros da rocha é reduzida, deixando saturações residuais elevadas de óleo nas regiões já 

em contato com o fluido injetado.  
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2.2 Métodos Térmicos de Recuperação de Petróleo 

Os processos térmicos podem ser subdivididos em injeção de água quente, processos 

com vapor e combustão in situ. A injeção de vapor é utilizada de diferentes maneiras: através 

da estimulação cíclica e da injeção contínua de vapor (GREEN; WILLHITE,1998).  

O fluido que transporta o calor geralmente é a água que pode ser injetada na forma de 

vapor, ou a uma temperatura elevada ainda no estado líquido. A injeção de fluidos quentes é 

dividida então em: Injeção de vapor e Injeção de água quente. 

A principal finalidade dos métodos térmicos de recuperação é o aquecimento do 

reservatório e dos fluidos nele contidos, alterando propriedades físicas do óleo e facilitando o 

escoamento. O calor pode ser gerado na superfície ou no próprio reservatório. No 

reservatório, esse processo recebe o nome de combustão “in situ” e quando gerado a partir da 

superfície podem ser denominados de injeção de água quente, injeção cíclica de vapor, 

injeção contínua de vapor, SAGD, VAPEX, assim como combinações de métodos térmicos 

com métodos de natureza química ou miscível, a depender da configuração estabelecida no 

projeto. Todos esses métodos tem em comum a utilização da transferência de calor como 

agente responsável pela drenagem do óleo ao longo do reservatório (RIOS, 2011).  

O calor afeta a recuperação do óleo basicamente através dos efeitos da expansão e 

destilação do óleo, acarretando um aumento da eficiência de deslocamento do óleo. Mas sem 

dúvida, o efeito mais importante é a redução da viscosidade do óleo, que aumenta as 

eficiências de varrido e de deslocamento proporcionando, assim, uma maior produção de óleo 

(ROSA et al, 2006). 

Os processos térmicos de recuperação são aplicados a uma larga faixa de reservatórios. 

A Tabela 2.1 apresenta critérios de seleção para os processos avançados de recuperação 

(GREEN; WILLHITE,1998). Essa Tabela consiste em uma recomendação para se analisar 

que métodos poderão ou não ser bons candidatos à recuperação térmica.  
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Tabela 2.1 - Parâmetros de seleção para os processos de recuperação térmica. 

Parâmetros de Seleção Métodos Térmicos 

  Vapor Combustão "in situ" 

Densidade do óleo, ° API 10 a 34 10 a 35 

Viscosidade do óleo, cP ≤ 15.000 ≤ 5.000 

Profundidade, ft ≤ 3.000 ≤ 11.500 

Espessura da zona de óleo, ft ≥ 20 ≥ 20 

Temperatura do reservatório, °F  -  - 

Porosidade ≥ 0.20 ≥ 0.20 

Permeabilidade média, mD ≥ 250 ≥ 35 

Transmissibilidade, md-ft/cp ≥ 5 ≥ 5 

Pressão do reservatório, psi ≤ 1.500 ≤ 2.000 

Saturação de óleo mínima no início do processo ≥ 0.10 ≥ 0.08 

Salinidade da formação, ppm  -  - 

Tipo de rocha Arenito ou Carbonato Arenito ou Carbonato 

Fonte: Adaptado de Green and Willhite, 1998. 

2.2.1 Transferência de calor durante o processo de injeção de vapor 

Na injeção de fluidos quentes, o calor é transferido para a matriz da rocha e para o 

fluido por condução e convecção. O fluido injetado parcialmente desloca o óleo, água e gás in 

place, preenchendo de calor os poros vazios. Os fluidos in place são aquecidos por condução 

e os fluidos deslocados são aquecidos por condução e por convecção. O mecanismo que 

predomina depende do tipo de fluido injetado e da viscosidade do óleo.  (FAROUQ ALI, 

1997).  

A transferência de calor é o movimento de energia térmica de um local para outro. 

Energia térmica é a energia cinética do movimento molecular de uma substância e pode 

existir como calor sensível ou calor latente. Calor sensível é o calor fornecido a um corpo que 

gera apenas variação de temperatura e calor latente é a energia térmica associada com a 

mudança de fase de uma matéria. Há três maneiras nas quais a energia térmica é transportada: 

radiação, condução, e convecção. A condução e a convecção dominam a transferência de 

calor dentro de um reservatório sob injeção de vapor. A transferência de calor por radiação 

não é significativa dentro do reservatório durante o processo de injeção de vapor, porque não 

há espaço vazio suficiente para a radiação eletromagnética se propagar (BUTLER, 1991).  

Durante a injeção de vapor, a condução térmica é responsável pelas perdas de calor 

para as camadas sub e sobrejacentes, como mostrada na Figura 2.4 (HONG, 1994). 
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Figura 2.4 - Transferência e perda de calor durante a injeção de vapor. 

 
Fonte: Adaptado de Butler,1991. 

 

A transferência de calor por condução é descrita pela Equação 2.1: 

 

                                        








∂
∂⋅⋅−=

x

T
AKQ                                             (Equação   2.1) 

onde: 
 Q  =  Vazão de calor (W ou Btu/h) 

K  = condutividade térmica (W/m oC ou Btu/h ft oF) 

A  = área transversal, normal à direção x  (m2 ou ft2) 

T  = temperatura (oC ou oF) 

x  = distância ao longo da direção de transferência de calor (m ou ft) 

A transferência de calor por convecção é o transporte de energia térmica através do 

movimento do fluido dentro de uma região de diferentes temperaturas. Convecção forçada 

ocorre quando o movimento de fluido é induzido por uma força externa (por exemplo, injeção 

de vapor). Convecção natural ocorre quando o gradiente de temperatura no fluido causa 

diferença de densidade, a qual induz recirculação dentro do fluido. Para a maioria dos casos 

em recuperação térmica, a convecção forçada é a forma dominante de transferência de calor, 

embora a convecção natural possa ser importante no interior de poços de produção, injeção e 

de observação (BUTLER,1991).  

Estudos tradicionais de convecção são baseados na transferência de calor 

perpendicular à direção do fluxo de fluido, e normalmente relacionada com a transferência de 

calor de um fluido para um sólido e vice versa. A Equação 2.2 que descreve esta transferência 

por convecção é: 
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                                        ( )sf TTAQ −⋅⋅= δ                                              (Equação 2.2) 

onde: 

=Q vazão de calor entre o líquido e o sólido (W ou Btu/h) 

=δ coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m2.ºC ou Btu/h.ft2.ºF) 

=A área da superfície de transferência de calor (m2 ou ft2) 

fT = temperatura do fluido (ºC ou ºF) 

=sT  temperatura da superfície do sólido (ºC ou ºF) 

 Valores típicos de coeficientes de transferência de calor por convecção são dados a 

partir da Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Coeficientes de transferência de calor por convecção. 

Fluido Coeficiente de transferência de 
calor por convecção (Btu/h.ft².ºF) 

Vapor,  condensação tipo filme          100 a 3000  

 Água, aquecendo                                   50 a 3000  

Óleo, aquecendo ou resfriando               1 a   300  

 Vapores orgânicos em condensação    200 a   400 

Fonte: Perry e Chilton, 1973. 

 
2.2.1.1 Sobrevarredura do vapor 

A diferença de densidade entre o vapor e os líquidos do reservatório causam a 

segregação gravitacional do vapor, que seria o vapor fluindo acima do óleo. A Figura 2.5 

mostra o processo de sobrevarredura do vapor por gravidade.  

Figura 2.5 – Sobrevarredura do vapor por gravidade. 

 

Fonte: Adaptado de Butler, 1991. 

Neste caso, ao se injetar vapor, a água condensada flui mais rapidamente que o óleo 

em direção aos poços de produção. Isso acontece porque a água possui uma menor 
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viscosidade. A água, então, forma caminhos preferenciais ao longo do óleo, fazendo com que, 

posteriormente, o vapor chegue até o poço produtor antes do próprio óleo (breakthrough do 

vapor).  

2.2.1.2 Caminhos preferenciais (“fingering”) 

 Na injeção, quando o fluido injetado é menos viscoso que o óleo, este flui através de 

caminhos ao longo do óleo com uma maior velocidade, formando assim caminhos 

preferenciais.  

A Figura 2.6 mostra um caminho preferencial formado quando o fluido menos viscoso 

percorre o fluido mais viscoso, formando os caminhos preferenciais. O modelo de fluxo pode 

ser visualizado como óleo e água fluindo lado a lado por caminhos de fluxo separados, com a 

velocidade da água sendo muito maior que a do óleo. Na injeção de vapor, por exemplo, o 

vapor chegaria mais rapidamente ao poço produtor, dificultando a recuperação do óleo do 

reservatório, que não entra em contato com o vapor (LACERDA, 2000).  

Figura 2.6 – Caminho preferencial em uma malha 5-spot. 

.  

Fonte: Adaptado de Habermann, 1960. 
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2.2.1 Viscosidade do óleo 

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). 

Quando o óleo do reservatório apresenta uma alta viscosidade, os métodos 

convencionais de recuperação não conseguem uma interação eficiente com o fluido a ser 

produzido. Nesse caso, a água ou gás injetado, apresentam uma mobilidade maior que a do 

fluido a ser deslocado resultando em baixas recuperações. A introdução de calor no 

reservatório faz com que a viscosidade e a saturação do óleo sejam diminuídas, como é 

observado na Figura 2.7, desta forma a mobilidade do óleo aumenta tornando mais fácil a sua 

recuperação . 

Figura 2.7 - Viscosidade do óleo em função da temperatura. 

 

Fonte: Barillas, 2005. 

 

A influência da temperatura na viscosidade dos fluidos é significativa, pois ela cai de 

forma exponencial com o aumento da temperatura, conforme mostrado na Figura 2.7, para 

três óleos de diferentes viscosidades (300 cP, 1000 cP e 3000 cP), na condição de reservatório 

de 100ºF (37,8ºC) (BARILLAS, 2005). 
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Quanto à influência do aquecimento sobre a viscosidade, observa-se na prática que a 

taxa de melhoria da viscosidade é maior no início dos aumentos de temperatura. Depois de 

atingir certa temperatura se ganha muito pouco na redução da viscosidade. Além disso, nota-

se que as maiores reduções de viscosidade são experimentadas em óleos de °API mais baixo 

(e geralmente mais viscosos) do que em óleos de alto °API (ROSA et al, 2006). 

A importância da viscosidade é mostrada através da lei de Darcy, a qual estabelece que 

a vazão de um dado fluido através do meio poroso é inversamente proporcional a sua 

viscosidade como mostra a Equação 2.3, válida para fluxo linear unidimensional monofásico.  

 

                                                               L

PKA
q

µ
∆=

                                               
(Equação 2.3) 

As grandes reduções das viscosidades dos óleos pesados à elevadas temperaturas 

tornam este parâmetro particularmente significante na recuperação de óleo por injeção de 

vapor.  

 

2.2.2 Injeção contínua de vapor 

 
Na injeção contínua de vapor, o vapor é injetado através dos poços de injeção e os 

fluidos são deslocados em direção aos poços de produção que são perfurados em padrões 

específicos, através de malhas de injeção. Os mecanismos de recuperação neste método são 

baseados na redução da viscosidade do óleo, dilatação do óleo e deslocamento do vapor. O 

mecanismo consiste em aquecer a água, fazendo com que o fluido a ser produzido condense 

pelo deslocamento do vapor através do reservatório. (Adaptado de GREEN; 

WILLHITE,1998). 

A injeção contínua de vapor pode obter uma recuperação da ordem de 50% do óleo 

original no reservatório (“in place”) com razão óleo/vapor da ordem de 0,2 m³ de óleo/ m³  de 

vapor (CORREIA, 2009). A Figura 2.8 ilustra o processo de injeção contínua de vapor. 
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Figura 2.8 – Injeção contínua de vapor. 

 

Reservatórios muito profundos são antieconômicos para injeção contínua pelo fato de 

requerer elevadas temperaturas, devido às perdas de calor no poço. A quantidade de calor 

necessária para elevar a temperatura do reservatório até a temperatura do vapor torna-se 

excessiva. Além disso, ocorre também a perda de calor do poço para as camadas sub e 

sobrejacentes durante a injeção de vapor (BUTLER,1991). 

Segundo Rosa, (2006), outro critério importante é que o reservatório seja espesso. As 

perdas de calor para as camadas sub e sobrejacentes representam uma excessiva proporção do 

total de calor requerido para reservatórios pouco espessos. A alta permeabilidade é outro fator 

importante, visto que permite ao óleo viscoso fluir mais livremente, influenciando as vazões 

de injeção, as pressões e as temperaturas do vapor.  

 A medida que o vapor se movimenta através do reservatório entre o poço injetor e os 

poços produtores, são criadas diversas regiões de diferentes temperaturas e saturações de 

fluidos. A medida que é aquecido, o óleo do reservatório deve ser capaz de fluir, pois quando 

o óleo apresenta alta viscosidade, o vapor injetado mobiliza o óleo ao redor do poço injetor, 

mas não tem condições de deslocar o óleo frio no reservatório. A produção inicia quando o 

banco de óleo, aquecido e com viscosidade reduzida, chegar até o poço produtor.  

Um aspecto importante é que as perdas de calor para a formação aumentam com a 

temperatura do vapor, de modo que aplicações a baixas pressões têm menores perdas de calor. 

Isso mostra a influência da profundidade do reservatório. Para vencer a alta pressão da 

ÁGUA AQUECIDA 
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formação em zonas profundas é necessário usar vapor a uma maior pressão e temperatura, 

resultando em maiores perdas de calor. Além disso, quanto mais profundo for um poço, maior 

será a perda de calor ao longo deste (RIOS, 2011). 

É comum a combinação entre os métodos de injeção de vapor a fim de estimular o 

poço. Primeiramente, ocorre uma estimulação para se obter uma comunicação de fluxo entre 

os poços injetores e produtores, principalmente, quando se trata de óleo muito viscoso.  

 Nos projetos de injeção de vapor o espaçamento entre os poços injetores e produtores 

é um fator importante em determinar a utilização do calor. Grandes espaçamentos resultam 

em grandes áreas de camadas sub e sobrejacentes tendo de ser mantidas quentes por um 

período de tempo maior. Para um dado fluxo toma mais tempo drenar o óleo entre o injetor e 

o produtor se o espaçamento é maior. 

2.2.3 Injeção cíclica de vapor 

A injeção cíclica de vapor também utiliza a energia térmica do vapor para aumentar a 

recuperação de reservatórios com óleo de alta viscosidade. É considerado um método de 

estimulação de poços e pode ser utilizado para anteceder a injeção contínua ou outro método 

térmico. Seu mecanismo reduz a viscosidade do óleo e realiza uma limpeza ao redor do poço.  

Este método utiliza um único poço em que vapor é injetado no poço produtor por um 

período de tempo. O poço é fechado, no período chamado “soak”. O poço é reaberto em 

seguida para produção, que continua até a vazão de produção diminuir até o ponto em que o 

processo deverá ser repetido (GREEN; WILLHITE,1998). 

A injeção cíclica é assim denominada pois pode ser repetida diversas vezes. Cada ciclo 

apresenta três etapas descritas a seguir: 

• Fase de injeção: uma quantidade de vapor é injetada o mais rápido possível; 

geralmente de 5 a 15 dias; 

• Fase de “Soaking”: o poço permanece fechado para permitir a condensação do 

vapor e a transferência do calor latente para a rocha e para o óleo;  

normalmente dura de 2 a 10 dias; 

• Fase de produção: o poço é colocado em produção. 
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A Figura 2.9 mostra o mecanismo da injeção cíclica de vapor. 

Figura 2.9 – Injeção cíclica de vapor 

 

Fonte: Sefton Resources Inc., 2010. 

Na injeção cíclica o óleo deslocado torna-se e permanece aquecido à medida que flui 

para o poço produtor. 

Frequentemente, o volume de óleo vai diminuindo nos ciclos seguintes, à medida que 

a energia do reservatório vai sendo depletada. Isto é um fator importante para se determinar o 

limite econômico do número de ciclos. A partir deste momento pode-se pensar em uma fase 

de injeção contínua (Adaptado de Farouq, 2003).  

 
2.2.4 SAGD - Processo de drenagem gravitacional assistida por vapor  

A teoria de recuperação de óleos pesados por drenagem gravitacional assistida por 

vapor (“Steam Assisted Gravity Drainage”) utilizando poços horizontais foi desenvolvida por 

Butler (BUTLER, STEPHENS, 1991).  

Esse processo utiliza o mecanismo de produção devido à ação das forças 

gravitacionais. Neste processo são utilizados dois poços horizontais perfurados em paralelo e 

verticalmente um acima do outro. Esses poços possuem geralmente uma distância entre eles 

de 5 m, aplicados a reservatórios com alta viscosidade (BARILLAS, 2008). 

O processo SAGD, através da utilização de poços horizontais, faz com que a área de 

alcance do vapor no reservatório aumente e, desta forma, maximize a recuperação de óleo 

final.  
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 O SAGD tem início com a injeção de vapor de forma contínua no reservatório. Em 

seguida, o poço injetor começa a injetar vapor no reservatório, uma câmara de vapor é 

formada em torno dos poços horizontais que cresce para cima e lateralmente à medida que 

mais vapor vai sendo injetado. Ao entrar em contato com o óleo frio, o vapor faz com que este 

aqueça e tenha a sua viscosidade reduzida. Esse contato faz com que o óleo condense e se 

dirija pela interface da câmara de vapor e, pela ação das forças gravitacionais, desça em 

direção ao poço produtor. Os espaços deixados pelo óleo removido vão sendo ocupados pelo 

vapor. A Figura 2.10 mostra o processo SAGD em duas dimensões (FERNANDES, 2011). 

Figura 2.10  - O processo SAGD. 

 

Fonte: Fernandes, 2016. 

 A pressão do vapor é usualmente mantida constante durante um período de tempo. A 

câmara de vapor é rodeada por óleo frio. O vapor flui para a interface da câmara de vapor e 

condensa. O calor liberado é conduzido para a formação contendo óleo frio e viscoso, 

favorecendo o sucesso do método.  

 A Figura 2.11 mostra seis estágios da expansão da câmara de vapor no processo 

SAGD. Nesse processo, a câmara de vapor se expande gradualmente e eventualmente 

permitindo a drenagem de uma larga área. O crescimento da câmara de vapor sofre primeiro 

uma limitação vertical ao atingir o topo do reservatório, em seguida ela continua seu 
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crescimento lateralmente até os limites laterais do reservatório. O espaço antes ocupado pelo 

óleo é substituído pelo vapor (MOHAMMADZADEH e CRATZIS, 2009). O processo SAGD 

pode ser progressivo em sucessivos estágios.  

Figura 2.11 – Expansão da câmara de vapor 

 

Fonte: Adaptado de Mohammadzadeh, 2009. 

Esses estágios são classificados de acordo com o crescimento da zona saturada de 

vapor. A Figura 2.11b descreve o estabelecimento inicial da comunicação entre os pares de 

poços. A Figura 2.11c e 2.11d mostra a invasão vertical da câmara de vapor. A Figura 2.11e 

mostra o espalhamento lateral da câmara de vapor e a Figura 2.11f descreve a fase final da 

câmara de vapor que conduz ao esgotamento do reservatório.  

No SAGD, a ação das forças gravitacionais permanece ao longo de todo o 

reservatórios devido à utilização de poços horizontais. Neste processo, o óleo permanece 

aquecido quando flui em direção ao poço produtor, ao contrário da injeção de vapor 

convencional.  
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 O SAGD é mais efetivo para óleos pesados com alta viscosidade, ou para betume, 

sendo sua tecnologia muito utilizada devido ao alto fator de recuperação. Ele é aplicado 

atualmente no Canadá, Estados Unidos e na Venezuela, sendo um método adequado para 

reservatórios de pequena profundidade (MOREIRA, 2006). 

2.2.4.1 Transferência de calor no SAGD 

A transferência de calor que ocorre no processo SAGD ocorre por condução e 

convecção. Butler propôs, em sua teoria inicial de recuperação por SAGD, uma relação entre 

a vazão de óleo produzido, os principais parâmetros do reservatório e as características dos 

fluidos, como se observa na Equação 2.4.  

                                                       
Sm

hSgk
q

υ
φα 0...2

2
∆

=                            (Equação 2.4) 

onde,  

q: vazão do óleo drenado 

φ :  porosidade 

k: permeabilidade efetiva ao óleo 

g: constante gravitacional 

α: difusividade térmica da rocha reservatório 

h: espessura da câmara de vapor 

m: Coeficiente adimensional proposto por Butler 

∆So: diferença entre a saturação de óleo inicial e sua saturação residual 

sυ : viscosidade cinemática do óleo na temperatura da interface com o vapor 

Butler (1991), relata que, supondo que a zona de vapor esteja na mesma temperatura 

do vapor, a única fonte de calor para suprir as perdas de calor para as camadas de topo e base 

da zona produtora seja o calor latente do vapor. 

Em injeção de vapor em reservatórios, uma forma diferente de convecção também 

ocorre, que é o transporte de energia térmica (calor sensível e calor latente) através do meio 

poroso por um fluxo de fluido. A taxa de transporte é uma função da vazão de injeção e das 

propriedades térmicas do fluido e do reservatório.  
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2.3 Simulação numérica de reservatórios 

A simulação computacional tem grande aplicação na área da engenharia de 

reservatórios, pois pode auxiliar o entendimento da geologia do reservatório e do fluxo de 

fluidos, permitindo realizar previsões do comportamento dos fluidos no meio poroso, 

estimativas de volumes originais, volumes recuperáveis e reservas.  

Os simuladores em geral podem ser classificados como físicos ou matemáticos. No 

sistema físico o problema é abordado através da construção de modelos reduzidos ou 

protótipos. O modelo matemático é constituído por um sistema de equações diferenciais 

parciais não lineares, acompanhado de suas condições iniciais e de contorno, capazes de 

descrever o fenômeno em questão (ROSA et al., 2006).  

Porém, as equações diferenciais que governam o escoamento de fluidos no meio poroso 

geralmente são muito complexas para serem resolvidas analiticamente. Em função disso, faz-

se necessário um modelo numérico. A partir deste modelo numérico, uma série de programas 

são desenvolvidos, objetivando resolver o sistema de equações gerando soluções aproximadas 

para o fenômeno em questão. As principais equações utilizadas no modelo matemático deste 

estudo encontram-se no Anexo I.  

2.4 Perda de carga nos poços do SAGD 

O mecanismo de perdas de carga é muito complexo e pode ser divido em vários 

fatores como a completação do poço, as condições de operação, a existência de areia, as 

características do fluido ao longo do poço horizontal no reservatório ou a geometria e as 

características hidrodinâmicas do reservatório. Esses fatores provocam uma diminuição 

substancial na razão de condutividade entre o reservatório e o poço (EWING, 2000). 

No escoamento, a velocidade de deslocamento dos fluidos transportados geram 

diferenças de pressão na tubulação. Em tubulações horizontais esse gradiente de pressão é 

dado por dois fatores, um causado pela aceleração e outro pelo atrito entre as paredes da 

tubulação e o fluido. A gravidade não é considerada pois trata-se de poços horizontais. Em se 

tratando de transporte de fluidos, o efeito da aceleração pode ser desprezado e o segundo é 

regido pelas forças viscosas, inerentes aos fluidos escoados (TREVISAN, 2003). Portanto, as 

perdas de carga na injeção de vapor, representa as quedas de pressão ao longo do poço injetor 

de vapor devido ao atrito com as paredes do poço.  
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Em poços horizontais, a produtividade e a área drenada são reduzidas quando se 

considera a perda de carga dentro do poço. Durante a evolução das pesquisas na área de 

petróleo, os poços horizontais ganhou uma importância significativa pois aumenta a área 

drenada ao longo do reservatórios e, em alguns casos, proporciona a redução de custos dos 

projetos. Para que as previsões sejam cada vez mais realistas há uma necessidade de mais 

informações sobre a influência da perda de carga dentro do poço. 

A perda de carga ao longo dos poços horizontais e entre o poço injetor e o produtor 

pode ter um impacto significante na performance do processo SAGD. Quando essas perdas 

existem, a distribuição do vapor é alterada ao longo do reservatório. (Adaptado de THORNE 

e ZHAO, 2008). Quando a perdas de carga não são consideradas no modelo todas as células 

do poço se comportam similarmente, pressão, temperatura e vazão de fluxo de fluido são 

consideradas constantes dentro do poço.  

A Figura 2.12 mostra um reservatório com o processo SAGD onde “q” representa as 

vazões ao longo do reservatório.  

Figura 2.12 – Representação da vazão em diferentes seções. 

 

Fonte: Adaptado de Barillas, 2008. 

No modelo sem perdas de carga a vazão de injeção é a mesma para cada bloco, sendo 

a vazão final a soma das vazões ao longo do reservatório. Por outro lado, no modelo com 

perdas de carga cada vazão é diferente e calculada em cada bloco ao longo do reservatório, 
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devido aos efeitos exercidos pelas perdas de carga influenciarem o valor total (FERNANDES, 

2011) . 

Na injeção de vapor, que representa uma técnica mais avançada complexa de 

produção, a aproximação sem considerar as perdas de carga e calor pode não ser adequada, 

uma vez que as variações de pressão e temperatura ao longo do poço alteram as trocas de 

fluidos e de calor entre o poço e o reservatório. Desta forma, quando as variações de pressão e 

temperatura são integradas ao modelo do reservatório a descrição do comportamento do poço 

se torna mais realista (THORNE e ZHAO, 2008). 

As perdas de carga dentro do poço fazem com que a câmara de vapor cresça de forma 

não uniforme ao longo do reservatório, reduzindo a sua produtividade. Outro fator 

considerado é que quando a perda de carga existe a distribuição de vapor é alterada, 

resultando em um maior consumo de vapor, elevando os custos da geração de mais vapor 

(THORNE; ZHAO, 2008). Em outras palavras, em modelos com perdas de carga e calor, 

mais vapor é requerido no sistema para se obter a mesma recuperação, além de ocasionar uma 

produção superestimada.  

O simulador STARS apresenta dois modelos para representar os poços horizontais do 

processo SAGD. O primeiro modelo representa o poço na forma de fonte / sumidouro e o 

segundo de forma discretizada. A discretização do poço representa um modelo mais 

sofisticado, sendo seu objetivo superar algumas deficiências do primeiro modelo, este modelo 

considera o escoamento do fluido e o calor no poço (OBALLA, 1994). 

No primeiro modelo, o escoamento do fluido no reservatório é representado por um 

único termo na equação discretizada de fluxo, sendo apenas uma equação resolvida por 

camada, sendo a variável principal a pressão no fundo do poço. As variáveis como 

composição, temperatura e condução de calor são desconsideradas neste modelo. Dificuldades 

numéricas podem ocorrer quando camadas no poço estão produzindo e outras estão injetando. 

Segundo Moreira (2006), a Equação 2.5 representa o escoamento do fluido no reservatório: 

 

                                                            
)( ijwMj ppWIq −= λ
                               (Equação 2.5)                       

Onde: 

:jq vazão do fluido na fase j (água, óleo ou gás); 

WI: o índice do poço, que descreve a geometria de um poço especificado; 

::Mλ mobilidade do fluido; 
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:wp pressão no poço; 

:ijp pressão inicial do bloco da fase j. 

O modelo discretizado é mais abrangente e pode ser utilizado em poços horizontais, 

verticais, ondulados, ou desviados. Neste modelo, o poço é discretizado e cada seção do poço 

é tratada como um bloco do gride, que são conectados ao reservatório. A equação de 

escoamento do fluido para cada componente e a equação de energia são resolvidas em cada 

bloco. 

2.5 Perdas de calor  

Ao se injetar fluidos quentes com o objetivo de se aumentar o fator de recuperação de 

campos de petróleo é natural que parte dessa energia seja perdida durante o caminho que os 

fluidos fazem da fonte de geração até o reservatório. Este caminho compreende as linhas de 

superfície, colunas dos poços e as formações adjacentes à área a ser aquecida (GURGEL, 2015). 

Desta forma, as perdas de calor limitam a eficiência dos métodos térmicos de recuperação de óleo. 

A área do reservatório a ser aquecida possui normalmente grandes dimensões e por isso uma 

elevada quantidade de calor deverá ser utilizada por um longo período de tempo.  

 No processo SAGD, os poços horizontais são normalmente modelados sem considerar 

as variações de pressão e temperatura no poço, com todas as células do poço se comportando 

de maneira similar. A pressão, temperatura e vazão de fluxo de fluido são consideradas 

constantes dentro do poço. Na injeção de vapor, as variações de pressão e temperatura alteram 

as trocas de fluidos e calor entre o poço e o reservatório, tornando a aproximação anterior 

inadequada.  Desta forma, para que a modelagem do projeto seja mais realista, as variações de 

pressão e temperatura devem ser consideradas nos modelos de injeção de vapor. 

Transferência de calor através das regiões próximas ao poço envolve diferentes 

resistência entre o fluxo de fluido na coluna e na formação. Iniciando na formação e se 

movendo para o interior, onde há uma zona de cimento, o anular, o isolamento da coluna, a 

própria coluna e o fluxo de fluido. (LAKE, 2000). A Figura 2.13 mostra o perfil de 

temperatura ao longo da tubulação. 
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Figura 2.13 – Perfil de temperatura na tubulação. 

 

Fonte: STARS, 2005. 

As variações de energia são devido às perdas de energia friccional na interface do 

fluido com a parede do poço, das trocas térmicas através da convecção, da condução e das 

trocas de energia entre o poço e o reservatório. Essas variações de energia provocam as perdas 

de calor durante a injeção de vapor, fazendo com que o poço tenha sua eficiência térmica 

reduzida.  

Desta forma, cálculos precisos de queda de pressão e temperatura no poço são 

fundamentais nas simulações de processos de recuperação térmica quando se utilizam poços 

horizontais (GALLO; LATIL, 1993).  

Reservatórios muito profundos são antieconômicos para estimulação por injeção de 

vapor por causa da elevadas pressões de vapor e das elevadas temperaturas requeridas. Outro 

fator é a excessiva perda de calor que ocorre do poço para as camadas sub e sobrejacentes. Há 

um incremento nas perdas de calor pelo poço à medida que a profundidade do reservatório 

aumenta (LACERDA, 2000). A Figura 2.14, mostra um esquema típico de injeção de vapor 

em um reservatório com as suas respectivas perdas de calor envolvidas durante o trajeto do 

fluido. 
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Figura 2.14 – Perdas de calor na injeção de vapor. 

 

Fonte: GURGEL, 2015. 

2.6 Poços direcionais e horizontais 

No processo de injeção de vapor, são utilizados poços verticais, horizontais ou suas 

combinações. A utilização de poços horizontais nesses processos ocorreu devido à 

necessidade da recuperação de óleos muito pesados definidos como betume. As reservas 

mundiais nesta forma de hidrocarbonetos são estimadas em quatro trilhões de barris. Como o 

betume é praticamente imóvel no reservatório, mesmo em reservatórios aquecidos, a injeção 

vertical de vapor não foi muito eficiente para sua recuperação (HONG, 1999).  

A configuração com poços horizontais oferecem algumas vantagens em relação aos 

poços verticais como uma maior produtividade, pois se caracterizam por uma maior extensão 

em contato com a formação produtora. Outra vantagem é a redução do número de poços 

necessários para um determinado reservatório, devido ao espaçamento entre os poços poder 

ser maior, com a consequente redução do número de poços necessários para um determinado 

reservatório. Os poços horizontais também apresentam uma menor queda de pressão por 

unidade de comprimento na seção de produção (CAMARGO, 1993). A Figura 2.15 mostra 

um exemplo de configuração com poços direcionais. 
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Figura 2.15 – Poços direcionais. 

 

Fonte: Naveira, 2007. 

As vazões para poços horizontais podem ser de duas a cinco vezes maiores que para 

poços verticais não estimulados e as aplicações para estes poços abrangem, principalmente, 

superar as características de escoamento no reservatório e as possíveis dificuldades em 

reservatórios heterogêneos (ARTURO, 2007). 

No processo SAGD, podem ser utilizadas diferentes configurações de poços como: 

poços injetores verticais e poço produtor horizontal, poços injetores inclinados, poços 

injetores deslocados em relação ao produtor, etc. O aspecto importante para se classificar um 

método como por drenagem gravitacional consiste na utilização do poço produtor horizontal, 

tendo este a função de drenar o óleo recuperado. Assim, a ação da drenagem gravitacional é o 

fenômeno que classifica o método como SAGD.  

2.7 Análise técnico-econômica 

2.7.1 Valor presente líquido 

A análise econômica tem como finalidade realizar uma análise entre os custos e as 

receitas envolvidas no projeto. O Valor presente líquido (VPL) é o método mais utilizado na 

indústria do petróleo. Nesse estudo foram comparados os valores de VPL para diferentes 

configurações de poços, sendo função da produção de óleo, do preço do óleo por barril e da 

relação entre o custo da geração de vapor e o preço de venda do petróleo. Os custos adicionais 

e os custos relacionados ao capital inicial não foram considerados. As equações listadas na 

análise econômica são baseadas no estudo de Barillas, 2008 e Rodrigues, 2012. A Equação 

2.6 representa uma equação geral do cálculo do valor presente líquido. 

Cinicial
k

RCFt
VPL

n

t
t

d

−
+

=∑
=1 )1(

                                Equação (2.6) 
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onde: 

� VPL: valor presente líquido (US$); 

� RCFt: fluxo de caixa anual (US$); 

� t: tempo (anos); 

� Cinicial: custo do investimento inicial (US$); 

� dk : taxa de desconto anual. 

Receitas 

Para se calcular as receitas do projeto deve-se ter a produção acumulada de óleo 

durante todo o tempo de projeto, calculando o volume de óleo produzido anualmente, e então 

calcula-se as receitas do projeto (R), conforme a Equação 2.7. 

                                                  PVR pro ×=                                    (Equação 2.7) 

Onde: 

Vpro = volume de óleo produzido na condição padrão por ano (m³STD); 

P = preço do barril (US$/ m³STD). 

a) CAPEX (Capital Expenditures)  

O CAPEX representa os investimentos realizados durante a fase de desenvolvimento 

do campo incluindo os custos de perfuração dos poços, instalações de superfície e vias de 

escoamento de produção. Para o projeto de injeção de vapor, os custos de investimentos 

considerados foram: custo de aquisição do gerador de vapor ( )aC  e custo de perfuração dos 

poços ( )pC . 

� Custo de aquisição do gerador de vapor ( )aC  

Para não supercustear o processo é necessário um critério de rateio, no caso da injeção 

de vapor, a vazão de injeção de vapor é o mais adequado. Desta forma,  custo relativo à 

aquisição do gerador de vapor é dado pela Equação 2.8.  

ηG

injg
a C

QP
C =                                                                                               (Equação 2.8) 
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Onde: 

=aC Custo relativo à aquisição do gerador de vapor (US$).  

gP  = Preço do gerador de vapor (US$/m³STD). 

injQ  = Vazão de vapor injetada (m³/STD). 

gC  = Capacidade do gerador em (m³/STD). 

η  = Eficiência volumétrica do gerador. 

Portanto o CAPEX considerado deve ser: 

                                             pa CCCAPEX +=                                                     (Equação 2.9) 

Onde:  

=aC Custo relativo à aquisição do gerador de vapor (US$/ m³STD).  

pC  = Custo de perfuração dos poços (US$/ m³STD). 

b) OPEX (Operational Expenditures)  

 O OPEX representa os custos operacionais de manutenção da produção como: custo 

de elevação dos fluidos; tratamento e separação dos fluidos entre outros. Para o projeto de 

injeção de vapor, os custos considerados foram: operação e manutenção do gerador de vapor 

comC  , elevação dos fluidos elC , separação, transporte e tratamento do óleo oleoC  e o custo 

relativo ao tratamento e descarte da água produzida aguaC .  

� Custo de operação e manutenção do gerador de vapor )( comC  

O custo de operação e manutenção do gerador consiste nas despesas referentes à água 

injetada, combustível e manutenção do gerador.  

                            injanotcomcom VCC /./=                                                      (Equação 2.10) 

Onde: 

comC  = Custo de operação e manutenção do gerador de vapor (US$/ m³STD). 

tCcom /  = Custo anual de operação e manutenção por tonelada de vapor injetada  (US$/ 
m³STD). 

injV  = Volume anual de vapor injetado (m³/STD).  
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� Custo de elevação dos fluidos )( elC  

O custo de elevação dos fluidos está relacionado com as despesas para o 

deslocamentos dos fluidos do fundo do poço para a superfície.  

                                  promelel VCC .3/
=                                                      (Equação 2.11) 

Onde: 

=elC Custo de elevação dos fluidos (US$/ m³STD). 

3/ mel
C = Custo de elevação de fluidos por m³ de fluido produzido (US$/m³STD). 

proV  = Volume de fluido produzido (m³/STD). 

� Custo de separação, transporte e tratamento do óleo )( oleoC  

Custo de separação, transporte e tratamento do óleo consiste nas despesas relacionadas 

ao processamento e tratamento dos fluidos produzidos. 

                        prooleomoleooleo VCC −= .3/                                                      (Equação 2.12) 

Onde: 

oleoC  = Custo de separação, transporte e tratamento do óleo (US$/m³STD). 

3/ moleo
C  = Custo de separação, transporte e tratamento do óleo por barril de óleo produzido 

(US$/m³STD). 

prooleoV −  = Volume de óleo produzido  (m³/STD).  

� Custo do tratamento e descarte da água produzida )( aguaC  

A água é um dos fluidos produzidos durante a produção de um poço. O tratamento e 

descarte adequado da água devem ser feitos conforme a legislação ambiental e representa um 

custo adicional incluído no projeto. Desta forma, a Equação 2.13 relaciona o custo do 

tratamento e descarte da água com o volume de água produzido.    

                          proaguamaguaagua VCC −= .3/                                                   (Equação 2.13) 
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Onde: 

aguaC  = Custo de tratamento e descarte da água produzida (US$/m³STD). 

proaguaV −   = Volume de água produzida (m³/STD).  

Diante dos custos considerados, a Equação 2.14 foi desenvolvida com o objetivo de 

realizar uma análise econômica, através do VPL, para as configurações de poços estudadas 

(Adaptado de RODRIGUES, 2012). Desta forma: 

         pan

aguaoleoelomn
t CC

i

CCCCR
VPL −−









+
−−−−

=Σ= = )1(1                               (Equação 2.14) 
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3 Estado da arte 

Desde as primeiras descobertas da aplicabilidade do petróleo como matéria prima na 

indústria, passando pela invenção do automóvel, onde o diesel era a principal fonte de 

energia, a exploração de petróleo aumentou em grandes proporções ao redor do mundo. A 

demanda por novas tecnologias para aumentar o fator de recuperação dos reservatório levou a 

descoberta dos métodos de recuperação avançada. Nesse contexto, governo, pesquisadores e a 

indústria se comprometeram em muitas etapas desde o ano de 1960 para atender à demanda 

por novos processos de extração de areias petrolíferas, principalmente no Canadá onde as 

maiores reservas consistem em óleo pesado e areais betuminosas. 

Em 1974, o governo de Alberta, no Canadá, criou a corporação chamada de AOSTRA 

(Alberta Oil Sands Technology and Research Authority) com o objetivo de, juntamente com 

os pesquisadores e a indústria, desenvolver novas tecnologias de explotação de areias 

petrolíferas. Uma das principais metas da AOSTRA era de recuperar parte do campo de óleo 

de Athabasca que não obteve uma recuperação efetiva quando técnicas de mineração de 

superfície foram utilizadas.  

Em 1978, Roger Butler iniciou as pesquisas sobre o processo de drenagem 

gravitacional assistida por vapor (SAGD). O SAGD consiste em um método térmico que 

utiliza a injeção de vapor para aquecer o óleo pesado, reduzindo a sua viscosidade. As 

pesquisas buscavam um processo que aumentasse o fator de recuperação, e ao mesmo tempo 

reduzisse os custos. 

Em 1999, Mendonza et al. relataram o primeiro teste piloto em um sistema de 

produção SAGD na América Latina durante julho de 1997. O teste piloto foi realizado no 

campo de Tia Juana, no ocidente da Venezuela, onde os fluidos do reservatório são altamente 

viscosos. Foram perfurados dois poços paralelos perpendiculares ao reservatório, um poço 

injetor e um poço produtor com 5 m de distância entre eles. O campo de Tia Juana mostrou 

recuperações baixas, da ordem de 10 %, utilizando a Injeção cíclica de vapor. Essas baixas 

recuperações na parte norte do campo eram em decorrência da alta viscosidade do óleo. O 

simulador térmico STARS foi utilizado nas simulações com o objetivo de se obter um melhor 

entendimento do fluxo de fluidos e melhorar a recuperação de óleo. No estudo deste piloto foi 

encontrado que a recuperação final foi da ordem de 52 a 60 %, significando um aumento na 
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recuperação final de mais de 40 % em relação à recuperação convencional de vapor neste 

campo. 

Moreira R. e Trevisan O. (2007) estudaram diversas estratégias, através de simulação 

numérica, visando o aprimoramento do processo de drenagem gravitacional assistida por 

vapor em poço único (SW-SAGD). Eles concluíram que o processo é atraente para 

reservatórios de pequena espessura (13 m no modelo estudado) e de maior profundidade, onde 

a perfuração de um segundo poço horizontal é de difícil realização em termos técnicos ou 

economicos. Foi concluído também que a injeção cíclica como etapa anterior de pré-

aquecimento é fundamental para o bom desempenho do SW-SAGD.  

Thorne e Zhao (2008) apresentaram os resultados de um estudo numérico sobre a 

perda de carga no processo SAGD. O simulador STARS foi utilizado para modelar o fluxo 

trifásico e multicomponente de fluidos para óleos pesados. O comprimento horizontal do poço 

utilizado foi de 700 m, tamanhos de blocos de 25 m ao longo dos poços e dimensões 

ortogonais do bloco de 1 m x 1 m. O tempo de simulação para os modelos foi de 4 anos. Dois 

métodos de simulação foram utilizados neste estudo. O primeiro utiliza o modelo fonte / 

sumidouro e foi primariamente usado para analisar o efeito da queda de pressão entre os 

poços na produção acumulada de óleo e razão óleo/vapor (ROV). O segundo utiliza o modelo 

de poços discretizado e foi implementado para determinar o impacto da queda de pressão na 

distribuição do vapor ao longo do poço injetor. Foi concluído que a queda de pressão deve ser 

incluída na simulação do SAGD por causar um impacto no seu desempenho. Foi observado 

também que o impacto na produção de óleo é limitado pelo vapor se mover relativamente 

fácil dentro da câmara de vapor. No estudo apresentado, a produção de óleo foi reduzida em 5 

% quando o gradiente de pressão foi considerado.  

Barillas (2008) realizou um estudo sobre o processo de drenagem gravitacional com 

injeção contínua de vapor. Neste estudo foi realizada uma otimização de vapor em 

reservatórios com diferentes características físicas em diferentes cenários, através de uma 

análise técnico-econômica. Foi estudado também a injeção de vapor semi-contínua ou com 

paradas. Como resultado foi encontrado que a equação simplificada do valor presente líquido 

pode ser utilizada para analisar a demanda de vapor, fazendo com que se utilizem modelos  

que maximizem o valor presente líquido do processo. Foi concluído também que a 

rentabilidade do método SAGD depende das características do reservatório e que a 

necessidade de vapor pode ser diminuída quando se utilizam esquemas de injeção de vapor 
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com paradas em intervalos de tempo otimizados permitindo a redução das perdas de calor e 

melhorando a recuperação. 

Em 2011, Mojarab et al. realizaram um estudo sobre a aplicabilidade de uma nova 

configuração de poços do processo SAGD nos reservatórios de Athabasca e Cold Lake em 

Alberta. O simulador STARS foi utilizado para as simulações térmicas onde foram 

consideradas a queda de pressão friccional e as perdas de calor ao longo do poço. Eles 

concluíram que a configuração de poços injetores inclinados aumenta a eficiência térmica dos 

processos em aproximadamente 5 %. Eles também concluíram que a câmara de vapor cresce 

se tornando mais uniforme no injetor inclinado do que na configuração convencional do 

SAGD. Na configuração com injetores inclinados analisada, houve uma redução no fator de 

recuperação de 61 % para 39 % em relação à configuração do SAGD com poços horizontais.  

Em 2011, Tavallalli et al. estudaram o impacto de várias configurações de poços 

utilizando o processo SAGD em Athabasca com o objetivo de se obter um melhor 

desempenho do método. Eles concluíram que quando o betume é imóvel nas condições de 

reservatório, a distância vertical entre os poços pode ser variada de 4 a 6 m sendo a ótima 

distância de 4 m. O injetor horizontal invertido promove um melhor desempenho em relação 

ao fator de recuperação e razão óleo/vapor (ROV), pois apresenta um crescimento uniforme 

da câmara de vapor ao longo do par de poços. Concluíram também que a configuração com 

dois poços injetores inclinados não apresentou resultados satisfatórios, mas tem a vantagem 

de uma maior flexibilidade e um maior alcance em relação a configuração com poço injetor 

vertical.  

Em 2011, Tomer e Gates estudaram diferentes configurações de poços no processo 

SAGD, examinando o impacto da posição e geometria dos poços injetores de vapor no 

desempenho do processo SAGD em reservatórios heterogêneos no piloto de Dover em 

Alberta. As configurações analisadas foram: poços injetores paralelos (típico SAGD), poço 

injetor deslocado na vertical (Offset SAGD) e uma configuração com poços injetores verticais 

e um poço produtor  horizontal. Eles concluíram que os poços injetores verticais transmitem 

uma maior quantidade de vapor para a formação devido à larga câmara de vapor formada  na 

produção inicial. Por outro lado, a utilização de poços injetores horizontais desenvolvem uma 

câmara de vapor mais rapidamente, recuperando mais óleo, entretanto, a energia gasta pela 

grande perda de energia para a formação pode resultar em um ineficiência térmica. Foi 

concluído também que os injetores verticais possuem uma menor exposição da câmara de 

vapor para a formação em relação aos poços horizontais, permitindo uma transmissão de 
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energia mais eficiente para o óleo nos estágios iniciais. Foi concluído também que em relação 

a performance econômica, a configuração dos poços SAGD horizontais é a melhor 

oportunidade de investimento entre as configurações de poços com drenagem gravitacional 

examinadas. Finalmente concluíram que quanto maior o deslocamento entre os poços, maior é 

o volume da câmara de vapor e maior a recuperação de óleo.  

Em 2013, Banerjee et al. analisaram os benefícios de se utilizar os dispositivos de 

controle de influxo passivo (PICDs) no par de poços do SAGD. A formulação do conceito do 

SAGD é no desenvolvimento da câmara de vapor, porém os avanços na frente de vapor não 

são bem entendidos, assim como a expansão do vapor pode provocar uma serie de separações 

e caminhos preferenciais, fazendo com que o vapor aquecido se concentre em zonas 

particulares do reservatório e uma grande parte do óleo pesado permanece imóvel reduzindo a  

produção de hidrocarbonetos. Pela introdução dos PICDs, que são dispositivos que adicionam 

uma queda de pressão em pontos selecionados na lateral do poço na completação, o 

comportamento é melhorado imediatamente pois essa ferramenta promove uma melhor 

distribuição do fluxo, maximizando assim a recuperação de óleo e gás. Os PICDs ajudam 

também a câmara de vapor fazendo com que esta tenha uma distribuição do valor mais 

uniforme.  

Irani e Grannadi (2012) analisaram os papéis da transferência de calor por condução 

e convecção na fronteira da câmara de vapor do SAGD. Foi desenvolvido um modelo 

matemático consistente com os modelos da literatura. Eles concluíram que a convecção pode 

transferir uma grande quantidade de calor nas fronteiras da câmara de vapor. Entretanto, o 

aumento da temperatura como resultado da convecção é menor, sendo menos de 1% nas 

condições do reservatório de Athabasca, onde predomina o betume.  

 Ito Yoshiaki (2014) estudou os efeitos da razão óleo/vapor (ROV) na expansão da 

câmara de vapor no SAGD, considerando a área de contato e as perdas de calor para a 

formação. Foi concluído que o conceito da altura parcial da câmara de vapor do SAGD, que 

não se estende ao topo do reservatório, promove uma melhor performance do SAGD em 

relação a teoria convencional, pois nesse caso a menor altura da câmara de vapor favorece o 

crescimento lateral. Foi concluído também que o controle da altura da câmara de vapor em 

níveis, aumenta significantemente o rendimento do processo SAGD.  

  Em 2016, Ji et al. estudaram a inserção do solvente no processo SAGD (ES-SAGD) 

para melhorar a produção através da co-injeção de solvente e vapor. Nesse estudo o fenômeno 
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dos caminhos preferenciais foi examinado. Os resultados revelaram que a adição de solvente 

no ES-SAGD modifica os caminhos preferenciais pela redução parcial da pressão na solução 

de gás e do aumento da quantidade de gás no topo da câmara de vapor.  Foi concluído 

também que o movimento inicial da água na fronteira da câmara de vapor com o óleo frio 

pode reduzir o diferencial de pressão entre a câmara e o óleo frio, mitigando, assim, os 

caminhos preferenciais no SAGD.  

Portanto, esta tese contribui com o Estado da Arte do tema, pois analisa as diferentes 

configurações de poços em um reservatório com características semelhantes às do nordeste 

brasileiro em modelos que consideram as perdas de carga e calor no poço injetor, assim como 

realiza uma análise técnico-econômica dessas configurações.  
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4 Materiais e métodos 

Este capítulo inicia com a descrição do modelo e das ferramentas computacionais 

adotadas, indicando os modelos do simulador para as perdas de carga e calor. Foram 

especificados o modelo físico do reservatório, o modelo do fluido, as propriedades da rocha 

reservatório, as curvas de permeabilidade relativa, as condições de operação do modelo base, 

as configurações do poços analisadas e a metodologia do trabalho. As características do 

reservatório estudado são semelhantes as encontradas na região do nordeste brasileiro. 

As simulações utilizadas, através do simulador STARS, buscam analisar a influência 

dos parâmetros dos processos nas curvas de recuperação, assim como compreender os tempos 

e dinâmicas dos processos envolvidos. Os simuladores modelam o escoamento em meios 

porosos, auxilia na caracterização de reservatórios e identificação de barreiras e de 

propriedades próximas aos poços. Assim, pode-se obter um ajuste de histórico e uma previsão 

de produção para o campo. 

4.1 Ferramenta computacional 

As ferramentas computacionais utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho foram: 

WinProp, Builder e o STARS que compõem o programas da CMG (Computer Modelling Group). 

4.1.1 Modelo proposto 

Um modelo de simulação é constituído de três modelos diferentes, sendo que cada 

modelo tem uma função específica. A seguir são descritos esses modelos: 

� Modelo Físico: representa as características das rochas e fluidos do reservatório e o 

processo de recuperação; 

� Modelo Numérico: é responsável pela discretização das equações matemáticas; 

� Modelo Matemático: tem a função de determinar as equações que governam o 

processo físico. 

4.1.2 Ferramentas computacionais de simulação numérica  

O WinProp é um dos módulos do programa projetado pela CMG (versão 2014.10) com a 

finalidade de modelar o comportamento de fase e propriedades dos fluidos do reservatório. Essa 

ferramenta ajuda na compreensão da distribuição das propriedades de fluidos dentro do 
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reservatório. Esse software pode ser utilizado para representar condições de reservatório ou de 

superfície, sendo possível caracterizar com precisão sistemas de fluidos do reservatório por meio 

de correspondência ou experiências de laboratório PVT. O WinProp ainda pode ser utilizado para 

agrupar os componentes, simulação de processos de contato múltiplo, ajuste de dados de 

laboratório através da regressão, estudos de miscibilidade, dentre outros. 

O Builder é um programa usado para a construção de modelos de simulação de 

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

Simulator), STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator) e GEM 

(Generalized Equation-of-State Model Compositional Reservoir Simulator). Esse software 

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

propriedades, localização de poços, importação de dados de produção, importação ou criação de 

modelos de fluidos, propriedades rocha-fluido e condições iniciais. O arquivo de entrada (.dat) é 

criado utilizando o modelo de fluido, o modelo de reservatório, as condições de operação a 

configuração dos poços, entre outros. 

Nas simulações numéricas deste estudo, foi utilizado o simulador STARS (Advanced 

Process and Thermal Reservoir Simulator) – versão 2014.10. O STARS é um simulador 

trifásico, de múltiplos componentes que tem como objetivo simular recuperações térmicas. 

Neste módulo são utilizadas duas abordagens para a perda de carga. A primeira é a 

abordagem do padrão fonte sumidouro e, a segunda, o modelo de discretização do poço que é 

mais sofisticado e tenta superar algumas deficiências do primeiro modelo. 

4.2 Modelo do STARS para perda de carga 

O simulador STARS apresenta dois modelos para a representação dos poços 

horizontais. No primeiro o poço é representado como uma fonte-sumidouro, o segundo 

representa o modelo discretizado do poço, mais sofisticado e completo, onde é considerado o 

escoamento do fluido e o calor no poço bloco a bloco, de acordo com Oballa et al., (1994).  

4.2.1 Modelo fonte / sumidouro 

No modelo fonte/sumidouro o escoamento do fluido no reservatório é representado por 

um único termo na equação discretizada de fluxo. Somente uma equação é resolvida por 

camada, sendo a pressão no fundo do poço a variável principal. Neste caso, a pressão devido à 

força gravitacional é conhecida no poço, desprezando-se as outras variáveis, como 
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composição, temperatura e a condução de calor entre o poço e o reservatório. Neste modelo é 

considerado no poço o fluxo em estado permanente. 

4.2.2 Modelo discretizado 

O modelo discretizado é um modelo mais completo onde cada seção do poço é tratada 

como um bloco no gride, sendo essas seções conectadas ao reservatório. O objetivo deste 

modelo é analisar o impacto da queda de pressão dentro do poço injetor na distribuição de 

vapor e na produção de óleo,  

Neste modelo, cada seção é tratada como um bloco da malha e a completação do 

reservatório é manipulada por conexões entre os blocos. As equações de fluxo de fluidos para 

cada componente, assim como a equação da energia, são resolvidas em cada bloco da malha 

da mesma maneira que algumas equações de fluxo são descritas no reservatório. 

4.2.3 Aplicabilidade dos modelos 

Segundo Oballa et al. (1994), o modelo fonte / sumidouro é adequado para se utilizar: 

� Em reservatório com razoável injetividade onde o efeito da condução de calor entre o 

poço e o reservatório é desconsiderado; 

� Para processos com baixa vazão de fluxo ou em grandes diâmetros de tubos onde a 

queda de pressão friccional é quase inexistente; 

� Para poços horizontais curtos com possibilidade de fluido homogêneo ao longo do 

poço; 

� Para reservatórios homogêneos onde a comunicação entre o poço e o reservatório é 

homogênea; 

� Para poços verticais onde a segregação do fluido é mínima; 

� Para reservatórios cuja elevação da pressão é maior do que o esperado na queda de 

pressão friccional; 

Para qualquer outro caso o modelo de discretização deve ser utilizado. 
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4.3 Modelo físico do reservatório 

No presente estudo, o reservatório contém dois poços horizontais: um produtor e um 

injetor. A Figura 4.1 mostra as dimensões do reservatório. 

Figura 4.1 – Dimensões do reservatório. 

 

O modelo utilizado conta com dois poços horizontais, um injetor localizado na parte 

superior e outro produtor, localizado na parte inferior como se observa na Figura 4.2.  

Figura 4.2 - Configuração dos poços do processo SAGD. 

 

Fonte: Moreira, 2006. 

A dimensão do reservatório possui 600 metros de comprimento, 100 metros de largura 

e 26 metros de espessura.  

A Tabela 4.1 mostra o refinamento do reservatório nas direções i, j e k. 

Tabela 4.1 - Refinamento dos blocos do reservatório. 

Direção 
Número de 

Blocos 
Tamanho dos 

Blocos (m) 

i 21 4,76 

j 75 8 

k 26 1 
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Os limites do reservatório são considerados fechados ao fluxo de fluidos e são feitas as 

seguintes considerações: 

� Só existem as fases aquosa, oleica e gasosa; 

� Existem três componentes: óleo (hidrocarbonetos pesados), água e gás 

(hidrocarbonetos leves); 

� A fase oleica é composta pelos componentes gás e óleo; 

� A fase aquosa é composta só por água; 

� A fase gasosa pode conter água e gás; 

� As reações químicas não foram consideradas neste modelo; 

� Não existem sólidos nos fluidos a serem considerados. 

4.4 Configurações dos poços do SAGD 

Para esse estudo, foram analisadas diferentes configurações de poços a fim de se 

aumentar a recuperação final de óleo através de modificações na localização dos poços e em 

sua distribuição dentro de uma malha de injeção. Foram analisadas as configurações com 

injetores de vapor deslocados em relação ao poço produtor (W-SAGD), a configuração onde 

existe uma maior separação entre o poço injetor e o poço produtor se comparada ao modelo 

padrão do SAGD, a configuração com poços injetores verticais (VSAGD) e a configuração 

com poços injetores inclinados.  

4.4.1 Configuração com poços injetores deslocados (W-SAGD) 

Foram analisadas diferentes configurações de poços com diferentes distâncias entre os 

poços injetores e o poço produtor (W-SAGD). As configurações analisadas podem ser 

observadas na Figura 4.3.  
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Figura 4.3 - Modelo 2D da configuração W-SAGD nas direções IJ (A) e IK (B). 

 

Fonte: Fernandes, 2016. 

As distâncias entre os poços injetores e a nomenclatura utilizada em cada configuração 

são mostradas na Tabela 4.2. O SAGD convencional representa a configuração com 0 metros 

de deslocamento entre os poços injetores, ou seja, eles são paralelos (Figura 4.3A).  

 

Tabela 4.2 - Configurações de poços do W-SAGD. 

Configuração 
Distância de 

Separação (m) 

SAGD 0 

W-SAGD-7 7 

W-SAGD-15 15 

W-SAGD-25 25 

W-SAGD-37 37 

W-SAGD-50 50 
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4.4.2 Análise de diferentes distâncias verticais entre os poço  

Foram analisadas diferentes distâncias verticais entre  os poços do SAGD, como 

mostra a Figura 4.4. A distância de 5 m é a utilizada como padrão nos projetos de injeção e 

vapor implantados no Canadá e na Venezuela.   

Figura 4.4 - Distâncias verticais entre os poços do SAGD. 

 

4.4.3 Configuração com poços injetores verticais e poço produtor horizontal (VSAGD) 

Para a análise da configuração com poços injetores verticais, inicialmente, foi 

realizada uma análise da distância vertical entre os poços injetores e o poço produtor, 

conforme mostra a Figura 4.5. Foram analisadas as distâncias de 5 m a 13 m.  

Figura 4.5 - Configuração com poços injetores verticais. 

 

A Figura 4.6 mostra a configuração com poços injetores verticais. Neste caso foram 

analisados o processo SAGD com dois, três e seis poços injetores verticais.  
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Figura 4.6 Configuração com poços injetores verticais: (a) V-SAGD-2; (b) V-SAGD-3 e (c) 

V-SAGD-6. 

(a)                                                                         (b) 

 

                                                                                           (c) 

                              

4.4.4 Configuração com poço injetor inclinado e produtor horizontal 

A Figura 4.7 mostra a configuração com o poço injetor inclinado e o poço produtor 

horizontal.   

Figura 4.7 - Configuração com poços injetores inclinados. 
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4.5 Propriedades da rocha reservatório 

O modelo de fluidos utilizado foi o “black-oil”, onde somente três componentes estão 

presentes (água, óleo e gás). Este modelo tem como características o equilíbrio instantâneo 

entre as fases e a não existência de reações químicas. 

Na Tabela 4.3 são descritas as propriedades da rocha reservatório utilizadas. 

Tabela 4.3 - Propriedades da rocha reservatório.  

Propriedade Valor 

Permeabilidade horizontal, Kh(mD) 1000 

Permeabilidade vertical, Kv (mD) 100 

Porosidade (%) 30 

Temperatura inicial do reservatório (ºC) 37,8 

Média da Saturação inicial de água conata, Swcon (%) 36,0 

Contato água-óleo (m) 220 

Profundidade do reservatório (m) 200 

Condutividade térmica da rocha (W/mk) 1,72 

Condutividade térmica da água (W/mk) 0,63 

Condutividade térmica do óleo (W/mk) 0,13 

Condutividade térmica do gás (W/mk) 0,043 

 

4.5.1 Curvas de permeabilidade relativa 

 
As Figuras 4.8 e 4.9 mostram as curvas de permeabilidade relativa em relação à 

saturação de água e saturação de líquido, respectivamente. As curvas são baseadas no estudo 

de (BARILLAS, 2006). 

 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                                 Capítulo IV: Materiais e Métodos 
 

 

Glydianne Mara Diógenes Fernandes                                                                                                                 52 

Figura 4.8 - Curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo versus saturação de 

água.  

 

Figura 4.9 - Curvas de permeabilidade relativa à água e ao óleo versus saturação de líquido. 
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4.6 Condições de operação do modelo base 

A Tabela 4.4 lista as condições de operação do modelo base: 

Tabela 4.4 - Condições de operação do modelo base. 

Propriedade Valor 

Temperatura do vapor (º C) 287,7 

Título do vapor (%) 50 

Pressão máxima no poço injetor (kPa) (psi)  7198,1 (1043,9) 

Pressão mínima no poço produtor (kPa) (psi)  196,5 (28,5)      

Vazão máxima de vapor (ton/d) 100 

Vazão máxima de produção de óleo (m³std/dia) 120 

Distância entre o injetor e o produtor (m) 5 

Comprimento dos poços (m) 510 
 

4.7 Modelo do fluido 

Um modelo de fluido “composicional” foi elaborado com base em um modelo com 

características similares aos encontrados no nordeste brasileiro. O tratamento matemático 

nesse modelo, além da temperatura e pressão, também considera as composições das diversas 

fases presentes no meio poroso. Dados PVT, ºAPI, composições e frações molares foram 

obtidos deste modelo. A Tabela 4.5 mostra a composição dos pseudocomponentes para a 

viscosidade do óleo de 714 cP.  

Tabela 4.5 - Modelo de fluido do reservatório (viscosidade 714 cP @ 37,8°C). 

Pseudo-componente Mol (%) 

CO2-N2 0.72 

C1-C3 10.35 

IC4-C6 0.37 

C7-C20 20.59 

C21-C39 42.55 

C40+ 25.42 

 

Com base no modelo de fluidos do reservatório utilizado, foi construído um modelo 

sintético a fim de analisar um cenário com um óleo de maior viscosidade. A Tabela 4.6 

mostra a composição dos pseudocomponentes utilizada para representar um óleo de 

viscosidade de 13.700 cP. 
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Tabela 4.6 - Modelo de fluido do reservatório (viscosidade 13.700 cP @ 37,8°C). 

Pseudo-componente Mol (%) 

CO2-N2 0.72 

C1-C3 10.35 

IC4-C6 0.37 

C7-C20 20.59 

C21-C39 14 

C40+ 53.97 

 

Todos os dados utilizados na elaboração do modelo de fluidos no Winprop tem por 

objetivo criar um modelo confiável e representativo do fluido do reservatório que possa ser 

utilizado na simulação do processo SAGD. O modelo de fluido, para garantir os objetivos 

anteriores, precisa ser ajustado através de comparações com os dados obtidos 

experimentalmente em laboratório. O ajuste é feito através da regressão dos parâmetros dos 

coeficientes de interação e do pseudo-componente mais pesado do fluido (BAUTISTA, 2010). 

 Para garantir a confiabilidade do modelo original em relação aos dados 

experimentais foram realizados ajustes a partir de correlações de dados para os valores da 

viscosidade.  Esse ajuste foi realizado através da substituição da correlação de Jossi-Stiel-

Thodos pela correlação de Pedersen modificado (1987).  A Figura 4.10 mostra as curvas de 

viscosidade do óleo e do gás. 

Figura 4.10 – Ajuste da curva de viscosidade. 
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A curva mostrada na Figura 4.11 representa o ajuste do fator volume de formação do 

óleo e o ajuste realizado para a razão de solubilidade do gás no óleo. 

Figura 4.11 – Curva ajustada para os dados de fator volume de formação do óleo e 

razão de solubilidade do gás no óleo. 

 

 A Figura 4.12 mostra o diagrama de pressão versus temperatura gerado pelo WinProp. 

Este gráfico permite identificar o comportamento do óleo no reservatório e o tido de 

reservatório. 

Figura 4.12 – Diagrama de pressão versus temperatura. 
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4.8 Análise da Viabilidade Técnico-econômica 

Foi realizada uma análise técnico-econômica das configurações de poços analisadas no 

estudo. Para o cálculo do valor presente líquido, os custos considerados no projeto foram:  

� Custo médio de perfuração de um poço onshore, vertical e horizontal;  

� Custo da aquisição do gerador de vapor; 

� Custo de operação e manutenção do vapor; 

� Custo de separação, transporte e tratamento do óleo; 

� Custo do tratamento e descarte da água produzida; 

� Custos de elevação de fluidos. 

A Tabela 4.7 apresenta um quadro com o resumo dos valores considerados para a 

análise técnico-econômica. 

Tabela 4.7 – Dados considerados para análise da viabilidade técnico-econômica.  

 

 Os dados relativos aos custos de elevação de fluidos, separação, transporte e 

tratamento do óleo, além dos custos com perfuração e completação dos poços foram obtidos 

de Rodrigues (2008).  

Na análise de sensibilidades dos parâmetros econômicos foram considerados o custo 

do vapor variando de 14, 18 e 22 dólares e o preço do petróleo variando de 28, 46 e 64 

dólares.  
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4.9 Metodologia do trabalho 

O Fluxograma 1 da  Figura 4.13 descreve a metodologia geral do trabalho realizado. 

Figura 4.13 – Fluxograma da metodologia do trabalho realizado. 
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4.9.1 Descrição dos casos simulados 

A metodologia do trabalho se baseou na comparação entre diferentes configurações de 

poços no processo SAGD, considerando diferentes viscosidades do óleo e inserindo as perdas 

de carga e calor no poço injetor para as configurações com poços injetores horizontais. Foram 

realizadas, então, as seguintes análises: 

a) Foi realizada uma comparação entre os modelos com e sem perda de carga, através dos 

gráficos de produção acumulada de óleo, vazão de óleo, pressão e valores do fator de 

recuperação. A distribuição da temperatura entre esses modelos também foi analisada 

através de gráficos em três dimensões ao longo dos anos para diferentes viscosidades.  

b) Análise da influência das distâncias verticais entre os poços injetor e produtor. 

c) Análise do planejamento fatorial estatístico para verificar a influência dos atributos do 

reservatório no fator de recuperação. Foram analisados os gráficos de Pareto para cinco e 

dez e vinte anos, assim como as interações entre os parâmetros através das superfícies de 

respostas. 

d) Análise de diferentes configurações de poços no processo SAGD para diferentes 

viscosidades. As configurações analisadas foram as seguintes: poços injetores inclinados, 

poços injetores verticais e a configuração com deslocamento do poço injetor em relação 

ao produtor (W-SAGD).  

e) Análise das distâncias entre os poços injetores na configuração W-SAGD com o objetivo 

de se obter uma câmara de vapor mais efetiva.  

f) Análise de diferentes vazões de injeção de vapor para as diferentes configurações 

analisadas com o objetivo de se obter uma vazão ótima de produção. 

g) Comparação entre a configuração padrão do SAGD e a configuração V-SAGD, com dois 

e três poços verticais, através de gráficos de produção acumulada de óleo e de uma análise 

técnico-econômica baseada no valor presente líquido dos projetos.  

h) Análise técnico-econômica através de diferentes valores do barril de petróleo para 

diferentes configurações de poços.  

i) Análise de sensibilidades e análise econômica em relação aos parâmetros custo do vapor, 

preço do petróleo e configuração de poços. 
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5 Resultados e Discussões 

Neste capítulo são mostrados os resultados referentes às simulações realizadas do 

processo de drenagem gravitacional assistida por vapor (SAGD) em reservatórios com 

características semelhantes aos reservatórios do nordeste brasileiro, considerando as perdas 

de carga e calor no poço injetor. 

Foi realizado um planejamento experimental, que tem como objetivo identificar a 

influência de alguns parâmetros na produção acumulada de óleo. Os parâmetros analisados 

foram: a viscosidade do óleo; a qualidade do vapor; a distância entre os poços injetores e a 

vazão de injeção de vapor. 

Na sequência, são mostrados os resultados obtidos em relação às diferentes 

configurações de poços injetores no processo SAGD. As configurações analisadas foram: 

configuração com poços injetores inclinados; a configuração com poços injetores deslocados 

(W-SAGD) e a configuração que contém dois e três poços injetores verticais (VSAGD). 

Finalmente, foi realizada uma análise técnico-econômica das configurações analisadas 

em função do preço do barril de petróleo e do custo do vapor.   

 

5.1 Comparação entre a recuperação primária e a injeção de vapor (SAGD) 

Foi realizada uma comparação entre o método de recuperação por drenagem 

gravitacional (SAGD) e a recuperação primária, com o objetivo de verificar o impacto de se 

utilizar a injeção de vapor neste processo. A vazão de injeção foi mantida em 100 ton/dia por 

ser considerada a ótima vazão de injeção obtida no estudo realizado por (FERNANDES, 

2011). Na Figura 5.1 se observa a produção acumulada de óleo e a vazão de óleo para o 

modelo SAGD, onde vapor é injetado, e para o modelo com recuperação primária, onde 

apenas a energia natural do reservatório é utilizada para a recuperação do fluido. 
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Figura 5.1 - Produção Acumulada de óleo e vazão de óleo versus tempo – Comparação entre 

o modelo base com e sem injeção de vapor. 

 

 

 Pode ser observado que há um aumento da produção de óleo quando se injeta vapor, e 

isto acontece porque ao se injetar vapor, a viscosidade do óleo é reduzida e o mesmo ocupa 

os espaços dos poros à medida que o óleo vai sendo produzido, evitando que a queda de 

pressão seja tão rápida como acontece no modelo sem injeção de vapor. No primeiro ano, a 

vazão de óleo é estimulada pela injeção de vapor, ao contrário da recuperação primária onde 

apenas a energia natural do reservatório é utilizada. A vazão de óleo vai diminuindo ao longo 

dos anos de produção pois o reservatório vai sendo esgotado à medida que o vapor vai 

entrando em contato com o óleo, sendo assim, em um determinando momento o vapor 

começará a alcançar o poço produtor.  

A produção acumulada de água (Wp) e a vazão de água no tempo para os modelos 

SAGD e com recuperação primária podem ser observados na Figura 5.2.  
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Figura 5.2 - Produção Acumulada de água e vazão de água versus tempo – Comparação entre 

o modelo base SAGD e a recuperação primária. 

 

Verifica-se que a vazão de produção de água é maior no modelo que utiliza a injeção 

de vapor. Nesse caso, a pressão do reservatório se mantém mais alta devido ao 

preenchimento dos espaços porosos do reservatório pelo vapor injetado.  

 Concluída a comparação entre a recuperação primária e o modelo com injeção de 

vapor, verifica-se que suplementar a energia do reservatório, através da injeção de vapor, em 

poços horizontais (SAGD) maximiza a produção acumulada de óleo.  

5.2 Análise das perdas de carga e calor no poço injetor no SAGD 

Na configuração do processo SAGD, que utiliza poços horizontais em sua 

completação, os efeitos causados pelas perdas de carga e calor no poço injetor normalmente 

não são considerados nas análises. Neste caso, os valores da produção podem ser 

superestimados tendo em vista que as perdas ocasionam uma redução na produção final.  

Para o estudo dessas perdas de carga e calor, foram analisados dois tipos de 

reservatórios, contendo óleos de diferentes viscosidades: 714 cP e 13.700 cP. O objetivo foi a 
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realização de uma análise comparativa da distribuição da temperatura e produção acumulada 

de óleo entre dois cenários com diferentes viscosidades. 

Primeiramente, foi analisada a influência que a perda de carga e calor representam na 

produção acumulada de óleo e na vazão de óleo para a viscosidade do óleo de 714 cP. Na 

Figura 5.3 podem ser observados a produção acumulada de óleo e a vazão de óleo no tempo, 

para os modelos com e sem perda de carga. Os modelos não apresentam restrições na vazão 

máxima de produção.  

Figura 5.3 - Produção Acumulada de óleo e vazão de óleo versus tempo – Comparação entre 

o modelo com e sem perdas de carga e calor para o óleo com viscosidade de 714 cP. 

 

Observa-se que quando a perda de carga é considerada a produção acumulada de óleo 

se torna menor, devido aos efeitos da perda de carga e calor no poço injetor. Neste modelo 

ocorre uma não-uniforme distribuição do vapor, assim como perdas por fricção durante a 

injeção. Desta forma, o calor é perdido para à formação e pouco vapor chega até o final do 

poço, ao contrário do modelo que não considera as perda de carga e calor. A vazão de óleo 

também é menor quando a perda de carga é considerada. 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                            Capítulo V: Resultados e Discussões 
 

 

Glydianne Mara Diógenes Fernandes                                                                                                                 64 

Desta forma, torna-se evidente a importância da inserção dessas perdas pois quando as 

mesmas não são consideradas, ocorre uma superestimada da produção, como resultado da 

distribuição não uniforme do vapor causada pelas perdas no poço durante a injeção de vapor, 

mas ainda é necessário verificar que fatores podem afetar a distribuição do vapor no 

reservatório. 

Foi realizada uma análise da distribuição da temperatura no reservatório para os dois 

modelos. E isto pode ser observado na Figura 5.4, que  mostra o modelo em três dimensões 

da distribuição da temperatura para os modelos com e sem perda de carga. 

Figura 5.4 - Mapa da distribuição da temperatura no reservatório – Comparação entre o 

modelo com e sem perdas de carga e calor (viscosidade = 714 cP @37,8° C). 

 

No poço, as variações de energia são devido às perdas de energia friccional na 

interface do fluido com a parede, das trocas térmicas através da convecção, da condução e 

das trocas de energia entre o poço e o reservatório. 
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Na distribuição da temperatura mostrada na Figura 5.4, observa-se que devido a 

existências das perdas por fricção na parede do poço injetor, parte do calor é perdido durante 

a injeção e pouco vapor alcança todo o comprimento do reservatório. Nesse caso, é 

necessária uma maior vazão de injeção de vapor para conseguir manter o fator de 

recuperação do reservatório. Por outro lado, quando essas perdas não são consideradas, o 

calor é distribuído de forma mais uniforme ao longo do reservatório. Por esse motivo, 

observa-se uma superestimada produção de óleo neste modelo. Pode-se observar também 

que no modelo com perda de carga o aquecimento ocorre primeiro no início do reservatório, 

onde o vapor é injetado, em seguida se expande de forma mais lenta e desigual que o modelo 

sem perda de carga. Desta forma, o modelo em que as perdas de carga são consideradas 

consiste em um modelo mais realista. 

A Figura 5.5 mostra o mapa de saturação de óleo para os dois modelos analisados: 

com e sem perdas de carga e calor, durante os vinte anos de produção.  

Figura 5.5 - Mapa de saturação de óleo para os modelos com e sem perdas de carga e calor 

(13o  camada em J).  

 

Observa-se que no modelo onde as perdas de carga de calor são consideradas, a 

saturação de óleo permanece maior pois o reservatório não é completamente varrido a 

medida que o vapor vai sendo injetado. Já o modelo onde as perdas não são consideradas 
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apresenta uma redução na saturação ao longo dos anos devido uma menor quantidade de 

energia entrar no sistema. 

A Figura 5.6 mostra a razão óleo-vapor dos modelos com e sem perdas de carga e 

calor no poço injetor.  

Figura 5.6 - Razão óleo-vapor dos modelos com e sem perdas de carga e calor. 

 

Pode ser observado que até o quarto ano de produção o modelo sem perdas de carga 

apresentou uma elevada razão óleo-vapor, após este período, como a pressão do reservatório 

decai, a razão óleo-vapor se torna menor pois uma grande área do reservatório já foi varrida 

pelo vapor. Nos primeiros meses de projeto se observa uma similaridade na ROV, isso ocorre 

porque o vapor chega ao fundo do poço, nos dois modelos, com uma temperatura elevada e à 

medida que este percorre o comprimento do reservatórios as perdas de carga e calor  

aumentam o efeito neste parâmetro. 

 A Figura 5.7 apresenta a vazão de água e produção acumulada de água dos modelos 

com e sem perdas de carga e calor.  
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Figura 5.7 - Vazão de água e produção acumulada de água dos modelos com e sem perdas de 

carga e calor. 

 

Pode ser observado que no primeiro ano de produção, a vazão de água é maior para o 

modelo sem as perdas de carga e calor, isso acontece porque neste modelo o vapor se 

distribui de forma uniforme. O óleo é produzido à medida que o vapor é injetado no 

reservatório sem nenhum tipo de interferência. Por outro lado, quando as perdas são 

consideradas no modelo ocorre um distribuição do calor de forma mais lenta, ocasionando o 

atraso na distribuição do vapor, além de tornar essa distribuição desigual em decorrência da 

expansão de uma câmara de vapor não-uniforme ocasionada pelas perdas por fricção e perdas 

de calor associadas a este modelo. A produção acumulada de água é praticamente a mesma 

ao final dos vinte anos de produção, onde o reservatório já foi aquecido quase 

completamente.  

 Portanto, para que o modelo se torne mais próximo da realidade, é imprescindível a 

inserção dos cálculos das perdas de carga e calor no poço injetor no processo SAGD. As 

perdas de carga modificam a forma e expansão da câmara de vapor, resultando em um 

modelo não uniforme onde as perdas de carga e calor são mais acentuadas, provocando 

assim, uma alteração nos dados de produção.  
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Para veriticar a relação entre as perdas de carga e calor e a viscosidade do óleo do 

reservatório, foi realizada uma análise desse modelos para um óleo mais pesado, com 

viscosidade de 13.700 cP.  

A Figura 5.8 mostra a produção acumulada de óleo e a vazão de óleo no tempo, para 

os modelos com e sem perda de carga e calor para este óleo mais pesado.  

Figura 5.8 - Produção Acumulada de óleo e vazão de óleo versus tempo – Comparação entre 

o modelo com e sem perdas de carga e calor para óleo com viscosidade de 13.700 cP. 

 

 A partir da Figura 5.8, verifica-se que quando as perdas são consideradas há uma 

diminuição na produção acumulada de óleo assim como na vazão de óleo. Devido à alta 

viscosidade do óleo, este modelo apresenta uma menor produçao, mas os efeitos das perdas 

são similares aos observados no modelos com viscosidade do óleo de 714 cP (Figura 5.3).  

Sendo mais pesado, o óleo precisa de uma maior energia para ser craqueado. O cenário onde 

as perdas de carga foram consideradas, poderia facilmente ser superestimado, levando a 

produção de um reservatório que, na prática, seria anti-econômico pois não produziria uma 

quantidade de óleo capaz de superar os investimentos econômicos do projeto.  
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 A Figura 5.9 mostra o mapa de distribuição da temperatura no reservatório para os 

modelos com e sem perda de carga e calor para o óleo com viscosidade de 13.700 cP (@ 

37,8° C).  

Figura 5.9 - Mapa da distribuição da temperatura no reservatório – Comparação entre o 

modelo com e sem perdas de carga e calor (viscosidade = 13.700 cP (@ 37,8° C). 

 

Com base na referida Figura, verifica-se que a maior viscosidade do óleo altera a 

distribuição da temperatura no reservatório.  

No modelo com perdas de carga, em relação ao modelo anterior (Viscosidade = 714 

cP), observa-se que a expansão da câmara de vapor é maior na vertical (10 anos de projeto), 

fazendo com que no final do projeto parte do reservatório não seja afetado, não sendo varrido 

pelo vapor. Da mesma forma, ocorre uma distribuição não uniforme do vapor, fazendo com 

que uma menor quantidade de óleo entre em contato com o vapor injetado, ocasionando uma 

menor produção de óleo final.  
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Para o modelo sem as perdas de carga e calor, para essa viscosidade, a distribuição de 

vapor foi uniforme pois as perdas foram desprezadas. Nesse caso, mesmo havendo uma 

maior produção acumulada de óleo, o reservatório não foi completamente varrido pelo vapor, 

ao contrário do modelo anterior.  

 A Figura 5.10 mostra a comparação entre o volume das câmaras de vapor para os 

dois reservatórios analisados, com viscosidade de 714 cP e 13.700 cP.  

Figura 5.10 – Comparação entre o volume da câmara de vapor dos modelos com viscosidade 

de 714 cP e 13.700 cP. 

 

Observa-se, conforme o esperado, que para uma viscosidade menor, o óleo consegue 

ser contatado pelo vapor de forma mais efetiva pois precisa de uma menor quantidade de 

calor para ser mobilizado. Desta forma, a câmara de vapor neste modelo tem uma maior 

expansão, promovendo um aumento no seu volume. O aumento desse volume representa um 

maior varrido ao longo do reservatório o que leva a um maior fator de recuperação. Na citada 

Figura, pode ser observado também os valores do fator de recuperação, verifica-se que o 

modelo com menor viscosidade obteve um FR de 49 %, enquanto que o de maior viscosidade 

obteve um FR de 24 %. Foram utilizados os mesmos parâmetros de injeção de vapor.  

 A Figura 5.11 mostra o gráfico da distribuição da temperatura para as duas 

viscosidades analisadas, para os modelos com perdas de carga e calor no poço injetor.  
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Figura 5.11 - Comparação da distribuição da temperatra entre os modelos com viscosidade de 

714 cP e 13.700 cP (22ᵒ camada em J).. 

 

Através do mapa de temperatura, verifica-se que nos primeiros cinco anos de projeto  

o modelo com viscosidade de 714 cP apresentou uma câmara de vapor mais extensa 

lateralmente, entrando em contato com uma maior área do reservatório se comparada com a 

câmara de vapor do modelo com viscosidade de 13.700 cP.  A partir do décimo ano de 

projeto, a expansão da câmara de vapor para  a menor viscosidade continuou aumentando até 

chegar no vigésimo ano, nesse caso, uma quantidade maior de óleo consegue ser aquecida, 

proporcionando uma maior produção. Por outro lado, conforme visto anteriormente, no óleo 

mais viscoso é necessário uma maior quantidade de energia para reduzir sua viscosidade de 

forma efetiva.  

 Após a análise dos reservatórios com diferentes viscosidades, verifica-se que as 

perdas de carga e calor no poço injetor influenciam a produção de óleo independente deste 

parâmetro e que sua influência pode resultar em modelos com produções superestimadas, 

onde menos óleo do que o esperado será produzido. 
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5.3 Análise da distância vertical entre os poços do SAGD 

Foi realizada uma análise de diferentes distâncias verticais entre os poços. Foram 

analisadas as distâncias de 5 m, 10 m e 15 m e o impacto causado na produção acumulada, a 

fim de se obter uma distância capaz de promover uma maior recuperação com a mesma 

quantidade injetada de vapor.  

A vazão de injeção de vapor utilizada foi de 100 ton/dia e a qualidade do vapor foi de 

50 % para todos os modelos analisados. A Figura 5.12 mostra a produção acumulada de óleo 

e a vazão de óleo para as distâncias analisadas.   

Figura 5.12 - Comparação entre a produção acumulada de óleo para diferentes distâncias 

verticais entre os poços. 

 

 Pode ser observado que a distancia de 5 metros, utilizada como modelo base na 

literatura, não obteve uma maior produção, ao passo que as distâncias de 10 m e 15 m 

apresentaram a maior produção acumulada. Com relação à vazão de óleo, a distância de 5 m, 

devido à proximidade maior entre os poços, apresentou uma antecipação na produção, 

seguida do modelo de 10 m. O modelo de 15 m, por sua vez, apresentou a maior produção e 
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mesmo com o pico de produção acontecendo posteriormente, entre o quinto e sexto ano de 

produção, ele obteve a maior produção e vazão de óleo.  

A Figura 5.13 mostra a comparação do mapa da distribuição da temperatura entre a 

distância vertical de 5 m, utilizada como modelo base e distância de 15 m. A viscosidade do 

óleo utilizada foi de 714 cP e a vazão de injeção de vapor foi de 100 ton/dia.    

Figura 5.13 - Comparação da distribuição da temperatura entre o modelo com distância 

vertical de de 15 m e  5 m (12ᵒ camada em J).. 

 

Através do gráfico, observa-se que uma maior distância entre os poço promove um 

maior espalhamento da câmara de vapor desde o primeiro ano de produção, fazendo com que 

uma maior área do reservatório seja alcançada. Por outro lado, a distância padrão de 5 m 

apresentou uma câmara de vapor de menor volume, ocasionando uma redução na produção.  

Desta forma, para o modelo analisado com características semelhantes as dos 

reservatórios do nordeste brasileiro, a configuração de 15 m de distância vertical entre os 

poços proporcionou um aumento na produção acumulada de óleo devido a menor viscosidade 

do óleo dessa região influenciar a distribuição de calor no reservatório, fazendo com que 

maiores distâncias obtenham um maior alcance da câmara de vapor ao longo do reservatório, 

e com isso, promova uma maior recuperação final. Isso acontece porque o sucesso do método 

SAGD depende da formação de uma câmara de vapor mais uniforme e com maiores 

volumes.  
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 Foi analisado também um reservatório contendo um óleo mais pesado, com 

viscosidade de 13.700 cP (@ 38,7°C). A Figura 5.14 mostra a produção acumulada de óleo e 

a vazão de óleo para as distâncias de 5 m, 10 m e 15 m para esse modelo. 

Figura 5.14 - Produção Acumulada de óleo – Comparação entre diferentes distâncias 

verticais entre os poços. 

 

Pode ser observado que para um sistema com maior viscosidade do óleo, a resposta 

em relação à produção acumulada de óleo e vazão de óleo se manteve similar ao caso de 

menor viscosidade, porém, neste modelo a produção obtida foi menor devido à baixa 

viscosidade do óleo fazer com que ele demore para ser aquecido, e demande assim, mais 

vapor para torna-lo menos viscoso e mais móvel.   

A Figura 5.15 mostra a comparação entre o mapa da distribuição da temperatura ao 

longo do reservatório entre a menor distância, de 5 m, e para a maior de 15 m.  
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Figura 5.15 - Produção Acumulada de óleo – Comparação entre diferentes distâncias 

verticais entre os poços (1ᵒ camada em J). 

 

               Para uma maior viscosidade do óleo uma maior distância entre os poço do SAGD 

também favoreceu o aumento da recuperação pois proporcionou a formação de uma câmara 

de vapor maior, atingindo uma maior área do reservatório. A distância de 5 m gerou uma 

câmara de vapor mais simétrica, porém, menor.  

             Desta forma, para as duas viscosidades analisadas, uma configuração com maior 

distância entre os poços favoreceu o aumento da produção para o método SAGD, quando 

aplicado aos reservatórios com características do nordeste brasileiro.  

5.4 Análise das sensibilidades dos atributos de reservatório 

Para realizar a análise de sensibilidades foi realizado um planejamento fatorial 

combinado 2 x 3⁴  totalizando 162 experimentos possíveis do processo SAGD. Foram 

analisados quatro parâmetros, cada um com três níveis de valores, e um parâmetro de dois 

níveis para representar as duas viscosidades analisadas: 714 cP e 13.700 cP. Os intervalos de 

estudo das variáveis são mostrados na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 - Parâmtros e níveis analisados na análise de sensibilidades do processo SAGD. 

Parâmetros -1 0 1 

Distância entre os poços injetores (W-SAGD) (m) 0 25 50 

Vazão de injeção de vapor (t/dia) 100 200 300 

Distância vertical entre os poços (m) 5 10 15 

Título do vapor (%) 10 50 95 

Viscosidade (cP) 714  - 13.700 

 

  O estudo de sensibilidade foi analisado utilizando o Diagrama de Pareto para o Fator 

de recuperação em 5, 10 e 20 anos (Figuras 5.16, 5.18 e 5.20). Esses períodos foram 

escolhidos para se ter uma análise mais precisa das mudanças ocorridas durante os vinte anos 

de projeto.  

Foram determinadas as significâncias das variáveis em forma linear (L) e quadrática 

(Q) e das interações entre os fatores. No Diagrama de Pareto, a linha vermelha mostra 

quando o efeito é significativo, com 95 % de confiança. Valores abaixo desta linha mostram 

pouca ou nenhuma significância na resposta, ou seja, uma mudança de nível afeta pouco a 

resposta. A Figura 5.16 mostra o diagrama de Pareto construído para o quinto ano do 

processo SAGD.  

Figura 5.16 - Diagrama de Pareto para o quinto ano do processo SAGD. 
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A distância entre os poços (configuração W-SAGD) foi o parâmetro individualmente 

mais influente nesse período. Como o valor é negativo, isso indica que o aumento da 

distância entre os poços ocasiona a redução no fator de recuperação do óleo. Por outro lado, o 

mesmo diagrama indica que quanto maior a vazão de injeção de vapor, maior será o fator de 

recuperação, pois o valor é positivo. Outros parâmetros individuais são a viscosidade, em que 

seu aumento provoca uma redução no fator de recuperação, seguido da qualidade do vapor 

que influencia  positivamente o FR. 

Dentre as interações dos parâmetros analisados, é possível verificar que as interações 

estatisticamente significativas foram: viscosidade com distância entre os poços; vazão de 

injeção com qualidade do vapor; distância entre os poços com vazão de injeção; distância 

entre os poços com qualidade do vapor; distância entre os poços com distância vertical; e 

viscosidade com vazão de injeção.  

O aumento da viscosidade em conjunto com o aumento da distância entre os poços 

causa o efeito de aumento no fator de recuperação. Isso acontece porque o óleo mais viscoso 

demora a ser aquecido com poços mais distantes. O aumento da vazão de injeção de vapor e 

da qualidade do vapor também provocam o aumento do fator de recuperação, neste caso isso 

acontece porque mais vapor e uma maior qualidade do vapor favorecem a recuperação. A 

Figura 5.17 mostra a superfície de resposta para cinco anos de projeto.  

Figura 5.17 - Superfície de resposta para o quinto ano de projeto, com as seguintes 

interações: (a) viscosidade e distância entre os poços; (b) qualidade do vapor e vazão de 

injeção (c) vazão de injeção e distância entre os poços; (d) qualidade do vapor e distância 

entre os poços; (e) distância entre os poços e distância vertical e (f) vazão de injeção de vapor 

e viscosidade. 

 

 

 

 

 

(a)                                                                           (b) 
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 Para o quinto ano de projeto, a superfície de resposta da interação entre a viscosidade 

e a distância entre os poços (Figura 5.17a) indica o maior fator de recuperação acontece para 

uma menor distância entre os poços (a configuração padrão do SAGD), combinada com uma 

menor viscosidade do óleo. Na Figura 5.17b pode ser observado que a maior resposta é 

obtida para uma maior qualidade do vapor e maior vazão de injeção. Já a combinação entre a 

vazão de injeção e a distância entre os poços (Figura 5.17c) mostrou que as menores 

distâncias combinadas com maiores vazões proporcionam um maior FR. Quanto a interação 

entre a qualidade do vapor e a distância entre os poços (Figura 5.17d), mais uma vez a menor 

distância reduziu o FR e um maior título do vapor favoreceu o aumento da variável resposta. 

Isso acontece porque a menor distância entre os poços faz com que a configuração se 

aproxime da SAGD convencional, favorecendo à recuperação e um maior título aumenta a 

eficiência da injeção de vapor.  A Figura 5.17e mostra a interação entre a distância vertical e 
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a distância entre os poços, observa-se que uma menor distância entre os poços favorece o 

aumento do fator de recuperação mas a distância vertical não apresentou tanta influência. Na 

Figura 5.17f maiores vazões de injeção de vapor e menores viscosidades levaram a um 

aumento do fator de recuperação.  

Para o décimo ano de projeto foi construído o diagrama de Pareto mostrado na Figura 

5.18. 

Figura 5.18 - Diagrama de Pareto para o décimo ano do processo SAGD. 

 

 Esse diagrama indica que a vazão de injeção de vapor foi o parâmetro 

individualmente mais influente do processo, para esse ano a vazão teve uma influência maior 

que para o quinto ano. A viscosidade aparece como segundo parâmetro individualmente mais 

influente, mas ocasionando a diminuição do fator de recuperação. A distância entre os poços, 

para o décimo ano, aparece com uma menor influência, mas ainda negativa na variável 

resposta. Em seguida aparece a qualidade do vapor, influenciando positivamente.  

 Avaliando o mesmo diagrama de Pareto, em termos de interações entre os parâmetros, 

verifica-se que a interação entre a vazão de injeção e a distância entre os poços tem maior 

significância estatística, além da vazão de injeção com a qualidade do vapor, a distância entre 

os poços e a qualidade do vapor, a distância entre os poços e distância vertical, a distância 

entre os poços a vazão de injeção de vapor, a viscosidade e a vazão de injeção de vapor e a 
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viscosidade com a distância entre os poços. Para esse mesmo ano, a  Figura 5.19 mostra a 

superfície de resposta para dez anos de projeto.  

Figura 5.19 - Superfície de resposta para o décimo ano de projeto, com as seguintes 

interações: (a) vazão de injeção e distância entre os poços; (b) qualidade do vapor com vazão 

de injeção; (c) qualidade do vapor e distância entre os poços; (d) distância vertical e distância 

entre os poços; (e) viscosidade e vazão de injeção (f) viscosidade e distância entre os poços. 
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A superfície de resposta  entre a distância entre os poços e a vazão de injeção de 

vapor indicam que uma maior vazão e uma menor distância favorecem o aumento do fator de 

recuperação (Figura 5.19a). A interação entre a vazão de injeção de vapor e a qualidade do 

vapor (Figura 5.19b) mostra que uma maior vazão provoca uma aumento do fator de 

recuperação mas a qualidade do vapor não teve tanta influência no valor desse parâmetro. 

Para a interação entre a distância entre os poços e a qualidade do vapor (Figura 5.19c) 

observa-se que uma maior qualidade do vapor e uma menor distância entre os poços 

proporcionam o aumento da variável resposta. A interação entre a distância entre os poços e a 

distância vertical (Figura 5.19d) mostra que menores distancias entre os poços e menores 

distâncias verticais  aumentam o fator de recuperação. Na Figura 5.15e observa-se que uma 

menor viscosidade e uma maior vazão de injeção de vapor obtém o maior fator de 

recuperação. Na Figura 5.19f  mostra que a menor distância vertical e a menor viscosidade 

aumentar o fator de recuperação.  

Para o vigésimo ano de projeto, a Figura 5.20 mostra o diagrama de Pareto, nesse 

caso algumas interações apresentaram uma maior influência em relação aos anos anteriores.  

Figura 5.20 - Diagrama de Pareto para o vigésimo ano do processo SAGD. 
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A viscosidade representou o parâmetro individualmente mais significativo 

estatisticamente, seguido pela vazão de injeção de vapor. Menores viscosidades representem 

maiores fatores de recuperação, isso ocorre devido a maior facilidade reduzir a viscosidade 

de óleos menos viscosos. A interação entre a vazão de injeção e  qualidade do vapor 

influencia negativamente o fator de recuperação. Em seguida aparece a interação entre 

distância entre os poços e a vazão de injeção de vapor, a vazão de injeção de vapor 

individualmente, a  interação entre a  distância entre os poços e a distância vertical, a 

distância entre os poços individualmente e a distância vertical individualmente, que nos anos 

anteriores não foi um parâmetro significativo. A qualidade do vapor aparece em seguida, 

além das interações entre a vazão de injeção e qualidade do vapor, a distância entre os poços 

e qualidade do vapor e a distância entre os poços e a vazão de injeção. Outras interações 

também aparecem nos gráficos de Pareto, porém apresentam uma pequena significância 

estatística. A Figura 5.21 mostra a análise da superfície de resposta para vinte anos de 

projeto.  

Figura 5.21 - Superfície de resposta para o vigésimo ano de projeto, com as seguintes 

interações: (a) vazão de injeção e qualidade do vapor; (b) vazão de injeção e distância entre 

os poços; (c) distância vertical e distância entre os poços; (d) qualidade do vapor e distância 

entre os poços; (e) viscosidade e vazão de injeção de vapor. 
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Na análise da superfície de resposta entre a interação da vazão de injeção de vapor e a 

qualidade do vapor (Figura 5.21a), verifica-se que o fator de recuperação aumenta com o 

aumento da vazão e da qualidade do vapor. Na Figura 5.21b, verifica-se que uma maior 

vazão e uma menor distância entre os poços leva ao aumento do fator de recuperação. Para 

vinte anos de projeto, uma maior distância vertical e uma distância entre os poços 

intermediária favorecem o aumento do fator de recuperação (Figura 5.21c).  Para uma menor 

distância entre os poços (Figura 5.21d) houve o aumento da variável resposta mas a 

qualidade do vapor não apresentou se manteve estável no seu valor. Por último (Figura 

5.21e), uma maior vazão de injeção e uma menor viscosidade favoreceram a recuperação de 

óleo.  
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5.5 Análise de diferentes configurações de poços no processo SAGD 

Foi realizada uma análise de diferentes configurações dos poços do SAGD a fim de se 

obter uma configuração capaz de proporcionar uma maior recuperação que seja aplicável aos 

reservatórios do nordeste brasileiro.  

Foram analisadas as seguintes configurações: 

� Configuração com poços injetores inclinados; 

� Com dois poços injetores deslocados em relação ao poço produtor (W-
SAGD); 

� Configuração com poços injetores verticais (V-SAGD). 

O objetivo foi maximizar a recuperação de óleo em modelos com perdas de carga e 

calor no poço injetor, como visto nas figuras do capítulo 4.  

5.5.1 Poços injetores inclinados 

Foi realizada uma comparação entre a configuração padrão do SAGD, com dois poços 

paralelos e horizontais, e a configuração com o poço injetor inclinado.  

Na configuração com o poço injetor de vapor inclinado, conforme se observa na 

Figura 5.22, foi observado que o fator de recuperação foi maior para a configuração padrão 

do SAGD, com dois poços horizontais paralelos.  

Figura 5.22 – Fator de recuperação – Comparação entre a configuração com poços injetores 

inclinados e o SAGD com poço injetor horizontal.  
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 A Figura 5.23 mostra a comparação do mapa de distribuição da tempratura do modelo 

SAGD e da configuração com injetores inclinados.  

Figura 5.23 – Distribuição da Temperatura – Comparação entre a configuração com poços 

injetores inclinados e o SAGD com poço injetor horizontal. 

 

Pode se observar que quando há a inclinação do poço, o vapor demora a se dissipar no 

reservatório fazendo com que a câmara de vapor não seja uniforme. No primeiro ano de 

produção, devido à inclinação do poço injetor, pouco vapor chega até o final do reservatório, 

fazendo com que ele não seja aquecido uniformememente. Do décimo ao vigésimo ano de 

projeto, se observa que o aquecimento se concentrou no inicio do reservatório e adicionando-

se os efeitos das perdas de carga e calor considerado, a recuperação final de óleo nesse tipo 

de configuração é menor em relação ao modelo padrão.  
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Portanto, a utilização de poços injetores inclinados pode ser uma alternativa quando 

se trata de reservatórios heterogêneos com algum tipo de barreira que impeça o projeto que 

utilize poços paralelos. Para o caso estudado, a configuração com poços injetores paralelos 

(configuração SAGD) seria a opção mais atraente em termos de maior produção acumulada 

de óleo.   

5.5.2 Análise da distâncias entre os poços injetores (W-SAGD) 

A configuração com poços injetores deslocados em relação ao produtor (W-SAGD), 

apresenta em sua malha de injeção dois poços injetores e um poço produtor, todos 

horizontais. Nesta configuração os poços injetores são deslocados na horizontal em relação 

ao poço produtor. Foi realizada uma comparação inicial entre vazões de injeção de vapor de 

100 ton/dia, 200 ton/dia e 300 ton/dia para, em seguida, analisar as diferentes configurações 

de poços. Para realizar a comparação com o processo SAGD convencional, a vazão de 

injeção foi considerada a metade e dividida entre os poços de injeção. A Figura 5.24 mostra a 

produção acumulada de óleo para uma vazão de injeção de vapor de 100 ton/dia.  

Figura 5.24 - Produção acumulada de óleo para as diferentes configurações de poços para 

uma vazão de injeção de vapor de 100 ton/dia. 
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A produção acumulada de óleo foi maior para a configuração com 0 m de distância 

entre os poços do SAGD e para as configurações W-SAGD-7 e W-SAGD-15, que possuem 

as menores distâncias entre os poços e que proporcionam assim uma aproximação das 

câmaras de vapor mesmo com a mesma quantidade de vapor injetado. Por outro lado, as 

configurações W-SAGD-25, W-SAGD-37 e W-SAGD-50, por apresentarem um 

distanciamento maior entre os poços, fizeram com que as câmaras de vapor não 

encontrassem, neste caso o aumento da produção acumulada só ocorre nos últimos anos do 

projeto.  

 A Figura 5.25 mostra o gráfico da produção acumulada de óleo para as diferentes 

distâncias entre os poços injetores de vapor para a vazão de injeção de vapor de 200 ton/dia.  

Figura 5.25 - Produção acumulada de óleo para as diferentes configurações de poços para 

uma vazão de injeção de vapor de 200 ton/dia. 

 

 Observa-se que as configurações W-SAGD-15 e W-SAGD-25 apresentaram uma 

maior antecipação na produção de óleo em relação às maiores distâncias, observadas nas 

configurações W-SAGD-37 e W-SAGD-50. Essas configurações apresentaram produção 

final similar ao final dos vinte anos de produção. Em um projeto de injeção de vapor, os 

custos do processo podem ser analisados de acordo com a análise técnica-econômica da 

relação entre antecipação da produção e produção acumulada de óleo. Desta forma, utilizar 

uma configuração com poços injetores próximos, a uma distância de 15 m a 25 m, do poço 
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produtor pode representar uma alternativa viável para se incrementar a rentabilidade do 

projeto.  

 A configuração com menor distância entre os poços, W-SAGD-7, apresentou uma 

produção acumulada similar ao do SAGD padrão, tendo em vista que a pequena proximidade 

entre os poços simular o próprio SAGD convencional. Neste caso, é desnecessário a 

utilização de dois poços injetores próximos uns aos outros.  

  A Figura 5.26 mostra o gráfico da produção acumulada de óleo para as diferentes 

distâncias entre os poços injetores de vapor para a vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia.  

Figura 5.26 - Produção acumulada de óleo para as diferentes configurações de poços para 

uma vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia. 

 

        Observa-se que durante os três primeiros anos de produção, as configurações 

SAGD, W-SAGD-7 e W-SAGD-15, apresentaram as maiores produções acumuladas em 

relação as configurações com maiores distâncias entre os poços injetores. Nos dois primeiros 

anos a configuração W-SAGD-7 apresentou uma produção menor pois as câmaras de vapor, 

nesse período, ainda não estavam sobrepostas. A partir da distância de separação de 15 m 

ocorre uma antecipação da produção quando as câmaras de vapor dos poços se encontram, 

ocasionando um maior varrido ao longo do reservatório. Para uma maior vazão de injeção de 

vapor, a configuração com uma maior distância, W-SAGD-50, promove o maior varrido 
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aumentando assim a recuperação final de óleo. Isso acontece porque a câmara de vapor nesta 

configuração apresenta uma maior extensão, contatando uma maior área do reservatório.  

 A Figura 5.27 mostra a comparação do mapa de temperatura ao longo do reservatório 

para a configuração SAGD, onde os poços são paralelos um ao outro, e a configuração com 

distância entre os poços injetores de 25 metros (W-SAGD-25), que apresentou uma 

antecipação na produção e uma produção acumulada de óleo similar as configurações com 

maiores distâncias de separação, considerando uma vazão de injeção de vapor de 200 ton/dia.  

Figura 5.27 - Comparação da distribuição da temperatura entre o mocelo padrão do SAGD e 

o modelo W-SAGD-25 para uma vazão de injeção de vapor de 200 ton/dia (22ᵒ camada em 

J). 

 

Com a aproximação entre os dois poços injetores e suas respectivas câmaras de vapor, o 

vapor alcança uma maior área do reservatório, proporcionando um melhor varrido e contato 

do vapor com o óleo pesado e, consequentemente, provoca a redução da viscosidade do óleo 

e aumento da recuperação.  

 Após o décimo ano de produção pode ser observado que a configuração W-SAGD-25 

apresentou uma maior câmara de vapor ao longo do reservatório como resultado da junção 

das câmaras dos dois poços injetores. Dessa forma, uma maior quantidade de óleo será 

aquecida e drenada em direção ao poço produtor, localizado abaixo. 

 A Figura 5.28 mostra o mapa de saturação de óleo para a configuração SAGD e W-

SAGD-25 para a vazão de injeção de vapor de 200 ton/dia.  
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Figura 5.28 - Comparação entre a saturação do óleo do modelo padrão do SAGD e do 

modelo W-SAGD-25 para uma vazão de injeção de vapor de 200 ton/dia (22ᵒ camada em J). 

Observa-se que o modelo WSAGD-25 apresenta um melhor varrido do reservatório. 

No início da produção o SAGD promove uma maior antecipação da produção, porém com a 

sobreposição das câmaras de vapor, o modelo W-SAGD-25 varre uma maior área do 

reservatório, empurrando uma maior quantidade de óleo em direção ao poço produtor. 

A Figura 5.29 mostra a comparação do mapa de temperatura ao longo do reservatório 

para a configuração padrão do SAGD e a configuração com distância entre os poços 

injetores de 25 metros (W-SAGD-25) para uma vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia.  

Figura 5.29 - Comparação da distribuição da temperatura entre o modelo padrão do SAGD e 

o modelo W-SAGD-25 para uma vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia (1ᵒ camada em 

J). 

 

Observa-se que as câmaras de vapor se encontram mais rapidamente pois uma maior 

quantidade de vapor é injetada no reservatório, fazendo com que haja a antecipação da 

produção para as maiores vazões injetadas. 

 A Figura 5.30 mostra o mapa de saturação de óleo para a configuração SAGD e W-

SAGD-25 para a vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia.  
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Figura 5.30 - Comparação entre a saturação do óleo do modelo padrão do SAGD e do 

modelo W-SAGD-25 para uma vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia (1o camada em J). 

 

 Observa-se que o modelo W-SAGD-25 apresenta um melhor varrido do reservatório, 

conforme se observou para a vazão de 200 ton/dia. Neste caso, como mais vapor é injetado 

no sistema, uma maior área do reservatório é varrida, fazendo com que o vapor chegue mais 

rápido ao poço produtor.  

A Figura 5.31 mostra a comparação do mapa de temperatura ao longo do reservatório 

para a configuração padrão do SAGD e a configuração com distância entre os poços injetores 

de 50 metros (W-SAGD-50) para uma vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia.  

Figura 5.31 - Comparação da distribuição da temperatura entre o modelo padrão do SAGD e 

o modelo W-SAGD-50 para uma vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia (1ᵒ camada em J). 
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 Observa-se que nos primeiros anos de produção, na configuração W-SAGD-50, o 

vapor demora para chegar ao poço produtor devido a maior separação entre os poços, mas a 

partir do décimo ano a câmara de vapor formada é maior quando se injeta uma maior 

quantidade de vapor. Dessa forma, para maiores vazões a configuração com maior separação, 

SW-SAGD-50, se torna mais eficiente em relação as menores distâncias.  

 O principal fator que determina o sucesso da recuperação por drenagem gravitacional 

é a formação de uma câmara de vapor uniforme e que tenha o maior alcance ao longo do 

reservatório para que mais óleo seja aquecido e melhor drenado. Sendo assim, a configuração 

W-SAGD representa uma alternativa a ser utilizada em campos de óleos pesados.  

Como os projetos de injeção de vapor possuem um alto custo, os aumentos observados 

na produção podem tornar e estudo e a implantação de novas configurações de poços do 

SAGD uma alternativa para melhorar a eficiência do processo.  

A Tabela 5.2 mostra os fatores de recuperação obtidos para cada dois anos de produção, 

para os modelos analisados e para diferentes vazões de injeção de vapor. Para realizar a 

comparação entre as diferentes configurações, SAGD e W-SAGD, foi injetada a mesma 

quantidade de vapor. 

Tabela 5.2 - Fatores de recuperação. 

 

 Pode se observar que para uma vazão de injeção e vapor de 100 ton/dia, o modelo 

padrão do SAGD apresentou uma maior recuperação, neste caso isso acontece porque nos 

modelos W-SAGD-25 e W-SAGD-50 pouco vapor se dissipa ao longo do reservatório, 

fazendo com que as câmaras de vapor, sendo mais distantes, não consigam se encontrar e 

varrer o reservatório de forma efetiva. Quando se utiliza uma vazão de injeção de 200 ton/dia, 

Fator de recuperação (%) 

Tempo 

(anos) 

100 ton/dia 200 ton/dia 300 ton/dia 

SAGD W-SAGD-25 W-SAGD-50 SAGD W-SAGD-25 W-SAGD-50 SAGD W-SAGD-25 W-SAGD-50 

2 11.1 0.7 0.6 21.3 1.1 0.5 19.4 2.6 0.4 

4 18.4 1.8 0.9 30.3 7.7 0.9 27.0 28.4 2.5 

6 24.8 4.3 1.5 36.2 29.4 3.1 32.3 43.8 23.2 

8 30.5 9.2 2.4 40.5 47.2 10.3 36.2 48.7 50.7 

10 34.9 16.8 3.8 43.9 54.3 35.5 39.4 50.6 54.3 

12 38.5 24.8 5.9 46.6 57.2 56.6 42.3 51.7 55.4 

14 41.6 32.2 9.0 48.9 58.6 60.6 44.7 52.5 55.9 

16 44.4 38.5 13.4 51.0 59.6 62.1 46.7 53.2 56.2 

18 46.9 43.7 19.3 52.7 60.3 62.8 48.3 53.8 56.4 

20 48.1 46.1 23.1 53.4 60.6 63.1 49.0 54.0 56.5 
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do oitavo ao décimo segundo ano de produção, as câmaras de vapor do modelo W-SAGD-25 

se encontram, formando uma câmara maior, promovendo assim uma maior recuperação. O 

modelo W-SAGD-50, por apresentar uma maior separação entre os poços, obteve um maior 

fator de recuperação apenas a partir do décimo quarto ano de produção.   

 Para uma vazão de produção de 300 ton/dia, pela maior quantidade de vapor injetada, 

o modelo W-SAGD-50 passa a ser mais eficiente a partir do oitavo ano de produção, 

enquanto que o SAGD convencional obteve uma maior recuperação apenas nos primeiros 

dois anos de projeto.  

 Desta forma, para vazões de injeção de vapor menores, o SAGD convencional torna-

se mais eficiente e para maiores vazões um maior afastamento entre os poços injetores 

proporciona uma maior recuperação. Portanto uma análise da viabilidade econômica com 

base no custo do vapor deve sempre ser realizada em conjunto com a análise de simulação 

numérica para se verificar a economicidade da relação entre o custo do vapor e a produção de 

óleo. 

5.5.3 Análise da configuração de poços injetores verticais (VSAGD) 

A configuração com poços injetores verticais foi comparada ao SAGD convencional 

com o objetivo de se verificar a viabilidade da substituição de um poço horizontal, 

geralmente onde se tem maiores custos, por dois poços verticais que obtenham juntos um 

alcance similar ao encontrado no SAGD padrão. No presente estudo foi realizado uma 

análise de sensibilidades dos atributos do reservatório.  

 Inicialmente, foram analisadas diferentes distâncias entre o final dos poços injetores 

verticais e o poço produtor horizontal, conforme mostra a Tabela 5.3 e a Figura 4.5 mostrada 

no capítulo 4. Essas configurações foram analisada para duas diferentes vazões de injeção de 

vapor: 50 ton/dia e 100 ton/ dia.  
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               Tabela 5.3 - Distâncias verticais entre os poços analisadas. 

  Distância de Separação (m) 

Caso 1 5 

Caso 2 6 

Caso 3 7 

Caso 4 8 

Caso 5 9 

Caso 6 10 

Caso 7 11 

Caso 8 12 

Caso 9 13 

 

Pode ser observado, através da Figura 5.32, que para uma vazão de injeção de 50 

ton/dia,  a configuração com 13 m de separação entre os poços injetores e o poço produtor 

apresentou a maior produção acumulada de óleo. A menor distância de separação, de 5 m, 

apresentou a menor produção em relação as configurações com poços verticais. Neste caso, 

usar maiores distâncias de separação leva ao aumento da produção final. O modelo SAGD, 

com poços horizontais, para a mesma vazão de injeção de vapor, apresentou a menor 

produção acumulada de óleo pois, para poços horizontais longos, uma menor quantidade de 

vapor injetado não consegue um aquecimento efetivo.  

Figura 5.32 - Comparação da produção Acumulada de óleo para as diferentes distâncias 

verticais analisadas, para uma vazão de injeção de vapor de 50 ton/dia. 
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Foi analisada também a produção acumulada de óleo das diferentes configurações 

para uma vazão de 100 ton/dia para cada poço injetor vertical e em seguida comparando-os 

com o processo SAGD convencional, onde o poço injetor é horizontal, para a mesma vazão 

de injeção de vapor. A Figura 5.33 mostra o gráfico da produção acumulada de óleo.  

Figura 5.33 - Comparação da produção Acumulada de óleo para as diferentes distâncias 

verticais analisadas, para uma vazão de injeção de vapor de 100 ton/dia. 

 

 Pode ser observado que aumentando-se a vazão de injeção de vapor dos poços 

verticais há um aumento da produção acumulada de óleo quando se compara com o modelo 

SAGD com um poço injetor horizontal. 

 Das distâncias analisadas, para as duas vazões de injeção de vapor, a distância de 

treze metros proporcionou a melhor distribuição de vapor ao longo do reservatório, neste 

caso, uma maior separação favoreceu a expansão do vapor em direção aos limites do 

reservatório. Portanto, no modelo V-SAGD-2, a distância de 13 m entre os poços injetores e 

o poço produtor horizontal leva a uma maior produção acumulada de óleo e por esse motivo 

será a distância utilizada nos modelos com poços injetores verticais (V-SAGD).  

A Figura 5.34 mostra a comparação entre os mapas de temperatura do modelo V-

SAGD-2 e o SAGD convencional para uma vazão de 100 ton/dia.  
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Figura 5.34 - Comparação da distribuição da temperatura para entre o modelo padrão do 

SAGD e o modelo com dois poços verticais injetores para uma distância de 13 m. 

 

 Observa-se no V-SAGD ocorre a formação de duas câmara de vapor ao longo do 

reservatório, resultado da injeção de vapor nos dois poços injetores verticais. As câmaras de 

vapor menores alcançam boa parte do reservatório, fazendo com que este seja varrido pelo 

vapor e tenha a viscosidade do óleo reduzida. Devido a existência de duas fontes de injeção 

de vapor, e por este percorrer uma menor área em relação ao modelo com poços horizontais, 

o vapor permanece com uma maior temperatura.  

No modelo padrão do SAGD, onde existem apenas poços horizontais, forma-se uma 

câmara de vapor maior ao longo do reservatório, porém, com uma menor temperatura em 

relação ao V-SAGD. Com relação a escolha do método a ser utilizado, é necessária uma 

análise técnico-econômica pois os custos de perfuração e completação dos poços verticais e 

horizontais variam.   
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A Configuração com três poços injetores verticais (V-SAGD-3) também foi analisada 

a fim de verificar a eficiência das câmara de vapor formadas a partir da junção desses poços e 

compará-las com as configurações V-SAGD e SAGD. A Figura 5.35 mostra o Fator de 

recuperação para as três configurações analisadas para uma vazão de injeção de vapor de 200 

ton/dia.  

Figura 5.35 - Comparação entre os fatores de recuperação dos modelos SAGD padrão, V-

SAGD-2 e V-SAGD-3 para uma vazão de 200 ton/dia. 

 

 Observa-se que o modelo SAGD apresentou o maior fator de recuperação, isso 

acontece porque os poços horizontais apresentam uma maior área de contato ao longo do 

reservatório. A vazão de água no primeiro ano de produção também foi maior para este 

modelo devido a injeção de vapor em apenas um poço horizontal e devido ao efeito da 

drenagem gravitacional.  

Na configuração V-SAGD, com dois e três poços verticais, se obtém um menor fator 

de recuperação após os vinte anos de projeto em relação ao SAGD, assim como apresentaram 

também uma menor vazão de água, isso acontece porque a vazão de injeção é dividida entre 

dois ou três poços injetores, fazendo com que o efeito da drenagem gravitacional seja menos 
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pronunciado para poços verticais, ao contrários dos poços horizontais que percorrem todo o 

comprimento do reservatório.  

Para uma análise mais precisa entre o SAGD (1 poço injetor horizontal) e os modelos 

com dois e três poços injetores verticais (V-SAGD-2 e V-SAGD-3) foi realizado um 

planejamento fatorial 3³ totalizando 27 experimentos. Foram analisados três parâmetros, cada 

um com três níveis de valores, conforme os dados da Tabela 5.4 que mostra os intervalos de 

estudo das variáveis. 

Tabela 5.4 - Análise de sensibilidades. 

Parâmetros -1 0 1 

Configuração de poços injetores 1. Horiz 2 Vert. 3 Vert. 

Vazão de injeção de vapor (t/dia) 100 150 200 

Qualidade do vapor (%) 30 50 70 

 

A Figura 5.36 mostra o diagrama de Pareto construído para o quinto ano do processo 

SAGD. 

Figura 5.36 - Diagrama de Pareto para o quinto ano de projeto. 
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.Esse diagrama indica que a quantidade de poços verticais é o parâmetro 

individualmente mais influente no fator de recuperação nesse período, de forma negativa. 

Como o valor é negativo, isso indica que uma maior quantidade de poços verticais provoca 

uma redução do fator de recuperação. Por outro lado, o mesmo diagrama indica que quanto 

maior a vazão de injeção de vapor, maior será o fator de recuperação, pois o valor é positivo. 

O aumento da variável qualidade do vapor também provocou o aumento do fator de 

recuperação, porém, com uma influência menor.  

Dentre as interações dos parâmetros analisados, é possível verificar que as interações 

estatisticamente significativas foram: quantidade de poços verticais com vazão de injeção de 

vapor, quantidade de poços verticais com qualidade do vapor de forma linear e quadrática. A 

Figura 5.37 mostra as superfícies de resposta obtidas para cinco anos de projeto. 

Figura 5.37 - Superfície de resposta para o quinto ano de projeto, com as seguintes 

interações: (a) vazão de injeção de vapor e quantidade de poços verticais e (b) qualidade do 

vapor e quantidade de poços verticais. 

(a)                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o quinto ano de projeto, a superfície de resposta da interação entre a vazão de 

injeção de vapor e quantidade de poços verticais (Figura 5.37a) indica o maior fator de 

recuperação acontece para uma maior vazão de injeção de vapor e para uma menor 

quantidade de poços verticais, ou seja, o maior fator de recuperação seria obtido para a 

configuração SAGD padrão. Na Figura 5.37b pode ser observado que a maior resposta é 

obtida para uma menor quantidade de poços verticais e para uma qualidade de vapor 

intermediária, não tendo este parâmetro tanta influência nessa variável resposta. Isso se 

observa no gráfico quando o parâmetro apresenta um valor semelhante mesmo com a 
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variação do parâmetro quantidade de poços verticais. A Figura 5.38 mostra o diagrama de 

Pareto construído para o décimo ano do processo SAGD.  

Figura 5.38 - Diagrama de Pareto para o décimo ano do projeto. 

 

Nesse caso, a quantidade de poços verticais continua sendo o parâmetro isolado mais 

significativo, porém, seu valor foi reduzido para o décimo ano de projeto. A vazão de injeção 

de vapor continua influenciando positivamente o fator de recuperação e a qualidade de vapor 

obteve praticamente o mesmo vapor para esse período do projeto.  

 Dentre as interações, a quantidade de poços verticais e a qualidade do vapor 

proporcionaram o aumento do fator de recuperação, porém, a interação entre a quantidade de 

poços verticais e a vazão de injeção de vapor influenciaram negativamente a variável 

resposta. 

Para o décimo ano de projeto, a superfície de resposta da interação entre a vazão de 

injeção de vapor e quantidade de poços verticais (Figura 5.39a) indica o maior fator de 

recuperação acontece para uma maior vazão de injeção de vapor e para uma menor 

quantidade de poços verticais. Na Figura 5.39b observa-se que quanto maior a quantidade de 

poços verticais e com uma qualidade de vapor intermediária, se obtém as maiores repostas. A 

interação entre a vazão de injeção de vapor e qualidade do vapor (Figura 5.39c) mostra que 
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os valores intermediários, para ambos os parâmetros, provocam o aumento da variável 

resposta. 

Figura 5.39 - Superfície de resposta para o décimo ano de projeto, com as seguintes 

interações: (a) vazão de injeção de vapor e quantidade de poços verticais; (b) qualidade do 

vapor e quantidade de poços verticais e (c) vazão de injeção e qualidade do vapor 

                 (a)                                                                    (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       © 

                                                                    (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.40 mostra o diagrama de Pareto construído para o último ano do projeto 

SAGD.  
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Figura 5.40 - Diagrama de Pareto para o vigésimo ano do projeto. 

 

 

O diagrama indica que a quantidade de poços verticais continua influenciando 

negativamente o fator de recuperação, porém, foi um valor menor que pra cinco e dez anos 

de projeto. A vazão de injeção de vapor elevou o fator de recuperação, ou seja, quanto maior 

a vazão de injeção maior foi esse parâmetro.  

Dentre as interações, a quantidade de poços verticais com qualidade do vapor 

ocasionou o aumento da variável resposta, assim como a interação entre a quantidade de 

poços verticais com a vazão de injeção de vapor.  

Para o último ano do projeto, a superfície de resposta da interação entre a vazão de 

injeção de vapor e quantidade de poços verticais (Figura 5.41a) indica o maior fator de 

recuperação acontece para uma maior quantidade de poços verticais e para vazões de injeção 

de vapor intermediária e maior. Na Figura 5.41b observa-se que quanto menor a quantidade 

de poços verticais e com uma qualidade de vapor variando do mínimo ao máximo valor, se 

obtém as maiores repostas. Neste caso, as três qualidades do vapor utilizadas provocaram o 

aumento do fator de recuperação.  
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Figura 5.41 - Superfície de resposta para o vigésimo ano de projeto, com as seguintes 

interações: (a) vazão de injeção de vapor e quantidade de poços verticais e (b) qualidade do 

vapor e quantidade de poços verticais. 

(a)                                                                         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a análise de sensibilidades, verifica-se que do quinto ao último ano de projeto a 

quantidade de poços verticais foi reduzindo a influência negativa no fator de recuperação, por 

outro lado, a quantidade de vapor injetada também diminuiu a partir do décimo ano de 

projeto. O parâmetro qualidade do vapor não obteve uma grande influência nos resultados 

estatísticos observados.  

Com base no estudo de sensibilidades, foi realizada uma comparação inicial entre o 

processo SAGD com poços horizontais e o processo V-SAGD, com dois e três poços 

injetores verticais em sua configuração, respectivamente. Para cada modelo foram utilizadas 

as vazões de injeção de vapor de 50 ton/dia, 100 ton/dia, 200 ton/dia e 300 ton/dia. Um 

estudo técnico-econômico foi realizado em seguida. A quantidade de vapor injetada foi a 

mesma para todos os casos, proporcional e dividida entre os poços injetores. A Figura 5.42 

mostra a produção acumulada de óleo do SAGD padrão para as diferentes vazões de injeção 

de vapor analisadas. 
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Figura 5.42 - Produção Acumulada de Óleo para a configuração SAGD para diferentes 

vazões de injeção de vapor.  

 

Pode ser observado que a vazão de injeção de vapor de 200 ton/dia apresentou a 

maior produção acumulada de óleo. Isso acontece porque uma vazão maior, de 300 ton/dia, 

faz com que o vapor aqueça regiões do reservatório já aquecidas anteriormente, provocando a 

chegada mais rápida do vapor no poço produtor.  

A Figura 5.43 mostra a produção acumulada de óleo para as diferentes vazões de 

injeção de vapor para a configuração V-SAGD-2, com dois poços injetores verticais.  
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Figura 5.43 - Produção Acumulada de Óleo para a configuração V-SAGD-2 para diferentes 

vazões de injeção de vapor. 

 

A configuração V-SAGD-2, com dois poços injetores verticais, também apresentou 

uma boa produção acumulada de óleo quando se utiliza vazões de injeção a partir de 200 

ton/dia, tornando uma alternativa a ser aplicada em reservatório com essas características.  

A Figura 5.44 mostra a produção acumulada de óleo para as diferentes vazões de 

injeção de vapor para a configuração V-SAGD-3, com três poços injetores verticais.  
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Figura 5.44 - Produção Acumulada de Óleo para a configuração V-SAGD-3 para diferentes 

vazões de injeção de vapor. 

 

 A partir do décimo segundo ano de projeto a configuração V-SAGD-3, com vazões de 

injeção de 200 ton/dia e 300 ton/dia, apresentaram maiores produções acumuladas óleo em 

relação a configuração com dois poços injetores verticais (VSAGD-2). 

 Desta forma, como a perfuração e completação de um poço vertical é mais simples e 

de menor custo, se torna uma possível alternativa a utilização do método V-SAGD. Neste 

método os poços verticais, em conjunto, formam uma câmara de vapor similar a formada 

pelo poço horizontal. Sendo assim, as forças gravitacionais também atuam, favorecendo 

assim o aquecimento de uma larga área do reservatório e tornando o método possível de ser 

aplicado.  

A configuração SAGD, em projetos anteriores, apresenta uma boa eficiência e 

resultados de boas recuperações comprovados, porém, os custos da perfuração e completação 

desses poços podem fazer com que os projetos se tornem inviáveis economicamente, pois o 

comprimento dos poços horizontais atinge uma maior área da rocha reservatório. A 

substituição dos poços horizontais por verticais é uma decisão técnico-econômica e sua 

viabilidade será melhor discutida na análise econômica. 
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 A Tabela 5.5 mostra o fator de recuperação para cada configuração analisada para as 

vazões de injeção de 100 ton/dia, 200 ton/dia e 300/ton dia.  

Tabela 5.5 - Fatores de Recuperação (20° ano de projeto).  

Configuração/Qinj 
(ton/dia) 

Fator de 
Recuperação (%) 

SAGD Q=200 53.4 

V-SAGD-3 Q=200 49.5 

V-SAGD-3 Q=300 49.4 

SAGD Q=300 49.0 

SAGD Q=100 48.1 

V-SAGD-2 Q=300 40.0 

V-SAGD-2 Q=200 39.6 

V-SAGD-2 Q=100 31.2 

V-SAGD-3 Q=100 16.3 

 

A configuração SAGD, com poço injetor horizontal, apresentou o maior Fator de 

Recuperação para uma vazão de 200 ton/dia. Observa-se que as configurações V-SAGD-3 

com vazões de injeção de 200 ton/dia e 300 ton/dia apresentaram fatores de recuperação de 

aproximadamente 49 %. Para uma vazão menor, de 100 ton/dia, as configurações com 

injetores verticais apresentaram os menores FRs visto que a quantidade de vapor é 

insuficiente para alcançar o comprimento dos poços ao longo do reservatório. A configuração 

com dois poços injetores verticais (V-SAGD-2) apresentou fatores de recuperação entre 30 % 

e 40 %, pois neste caso o vapor não consegue ser distribuído uniformemente.  

  A Figura 5.45 mostra o cálculo do valor presente líquido para as configurações que 

obtiveram maiores fatores de recuperação: SAGD para uma vazão de 200 ton/dia, V-SAGD-

2 para uma vazão de 300 ton/dia e VSAGD-3 para uma vazão de 200 ton/dia.  
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Figura 5.45 – Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro as confgurações 

SAGD, VSAGD-2 e V-SAGD-3. 

 

 Através da Figura 5.45 pode ser observado os VPLs para as configurações com poços 

injetores verticais foram negativos. O aumento da quantidade de poços perfurados e o 

aumento da vazão de injeção de vapor faz com que os custos do projeto seja maior. 

Adicionalmente, a injeção de vapor em poços verticais não distribui o vapor de forma 

eficiente ao longo do compimento do poço produtor no SAGD, porém, é uma alternativa para 

projetos onde a perfuração de poços horizontais é dificultada.  

Foi realizada também uma comparação entre o processo SAGD e o modelo com seis 

poços injetores verticais (VSAGD-6) como mostra a Figura 5.46.  A vazão de injeção de 

vapor analisada, inicialmente, foi de 100 ton/dia. 
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Figura 5.46 - Produção Acumulada de Óleo das configurações SAGD, V-SAGD-2, V-

SAGD-3 e V-SAGD-6 para a vazão de injeção de vapor de 100 ton/dia.  

 

 Pode ser observado que o modelo padrão do SAGD apresentou uma maior produção 

acumulada de óleo devido ao poço injetor ser horizontal. Nas configurações com poços 

verticais, o modelo com três poços injetores apresentou a maior produção acumulada de óleo 

e o VSAGD-2 a menor, isso aconteceu porque essa quantidade de vapor é dividida entre os 

poços, não sendo suficiente para aquecer o reservatório como um todo.  

 A Figura 5.47 mostra a comparação entre o processo SAGD e os modelos com poços 

injetores verticais (V-SAGD-2, V-SAGD-3 e V-SAGD-6) para uma vazão de injeção de 

vapor de 300 ton/dia. Pode ser observado que, para maiores vazões de injeção, o modelo V-

SAGD-6 torna-se mais eficiente em relação à produção acumulada de óleo, pois neste caso 

mais vapor é injetado nos poços do que o modelo com 100 ton/dia de injeção. Para maiores 

vazões o calor se distribui de forma mais uniforme entre os seis poços, porém, 

economicamente os custos se elevam pois aumenta-se os custos com a perfuração de mais 

poços, é esperado, então, um aumento no valor presente líquido (VPL).  
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Figura 5.47 - Produção Acumulada de Óleo das configurações SAGD, V-SAGD-2, V-

SAGD-3 e V-SAGD-6 para a vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia. 

 

 A Figura 5.48 mostra a distribuição da temperatura no reservatório para os modelos 

analisados. Pode ser observado que, no primeiro ano de projeto, o modelo com seis poços 

verticais provocou o aquecimentos de uma grande área dos poços verticais. O modelo padrão 

do SAGD, aqueceu o poço de forma uniforme mas não alcançou a mesma temperatura do 

modelo V-SAGD-6. No décimo ano de projeto, o V-SAGD-6 aqueceu uma grande área do 

reservatório, alcançando as extremidades deste ao contrário do modelo SAGD. Neste modelo 

parte do reservatório permaneceu sem contato com o vapor. No vigésimo ano de projeto, o 

SAGD apresente uma maior temperatura, ao mesmo tempo que o V-SAGD-6 tem uma menor 

temperatura mas uma maior distribuição do vapor. Essa maior distribuição do vapor faz com 

que uma maior parte do reservatórios seja aquecida, aumentando assim a produção de óleo.  
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Figura 5.48 – Comparação da distribuição da temperatura entre os modelos V-SAGD-6 e 

SAGD.  

 

 Nos projetos de injeção de vapor, o aumento da quantidade de poços proporciona um 

aumento nos custos de perfuração e completação, influenciando, assim, a relação econômica 

do projeto. Portanto, a utilização do VSAGD-6, é mais eficiente em termos de produção 

acumulada de óleo, porém, devido ao aumento no número de poços injetores, essa 

configuração apresentará, provavelmente, um elevado custo de aplicação.  
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5.5.4 Análise de sensibilidades dos parâmetros econômicos: custo do vapor, preço do 

petróleo e configuração de poços 

A análise econômica de um projeto compreende diferentes cálculos dos custos e 

receitas envolvidos na operação. Os custos envolvidos em um projeto de injeção de vapor são 

elevados. A análise de diferentes configurações faz com que a análise econômica seja aliada 

à técnica para se obter uma maior economicidade do projeto. A mudança de configuração 

horizontal do poço para vertical já representa um ganho na perfuração e completação do 

poço, assim como influencia em diversas outras variáveis envolvidas. O custo do vapor e o 

preço do petróleo devem ser analisados para se verificar a aplicabilidade do projeto em 

diferentes cenários econômicos e configurações de poços.  

Foi realizada uma análise de sensibilidades dos parâmetros relacionados ao cálculo do 

valor presente líquido. Os parâmetros analisados foram: custo do vapor; preço do petróleo e a 

configuração dos poços. Essas configurações são: V-SAGD-2 com dois poços injetores 

verticais (-1), V-SAGD-3 com três poços injetores verticais (0) e o modelo do SAGD com 

um poço injetor horizontal (1). A Tabela 5.6 mostra os parâmetros e níveis analisados. A 

análise foi realizada para as vazões de injeção de vapor, inicialmente, de 100 ton/dia e 200 

ton/dia.  

Tabela 5.6 - Parâmetros e níveis analisados na análise de sensibilidades do processo SAGD.                                                                        

Parâmetros -1 0 1 

Custo do vapor (US$) 14 18 22 

Preço do Petróleo (US$) 28 46 64 

Configuração dos poços injetores 
2 Injetores 

Verticais 

3 Injetores 

Verticais 

1 Injetor 

Horizontal 

 

 As Tabelas 5.7 e 5.8 mostram os VPLs obtidos na análise de sensibilidades em ordem 

decrescente de valores do VPL. Pode ser observado na Tabela 5.7 que os maiores VPLs 

foram obtidos para o modelo padrão do SAGD. Para essa vazão de injeção de vapor, o 

modelo com dois injetores verticais só passa a ser viável para um preço de barril de petróleo 

de 64,00 dólares. A configuração com três injetores verticais não apresentou nenhum valor 

positivo de VPL, não sendo uma alternativa viável para vazões de 100 ton/dia.  
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Tabela 5.7 – VPLs máximos para a vazão de 100 ton/dia. 

Qinj. = 100 ton/dia 

Custo Vapor 
(US$) 

Preço Petróleo 
(US$) 

Conf. Poços 
VPL Máximo 

(US$) 
Tempo 

14 64.00 SAGD 8,604,172.83 Ano 20 

18 64.00 SAGD 7,687,806.70 Ano 20 

14 46.00 SAGD 3,881,740.78 Ano 19 

18 46.00 SAGD 3,008,582.33 Ano 14 

22 46.00 SAGD 2,192,720.51 Ano 12 

22 64.00 SAGD 2,192,720.51 Ano 12 

14 64.00 V-SAGD-2 1,891,952.99 Ano 20 

18 64.00 V-SAGD-2 975,586.87 Ano 20 

14 64.00 V-SAGD-3 -138,765.93 Ano 20 

14 28.00 SAGD -608,061.86 Ano 10 

14 46.00 V-SAGD-2 -676767.6053 Ano 18 

18 64.00 V-SAGD-3 -1,055,132.06 Ano 20 

18 28.00 SAGD -1,301,064.63 Ano 8 

18 46.00 V-SAGD-2 -1,524,238.75 Ano 12 

22 28.00 SAGD -1,881,534.26 Ano 6 

22 46.00 V-SAGD-2 -2,163,080.74 Ano 6 

22 64.00 V-SAGD-2 -2,163,080.74 Ano 6 

14 46.00 V-SAGD-3 -2,177,395.97 Ano 17 

14 28.00 V-SAGD-3 -2,212,952.84 Ano 1 

18 28.00 V-SAGD-2 -2,340,257.19 Ano 1 

22 28.00 V-SAGD-2 -2,467,561.54 Ano 1 

18 46.00 V-SAGD-3 -2,696,566.46 Ano 2 

14 28.00 V-SAGD-2 -2,716,090.11 Ano 1 

22 46.00 V-SAGD-3 -2,814,152.22 Ano 1 

22 64.00 V-SAGD-3 -2,814,152.22 Ano 1 

18 28.00 V-SAGD-3 -2,843,394.46 Ano 1 

22 28.00 V-SAGD-3 -2,970,698.81 Ano 1 

 

 A Tabela 5.8 mostra os valores obtidos do VPL para uma vazão de injeção de vapor 

de 200 ton/dia.  
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Tabela 5.8 – VPLs máximos para a vazão de 200 ton/dia. 

Qinj. = 200 ton/dia 

Custo 
Vapor (US$) 

Preço Petróleo 
(US$) 

Conf. Poços 
VPL Máximo 

(US$) 
Tempo 

14 64.00 SAGD 10,477,847.29 Ano 10 

18 64.00 SAGD 9,066,090.53 Ano 8 

22 64.00 SAGD 7,810,090.39 Ano 7 

14 46.00 SAGD 4,471,477.62 Ano 7 

18 46.00 SAGD 3,286,570.54 Ano 5 

14 64.00 V-SAGD-3 3,193,545.44 Ano 20 

22 46.00 SAGD 2,305,059.53 Ano 5 

18 64.00 V-SAGD-3 1,433,832.03 Ano 13 

14 64.00 V-SAGD-2 1,297,941.87 Ano 10 

18 64.00 V-SAGD-2 -79,322.00 Ano 7 

22 64.00 V-SAGD-3 -119,287.99 Ano 10 

14 28.00 SAGD -883,039.78 Ano 3 

14 46.00 V-SAGD-3 -1,039,997.77 Ano 10 

22 64.00 V-SAGD-2 -1,221,209.19 Ano 6 

18 28.00 SAGD -1,551,568.09 Ano 3 

14 46.00 V-SAGD-2 -1,635,070.41 Ano 5 

22 28.00 SAGD -2,220,096.41 Ano 3 

18 46.00 V-SAGD-3 -2,272,459.17 Ano 5 

18 46.00 V-SAGD-2 -2,447,982.26 Ano 1 

22 46.00 V-SAGD-2 -2,702,590.95 Ano 1 

14 28.00 V-SAGD-2 -2,744,323.93 Ano 1 

18 28.00 V-SAGD-2 -2,998,932.63 Ano 1 

22 46.00 V-SAGD-3 -3,117,249.26 Ano 1 

14 28.00 V-SAGD-3 -3,142,782.59 Ano 1 

22 28.00 V-SAGD-2 -3,253,541.32 Ano 1 

18 28.00 V-SAGD-3 -3,397,391.29 Ano 1 

22 28.00 V-SAGD-3 -3,651,999.98 Ano 1 

 

Para essa vazão, observa-se a configuração padrão do SAGD continua apresentando 

os maiores VPLs, sendo a mais rentável economicamente. Porém, no caso de maiores vazões 

de injeção, observa-se que os modelos V-SAGD-2 e V-SAGD-3 tornam-se viáveis e 

apresentam VPLs positivos para o preço do barril de petróleo de 64,00 dólares e para o custo 

do vapor de 14,00 e 18,00 dólares. Desta forma, a partir dessa vazão de injeção, podem ser 

obtidos modelos com uma boa razão econômica quando se utilizam poços verticais em 

relação aos poços horizontais da configuração padrão do SAGD. 
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A Figura 5.49 mostra o diagrama de Pareto construído em função do valor do VPL 

máximo de cada ano do projeto, para uma vazão de injeção de vapor de 100 ton/dia.  

Figura 5.49 - Diagrama de Pareto em relação ao VPL máximo para uma vazão de 100 ton/dia 

de vapor. 

VPL máximo – Q = 100 ton/dia 

 

Observa-se que o parâmetro configuração dos poços é o parâmetro individualmente 

mais influente. Neste caso, para o máximo valor desse parâmetro, que representa a 

configuração SAGD (1), se obtém o maior VPL. 

O segundo parâmetro mais influente foi o preço do petróleo. O aumento do preço do 

barril ocasiona um aumento na variável resposta, que é o VPL. O custo do vapor aparece em 

seguida provocando uma diminuição no valor presente líquido, isso acontece porque quando 

se aumenta os custos do vapor ocorre a diminuição da relação entre despesas e receitas, 

reduzindo a lucratividade do projeto. Dentre as interações,  o preço do petróleo e o custo do 

vapor provocou o aumento do VPL e, por outro lado, a relação entre a configuração de poços 

e o preço do petróleo ocasionou a diminuição dessa variável.  

A superfície de resposta da interação entre o preço do petróleo e configuração de 

poços (Figura 5.50a) indica que o maior VPL acontece para uma maior configuração de 

poços, no caso o SAGD padrão, e o maior preço do barril de petróleo para a vazão de 100 
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ton/dia de vapor injetada. Na Figura 5.50b pode ser observado que a maior resposta é obtida 

para um maior preço do petróleo aliado a um menor custo do vapor.  

Figura 5.50 - Superfície de resposta do VPL com as seguintes interações: (a) preço do 

petróleo e configuração de poços e (b) preço do petróleo e custo do vapor para uma vazão de 

100 ton/dia de vapor. 

VPL Máximo – Q = 100 ton/dia 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                             (b) 

 Portanto, para uma vazão de 100 ton/dia, o parãmetro preço do petróleo é mais 

relevante no aumento do VPL se comparado ao custo do vapor.  

Análise do valor presente líquido  

 Na análise econômica, através do vapor presente líquido, foi realizada uma 

comparação da relação do preço do barril de petróleo com o custo do vapor para as vazões de 

injeção de 100 ton/dia e 200 ton/dia.  

� Em relação ao preço do petróleo 

Para a análise do valor presente, as Figuras 5.51 e 5.52 mostra o comportamento do 

VPL em função do preço do barril de petróleo para os valores mínimo de 28 dólares e 

máximo de 64 dólares para uma vazão de injeção de 100 ton/dia.  

De acordo com a Figura 5.51 observa-se que todos os valores de VPL foram 

negativos. Isso acontece porque o preço do barril em 28 dólares inviabiliza os projetos 
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utilizando a tecnologia do SAGD, tanto com poços verticais como horizontal. O custo do 

vapor foi mantido no valor intermediário de 18 dólares. O maior VPL encontrado foi para o 

SAGD convencional.  

Figura 5.51 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro preço do barril de 

petróleo de 28 dólates e para uma vazão de 100 ton/dia.  

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.52 apresenta o VPL para o maior valor de preço do barril, 64 dólares. 

Observa-se que o modelo padrão do SAGD apresentou o maior valor de VPL, em seguida se 

observa a configuração com dois poços injetores verticais com VPL positivo a partir do sexto 

ano de produção. Nesse caso, a utilização de injetores verticais seria uma alternativa viável 

de ser aplicada já que apresenta um retorno econômico positivo. A configuração com três 

poços injetores apresentou um VPL negativo e seria inviável de ser utilizada para uma vazão 

de 100 ton/dia.  
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Figura 5.52 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro preço do barril de 

petróleo de 64 dólares e para uma vazão de 100 ton/dia.  

 

 

 

 

 

 

 

� Em relação ao custo do vapor 

A Figura 5.53 apresenta o VPL para o maior valor do custo do vapor (14 dólares) e para 

uma vazão de injeção de 100 ton/dia. Observa-se que o modelo padrão do SAGD apresentou 

o maior valor de VPL. A configuração com dois e três poços injetores verticais, porém, 

apresentou VPL negativo para essas condições.   

Figura 5.53 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro custo do vapor de 

14 dólares e para uma vazão de 100 ton/dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 Quando se aumenta o custo do vapor, o VPL tem seu valor reduzido, conforme 

mostra a Figura 5.54.  
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Figura 5.54 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro custo do vapor de 

22 dólares e para uma vazão de 100 ton/dia.  

.  

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.55 mostra o diagrama de Pareto construído em função do valor do VPL 

máximo de cada ano do projeto, para uma vazão de injeção de vapor de 200 ton/dia. 

Figura 5.55 - Diagrama de Pareto em relação ao VPL máximo para uma vazão de 200 ton/dia 

de vapor. 

VPL Máximo – Q = 200 ton/dia 
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 Observa-se que o parâmetro preço do petróleo é o parâmetro individualmente mais 

influente para vinte anos de projeto. Neste caso, para o máximo valor desse parâmetro, que 

representa o valor de 64 dólares, se obtém o maior VPL. O segundo parâmetros mais 

influente foi a configuração de poços. Neste caso a configuração padrão do SAGD representa 

o maior VPL e a configuração com três poços, o menor. O custo do vapor provocou uma 

diminuição no valor presente líquido, isso acontece porque quando se aumenta os custos do 

vapor, se reduz a lucratividade do projeto pois este parâmetro representa uma alta despesa.  

Observa-se que para menores vazões (100 ton/dia), o parâmetro mais influente 

consiste na configuração dos poços e para uma vazão de 200 ton/dia, o preço do petróleo. 

Isso acontece porque para menores vazões o vapor não consegue se dissipar ao longo do 

reservatório o suficiente para se propagar, sendo a configuração com poços horizontais a 

mais viável economicamente. Já para maiores vazões, o preço do barril de petróleo têm uma 

maior influência no VPL, já que algumas configurações com poços verticais passam a ter um 

VPL positivo, fazendo com que sejam configurações possíveis de serem aplicadas. 

Dentre as interações,  o preço do petróleo e a configuração de poços provocou o 

aumento do VPL e, por outro lado, a relação entre a configuração de poços e o preço do 

petróleo ocasionou a diminuição dessa variável.  

A superfície de resposta da interação entre o preço do petróleo e configuração de 

poços (Figura 5.56a) indica que o maior VPL acontece para uma maior configuração de 

poços, no caso o SAGD padrão, e o maior preço do barril de petróleo para a vazão de 200 

ton/dia de vapor injetada. Na Figura 5.56b pode ser observado que a maior resposta é obtida 

para um maior preço do petróleo aliado a um menor custo do vapor.  
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Figura 5.56 - Superfície de resposta do VPL com as seguintes interações: (a) preço do 

petróleo e configuração de poços e (b) preço do petróleo e custo do vapor para uma vazão de 

200 ton/dia de vapor. 

VPL Máximo – Q = 200 ton/dia 

 

 

 

 

 

 

 (a)                                                                                             (b) 

Análise do valor presente líquido – Q 200 ton/dia 

� Em relação ao preço do petróleo 

Para a análise do valor presente, as Figuras 5.57 e 5.58 mostram o comportamento do 

VPL em função do preço do barril de petróleo para os valores mínimo de 28 dólares e 

máximo de 64 dólares para uma vazão de 200 ton/dia. O custo do vapor foi mantido no valor 

intermediário de 18 dólares.  

De acordo com a Figura 5.57 observa-se que o SAGD padrão apresentou uma curva 

de VPL positivo para essa vazão. Por outro lado, as configurações com poços injetores 

verticais, ambas apresentaram VPL negativo ao longo dos vinte anos de projeto. Isso 

acontece porque quando se injeta vapor nos poços verticais, este não consegue varrer uma 

grande área do reservatório, ficando concentrado próximo aos poços. O baixo preço do barril 

contribui para a diminuição do VPL.  
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Figura 5.57 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro preço do barril de 

petróleo de 28 dólates e para uma vazão de 200 ton/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da Figura 5.58 se observa que quando aumenta-se o preço do barril de 28,00 

dólares para 64,00 dólares, o SAGD padrão continua obtendo as melhores curvas de VPL 

mas, agora, o modelo com dois poços injetores verticais torna-se viável economicamente 

para esta vazão.  

Figura 5.58 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro preço do barril de 

petróleo de 64 dólates e para uma vazão de 200 ton/dia.  

 

 

 

 

 

 

 

Para vazões a partir de 200 ton/dia, para a configuração com três poços injetores, a 

configuração com três poços injetores verticais apresenta uma maior eficiência térmica pois 

trata-se de três poços distribuindo o vapor injetado. Para a vazão de 200 ton/dia e o preço do 

barril de 64,00 dólares, essa configuração apresenta um VPL positivo, fazendo com que este 
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projeto seja possível de ser aplicado. A configuração com dois poços injetores verticais 

apresentou uma menor eficiência térmica por possui menos pontos de injeção de vapor, 

tornando a relação entre custos e receitas negativa.  

� Em relação ao custo do vapor 

A Figura 5.59 apresenta o VPL para o menor valor do custo do vapor de 14 dólares,  

para uma vazão de injeção de 200 ton/dia. Observa-se que o modelo padrão do SAGD 

apresentou o maior valor de VPL. A configuração com dois  e três injetores verticais, porém, 

apresentou VPL negativo para essas condições similar ao modelo com 100 ton/dia de injeção 

de vapor.   

Figura 5.59 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro custo do vapor de 

14 dólares e para uma vazão de 200 ton/dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.60 apresenta o VPL para o maior valor do custo do vapor (22 dólares),  

para uma vazão de injeção de 200 ton/dia. Observa-se que o modelo padrão do SAGD 

apresentou um VPL positivo apenas até o décimo sétimo ano de projeto, a partir daí o método 

torna-se inviável economicamente, sendo o VPL máximo obtido no quinto ano de projeto. A 

configuração com dois e três injetores verticais apresentou VPL negativo para essas 

condições, sendo o modelo com três injetores mais viável em relação ao modelo com dois 

injetores.   
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Figura 5.60 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro custo do vapor de 

22 dólares e para uma vazão de 200 ton/dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise econômica de um projeto leva em consideração diferentes fatores 

econômidos, dentre eles as receitas e as despesas. O cálculo do Valor Presente Líquido 

depende também dos valores de produção de um campo e de valores econômicos como preço 

do barril de petróleo e custo do vapor.  

A Figura 5.61 mostra o valor presente líquido para a configuração SAGD com poço 

injetor horizontal (SAGD) em função do preço do barril de petróleo. A vazão de 100 ton/dia 

foi a maior curva de VPL encontrada para esta configuração. Para todas as análises o custo 

do vapor foi mantido como intermediário (18 dólares).  

Pode ser observado que no padrão do SAGD, um pequeno aumento no preço do barril 

ocasiona um grande aumento no VPL. Sendo assim, quando houver aumentos no valor do 

barril de petróleo, projetos podem se tornar viáveis economicamente.  
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Figura 5.61 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro preço do barril de 

petróleo, para a configuração SAGD.  

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.62 mostra o valor presente líquido para a configuração com dois injetores 

de vapor verticais (V-SAGD-2) em função do preço do barril de petróleo. A vazão de 100 

ton/dia foi a maior curva de VPL encontrada para esta configuração. Pode ser observado que 

a partir do segundo ano de projeto a configuração V-SAGD-2 torna-se viável 

economicamento, obtendo um VPL positivo para o preço do barril a partir de 64 dólares. Isso 

faz com que essa configuração seja uma alternativa quando poços horizontais, por exemplo, 

não puderem ser perfurados.  

Figura 5.62 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro preço do barril de 

petróleo, para a configuração V-SAGD-2.  
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A Figura 5.63 mostra o valor presente líquido para a configuração com três injetores 

de vapor verticais (V-SAGD-3) em função do preço do barril de petróleo. Pode ser observado 

que para todos os valores de barril de petróleo o VPL permaneceu negativo. Desta forma, a 

configuração com três poços injetores verticais não representa uma boa alternativa 

considerando esses parâmetros econômicos.  

Figura 5.63 - Valor presente líquido (VPL) versus tempo para o parâmetro preço do barril de 

petróleo, para a configuração V-SAGD-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portanto, pode ser concluído que o SAGD, em sua forma original, pode ser aplicado 

nos projetos de injeção de vapor, para baixas e altas vazões pois se obtém um VPL positivo 

na maioria dos casos analisados, para diferentes preços de petróleo e custo do vapor. Para 

uma vazão de 100 ton/dia, o modelo V-SAGD-2, foi rentável para um preço de barril de 

petróleo em torno de 64 dólares. Dessa forma, dependendo dos valores desse parâmetro ao 

longo do tempo, a substituição do poço injetor horizontal pelos poços injetores verticais pode 

representar uma alternativa economicamente viável.  

Para vazões de injeção de vapor de 200 ton/dia, a configuração com três poços 

injetores verticais apresentou VPLs positivos para maiores valores de barril de petróleo. 

Neste caso, o valor do barril teve uma maior influência no VPL do que para baixas vazões.  

Portanto, considerando a oscilação da economia, um projeto com a tecnologia SAGD 

pode se tornar viável ou não a depender do custo do vapor e do preço do petróleo do período 

analisado. 
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6 Conclusões e recomendações 

Neste capítulo encontram-se as conclusões do trabalho realizado, assim como as 

recomendações para trabalhos futuros. 

6.1 Conclusões 

� O modelo de simulação numérica deve considerar as perdas de carga e calor ao longo do 

poço injetor, pois quando essas perdas são consideradas existe uma não uniforme distribuição 

do vapor ao longo do reservatório, provocando uma redução na produção acumulada final de 

óleo, provocando uma superestimada na produção de óleo. 

� Na análise das distâncias verticais, a distância de 15 m apresentou uma maior produção 

acumulada de óleo em relação às menores distâncias de 5 e 10 m. Isso acontece porque o 

óleo do nordeste brasileiro é menos viscoso e uma maior distância vertical favorece o 

espalhamento e uniformidade da câmara de vapor. 

� A configuração SAGD com poço injetor horizontal apresentou a maior produção acumulada 

de óleo em relação ao modelo com injetores inclinados. Isso acontece porque os poços na 

configuração horizontal faz com que uma parte maior do reservatório seja aquecida de forma 

uniforme. 

� Para vazões de injeção de vapor a partir de 200 ton/dia, quando se utilizou a configuração 

com poços injetores deslocados em relação ao poço produtor (W-SAGD), foi observado um 

ganho na produção acumulada de óleo e a formação de uma câmara de vapor maior, como 

resultado da junção das câmaras dos poços injetores, isso provocou uma maior área de 

contato entre o vapor e o óleo frio do reservatório. 

 

� A configuração com poços injetores deslocados (W-SAGD), com uma separação de 25 

metros entre eles, apresentou uma maior antecipação na produção acumulada de óleo do 

oitavo ao décimo segundo ano de produção quando a vazão de injeção foi de 200 ton/dia. 

 

� Na análise do W-SAGD, para baixas vazões de injeção de vapor, até 100 ton/dia, o SAGD 

convencional, com poços horizontais paralelos, foi o método que apresentou a maior 

produção acumulada de óleo em vinte anos de projeto. 
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� Na configuração com poços injetores deslocados em relação ao produtor (W-SAGD), as 

distâncias de separação entre os poços injetores de 25m e 50m fizeram com que as câmaras 

de vapor, a partir do segundo ano de produção, se fundissem e formassem uma câmara maior 

e mais efetiva.  

 

� Na análise das configuração com poços injetores verticais, a distância de 13 m entre o final 

dos poços injetores e o poço produtor apresentou a maior produção acumulada de óleo. 

� Em relação as configurações com poços verticais, foi concluído que o modelo SAGD 

apresentou o maior fator de recuperação, isso acontece porque os poços horizontais 

apresentam uma maior área de contato ao longo do reservatório. 

� Para o modelo SAGD, na análise da vazão de injeção de vapor, foi observado que a vazão de 

200 ton/dia apresentou a maior produção acumulada de óleo. Isso aconteceu porque uma 

vazão maior, de 300 ton/dia, faz com que o vapor aqueça regiões do reservatório já aquecidas 

anteriormente, provocando a chegada mais rápida do vapor no poço produtor.  

� A configuração V-SAGD-2, com dois poços injetores verticais, apresentou uma elevada 

produção acumulada de óleo quando se utilizou vazões de injeção a partir de 200 ton/dia, 

sendo possível sua aplicação em reservatório com as características estudadas. 

� A partir do décimo segundo ano de projeto a configuração V-SAGD-3, com vazões de 

injeção de 200 ton/dia e 300 ton/dia, apresentaram maiores produções acumuladas óleo em 

relação a configuração com dois poços injetores verticais (VSAGD-2) devido a maior 

quantidade de poços injetores. 

� Os VPLs para as configurações com poços injetores verticais foram negativos. O aumento da 

quantidade de poços perfurados e o aumento da vazão de injeção de vapor fez com que os 

custos do projeto se tornassem elevados.  

� A injeção de vapor em poços verticais não distribui o vapor de forma eficiente ao longo do 

compimento do poço produtor no SAGD, porém, pode representar uma alternativa para 

projetos onde a perfuração de poços horizontais é dificultada.  

� A configuração com seis poços injetores verticais (V-SAGD-6) apresentou uma maior 

produção acumulada de óleo em relação as configurações, com dois e três poços injetores 

verticais, para a vazão de injeção de vapor de 300 ton/dia, onde o vapor foi melhor 

distribuído ao longo do reservatório. 
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� Na análise econômica, o modelo padrão do SAGD apresentou os maiores VPLs, tanto pra 

uma vazão de 100 ton/dia como para uma vazão de 200 ton/dia. 

� Para menores vazões, de 100 ton/dia, um maior preço do barril de petróleo viabiliza os 

projetos com dois poços injetores verticais. Os menores VPLs foram obtidos para uma 

configuração com três poços injetores verticais. Essa configuração faz com que o vapor 

permaneça concentrado nos poços verticais e não se propague totalmente ao longo do 

reservatório, fazendo com que boa parte do óleo não entre em contato com o vapor. 

� Para a vazão de 200 ton/dia, o SAGD padrão também apresentou os maiores VLPs. Para 

um maior preço de barril (64 dólares), a configuração com dois poços injetores (VSAGD-2) 

apresentou um retorno econômico a partir do quarto ano de projeto.  

� A configuração com três injetores verticais, para todos os valores do petróleo analisados, 

apresentou VPLs negativos.  
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6.2 Recomendações 

A partir desse estudo, podem ser recomendados como trabalhos futuros: 

� Realizar um estudo da eficiência térmica do processo SAGD; 

� Realizar um estudo da energia envolvida no processo SAGD; 

� Analisar as configurações de poços estudadas para reservatórios com capa de gás e 
aquífero; 

� Examinar a influência de outras configurações de poços; 

� Investigar a influência de diferentes viscosidades na produção acumulada de óleo para 
diferentes configurações de poços no SAGD; 

� Realizar um estudo da injeção alternada de vapor e água no SAGD; 

� Ajustar os modelos, de acordo com a obtenção de dados experimentais, a fim de 

torna-los mais práticos; 

� Estudar outras variações do SAGD existentes na literatura; 

� Poço injetor horizontal e produtores verticais; 

� Realizar um estudo do impacto ambiental na utilização de poços horizontais no 

processo SAGD; 

� Estudar a configuração com um poço injetor vertical e um poço produtor horizontal. 
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8 Anexo I - Modelo matemático do escoamento de fluidos  

 
Para realizar uma modelagem de reservatório, faz-se necessário a construção de um 

modelo matemático do sistema. Para modelar o escoamento dos fluídos do reservatório 

utilizam-se equações difíceis de serem resolvidas analiticamente. Devido a isso, fazem-se 

necessárias aproximações para colocar essas equações em uma forma adequada, como 

realizando a discretização, para a solução em computadores. Esse conjunto de equações 

modificadas formam o modelo numérico.  

Geometricamente, o modelo numérico para um reservatório de petróleo corresponde a 

uma malha tridimensional que discretiza o espaço físico estimado do reservatório. Nesse 

modelo o reservatório é dividido em pequenas regiões ou blocos e no interior dessas regiões 

as propriedades de rocha e fluido são consideradas constantes. Dessa forma, as equações de 

conservação podem ser discretizadas para representar o fluxo para dentro e para fora dessas 

regiões (SANTANA, 2005). 

 
8.1 Equação da continuidade  

Um volume de controle corresponde a um contorno conhecido no espaço. Fluxo de 

massa, de quantidade de movimento e de energia podem atravessar o volume de controle. A 

quantidade da matéria no volume de controle pode variar com o tempo, mas a sua forma é 

fixa (NETTO, 2003). A Figura 8.1 descreve um volume de controle. 

Figura 8.1 – Volume de controle. 

 

Fonte: Adaptado de Aziz e Settari, 1979. 

A equação da continuidade de matéria é representada basicamente pela equação de 

balanço de materiais. Uma equação de continuidade expressa sempre uma lei de conservação 

de alguma grandeza. No caso de reservatórios de petróleo, a grandeza que se conserva é a 

massa do fluido e o calor no interior das rochas (SANTANA, 2005).  
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 Quando se utiliza o conceito de volume de controle, deve-se considerar o balanço de 

massa que entra e sai do volume de controle. Considere um volume de controle, conforme 

ilustrado na Figura 8.1. A resultante final do fluxo de massa através da superfície de controle 

deve ser igual à variação de massa no interior do volume de controle, conforme ilustra a 

Equação 8.1 (NETTO, 2003). 

ssseee
c uAuA

dt

vd ρρρ
−=

)(

                      (Equação 8.1)                         

Como o volume de controle cv é fixo, tem-se: 

c

ssseee

v

uAuA

dt

d ρρρ −
=

                        (Equação 8.2)                         

No caso de um escoamento em tubulação, e considerando um volume de controle de 

comprimento infinitesimal, pode-se escrever: 
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ou ainda: 
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Para um escoamento tridimensional, pode-se mostrar que a equação de conservação da massa 

se escreve: 
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            (Equação 8.5)
 

A expressão acima é também conhecida como equação da continuidade. 
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8.2 Equação de Darcy  

A lei de Darcy é a etapa seguinte na dedução da equação da difusividade. Essa lei 

relaciona a velocidade aparente do fluido com os gradientes de pressão, ou mais 

genericamente, com os gradientes de potencial, através da Equação 8.6 (ROSA et el, 2006).  

                                              s

k
v s

s ∂
Φ∂−=

µ
γ

                                              (Equação 8.6)
 

onde s é a trajetória de fluxo qualquer, Ks é a permeabilidade do meio poroso na 

direção do fluxo, γ o peso específico do fluido, µ a viscosidade do fluido e ɸ o potencial de 

fluxo. Usando a lei de Darcy, as velocidades aparentes nas três direções de fluxo são dadas 

pelas seguintes expressões: 

                                                        x

k
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x ∂
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                                              (Equação 8.7) 

                                                        y

k
v y

y ∂
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γ

                                               (Equação 8.8) 

                                                        z

k
v z

z ∂
Φ∂−=

µ
γ

                                               (Equação 8.9) 

Ao se introduzir as expressões de velocidade na equação da continuidade, obtém-se 

uma nova forma para a equação diferencial de escoamento, representada pela Equação 8.10.  
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                           (Equação 8.10) 

Nos casos em que os efeitos gravitacionais sobre o fluxo são desprezíveis (fluxo 

horizontal), o potencial pode ser substituído pelo quociente entre a pressão e o peso específico 

do fluido (p/γ), resultando na Equação 8.11, uma equação diferencial para escoamento do 

fluidos. 
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8.3 Equação de Estado 

Neste ponto são introduzidas na equação diferencial do escoamento as equações de 

estado, isto é, que representam as compressibilidades dos fluidos e da rocha.  Para o caso de 

fluxo de líquidos pode-se usar a equação da compressibilidade dos fluidos, representada pela 

Equação 8.12.  

                                                         P
c

∂
∂= ρ

ρ
1

                                                      (Equação 8.12) 

Essa Equação 8.12 pode ser desdobrada em função de x, y, z e t para ser incorporada à 

Equação 8.11, obtendo-se as igualdades: 
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                                                           (Equação 8.14) 

                                              zcz
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∂
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                                                          (Equação 8.15) 

A utilização das expressões dadas nas Equações 8.13, 8.14 e 8.15  na Equação 8.12 resulta na 

Equação 8.16.  
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                            (Equação 8.16) 

onde c é a compressibilidade do líquido. 

O desenvolvimento do lado direito da Equação 8.16 resulta na Equação 8.17. 

                                                    
( )

ttt ∂
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                                        (Equação 8.17) 

A partir da Equação 8.17 e da definição de compressibilidade efetiva, podem ser 

obtidas as expressões: 
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                                                            (Equação 8.18) 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                                              
 

 

Glydianne Mara Diógenes Fernandes                                                                                                                 146 

e 

                                             t
c

t f ∂
∂=

∂
∂ ρφφ

                                                            (Equação 8.19) 

Cuja combinação resulta em: 

                                          tc
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                                                          (Equação 8.20) 

Assim, a substituição da Equação 8.20 na Equação 8.17, resulta em: 
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                                                   (Equação 8.21) 

Sendo a compressibilidade total  (ct = c+cf), a Equação 8.21 pode ser escrita como:  
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                                                             (Equação 8.22) 

E a substituição da Equação 8.22 na Equação 8.16 resulta na equação diferencial: 
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                               (Equação 8.23) 

Considerando-se a compressibilidade e a viscosidade do fluido constantes, a Equação 

8.23 pode ser simplificada para: 
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                                             (Equação 8.24) 

Para um meio poroso homogêneo e isotrópico as permeabilidades nas três direções são 

iguais. Neste caso reduz-se a:  
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                                                              (Equação 8.25) 

Em termos de pressão, obtém-se: 
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                                                      (Equação 8.28) 

Realizando as substituições pertinentes, obtém-se e equação 8.29:  
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 Tanto a compressibilidade do líquido como os gradientes de pressão são em geral 

valores muito pequenos, de modo que quando elevados ao quadrado resultam em termos 

desprezíveis. Assim, considera-se que:  

0
2

2 →








∂
∂
x

p
c ρ

      
0

2

2 →








∂
∂
y

p
c ρ

     
0

2
2 →









∂
∂
z

p
c ρ

                                       (Equação 8.30) 

Após essa simplificação, a equação diferencial do escoamento, em termos de pressão, 

apresenta a forma da Equação 8.31, conhecida como equação da difusividade hidráulica: 
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                                               (Equação 8.31) 

Sendo a constante de difusividade hidráulica representada pela Equação 8.32: 
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                                                                   (Equação 8.32) 

Sendo simplificada, a equação da difusividade hidráulica pode ser reescrita como: 
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Para o fluxo Linear: 

                                           t

p

k

c

x
t

∂
∂=

∂
∂ φµρ

2

2

                                                           (Equação 8.34) 

Para o fluxo radial 

Considerando que o fluxo ocorre apenas no plano xy, ou seja, que não fluxo no sentido 

vertical, a equação passa a ser escrita como:  
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Diferenças finitas  

 Dentre os possíveis modelos numéricos existentes na literatura, o de diferenças finitas 

é o mais utilizado na indústria do petróleo (SCHIOZER, 2007).  

Para o termo velocidade, é utilizada a lei de Darcy, que rege o fluxo em meios 

porosos, conforme Equação 8.36: 
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Onde: 

 k: é a permeabilidade absoluta; 

rpK : é a permeabilidade relativa a cada fase; 

 µ: é a viscosidade  

 Z: é a profundidade. 

Neste tipo de modelo, as leis de conservação de massa de componentes, são escritas 

conforme a Equação de continuidade: 
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O primeiro termo é o fluxo do componente através do volume de controle, o segundo 

termo o fluxo do componente através de poço e o último termo é a variação do componente 

no volume de controle. 

onde: 

y é a fração molar do componente “c” na fase “p” (normalmente água, óleo ou gás). 

v é a velocidade,  

ρ é a densidade,  

S é a saturação   

p
wq é a vazão através do poço, todos da fase “p”,  

φ  é a porosidade da rocha. 

O método de diferenças finitas é uma técnica genérica para construir soluções 

aproximadas para problemas de valores de contorno. O método envolve dividir o domínio da 

solução em um número finito de simples subdomínios, os elementos finitos, e usar “conceitos 

variacionais” para aproximação da solução, através da coleção de elementos finitos 

(BECKER et al, 1981).  

O reservatório é então dividido em blocos, como mostra a Figura 8.2. Para a direção x, 

a equação de conservação de massa é discretizada e aplicada a cada componente e cada bloco, 

resultando num sistema de equações que são resolvidas simultaneamente a cada intervalo de 

tempo até o tempo final necessário (SCHIOZER, 2007). 

Figura 8.2 - Divisão do reservatório. 

 

                Fonte: Aziz e Settari, 1979. 

Existem várias opções de tipo de modelagens, número de componentes, número de 

fases, tratamento de poços, malha, etc. Os modelos “Black-Oil” , que contém apenas os 
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componentes água, óleo e gás, são os mais utilizados. Soluções totalmente ou parcialmente 

implícitas são normalmente utilizadas.  

O modelo “Black-Oil”  pode, então, ser simplificado conforme mostrado na Equação 

8.38. As manipulações são feitas pela facilidade de obtenção das novas variáveis na prática; 

elas são então tabeladas e usadas como dados de entrada para o simulador. 
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         (Equação 8.38)

 

Onde: 

R: é a solubilidade do componente “c” na fase “p”; 

λ: é a mobilidade da fase; 

B: é o fator volume de formação da fase; 

Φ : é o potencial da fase “p”.  

A discretização dos três termos da Equação 8.38 pode ser representada pelas Equações 

8.39, 8.41 e 8.42 (SCHIOZER, 1997).  

• Termo de acumulação 
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    (Equação 8.39)

 

Onde Vp é o volume poroso do bloco que será introduzido em todos os termos. 

• Termo de fluxo 

Este termo representa o fluxo entre blocos que pode ser representado por: 

                        
( ) ( ) ( ) ( )bpnplcpbpnpcpcplcp TRq ,,,, φφφφλ −≅−≅

                  (Equação 8.40)
 

Onde o termo “ cpT ” representa a transmissibilidade entre o bloco e seus vizinhos. Nas 

conexões, que são normalmente estabelecidas entre os blocos, este termo representa a 

facilidade de transferência de massa em cada conexão, como mostra a Figura 8.36. Este termo 

é normalmente dependente de variáveis primárias como a pressão de uma das fases (pff ), 

saturações (sf ) e geometria da malha (Gf ), conforme mostrado na Equação 2.41: 
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                 (Equação 8.41) 

Figura 8.16 - Representação do bloco e seus vizinhos. 

 

Fonte: Schiozer, 2007. 

• Termo de fonte / sumidouro 
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                          Equação  (8.42)

 

Onde “-” significa condições de reservatório e “~” condições de superfície (ambos por 

unidade de volume). 

8.4 Equação da energia 

 

A Equação 8.43 descreve o termo de acumulação da energia: 

( ) ( )[ ]rvgggooowww UUSUSUSf
t

V ⋅−+++⋅
∂
∂ ϕρρρϕ 1

                        Equação  (8.43)
 

wU , o, g e s são as energias internas como função da temperatura e da composição da fase;  

rU : é a energia por volume de rocha. 
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• Termo de fluxo 

O termo de fluxo de energia entre duas regiões é representado pela Equação 8.44: 

                  
TKHvHVHV tgggooowww ∆+++ ρρρ

                                (Equação  8.44) 

Onde: 

gowH ,, : é a entalpia da água, óleo e gás, respectivamente; 

∆T: variação de temperatura entre os nós; 

tK : é a transmissibilidade térmica. 

A razão de fluxo volumétrica é expressa pela Equação 8.45. 
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=          j = w,o,g                        (Equação 8.45) 

Onde: 

rT  representa a transmissibilidade entre duas regiões. É considerada a área da seção 

transversal, o espaçamento entre os nós, outras considerações geométricas, assim como a 

permeabilidade na interface. As unidades de transmissibilidade são descritas pela Equação 

8.46. 
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A permeabilidade efetiva effk é uma média harmônica ponderada da permeabilidade 

absoluta em duas regiões, correta para grids de espessura retangular, radial e variável. 

tK representa a transmissibilidade térmica na interface entre duas regiões, como 

descrita na Equação 8.47. 

eff

eff

t l

A
K λ










=

                            (Equação 8.47)
 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                                              
 

 

Glydianne Mara Diógenes Fernandes                                                                                                                 153 

A condutividade térmica efetiva na interface é a média harmônica das duas regiões, 

sendo a resistência a condução de calor em série.  

O potencial Φ j é definida pela Equação 8.48: 

Φj = jghjp λ−                                   (Equação 8.48)
 

O diferencial potencial ∆ Φ j é o valor do nó da região adjacente menos o valor do nó 

da região corrente de interesse. O valor positivo de ∆ Φ j  representa um fluxo de entrada e 

negativo fluxo de saída. As diferentes concentrações wi∆ , xi∆ , yi∆ são as diferenças nas 

concentrações das fases entre os nós,  ∆ Φj possui a mesma convenção. Se a fase não está 

presente em um dos blocos adjacentes, a diferença de concentração é modificada para zero. 

T∆ é a queda de temperatura entre os nós, que também segue a mesma convenção do
 
∆ Φj. 

• Termo fonte / sumidouro do poço 

Os termos fonte / sumidouro são os meios pelos quais todos os processos térmicos de 

recuperação são baseados.  

O termo fonte  sumidouro do fluxo do componente i obtido pela Equação 8.49. 

igkgiokoiwkw yqxqwq ρρρ ++
                     (Equação 8.49)

 

O termo fonte  sumidouro para energia é representado por: 

ggkgookowwkw HqHqHq ρρρ ++
                 (Equação 8.50)

 

A razão de fluxo volumétrica q é análoga a V, mas calculada diferentemente. 

( )pkpwfkIjkqjk −×=            j = w,o,g                                 (Equação 8.51) 

Onde: 

k: refere-se ao fato de que a região de interesse se encontra em uma camada k do poço;  

jkI : é o índice da fase j para a camada k do poço; 

kp : é a pressão no nó da região de interesse que contém a camada k do poço; 

wfkp : é a pressão de fluxo do poço na camada k do poço. 
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• A condição para injeção é wfkp  > kp  nesse caso qjk é positivo e as propriedades do 

fluido são obtidas a partir das condições do poço.  

• A condição para produção é wfkp  < kp  nesse caso qjk é negativo e as propriedades do 

fluido são obtidas a partir da região de produção. 

 
O modelo de perdas de calor do poço pode ser usado para estimar Hw e Hg para a 

injeção de água como função do tempo. 

• Termo fonte / sumidouro para perdas de calor 

O termo fonte / sumidouro da energia para perdas de calor é: 

cv

n

k
k HLHLHL

r

++∑
=1                                                       (Equação 8.52)

 

kHL : é a razão de transferência de calor da região de interesse através do número do bloco k, 

da formação adjacente. A razão de transferência de calor e o calor acumulado na camada de 

sobrecarga são calculados usando uma solução analítica para a sobrecarga infinita. Fluxo de 

calor voltando ao bloco do reservatório pode ocorrer.  

vHL : é a razão de transferência de calor calculada pelo modelo convectivo. 

cHL : representa o modelo constante de transferência de calor. 

8.5 Equações de conservação discretizadas 

 

Neste tópico são descritas as equações de conservação que resumem os balanços de 

massa e energia (espacialmente discretizdos) utilizadas pelo simulador STARS (STARS, 

2007). 

• Balanço de Massa 
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nf: é o número de regiões da vizinhança ou faces do bloco do grid. 

• Balanço de energia 
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            (Equação 8.54)

 

• Transmissibilidade TJ das fases 
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