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RESUMO 

Nos métodos térmicos de recuperação de petróleo, o calor transferido para a rocha-

reservatório pode ser proveniente da injeção de fluidos quentes (água quente ou vapor), por 

meio da combustão in situ ou de aquecimento eletromagnético. Ao se constatar a existência de 

reservatórios de óleo pesado, a injeção de vapor pode surgir como uma alternativa viável para 

a recuperação de óleo. Entretanto, ao se injetar fluidos aquecidos no meio poroso, do ponto de 

vista energético, apenas uma fração do calor injetado irá aquecer efetivamente o meio poroso 

e assim auxiliar no aumento do fator de recuperação final do óleo, pois parte desse calor se 

perde nas linhas de injeção, formações adjacentes à zona produtora e nos poços injetores e 

produtores. Uma das formas de se medir a quantidade de calor presente no meio poroso é 

através da eficiência térmica, que pode ser definida como a razão entre o calor remanescente 

do reservatório e o calor líquido injetado. Este último, definido como a diferença entre a soma 

de todos os calores provenientes da injeção de todos os poços injetores, subtraído da soma dos 

calores resultantes de todos os poços produtores. A análise desta variável pode auxiliar no 

gerenciamento da quantidade de energia necessária e que está sendo gasta para recuperação de 

óleo. Para a realização deste estudo, foi desenvolvido um modelo numérico, semissintético, 

em um sistema cartesiano de malhas, com um padrão de ¼ de five spot invertido, utilizando o 

programa STARS (Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator), do grupo 

CMG (Computer Modelling Group Ltd.). Os parâmetros de reservatórios e operacionais 

analisados neste estudo foram a espessura da zona produtora de óleo, a condutividade térmica 

da rocha e a capacidade calorífica das formações adjacentes (topo e base), a vazão de injeção 

de vapor, o título e a completação dos poços injetores e produtores. Já as variáveis avaliadas 

foram a eficiência térmica, o fator de recuperação e o valor presente líquido, durante o 

período de 15 anos. A formação portadora de hidrocarbonetos possui características de rocha-

reservatório similares às encontradas no Nordeste Brasileiro, mais especificamente da Bacia 

Potiguar, contendo óleo de alta viscosidade. A partir dos resultados obtidos nas simulações 

numéricas, verificou-se que o comportamento da eficiência térmica foi fortemente dependente 

das espessuras da zona produtora, da condutividade térmica e capacidade calorífica das 

formações adjacentes, das taxas de injeção de vapor, do título e da completação dos poços. 

Em relação à espessura, maiores valores deste parâmetro melhoraram a fração de calor 

remanescente do óleo. Por outro lado, o incremento no título do vapor e na vazão de injeção 

favoreceram o aumento da eficiência térmica, mesmo que de forma pouco significativa, 

apenas antes da ocorrência da erupção de calor no poço produtor, mas passaram a reduzir a 

eficiência térmica após o referido evento. Isto não havia sido predito nos modelos clássicos 

encontrados na literatura. 

Palavras-chave: rochas sedimentares, eficiência térmica, injeção de vapor, reservatórios 

de óleo pesado, simulação numérica de reservatórios. 
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ABSTRACT 

In thermal oil recovery methods, the heat transferred to the reservoir rock comes from the hot 

fluids injection (hot water or steam), from in situ combustion or electromagnetic heating. 

When it is identified the existence of a heavy oil reservoir, the steam injection can emerge as 

a viable alternative for recovering that oil. However, when hot fluids are injected in that 

porous media, from the energetic point of view, only a fraction of the injected heat will 

effectively heat the porous media, thus improve the final oil recovery, because part of this 

heat is lost through the injection lines, to the adjacent rocks to the oil zone, and through 

injector and productive wells. One way of measuring the amount of net heat delivered to the 

porous media is through the thermal efficiency, which can be defined as the ratio between the 

remaining heat within the reservoir and the net injected heat. This last one, being defined as 

the difference between the sum of all the heat provided by all the injector wells, subtracted by 

the sum of all the heat provided by all the producer wells. By analyzing this variable, it is 

possible improving the management of demand and expenditure of heat for the oil recovery. 

To perform this study, it was design a numerical model, semisynthetic, in a Cartesian grid, 

with an inverted quarter five spot configuration, by using the STARS (Steam, Thermal, and 

Advanced Processes Reservoir Simulator) software, developed by the CMG (Computer 

Modelling Group Ltd.). The reservoir and operational parameters evaluated in this study were 

the oil net pay, the thermal conductivity of rocks, the heat capacity of the adjacent formations 

(top and base), the steam injection rate, the steam quality, and the well completion for injector 

and producer wells. The evaluated variables were the thermal efficiency, the oil recovery 

factor and the net present value, during a Project time of 15 years. The reservoir was modeled 

with characteristics similar to those ones found in the Brazilian Northeast, specifically in the 

Potiguar Basin, considering a high viscosity oil. From the results obtained from those 

numerical simulations, it was verified that the thermal efficiency is strongly dependent on the 

oil net pay, thermal conductivity of rocks, the heat capacity of the adjacent formations, steam 

injection rates, steam quality and the well completion. In relation to the oil net pay, it was 

concluded that the increasing in this parameter improves the fraction of remaining heat within 

the oil. On the other side, by increasing the steam quality and steam injection rate it was 

possible improving the thermal efficiency, even little significantly, but it happened just up to 

the heat breakthrough. After the breakthough, those parameters began to influence the thermal 

efficiency negatively. The classic models proposed in the literature did not predict this last 

fact.  

Keywords: sedimentary rocks, thermal efficiency, steam injection, heavy oil reservoirs, 

numerical simulation of reservoirs. 
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NOMENCLATURAS 

Descrição Unidade 

A – Área m
2
 

API – American Petroleum Institute 

c – Camadas adjacentes  

CMG – Computer Modelling Group 

Cp – Capacidade calorífica         Btu/(ft
3
 °F) 

Cpr - Capacidade calorífica da rocha       Btu/(ft
3
 °F) 

Cps - Capacidade calorífica da rocha  da camada adjacente    Btu/(ft
3
 °F) 

Evh – Eficiência de varrido horizontal               Adimensional 

Ev – Eficiência Volumétrica                Adimensional 

Eh – Eficiência Térmica do método térmico              Adimensional 

EOR – Enhanced Oil Recovery 

FR – Fator de Recuperação Adimensional 

Fr - Fração de óleo recuperado Adimensional 

FC – Fator de Contato Adimensional  

GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 

G – Função matemática do modelo analítico de Marx e Langenheim Adimensional 

hc - Coeficiente de transferência por convecção W(m K) 

h – Espessura da zona aquecida do reservatório de petróleo m 

ht – Espessura total do reservatório m 

H –Entalpia contida em uma corrente de fluido  Btu/lb 

IOR – Improved Oil Recovery 

i – Direção do eixo “x” 

j – Direção do eixo “y” 

k – Direção do eixo “z” 

kcond– Condutividade térmica W/ (m
2
K) 

ks– Condutividade térmica da rocha da camada adjacente W/ (m
2
K) 

kcr – Condutividade térmica da rocha W/ (m
2
K) 

ko - Condutividade do óleo W/ (m
2
K) 

kw - Condutividade térmica da água W/ (m
2
K) 
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K – Permeabilidade absoluta  mD 

Kh – Permeabilidade horizontal  mD 

Kv/Kh – Razão entre a permeabilidades vertical e horizontal Adimensional 

krw – Permeabilidade efetiva à água mD 

kro – Permeabilidade efetiva ao óleo mD 

krg – Permeabilidade Relativa aos Gás Adimensional 

krog – Permeabilidade Relativa do Óleo ao Gás Adimensional  

Kv/Kh – Razão entre a permeabilidade vertical e horizontal Adimensional 

LEAP – Laboratório de Estudos Avançados em Petróleo 

�̇�𝑠 – Taxa de injeção de vapor do modelo de Marx e Langenheim lb/h 

M – Razão de mobilidades Adimensional 

NP – Produção acumulada de óleo         m³std 

Npliq – Produção acumulada líquida m³std 

q -  Parâmetro do modelo semi-analítico de Vinsome e Westerfild Adimensional 

qx”  -  Taxa de transferência de calor  na direção x  W/m
2 

qconv  - Fluxo de transferência de calor convectivo W/m
2 

qD – Taxa de transferência de calor adimensional Adimensional 

Q – Efeito quadrático Adimensional 

Qinj – Calor injetado no reservatório BTU 

Qrm – Calor remanescente no reservatório BTU 

injQ   - Taxa de calor injetado Btu/dia 

lQ  - Taxa de calor perdido Btu/dia 

p - Parâmetro do modelo semi-analítico de Vinsome e Westerfild Adimensional 

ROV – Razão óleo vapor m³std/ m
3
 

ROVLim – Razão óleo vapor no limite econômico m³std/ std m
3 

s – steam 

S – Saturação de fluido Adimensional 

So – Saturação de óleo % 

Sw – Saturação de água % 

STARS – Steam, Thermal and Advanced Processes Reservoir Simulator 

STD – Condição Padrão 

t – Tempo Dia 

tD  - tempo adimensional Adimensional 
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T(K) – Temperatura em Kelvin K 

Tr – Temperatura inicial do reservatório K 

Ts  - Temperatura de superfície  K 

Tv  - Temperatura do vapor K 

T∞ - Temperatura do fluido K 

VP - Volume poroso da formação m
3
 

VPI – Volume poroso injetado m
3
std 

VPL – Valor Presente Líquido Adimensional 

VOIP – Volume original de óleo ou Volume de óleo “in place”  m
3
 std 

X – Título do vapor Adimensional 

Winj – Vazão mássica de vapor injetado ton/dia 

WP – Produção acumulada de água  m
3
std 

 

Letras gregas e outros símbolos 

 

 - Difusividade térmica m
2
/s 

s - Difusividade térmica da cama adjacente m
2
/s 

ε  - Propriedade radiante de uma superfície Adimensional 

θ - Temperatura na interface entre o reservatório e as formações adjacentes K 

µ - Viscosidade do fluido cP 

φ – Porosidade  Adimensional 

σ  - Constante de Stefan-Boltzmann 5,67x10
-8

W/m
2
K

4
 

 - Massa específica kg/m
3
 

r - Massa específica da rocha kg/m
3 

c - Massa específica da rocha da camada adjacente kg/m
3
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1. Introdução geral 

 

Novas tecnologias de recuperação de reservas de hidrocarbonetos têm sido desenvolvidas 

com o objetivo de se melhorar a recuperação final de óleo e, em conjunto com projetos 

econômicos em execução, têm incentivado a pesquisa ao longo de décadas para o 

desenvolvimento de novas técnicas de extração de óleo pesado. Neste cenário, os métodos de 

recuperação especiais têm sido largamente empregados, tanto em projetos iniciais, como 

depois do uso dos já conhecidos métodos de recuperação convencionais, compreendendo a 

injeção de água e injeção imiscível de gás. O Estado do Rio Grande do Norte no Nordeste 

brasileiro, possui boa parte da produção de petróleo concentrada em terra (BARBOSA,2013). 

Nessa região, existem muitos campos de óleo maduros, dentre estes, aqueles com elevada 

viscosidade. Estes campos necessitam de métodos de recuperação que correspondam às 

características físico-químicas presentes dos óleos encontrados nesse estado (ARAÚJO, 

2012). 

 

Devido à necessidade de melhorar o fator de recuperação das reservas já existentes em 

campos bastante explotados, torna-se necessária a implementação de projetos de recuperação 

suplementar viáveis técnica e economicamente. A implantação de um projeto de injeção de 

vapor como método especial de recuperação suplementar em reservatórios de óleo pesado se 

constitui em um desafio ao longo dos anos no segmento de exploração e produção da 

atividade petrolífera. Neste contexto, a simulação numérica de reservatórios de petróleo pode 

auxiliar na busca por respostas quando se analisam informações reais provenientes dos 

reservatórios existentes.  

 

Do ponto de vista energético, somente uma fração do calor injetado no reservatório irá 

aquecer o meio poroso de modo efetivo e, desta forma, auxiliar no aumento do fator de 

recuperação final do óleo, isso porque ocorrem perdas de calor desde os geradores de vapor, 

passando pelos poços injetores, formações adjacentes e poços produtores. Uma das formas de 

se medir a quantidade de calor presente no meio poroso é através da eficiência térmica. Ela 

pode ser definida com a razão entre o calor remanescente do reservatório e o calor líquido 

injetado. Este calor líquido injetado é definido com a diferença entre os calores injetados por 

todos os poços injetores subtraído do calor produzido por todos os poços produtores.   
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O gerenciamento da quantidade de calor pode ser auxiliado através da análise da 

eficiência térmica, esta última, associada a adição de calor através da injeção de vapor, ou 

qualquer outro método que faça uso do fornecimento de energia em reservatórios de 

hidrocarbonetos (injeção de água quente, vapor ou combustão in situ). Este gerenciamento 

energético pode contribuir na melhoria do fator de recuperação de óleo. Desta forma, este 

trabalho pretende realizar um estudo mais aprofundado a respeito dos gastos energéticos 

relacionados à perda de calor para as formações adjacentes, bem como da quantidade de calor 

remanescente no reservatório e, por fim, relacionar a Eficiência Térmica com outras variáveis 

tais como o Fator de Recuperação de óleo e o Valor Presente Líquido. 

 

De uma forma geral, este trabalho consistiu em um estudo da eficiência térmica na 

injeção de vapor em reservatórios de óleos pesados analisando a influência das variáveis 

operacionais e de reservatório. Especificamente buscou-se apresentar análises da Eficiência 

térmica utilizando as grandezas termodinâmica, como por exemplo, a entalpia de injeção, de 

produção e calor perdido para as camadas adjacentes, provenientes de simulações numéricas 

de modelos térmicos de recuperação de óleo pesado.  Além disso, correlações entre a 

Eficiência Térmica, o calor remanescente, a taxa de perda de calor para as formações 

adjacentes e a pressão e temperatura no reservatório foram obtidas. Destaca-se ainda a análise 

realizadas do comportamento da Eficiência Térmica e do Fator de Recuperação em função da 

taxa de injeção de vapor (constante ou variando), completação dos poços, título do vapor, 

espessura da zona produtora de óleo, condutividade térmica e capacidade calorífica. Por fim, 

foram comparados os resultados numéricos obtidos da simulação, com alguns modelos 

analíticos disponíveis na literatura. 

 

Este Capítulo descreve um resumo acerca de todos os capítulos desenvolvidos. Nele, 

serão descritos de forma sucinta nos parágrafos posteriores os conteúdos abordados em cada 

um. 

 

O Capítulo 2, denominado de aspectos teóricos, faz um breve resumo a respeito das 

propriedades da rocha-reservatório e dos parâmetros operacionais presentes na rocha 

reservatório e camadas sobrejacentes, tais como a condutividade térmica. Descreve também 

os métodos aplicados na recuperação de petróleo, dentre eles os métodos térmicos, 
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especificando o processo de injeção contínua de vapor. Em seguida, são apresentados algumas 

descrições físicas dos processos envolvidos na perda de calor durante a injeção de calor para 

que mais à frente se possa correlacionar os efeitos desta perda de calor na eficiência térmica 

do método. Além disso, neste capítulo descreve-se o uso de simuladores e da importância do 

seu emprego na indústria do petróleo. Por fim, será apresentado um breve resumo sobre os 

principais aspectos relacionados à análise econômica e ao planejamento experimental, bem 

como suas aplicações em estudos acadêmicos. 

 

O Capítulo 3 apresenta um estudo dos principais trabalhos relacionados a eficiência 

térmica, as perdas de calor e os modelos elaborados para estudar este problema. 

 

O Capítulo 4 trata dos materiais e métodos utilizados para a realização deste trabalho, 

além disso, descreve o planejamento experimental necessário para tal execução. 

 

O Capítulo 5 relata as análises e discussões acerca dos resultados obtidos e, por fim, no 

Capítulo 6 são apresentadas as conclusões obtidas através das análises da eficiência térmica, 

do fator de recuperação e do valor presente líquido em função dos parâmetros de reservatório 

e operacionais para todas as situações estudadas, apresentando as condições que favorecem, 

ou não, a aplicação da injeção de vapor de forma eficiente e econômica. Além disso, são 

abordadas as possíveis recomendações para trabalhos futuros. 
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2. Aspectos Teóricos 

 

Neste Capítulo, serão abordados os principais aspectos teóricos relevantes para o 

entendimento deste trabalho. Desta forma, serão abordados conceitos básicos, mas pertinentes 

ao entendimento do estudo proposto.  Serão brevemente conceituadas as propriedades 

térmicas das rochas; os mecanismos de transferência de calor; a definição dos métodos de 

recuperação de petróleo (dentre eles os métodos térmicos); descritos alguns modelos 

matemáticos que modelam a perda de calor para as formações adjacentes e, bem como a 

definição da eficiência térmica a ser utilizada neste trabalho. Também serão conceituados os 

termos referentes ao método de cálculo utilizado na avaliação econômica (Valor Presente 

Líquido) e o planejamento experimental pertinente ao estudo. 

 

2.1. Propriedades térmicas relacionadas à transferência de calor em 

reservatórios de petróleo 

Para um melhor entendimento dos fenômenos relacionados ao transporte de calor no 

meio poroso, torna-se necessário a definição dos seguintes termos de acordo com Incropera e 

DeWitt (2002): 

Transporte de calor – é definido como o movimento de energia térmica de um local 

para outro.  

  Calor sensível – é a energia térmica responsável pela variação da temperatura nas 

substâncias. 

  Calor latente – Pode ser conceituado como a energia térmica associada com a 

mudança de fase de uma substância. 

Existem algumas formas pelas quais a energia térmica poderá ser transportada. O 

transporte pode se dar através de três mecanismos básicos: condução, convecção e radiação. 
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"

x

dT
q

dx


2.2. Mecanismos de transferência de calor 

2.2.1. Condução  

 

De acordo com Incropera e DeWitt (2002), dentre as formas de transferência de calor, 

considera-se aquela que se dá através da condução de calor como sendo a mais direta.  O 

mecanismo que age na condução ocorre por meio de interações e colisões moleculares em 

diferentes estados de energia. Podem ser observados também movimentos vibracionais no 

caso de sólidos não metálicos e, no caso dos metais, a movimentação dos elétrons. 

 

No ano de 1822, Joseph Fourier publicou um estudo aprofundado denominado de The 

Analytical Theory of Heat sobre a transferência de calor.  Neste trabalho, foi apresentada a Lei 

clássica da transferência de calor de forma condutiva. De acordo com essa lei a taxa de 

transferência de calor em uma determinada direção, por exemplo x, por unidade de área 

perpendicular à direção de transferência é proporcional ao gradiente de temperatura dT/dx, 

nessa direção. Assim, Fourier chegou a seguinte relação de proporcionalidade: 

  Eq. 2-1 

 

Onde: 

qx”  é o  fluxo de calor geralmente dado em W/m
2
; 

T  é a temperatura geralmente dada em K; 

x é  o comprimento segundo o qual se dá a transferência de calor em m. 

 

 Em seus estudos, Fourier também observou que o tipo de material, segundo o qual 

ocorre a transferência, interfere na taxa de condução de calor. Assim sendo, tornou-se 

necessário adotar uma constante, aqui denominada de λ, para levar em consideração esta 

observação.  Esta constante λ é definida com condutividade térmica e é uma propriedade de 

transporte característica do tipo de material que conduz calor, cuja unidade pode ser dada em 

(W/m K). Portanto, a Eq 2-1 passa a ser escrita como: 
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  Eq. 2-2 

 

Onde λx  presente na equação 2-2 é uma constante de proporcionalidade definida como 

condutividade térmica que é característica  do material sólido. 

 

Apesar de, em alguns casos, a condutividade térmica se mostrar dependente da 

temperatura, normalmente pode-se considerá-la constante. Além disso, ao se modelar a 

condução de calor em um sólido, pode-se optar por desenvolver uma equação a partir de 

balanço de calor em um pequeno elemento de volume de controle. Para isso, a Lei de Fourier 

pode ser usada para quantificar o fluxo de calor através das superfícies de entrada e saída 

deste volume de controle. Neste caso, obtém-se uma equação diferencial parcial de segunda 

ordem denominada de equação da difusividade do calor ou ainda equação do calor, conforme 

pode ser observado na equação 2-3 abaixo: 

 

 Eq. 2-3 

 

Na  Eq. 2-3, q


 é o calor de uma fonte gerada no interior do meio condutivo,  é a 

massa específica, Cp é a capacidade calorífica do meio. Considerando um meio isotrópico no 

qual a condutividade térmica seja a mesma em todas as direções, pode-se escrever a equação 

do calor em coordenadas cartesianas nas direções x, y e z como sendo: 

 

 Eq. 2-4 

 

 

Adotando-se o meio condutivo homogêneo com condutividade térmica constante nas 

três direções a equação simplifica-se na forma: 

 

p

T T T T
q C

x x y y z z t
   

          
       

          

  p

T
T q C

t
 

 
   



"

x x

dT
q

dx
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( )conv sq hc T T 

 

 Eq. 2-5 

 

ou, 

 

  Eq. 2-6 

 

Onde: 
pC





  é o coeficiente de difusividade térmica de um meio sólido. Ela é 

definida como a razão entre a condutividade térmica do material e o produto da massa 

específica (ρ) e capacidade calorífica (Cp) também do material. 

 

2.1.2. Convecção 

 

Define-se convecção como sendo a forma de se transferir calor por meio da 

movimentação da matéria.  De forma resumida, existem dois mecanismos atuantes: um 

devido ao movimento aleatório molecular (difusão) e outro ocasionado pela transferência de 

energia através do movimento global ou macroscópico do fluido.  Este último, associa-se ao 

fato de que, em qualquer instante, um grande número de moléculas está se movimentando 

coletivamente ou na forma de agregados de moléculas. Tal movimento, na presença de uma 

diferença de temperatura, contribui para a transferência de calor.  A equação apropriada para a 

transferência de calor no modo convectivo é dada por (INCROPERA; DE WITT, 2002):  

 

   Eq. 2-7 

 

Onde: 

qconv  é o fluxo de transferência de calor convectivo geralmente dado em W/m
2
; 

2 2 2

2 2 2

pCT T T q T

x y z t



 



   
   

   

2 2 2

2 2 2

1T T T q T

x y z t 
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 4 4

rad s vizq T T 

hc coeficiente de transferência de calor por convecção dado em W/m
2
 K; 

Ts e T∞ são a temperatura da superfície de um material sólido e de um fluido, 

respectivamente ambas dadas em K. 

hc é a constante de proporcionalidade ou coeficiente de transferência por convecção 

possuindo unidades de W/(m
2
 K); 

Ts e T∞ são as temperaturas de superfície e do fluido, respectivamente dadas em K. 

  

2.1.3. Radiação 

 

A radiação eletromagnética é uma forma de energia emitida por todos os objetos de 

forma constante. Sua intensidade depende das características e temperaturas do objeto. 

Devido as suas características superficiais bem como sua temperatura, os objetos também 

podem absorver esta energia. Define-se transferência de calor por radiação como sendo aquela 

resultante da radiação eletromagnética (INCROPERA; DE WITT, 2002).  

 

Ressalta-se que nem toda radiação eletromagnética que atinge o corpo é absorvida. 

Parte dela é absorvida, refletida ou ainda, transmitida através do corpo. Matematicamente a 

expressão da taxa líquida de transferência de calor por radiação a partir da superfície por 

unidade de área da superfície é definida como: 

 

  Eq. 2-8 

 

Onde: 

qrad  é o fluxo de transferência de calor por radiação que pode ser dado em W/m
2
; 

ε é a uma propriedade radiante da superfície que fornece uma medida da capacidade de 

emissão de energia da superfície em relação a um corpo negro (0≤ε≤1); 

σ  é a constante de Stefan-Boltzman (σ=5,67x10
-8

W/m
2
K

4
);  
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Ts e Tviz são as temperaturas de superfície e da vizinhança, respectivamente dadas em 

K. 

Por não ser considerada de grande importância na transferência de calor em meios 

porosos contendo fluidos, não serão aprofundados estudos de sua aplicabilidade neste 

trabalho. 

 

2.2. Métodos de Recuperação de Petróleo 

 

Durante o desenvolvimento de um Campo de Petróleo, observa-se a existência de 

várias etapas que vão desde a sua descoberta até o seu abandono – Rosa, Carvalho e Xavier 

(2006). Durante este intervalo de tempo, uma etapa tem merecido destaque especial no que 

diz respeito às pesquisas nessa área, é a recuperação por métodos suplementares. É nesta fase 

em que há a utilização de métodos que objetivam o aumento da eficiência de recuperação de 

óleo ou gás a fim de compensar a baixa disponibilidade desses recursos no cenário mundial.  

 

Quando o óleo é produzido usando mecanismos naturais, tais como gás em solução, 

capa de gás, influxo de água ou combinações destes mecanimos a recuperação é dita Primária. 

A recuperação é dita Secundária quando engloba as técnicas de injeção de água ou gás 

imiscível, cujo propósito normalmente é manter a pressão do reservatório em algum nível 

desejado, (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). Para qualquer outro método aplicado após 

a recuperação Secundária, ou mesmo, em alguns casos, antes, dá-se o nome de recuperação 

terciária ou ainda de métodos especiais de recuperação. No conjunto dos métodos de 

recuperação pode-se ainda ter a classificação de Métodos Avançados ou EOR (Enhanced Oil 

Recovery) que podem ser aplicáveis em qualquer tempo de vida produtiva do reservatório e 

são caracterizados pela injeção de fluidos, em geral, diferentes daqueles já existentes no 

reservatório. Os métodos de recuperação avançada podem ser classificados em três categorias: 

químicos, miscíveis e térmicos, sendo estes últimos, aplicados neste trabalho. 

 

Quando se faz uso dos métodos de recuperação secundária, torna-se necessário definir 

a geometria segundo a qual os poços injetores e produtores estarão distribuídos.  
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Segundo Rosa, Carvalho e Xavier (2006), existem dois grupos principais de 

classificação de esquemas de injeção. Estes grupos se classificam em função da estrutura do 

reservatório e da forma segundo a qual estão distribuídos os poços no prospecto de petróleo.  

Assim, há os esquemas de injeção periférica, no topo e injeção na base, bem como os 

esquemas de injeção em malhas. O primeiro é desenvolvido de acordo com a distribuição 

natural dos fluidos do reservatório. Assim é que, por exemplo, caso se tenha injeção de água, 

ela se dá em poços perfurados e completados na parte abaixo da estrutura, preferencialmente 

em uma zona de água. Neste caso, os poços de produção são completados na parte alta da 

formação. A Figura 2-1 apresenta um esquema onde isto acontece, denominado de injeção na 

base. 

Figura 2-1- Esquema de injeção na base. 

 

Fonte: Adaptado de Rosa, Carvalho e Xavier, 2006. 

 

 No esquema de injeção em malhas, os poços estão alocados em toda a área do 

reservatório de tal forma que sua distribuição seja uniforme. O fluido proveniente do poço 

injetor, denominado de deslocante invade a zona de óleo interferindo de maneira significativa 

no escoamento do meio poroso e nas saturações dos fluidos existentes nele. Este arranjo, 

denominado de injeção em malhas, é destinado a reservatórios que possuem inclinações 

pequenas e grandes áreas a serem explotadas.  Neste caso, existe um padrão em cada modelo 

Poço produtor Poço injetor
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que se repete em todo o depósito de hidrocarbonetos a ser produzido. Há modelos onde as 

linhas de poços e de produção estão dispostas alternadamente. Neste caso são denominados de 

modelos de injeção em linha direta. Quando as linhas se encontram defasadas de meia 

distância entre os poços do mesmo tipo, tem-se o modelo de injeção em linhas esconsas.  

Tanto um como outro podem apresentar uma grande quantidade de combinações entre os 

lados do retângulo definidores da malha base. Um caso particular deste padrão é o modelo 

five-spot. Ele consta de um quadrado com cinco poços, sendo quatro injetores e um produtor 

no centro, conforme observado na Figura 2-2. 

Figura 2-2 - Esquema de injeção do tipo five-spot. 

 

Neste trabalho foi utilizado o modelo five-spot invertido. Neste caso, a configuração 

passa agora a conter quatro poços produtores e um injetor no centro. Este modelo foi 

subdivido na quarta parte do reservatório, sendo, portanto redefinido em ¼ de five-spot 

invertido. É nesta configuração que foi desenvolvido o modelo base do reservatório utilizado 

na simulação numérica.  

A Figura 2-3 apresenta o esquema do padrão five-spot invertido utilizado neste 

trabalho. 

Poço injetor Poço produtor

Malha base do 
esquema de injeção

Poço injetor Poço produtor

Malha base do 
esquema de injeção
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Figura 2-3 - Esquema de injeção para ¼ de five-spot invertido. 

 

2.3. Conceituação dos Métodos de Recuperação Secundária e Métodos 

Especiais  

 

De acordo com Lyons et al. (1996) os métodos EOR podem ser descritos em três 

grupos gerais que são químicos, miscíveis e térmicos, conforme pode ser observado na Figura 

2-4. 
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Figura 2-4 - Fluxograma representativo dos principais métodos especiais de recuperação suplementar. 

 

 

Deve-se mencionar que os três grandes grupos possuem muitas variantes dependendo 

das condições de reservatório e do uso de aditivos na injeção dos fluidos. Além disso, em um 

dado projeto, a depender das características geológicas (permeabilidade, porosidade, 

saturação de fluidos) e dos fluidos (viscosidade, densidade) pode-se começar, desde já, com 

um método de recuperação especial (injeção de vapor) ao invés de se iniciar com a injeção de 

água ou gás imiscível. 

 

De uma forma geral, em praticamente todos os métodos que envolvem recuperação 

secundária injeta-se um fluido em um ponto no reservatório com o objetivo de varrer ou 

empurrar o óleo no meio poroso até local por onde ele será produzido. Análises matemáticas 

descrevem o fluxo no interior do meio poroso de forma semelhante ao mecanismo tipo pistão, 

por exemplo, ao se injetar água (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). Ou ainda, utilizando 

a modelagem proposta por Buckley e Leveret – (Buckley Leveret apud Rosa - 2006) o qual 

imagina-se um deslocamento de um fluido injetado como se fosse um pistão vazado.  Em 

Métodos químicos. 

Injeção de fluidos auxiliada 
por polímeros. 

Injeção de compostos 
alcalinos ou cáusticos. 

Injeção de fluidos 
surfactantes compostas 

por: 

• Agente em água com 
baixa tensão 
interfacial 

• Soluções micelares ou 
microemulsão. 

Métodos miscíveis. 

Solventes miscíveis 
(Gás Liquefeito do 
Petróleo-GLP ou 

Propano). 

Gás enriquecido. 

Gás a alta pressão. 

Gases de combustão. 

Gás inerte (Nitrogênio). 

Métodos térmicos. 

Injeção de 
fluidos quentes 

Combustão in 
situ 

Aquecimento 
eletromagnético 
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ambos os casos, o fluido injetado vai empurrando o banco de óleo em direção ao poço 

produtor. 

 

A recuperação secundária está relacionada à quantidade extra de energia que deverá 

ser adicionada ao reservatório de modo a se extrair volumes adicionais de petróleo. Para tanto, 

costuma-se injetar fluidos convencionais tais como água ou gás de tal modo a manter o 

reservatório pressurizado e desta forma extrair a maior quantidade possível de 

hidrocarbonetos. Isto é feito até que o seu limite econômico e operacional seja atingido.  

Entretanto, há situações onde a recuperação secundária já não fornece resultados satisfatórios 

em termos de Fator de Recuperação. Ou ainda, há jazidas petrolíferas com propriedades de 

rocha e fluidos que tornam antieconômicas a utilização dos métodos convencionais de 

recuperação secundária logo no início da sua vida produtiva. Estas propriedades são funções 

tanto do fluido do reservatório (viscosidade, grau API, teor de contaminantes) quanto da 

formação portadora de hidrocarbonetos (porosidade, permeabilidade, saturação de fluidos, 

capilaridade). Nestas situações é necessário um estudo técnico bastante criterioso a fim de se 

verificar a economicidade e o lucro obtido na adoção dos métodos especiais de recuperação 

secundária a serem utilizados. 

 

Em engenharia de reservatórios torna-se necessário a definição de termos que são 

fundamentais quando se analisa a viabilidade de projetos que envolvem a recuperação 

secundária de petróleo, seja por meio dos métodos convencionais ou especiais. Estas 

definições compreedem: a Eficiência de Varrido Horizontal ou Areal, Eficiência de varrido 

vertical, Fator de Contato e Eficiência de Deslocamento. Vale destacar que o Fator de 

Recuperação da reserva é fortemente dependente da análise correta destes termos. A seguir 

seguem-se as conceituações matemáticas de cada um deles (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2006): 

 

 Eficiência de varrido horizontal ou areal – EA é conceituada como a razão 

entre a área invadida pelo fluido deslocante, ou injetado, (Ainv) e a área total do 

reservatório (At). Matematicamente é expressa como: 
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inv
A

t

A
E

A


Mobilidade do fluido injetado
M

Mobilidade do fluido deslocado


w

w

o

o

K

M
K







 Eq. 2-9 

 

 A Figura 2-5 ilustra um esquema de malhas do tipo five-spot onde ocorre a injeção de 

fluido deslocante no centro em direção aos poços produtores localizados nos vértices do 

quadrado. 

Figura 2-5– Eficiência de varrido horizontal em uma malha five-spot. 

 

 

EA é função da razão de mobilidades entre o fluido injetado (p. ex. água) e o fluido 

deslocado (p. ex. óleo).  

 

 A razão de mobilidades – M significa a razão entre a mobilidade do fluido 

injetado, por exemplo água, quando se tratar de um projeto de injeção de água, 

medida na saturação residual de óleo, e a mobilidade do fluido deslocado (poor 

exemplo, óleo), medido na saturação de água conata. Esta definição é expressa 

na seguinte forma: 

 Eq. 2-10 

 

 

Este parâmetro pode ainda ser expresso como função da permeabilidade efetiva a esse 

fluido e da sua respectiva viscosidade, assim, pode-se escrever a seguinte relação: 

 Eq. 2-11 
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varrido

Volume do reservatório contatado pela água
FC

Volume total do reservatório


w o

w o

K
M

K






v A vvE E E

ou 

 Eq. 2-12 

 

Neste caso os fluidos deslocantes e deslocados são a água e o óleo, respectivamente. 

 

 Eficiência de varrido vertical – Evv é a relação entre a área vertical invadida 

pelo fluido injetado (p.ex. água) e a área vertical total da seção transversal 

definida pela equação 2-13.  

 

  Eq. 2-13 

 

Onde EA é a eficiência de varrido horizontal (conforme definida anteriormente) e 

Ev é a eficiência volumétrica. 

 

 Fator de contato – é definido como o quociente entre o volume do reservatório 

que foi contatado na região varrida pela água (fluido injetado) e o volume 

varrido total do reservatório, conforme pode ser observado na equação 2-14: 

 

 Eq. 2-14 

 

 

 Eficiência de deslocamento – pode ser definida como a relação entre o volume 

de óleo descolado e o volume poroso do reservatório (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). Matematicamente é definida por: 
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 Eq. 2-15 

 

Onde: 

So é a saturação de óleo média atual; 

Sor e a saturação de óleo residual. 

 

Segundo Butler (1991), os seguintes conceitos de deslocamento de fluidos no interior 

do meio poroso devem ser conhecidos: 

 

Deslocamento tipo pistão: este é um conceito ideal no qual o fluido injetado flui no 

meio poroso em uma direção que é normal à frente de descolamento e move os fluidos de 

reservatório para o poço produtor na mesma taxa de injeção do fluido deslocante. O principio 

do método é que o óleo é empurrado pelo fluido injetado. 

 

Breakthrough: este termo é definido como a chegada do fluido deslocante ao poço 

produtor. Para o deslocamento tipo pistão, isto significa o fim do processo. Entretanto, na 

realidade, mais óleo misturado com o fluido deslocante é sempre produzido após o tempo de 

breahthrough. 

 

Segregação gravitacional:  o termo segregação gravitacional (override) é empregado, 

por exemplo, quando ao se injetar vapor, ele tende a avançar ao longo do topo do reservatório, 

principalmente, devido ao fato de ser menos denso do que a água e o óleo. Portanto, a 

interface entre o vapor e o líquido do reservatório torna-se inclinada e o vapor irá chegar ao 

poço produtor antes que o reservatório seja completamente varrido pelo fluido de injeção. 

Este efeito reduz a conformidade vertical do efeito de varrido e, desta forma, há uma 

tendência de haver desperdício de vapor porque ele tende a ser produzido muito cedo. Este 

efeito reduz o gradiente de pressão disponível para o óleo, resultando em menores frações de 

óleo produzido. 

 

A Figura 2-6 descreve, de forma mais clara, o fenômeno da segregação gravitacional 

( )p o or

d o or

p

V S S
E S S

V
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Figura 2-6 – Segregação gravitacional do vapor 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues, 2012, p. 29. 

 

Estabilidade Frontal: Dentro de certas condições, em particular, quando o óleo muito 

viscoso é deslocado pelo fluido deslocante pouco viscoso (água), a frente entre os fluidos 

torna-se instável e caminhos preferenciais (fingers) de baixa viscosidade penetram no fluido 

deslocado (óleo). Existem vários fatores que afetam esta estabilidade frontal, dentre eles:  as 

viscosidades dos fluidos, a razão de mobilidade a direção do deslocamento relativa a 

gravidade, velocidade dos fluidos, condensação do vapor e o processo de embebição da água. 

 

2.3.1. Métodos térmicos 

 

De acordo com Barillas, Dutra Jr e Mata (2008), os métodos térmicos podem ser 

subdivididos em injeção de água quente, injeção de vapor e combustão in situ. 

Adicionalmente, também podem ser relatados outros métodos térmicos tais como o 

aquecimento eletromagnético, o SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage), o THAI (Toe-to-

Heel Air Injection), dentre outros.  

Com o avanço na utilização dos métodos térmicos, foi possível o entendimento mais 

profundo dos fenômenos físicos relacionados ao emprego destes métodos na recuperação de 

óleo pesado. Uma das propriedades mais importantes a serem modificadas, quando se 

empregam estes métodos, é a viscosidade.  A Figura 2-7, a seguir reproduzida, retrata o 

comportamento da viscosidade em função da temperatura. 
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Figura 2-7 – Comportamento da viscosidade em função da temperatura. 

 

Fonte: Adaptado de Barillas, 2005. 

Como se pode observar, um aumento nos valores da temperatura provoca reduções 

acentuadas na viscosidade do óleo, sobretudo naqueles com valores mais elevados desta 

propriedade do fluido. 

 

Esse comportamento pode ser expresso através da linearização das curvas da Figura 2-

7 utilizando a correlação de Braden (1966) apresentadas na Figura 2-8. 

Figura 2-8 – Comportamento linearizado da viscosidade em função da temperatura de acordo com o 

modelo de Braden (1966) 
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   1 2log log 0,6 log 460C C T      

Onde a equação representativa da reta para cada uma das viscosidades dos óleos 

presentes na Figura 2-8 é: 

  Eq. 2-16 

Onde v é a viscosidade cinemática em cSt e T é a temperatura em ºF. 

C1 e C2  são os coeficientes linear e angular da equação que fornece a reta para os 

valores linearizados da viscosidade em função da temperatura. 

 

Outros aspectos relevantes são a expansão do óleo provocado pelo aquecimento, bem 

como o próprio calor transferido que provoca a vaporização das frações mais leves do óleo. 

Estas frações, ao entrarem em contato com as regiões mais frias do reservatório, são 

condensadas e formam um banco miscível conhecido também como solvente à frente da zona 

de vapor. 

 

2.3.1.1. Injeção de vapor 

 

A injeção de vapor pode ser empregada sob as formas: cíclica e contínua. Na primeira, 

em um único poço injeta-se vapor e espera-se por um determinado período de tempo 

(soaking) até que ocorra condensação do vapor e o óleo comece a ser produzido neste mesmo 

poço. Sua produção continua até que a vazão diminua em um ponto a partir do qual o 

procedimento seja novamente repetido (GALVÃO, 2012). 

 

Outra forma de se injetar calor no reservatório consiste em injetar vapor de forma 

contínua.  Neste método, o vapor é injetado por meio de um ou mais poços injetores e os 

fluidos (óleo, água, gás e vapor condensado) são recuperados através de um ou mais poços 

produtores.  

 

Durante a injeção contínua de vapor, é comum a utilização de valores de título com 

cerca de 80% para recuperar óleo através dos poços produtores (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER; 2006). Na prática, valores superiores a estes provocariam problemas de corrosão 
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nas linhas de injeção e produção devido a evaporação dos sais presentes no vapor úmido. 

Entretanto, com o avanço na melhoria dos tratamentos de dessanilização da água, atualmente 

já são encontrados vapores com título de 100% que pode se encontrar ou não superaquecido. 

 

Da mesma forma que para a injeção cíclica, os mecanismos presentes neste método 

são a redução da viscosidade, expansão do óleo e destilação das frações leves. 

 

A fim de se obter um maior entendimento do mecanismo de injeção de vapor na forma 

contínua presentes neste trabalho, serão descritos os mecanismos de injeção envolvidos neste 

método. 

 

2.3.1.2. Descrição do processo de injeção contínua de vapor 

 

Durante a injeção contínua de vapor ocorrem diversos fenômeno físicos e químicos no 

interior do meio poroso. Por exemplo, durante a movimentação do vapor do poço injetor até o 

produtor são formadas várias regiões que se apresentam com diferentes valores de saturações 

de fluidos e variações na temperatura. Na Figura 2-9  podem ser observadas as regiões de 

vapor, condensado quente, condensado frio, e, por fim a zona que contém óleo. Costuma-se 

dividir a região de condensado em duas zonas específicas formadas pelo banco de água 

quente e solvente.  Estas divisões tem por objetivo facilitar a descrição dos vários fenômenos 

que acontecem ao se injetar vapor de forma contínua (GREEN; WILLHITE, 1998). 
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Figura 2-9 - Esquema de injeção de vapor  

 

Fonte: Adaptado de Butler, 1991. 

 Outro ponto importante em um projeto de recuperação de petróleo, seja ele Secundário 

ou Terciário, é a definição das condições favoráveis para sua aplicação. Este tópico será 

abordado no item a seguir. 

2.3.1.3. Condições favoráveis de aplicação 

 

A Tabela 2-1 lista as condições mais favoráveis relacionadas ao óleo e ao reservatório 

direcionadas a um projeto de injeção de vapor (Lyons et al., 1996). 

Tabela 2-1 Características do reservatório. 

Densidade do óleo Menor que 25° (10°<API<25°). 

Viscosidade – cP 100<µ<5.000 cP. 

Tipo de formação Preferencialmente arenitos com elevada permeabilidade e porosidade. 

Espessura – m >6 m. 

Permeabilidade média - mD > 200 mD. 

Profundidade - m Entre 90 e 900 m. 

Temperatura (K) Não crítica. 

Adaptado de Lyons et al., 1996. 

2.3.1.4. Limitações 
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Para se obter êxito em um projeto de injeção de vapor, Lyons et al. (1996) cita as 

seguintes condições: 

 

I. O reservatório deve possuir saturações de óleo suficientes para justificar o uso do 

método, além de sua espessura da zona produtora ser maior que 6 m como forma de se 

diminuir as perdas de calor para as formações adjacentes. 

II. Caso um determinado reservatório não responda de forma eficiente aos projetos de 

injeção de água e também possua óleo de baixa viscosidade, deve-se pensar nele como 

possível candidato ao processo de injeção de vapor. 

III. Óleos de elevada viscosidade e formações com alta permeabilidade ou inconsolidadas 

são os mais indicados para a aplicação do método. 

IV. Por apresentarem elevada perda de calor ao longo dos poços, torna-se essencial que os 

reservatórios em que se utiliza este método tenham pouca profundidade, desde que as 

pressões de injeção sejam suficientemente eficientes para a recuperação do óleo e não 

provoquem o faturamento da formação portadora de hidrocarbonetos. 

V. Levar em consideração que o custo por barril de óleo produzido para o caso de óleos 

pesados poder ser muito caro. De acordo com o autor, cerca de um terço da 

recuperação de óleo adicional é consumido para geração do vapor necessário ao uso 

do método. 

 

Além disso, em um projeto de injeção de vapor, pode-se citar vantagens como o 

aumento do fator de recuperação e ganhos nas taxas de produção em óleos de elevada 

viscosidade. Como algumas desvantagens, menciona-se: a necessidade de análises extensivas 

dos dados de rocha-fluidos; elevados investimentos em geradores de vapor; perfuração de 

novos poços injetores, produtores ou transformação dos produtores existentes em injetores e 

distribuição de linhas de superfícies condutoras de vapor.  A Figura 2-10 ilustra um exemplo 

de sistema de geração e distribuição de vapor utilizado em um campo de petróleo em Omã, na 

península arábica.  
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Figura 2-10 - Sistema de geração e distribuição de vapor. 

 

Fonte: Mott MacDonald Company, 2014. 

 

2.3.1.5. Critérios para a aplicação da injeção de vapor 

 

Por meio da transferência de calor no meio poroso, ao se injetar vapor busca-se a 

redução da viscosidade do fluido a ser recuperado. Quando esta viscosidade é reduzida, a 

razão de mobilidade pode ser melhorada facilitando o deslocamento do fluido deslocado em 

face ao deslocante, permitindo que óleos com alta viscosidade sejam recuperados – Rosa, 

Carvalho e Xavier (2006). 

 

Devido ao fato que o vapor injetado pode transferir uma elevada quantidade de calor 

por unidade de volume maior que água quente e outros gases, ele é particularmente útil para 

esta finalidade. Isso acontece porque, uma vez atingido o ponto de ebulição, a água torna-se 

vapor com uma quantidade calor (agora denominado de calor latente) que possui mais energia 

do que o calor sensível na fase água. 

 

Em termos práticos em projetos de injeção de vapor, é comum usar-se vapor com o 

título de 80%.  Do ponto de vista econômico, o processo de injeção de fluidos aquecidos é 

muito caro devido a necessidade de queima de combustível para gerar o vapor. Dentre as 

maiores limitações, destacam-se a perda de calor nas instalações, linhas de distribuição, nos 
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poços e no reservatório, nas camadas da base ao topo, nas camadas de rocha adjacentes e no 

aqüífero do reservatório.  

 

A injeção de vapor tem seu emprego mais indicado para óleo com densidades entre 

10° e 25°, entretanto também existe a possibilidade de ser empregada para óleos leves. Já para 

óleos com faixa de viscosidades menores do que 20 cP seu emprego é menos indicado porque 

em um projeto de injeção de água os custos envolvidos com a aquisição, tratamento e injeção 

são menores quando comparados com os da injeção de vapor. O intervalo de viscosidade mais 

indicado estaria entre 500 cP e 5000 cP. O projeto também requer que o reservatório seja 

dotado de uma boa saturação de óleo in place para justificar o uso intensivo de energia para a 

geração de vapor.  É desejável também um meio poroso com alta porosidade para minimizar a 

quantidade de rocha aquecida e maximizar a quantidade de óleo aquecido. Desta forma, 

reservatórios do tipo arenitos ou areias inconsolidadas são mais interessantes para o emprego 

da injeção de vapor.  

 

 Ao se diminuir a espessura da zona produtora de óleo e mantendo-se a mesma taxa de 

injeção de vapor em um reservatório, há a tendência do aumento da perda de calor para as 

camadas adjacentes. Assim sendo, pode-se concluir que a eficiência térmica será menos 

pronunciada para menores valores da espessura do reservatório. Por outro lado, é importante 

ressaltar que a injeção de vapor pode ser executada em reservatórios delgados e, neste caso, o 

fenômeno da segregação gravitacional é menos proeminente. Enfatiza-se ainda que a 

segregação gravitacional torna-se bastante acentuada quando o meio poroso apresenta valores 

elevados de permeabilidade vertical e, desta forma pode prejudicar a produtividade do 

reservatório (BUTLER,1991). 

 

  Para permitir índices de injetividade adequados, são indicados valores de 

permeabilidade maiores que 200 mD, (preferencialmente maiores que 500 mD). Além disso, 

profundidades menores do que 90 metros podem não permitir uma boa injetividade porque as 

pressões de injeção necessárias podem exceder o gradiente de fratura. Em outro extremo, 

profundidades maiores que 900 m podem inviabilizar o emprego do método de injeção de 

vapor devido, dentre vários fatores, àqueles relacionados as perdas de calor nos poços 

injetores (LYONS et al, 1996). É importante destacar que, atualmente, já existem alguns 
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projetos com colunas isoladas de forma eficiente que conseguem profundidades de até 1500 m 

sem que haja perdas significativas de calor. Outro parâmetro importante é a 

transmissibilidade. Esta deve ser maior do que 100 mD ft/cP nas condições de reservatório.   

 

A utilização de injeção de fluido quente é mais indicada para óleos viscosos cuja 

densidade varia entre 10 e 20 °API (FAROUQ ALI, 1979). Segundo o autor, a influência de 

temperatura em óleos muito viscosos é mais proeminente do que aqueles em que a 

viscosidade possui menores valores.  

 

2.4. Perda de calor nos métodos térmicos 

 

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. Segundo 

Nmegbu e Dune (2014), as perdas de calor limitam bastante 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.  A Figura 2-11, 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 2-11 – Esquema de uma unidade de injeção de vapor com as perdas de calor  

 

Fonte: Adaptado de Butler, 1991. 

 Max e Langenheim (1959) relataram que a perda de calor para as camadas acima e 

abaixo da zona produtora impõe um limite prático na área do reservatório onde ocorre o 

aquecimento, que é proveniente de alguma combinação de taxas de injeção de calor e 

parâmetros de reservatório. Continuar a injeção de calor além deste limite significa impor 

uma nova responsabilidade acima das condições econômicas do projeto.  

 

O limite econômico teórico do projeto para qual o calor injetado compensa os custos 

da produção só será atingido quando o valor líquido do óleo recuperado por unidade de tempo 

for igual ao custo do calor injetado por unidade de tempo (MARX; LANGENHEIM, 1959). 

 

 Na teoria de Marx e Langenheim (1959), assume-se que nenhum calor é transferido 

além da frente de calor, ou seja, que na frente, o vapor fornece todo o calor, ambos latente e 

sensível.  Desta forma, qualquer calor transferido antes da frente de condensação tende a ser 

sobreposto e as duas frentes permanecem combinadas. A consideração de uma frente única 

feita por Marx e Langenheim é razoável caso ainda exista vapor deixado para condensar na 

frente. Entretanto, a análise muda quando a frente torna-se mais distante, uma vez que, 

eventualmente todo o vapor esteja condensado devido às perdas de calor antes da frente de 

calor (BUTLER, 1991). 
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 Butler (1991), relata ainda 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.   

 

A partir do instante em que todo o calor latente seja consumido totalmente devido as 

perdas de calor, restará somente o calor remanescente para ser transportado adiante que é 

denominado de calor sensível da água no estado líquido e, desta forma, o processo torna-se 

semelhante ao descrito pelas equações de Lauwerier (1955).  No entanto, este processo não é 

idêntico porque a taxa na qual o vapor deve ser condensado para suprir essas perdas de calor 

diminui e o excesso deste vapor torna-se disponível para avançar a frente de condensação 

adiante. Isso acontece devido as perdas de calor serem transferidas para as camadas do topo e 

base do reservatório. Assim, ainda que todo o calor latente do vapor esteja sendo utilizado 

para suprir as perdas de calor para as camadas subjacentes e sobrejacentes, a frente de 

condensação ainda avança. Ao mesmo tempo, consideráveis quantidades de calor são 

transferidos para além da frente de condensação através do calor sensível do condensado. 

Além disso, a frente de calor passa para além da frente de condensação do vapor (BUTLER, 

1991). 

 

 Os primeiros pesquisadores a reconhecer o fenômeno descrito no parágrafo anterior 

foram Mandl e Volek (1969) e Hearn (1969). Cada um deles desenvolveu uma equação para 

prevê o tempo crítico no qual isso ocorre.  Embora importante, o estudo do tempo crítico não 

constará nesta pesquisa de modo a não tornar a análise muito extensiva, ficando, portanto, 

disponível para ser estudado em trabalhos futuros. 

  

Na modelagem da perda de calor para as formações adjacentes em alguns trabalhos 

como os de Shum et al. (1973) e Chase et al. (1972), a serem discutidos no Capítulo do 3º - 

Estado da Arte, foram utilizados alguns princípios matemáticos para a solução dos modelos 

propostos tais como: o princípio da superposição dos efeitos e o principio variacional. 

 

Sobre o principio da superposição dos efeitos, de forma bastante resumida, pode-se 

dizer que qualquer combinação linear de soluções das equações diferenciais lineares é 

também uma solução da equação (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). Além da aplicação 
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em problemas de transferência de calor, também pode ser utilizada em outros campos da 

engenharia, tais como em engenharia de reservatórios de petróleo, onde é utilizado, por 

exemplo, na determinação da queda de pressão em qualquer ponto do reservatório em um 

determinado instante de tempo quando a vazão de produção de um poço é alterada diversas 

vezes ao longo de sua vida produtiva. 

 

Já o conceito de princípio variacional corresponde a uma função denominada 

funcional (uma integral), que é assim definida pois não depende somente dos valores de uma 

função (por exemplo y) e da sua derivada num dado ponto x (tal que y(x) seja função de x), 

mas sim é dependente em todos os pontos do seu intervalo definido (SHIH, 1983). 

 

2.5. Eficiência térmica no processo de injeção de calor em reservatórios de 

petróleo 

 

Ao se aquecer um reservatório de petróleo por meio da injeção de fluidos quentes, 

perde-se uma fração bastante significativa da energia injetada para as formações adjacentes 

conforme descrito em parágrafos anteriores. A fração de calor injetado (ou gerado) para 

aquecer a rocha-reservatório que permanece na formação denomina-se eficiência térmica. 

Esta é uma definição utilizada para se quantificar a fração de calor existente no reservatório, 

para qualquer método térmico utilizado, seja ele injeção de vapor, água quente ou combustão 

(PRATS, 1969).  Ainda de acordo com o autor, a eficiência térmica, antes da chegada do 

banco de vapor ao poço produtor (breakthrough), é mais dependente do tempo de vida do 

método térmico do que de outras condições operacionais.  Desta forma, esta pouca 

dependência das variáveis operacionais permite que a eficiência térmica seja utilizada como 

uma das ferramentas mais eficazes para determinar as condições segundo as quais uma porção 

significativa do calor injetado no reservatório permanece dentro dele. 

 

  Os mecanismos básicos dos processos de aquecimento são bem descritos através dos 

modelos de Marx & Langenheim (1959). Em particular, seus resultados foram importantes 

pois tornaram mais claro o comportamento do aquecimento em reservatórios de petróleo.  Em 

sua modelagem, foi assumido que a taxa de injeção de fluido quente e a temperatura são 
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constantes dentro de um poço. No entanto, é importante destacar que eles reconheceram a 

existência de uma temperatura de transição radial, conforme pode ser observado na Figura 

2-12. 

Figura 2-12 – Comparação entre a distribuição real de temperatura no reservatório e a aproximação de 

Marx e Langenheim (1959)  

 

Fonte: Adaptado de Marx & Langenheim, 1959. 

 

  Em suas hipóteses os pesquisadores consideraram que a temperatura da zona aquecida 

seja, em qualquer ponto desta área, a temperatura de injeção do fluido quente no fundo do 

poço (Tidh). Além disso, a temperatura fora da zona aquecida seja a temperatura de referência 

inicial do reservatório (Ti). 

 A medida que a área da zona aquecida aumenta, há um acréscimo da taxa da perda de 

calor. Nos estudos de Marx e Langenheim (1959) foram admitidas que estas perdas se devem 

somente à condução vertical dentro das formações adjacentes às zonas produtoras. Ao se 

injetar calor a uma taxa constante (𝑄𝑖𝑛𝑗
̇ ), a taxa total de perda de calor (𝑄𝑙

̇ ), para as 

formações adjacentes pode ser expressa como (equação 2.17): 

 

Eq. 2-17 

 

 1 ( )Dt

l inj DQ Q e erfc t 
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Onde: 

tD é o tempo adimensional  dado por: 

 

 

          Eq. 2-18 

e: 

Mc e MR são as capacidades caloríficas volumétricas das camadas adjacentes e da 

rocha-reservatório, respectivamente geralmente dada em BTU/(ft
3
 °F). Na equação (2.18), 

tem-se ainda αc como o coeficiente de difusividade térmica e ht a espessura total da formação. 

O subscrito c se refere as camadas adjacentes, ambas possuindo as mesmas propriedades 

térmicas das rochas.                                                                                                    

sendo erfc(x) é a função erro complementar expressa como: 

  Eq. 2-19 

 

ou ainda: 

 Eq. 2-20 

 

e, finalmente: 

  Eq. 2-21 

 

No desenvolvimento do modelo de Marx e Langenheim, a área da zona aquecida (Ah) 

é expressa como: 

  Eq. 2-22 

Onde: 

  Eq. 2-23 

 

 ( ) 2 1 DtD
D D

t
G t e erfc t
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É uma função dependente do tempo adimensional tD. 

Ao se derivar Ah em relação ao tempo, obtém-se: 

 

  Eq. 2-24 

 

O termo referente ao calor perdido para as formações adjacentes pode ser expresso 

como: 

  Eq. 2-25 

 

Na equação (2.25), Qrm é o calor remanescente no reservatório e t é o tempo de injeção.  

 

Matematicamente, define-se a razão entre o calor remanescente no reservatório Qrm e o 

calor injetado (Qinj) como sendo a eficiência térmica de aquecimento Eh: 

  Eq. 2-26 

  

 Este modelo foi elaborado a partir das hipóteses de que a temperatura seja uniforme 

através da zona aquecida e possua o mesmo valor da temperatura do fluido de injeção. Além 

disso, todo o conteúdo de calor se encontra na zona aquecida. No estado da arte serão 

abordados mais alguns modelos analíticos para o cálculo da eficiência térmica, tais como o de 

Rubinstein (1959). 

  Em seu modelo de eficiência térmica, Prats (1969) define que a taxa de calor líquido 

injetado �̇�(𝑡) é a diferença entre a soma das taxas de calor injetado em cada um dos poços 

injetores no reservatório subtraído da soma das taxas de calor produzido por cada um dos 

poços produtores. É a taxa líquida entregue a zona produtora. 

A modelagem dos seus resultados pode ser compreendida através das equações a 

seguir reproduzidas: 

 O conteúdo de calor da zona produtora de óleo como função do tempo H(t) devido a 

taxa de calor liquido injetado �̇�(𝑡) é dado por (PRATS, 1969): 

 D
inj th

D

i R t

QdA
e erfc t

dt T M h
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  Eq. 2-27 

Onde: 

H(t) é o calor armazenado na zona produtora de óleo, Btu e, 

  Eq. 2-28 

 

  Eq. 2-29 

 

  Eq. 2-30 

e, 

  Eq. 2-31 

Os subscritos n e f são utilizados para designar as propriedades das regiões próximas e 

afastadas do local dos poços injetores. Hf(t) é o conteúdo de calor na região de volume Vf(t). O 

termo Kh2z na Eq. 2-29 significa a condutividade térmica das formações adjacentes.  De 

acordo com o autor, a equação 2.27 é igualmente aplicável tanto para água quente como para 

injeção de vapor ou ainda combustão in situ. 

 

Para uma taxa de calor líquido injetado arbitrária, a eficiência térmica do processo, ou 

a fração de calor líquido injetado presente na formação do reservatório é dado por (PRATS, 

1969):            

                

  Eq. 2-32 

 

 

Onde a constante θ1 é calculado pelas equações 2-29 e equação 2-30 nesta última usa-

se o valor do calor especifíco volumétrico correspondente a zona de óleo preenchida pelo 

fluido quente (neste caso água quente) que é dado por: 

 
2

2

2 h z
n

n

K
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  Eq. 2-33 

 

O termo (ρC)1 é utilizado refere-se ao calor específico volumétrico do reservatório 

submetido a água quente. Caso o fluido injetado fosse vapor úmido o termo referente seria 

dado por (ρC)st e  calculado por meio da seguinte equação: 

 

  Eq. 2-34 

  

 

De acordo com o autor, o último termo do lado direito da equação referente à parcela 

de contribuição do calor na forma latente na zona de vapor possui pouca contribuição no valor 

de (ρC)st de tal forma que pode ser desprezado.  Por fim, para uma taxa de calor constante 

(que não significa uma temperatura constante) ou uma taxa de massa injetada Prats (1969) 

encontrou a seguinte equação para o cálculo da Eficiência Térmica: 

 

  Eq. 2-35 

 

O resultado obtido é idêntico ao que foi conseguido pelo trabalho de Lauwerier 

(1955), o qual considerou a taxa de injeção e a temperatura constante.   

 

A Figura 2-13 mostra o gráfico dos resultados da pesquisa de Prats (1969) para 

diferentes métodos térmicos (injeção de água quente, vapor e combustão) em função do 

tempo admensional. 
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Figura 2-13 – Eficiência Térmica com função do tempo para uma taxa líquida de injeção de calor 

constante. 

 

Fonte: Adaptado de M. Prats, 1969. 

h é a espessura da zona produtora de óleo -ft; 

kh  é a condutividade térmica  - Btu/(pé dia °F); 

𝑄(𝑡)̇  é a taxa de calor líquido injetado  - Btu/D; 

t é o tempo desde que a taxa de injeção começou  - dias; 

T temperatura da zona produtora acima da temperatura incial do reservatório - °F; 

V é o volume em ft
3
; 

x, y, z coordenadas cartesianas; 

2
2

2 2

2 h zK
C




  difusividade térmica da rocha capeadora (ft
2
/dia); 

 
2

1

2 1

2 h zK

h C


 


 
 

   

1 Propriedades do liquido que preenche parte da zona produtora de óleo; 

2 Propriedades da formação adjacente. 
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2.6. A simulação numérica no estudo de recuperação de reservatórios de 

petróleo 

 

A simulação numérica tem se constituído em uma importante ferramenta utilizada para 

auxiliar no desenvolvimento de novos projetos de campo, além de possibilitar para aqueles já 

existentes o seu controle (SATIK et al, 2004). Seu emprego abrange a avaliação e o 

planejamento de múltiplas estratégias de operação. Se empregada corretamente, pode se 

constituir em uma das mais sofisticadas e detalhadas ferramentas existentes no 

acompanhamento e previsão de recuperação de óleo em campos de petróleo. Coats et al. 

(1969) relatou que, ao se avaliar o nível de confiabilidade dos dados de entrada, a 

complexidade e os níveis de sofisticação empregados deverão ser consistentes com os 

objetivos totais dos projetos.  

 

 Vários aspectos são relevantes quando se deseja elaborar um modelo numérico voltado 

para simulação. Dentre os mais relevantes, destacam-se: os objetivos do estudo; o grau de 

complexidade e realismo que o problema exige; quantidade e qualidade dos dados de 

produção disponíveis; tempo, custo e precisão do modelo. Além disso, é importante 

mencionar a capacidade computacional como sendo um dos fatores mais limitantes no estudo 

da simulação numérica.  A capacidade computacional se relaciona com o tamanho e número 

de blocos, número de componentes, quantidade e qualidade das informações disponíveis 

provenientes da geologia e da produção.  

 

A elaboração de um simulador abrange a definição e o desenvolvimento dos seguintes 

modelos (FANCHI, 2006): 

I. Modelo físico: elaborado com base nas propriedades do reservatório e dos fluidos, tais 

como: permeabilidade, porosidade, compressibilidade, densidade, condutividade 

térmica, saturação e viscosidade dos fluidos.  

II. Modelo Matemático: são as equações que representam o processo físico a ser 

modelado. Para o caso do reservatório de petróleo e o modelo de fluido, pode-se citar 

as equações da conservação da energia, conservação da massa, equação de Darcy, 
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equação de Peng Robinson, correlações de Standing, Glaso, Marhoun, dentre outras 

que podem ser utilizadas para descrição matemática.  

III. Modelo Numérico: utilizado na discretização das equações matemáticas envolvidas na 

elaboração do simulador. 

IV. Modelo Computacional: uma vez que os modelos físicos, matemáticos e numéricos 

estejam prontos, procede-se a utilização do modelo computacional para a solução das 

equações. 

 

Para a representação do modelo numérico de reservatórios numéricos, costuma-se 

utilizar o modelo numérico de diferenças finitas. Seu emprego implica na divisão do 

reservatório em blocos, ou células, onde, em cada uma delas podem ser aplicadas as equações 

da conservação da massa, energia e momento. Estas equações foram obtidas anteriormente 

por meio de suposições e simplificações pertinentes ao grau de sofisticação esperado do 

modelo. A partir das hipóteses adotadas para sua resolução, o passo seguinte consiste na 

solução e análise da resposta obtida. O simulador poderá ser validado através da calibração 

com uma solução já existente (FANCHI, 2006).    

 

Rosa, Carvalho e Xavier (2006) descrevem que os simuladores numéricos de fluxo 

podem ser classificados do ponto de vista matemático em função de características de 

desempenho e comportamento físico. Assim, a classificação pode ser feita com base nos 

modelos Black Oil, Composicional e térmico. Segundo Fanchi (2006), o modelo Black-Oil 

(ou Volumétrico) é função apenas da pressão do reservatório. As equações de fluxo para o 

óleo, água e gás são determinadas através da especificação dos fluxos e concentrações 

provenientes das equações de conservação para cada um dos três componentes em cada uma 

das três fases. O modelo Composicional utiliza equações de fluxo multifásico e 

multidimensional referentes as propriedades dos fluidos que também dependem da pressão do 

sistema. Ele considera, além da pressão, as composições das várias fases que possam estar 

presentes no meio poroso. Desta forma, a fase óleo passa agora a ser composta por diversos 

componentes (C1, C2, C3,..) que são reunidos formando grupos denominados de 

pseudocomponentes. Esse agrupamento foi concebido para auxiliar na redução do tempo 

computacional que seria necessário caso se mantivesse a modelagem com todos os 

componentes não agrupados.  Sistemas que consideram os efeitos da variação da temperatura 
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no interior do meio poroso do reservatório, requerem o emprego do modelo térmico. 

Exemplos de uso de modelos térmicos estão relacionados aos Métodos Especiais de 

Recuperação Secundária (ou Terciária), tais como a injeção de água quente, injeção de vapor 

e combustão in situ.  

 

 Existe também a classificação quanto ao número de dimensões do modelo numérico, 

a qual pode ser unidimensional, bidimensional e tridimensional.  

 

Ao se considerar a existência de fluxo em uma única dimensão conforme pode ser 

visto na Figura 2-14, o simulador numérico é denominado como unidimensional. 

 

Figura 2-14– Modelo de um simulador numérico unidimensional. 

 

 

 

Fonte: Diniz, 2015, p.47. 

Por outro lado, ao se projetar o fluxo no meio poroso em duas dimensões, como por 

exemplo nas coordenadas x e y, tem-se o simulador classificado como bidimensional (Figura 

2-15). 

 

Figura 2-15– Modelo de um simulador numérico bidimensional. 

 

 

 

 

Fonte: Diniz, 2015, p.47. 
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Para a situação em que se deseja representar o fluxo no reservatório nas três 

dimensões, o simulador é classificado como tridimensional, conforme se observa na Figura 

2-16. 

 

Figura 2-16 – Modelo de um simulador numérico tridimensional. 

 

 

 

 

 

Fonte: Diniz, 2015, p.47. 

 

Outra classificação que os simuladores numéricos podem receber é quanto ao 

número de fases. Assim, tem-se os simuladores monofásicos, bifásicos e trifásicos. 

 

Os monofásicos são aqueles que consideram a presença de uma única fase no 

reservatório – óleo, gás ou água. Ao se supor a presença de duas fases (óleo e água, óleo e 

gás, ou água e gás), são denominados de simulador bifásico. Quando há a presença de três 

fases no meio poroso, por exemplo, óleo, água e gás o simulador é classificado como 

trifásico.  

 

2.7. Avaliação econômica de projetos 

 

Para Rodrigues (2012, p.40), “a Engenharia Econômica utiliza um conjunto de 

métodos e técnicas para a quantificação e avaliação dos riscos financeiros envolvidos nos 

projetos e fornece indicadores para uma comparação consistente entre opções de 

investimentos tecnicamente viáveis”. Em complemento a esse conceito, Zago, Weise e 

Hornburg (2009, p.2), definem a análise de investimentos como “o conjunto de técnicas que 
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permitem a comparação entre os resultados de tomada de decisões referentes a alternativas 

diferentes de forma científica”. 

 

A importância da avaliação econômica de projetos no contexto desta pesquisa advém 

do fato da indústria do petróleo, mas principalmente o segmento de exploração e produção 

(E&P), se constituir em uma indústria altamente intensiva em capital e tecnologia 

(CANELAS, 2005). Como as empresas não dispõem de recursos infinitos, principalmente do 

ponto de vista financeiro, a avaliação das viabilidades técnica e econômica de um 

determinado projeto é fundamental para a maximização do retorno financeiro, bem como para 

a minimização dos riscos de um determinado projeto (RODRIGUES, 2012). 

 

Assim, a escolha de uma alternativa equivocada dentre um conjunto de opções, pode 

levar a empresa a obter lucros menores do que obteria se tivesse escolhido a alternativa 

adequada e, em caso de uma má opção, poderá conduzi-la a graves prejuízos financeiros 

(RODRIGUES, 2012). Em especial, no caso da avaliação da aplicação de métodos de 

recuperação avançada de petróleo, o método ou condição que leve à maior extração de 

hidrocarbonetos não necessariamente implicará em maior retorno financeiro. 

 

Sobre a análise econômica de investimentos, a literatura específica apresenta vários 

métodos. Assaf Neto (1992) indica as seguintes opções que considera mais utilizadas: valor 

presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), índice de lucratividade (IL) e taxa de 

rentabilidade (TR), e ainda o tempo de payback. O mesmo autor também elenca um rol de 

informações mínimas, que considera necessário para a avaliação de investimentos, e serviram 

como base para este aporte teórico. 

 

2.7.1. Informações mínimas para a avaliação de investimentos 

 

Para Assaf Neto (1992), o conjunto de informações mínimo para o processo de 

avaliação de investimentos é o seguinte: fluxo de caixa líquido; valores incrementais e taxa 

mínima de atratividade. 
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A base para a avaliação de investimentos é o fluxo da caixa líquido, que é medido, 

para cada intervalo de tempo, como a diferença entre os fluxos de entrada e saída de caixa. 

Eles devem computar apenas o movimento efetivo dos recursos, inclusive seus reflexos 

financeiros sobre o caixa, mas desprezando receitas e despesas de natureza eminentemente 

contábil (depreciação, amortização, reavaliação patrimonial, dentre outros resultados que não 

são pagos ou recebidos em termos de caixa) (ASSAF NETO, 1992). 

 

O dimensionamento dos fluxos de caixa é considerado o aspecto mais importante no 

processo de decisão, uma vez que a análise de investimento é processada em cima dessas 

informações. Vão ser o rigor e a confiabilidade desses fluxos de caixa estimados que irão 

determinar a representatividade dos resultados obtidos (ASSAF NETO, 1992). 

 

Nesses fluxos de caixa são considerados valores incrementais, ou seja, os fluxos de 

entrada e saída de caixa que são originados com base na proposta de investimento em 

consideração. Portanto, conclui-se que não havendo o referido investimento, os fluxos de 

caixa atribuíveis à proposta tornam-se inexistentes (ASSAF NETO, 1992). 

 

A definição da taxa mínima de retorno exigida é outro requisito para a avaliação de 

um investimento, que também é referenciada como a taxa de atratividade econômica do 

projeto. Essa taxa é considerada a meta econômica mínima a ser alcançada com a 

materialização da referida proposta (ASSAF NETO, 1992). No Brasil, é comum as pessoas 

pensarem na taxa da poupança como uma referência de retorno mínimo para a aplicação de 

um capital, pois essa aplicação é considerada segura, embora de baixo rendimento (DINIZ, 

2014). 

 

Além dos itens já citados, a análise de investimento também pode levar em 

consideração a motivação das propostas (expansão, lançamento de novos produtos, 

modernização, instalação, relocação, dentre outras) e o tipo de investimento (independentes, 

economicamente dependentes, mutuamente excludentes, com restrições orçamentárias). Em 

geral, é necessário que sejam considerados aspectos de risco inerentes a todo projeto e como 

os fluxos de caixa são valores previstos para ocorrer ao longo de um tempo futuro, ter em 

mente a existência de incertezas associadas a essas previsões (ASSAF NETO, 1992). 
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Para a avaliação dos riscos, podem ser utilizados métodos matemáticos e estatísticos 

para se buscar conhecer a probabilidade de ocorrência de determinados estados de natureza, 

bem como seus respectivos resultados, podendo alguns desses métodos serem: método de 

Monte Carlo, árvores de decisão, simulações, etc. (ASSAF NETO, 1992). 

 

No geral, para que sejam tomadas decisões de investimento, deve ser avaliado se os 

ativos terão condições de oferecer o desempenho desejado pelos investidores, ou seja, 

adotados critérios para analisar o desempenho esperado do projeto. Tais critérios devem 

possibilitar ao analista a aceitação ou rejeição de propostas, bem como a comparação e 

classificação dos diversos ativos sob análise (RODRIGUES, 2012). 

 

2.7.2. Método do valor presente líquido - VPL 

 

Embora a literatura especifique vários métodos de análise de investimento, nesta 

pesquisa foi adotado o método do valor presente líquido (VPL), razão pela qual este método 

foi enfocado especificamente neste aporte teórico. 

 

O valor presente líquido indica a riqueza em excesso aos dispêndios determinados pelo 

projeto para uma determinada alternativa de investimento (ASSAF NETO, 1992; DINIZ, 

2014). Embora este critério seja o mais utilizado em análises de investimentos, não é possível 

afirmar que existam critérios melhores, pois cada um deles mede diferentes aspectos de um 

projeto (RODRIGUES, 2012). 

 

Este método tem como finalidade a determinar, no instante inicial considerado, a partir 

de um fluxo de caixa formado por uma série de receitas e dispêndios, o que representa o 

ganho absoluto do ativo (RODRIGUES, 2012). Teoricamente, todo investimento que resulte 

um VPL maior ou igual a zero pode ser aceito, sendo desconsiderados todos os investimentos 

que resultem em VPL negativo (ASSAF NETO, 1992). 
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Portanto, quando analisado o fluxo de caixa referente a uma alternativa de 

investimento, são computadas as receitas e os dispêndios associados. Será chamada de valor 

presente líquido a soma algébrica de todos os valores envolvidos nos períodos considerados, 

reduzidos ao instante inicial estabelecido e levando-se em consideração a taxa de desconto “i” 

(RODRIGUES, 2012). 

 

Na forma algébrica, o VPL pode ser descrito como: 

 

 Eq. 2-36 

 

Sendo: 

VPL  =  valor presente líquido do fluxo de caixa da alternativa considerada; 

𝐹𝑡  = cada receita ou despesa envolvida no fluxo de caixa, no instante t considerado; 

i  =  taxa mínima de atratividade considerada para o investimento; 

𝐼𝑜  =  investimento inicial do projeto; 

𝑡  =  instante de tempo considerado; 

N = tempo total de projeto. 

 

Portanto, o valor presente líquido de uma alternativa é o mesmo que a somatória 

algébrica dos vários valores presentes 𝐹𝑡 envolvidos no fluxo de caixa (RODRIGUES, 2012). 

 

O VPL foi o critério adotado nesta pesquisa, devido a ser um método aceito 

internacionalmente pelos profissionais de finanças, conceitualmente correto e que leva a 

decisões financeiras adequadas. Sua aplicação não possui restrições, deixando facultativo ao 

tomador de decisão a adoção de outros critérios para complementar as informações sobre o 

projeto (RODRIGUES, 2012). 
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Para Assaf Neto (1992), a razão para o VPL não ser mais difundido como método de 

análise é devido à necessidade de determinação prévia de uma taxa de atratividade, o que ele 

considera ilusório, uma vez que a taxa interna de retorno precisa ser identicamente comparada 

com a taxa de retorno exigida pelo investimento. 

 

Por outro lado, Rodrigues (2012) afirma que a principal vantagem desse método é a 

determinação do valor que é criado ou perdido quando se decide pela realização de um 

projeto. O mesmo autor também cita que o VPL pode ser calculado para diversas taxas 

mínimas de atratividade, o que torna possível realizar uma análise de sensibilidade em função 

de possíveis alterações nessas taxas. 

 

Dentre as vantagens desse método também existe o fato de que ele torna possível a 

classificação de investimentos com base em seus VPLs. Portanto, se o VPL de um 

investimento A for maior que o VPL de um investimento B, logo o investimento A pode ser 

considerado mais vantajoso. Adicionalmente, como o VPL mede sempre os valores atuais de 

um investimento, VPLs podem ser somados ou subtraídos (RODRIGUES, 2012). 

 

2.8. Planejamento Experimental 

 

No estudo de um determinado ensaio, muitas vezes torna-se necessário a elaboração 

de um planejamento experimental. Segundo Barros Neto, Scarminio e Bruns (2001), as 

primeiras etapas deste planejamento consistem na definição de quais são os fatores relevantes 

e a resposta de interesse no estudo.  Ainda de acordo com o autor, as variáveis a serem 

controladas ou os atributos de incerteza de um sistema podem ser definidos como os fatores 

de resposta do estudo que podem ser qualitativos ou quantitativos. Estas respostas são 

classificadas como variáveis de saída do sistema e poderão ser afetadas mediante as alterações 

provocadas nos fatores em estudo. Menciona-se também que as respostas obtidas podem ser 

na forma quantitativa ou qualitativa.  

2.8.1. Planejamento Fatorial 
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Barros Neto, Scarminio e Bruns (2001) considera que um planejamento fatorial 

completo deve observar as possíveis combinações provenientes dos diferentes fatores a serem 

estudados. Exemplificando, ao se considerar uma análise de um determinada reação química 

cujo objetivo é estudar no processo os efeitos das variáveis temperatura e concentração. 

Supondo que sejam realizados 4 (quatro) experimentos, pode-se seguir então uma análise 

linear em dois níveis, um mínimo (-1) e outro máximo (+1). Entretanto, ao se acrescentar uma 

outra variável ao processo, como por exemplo, um catalisador, observa-se um aumento das 

possíveis combinações entre os níveis máximo e mínimo, que neste caso pode aumentar até ao 

valor de 8. Desta forma, a cada nova variável os experimentos ou as simulações dobram, ou 

seja: 2
4
=16, 2

5
=32, 2

6
=64…2

k
.  

 

Quando existem muitas variáveis e se deseja conhecer aquelas que mais afetam o 

processo, é conveniente utilizar planejamentos fatoriais fracionados e, com isso, fazer uma 

triagem daquelas mais importantes.  Define-se um planejamento fatorial 4 x 3 como sendo 

aquele em que são necessários 4 x 3 =12 ensaios diferentes. Neste caso usa-se 4 níveis em um 

fator e 3 para outro. A partir do que foi explicitado pode-se estender o conceito e formular que 

será desenvolvido um planejamento fatorial do tipo n1,n2,x ... x nk para os  n1 níveis do fator 1, 

n2 do fator 2,.., nk do fator k. Este é o número mínimo de ensaios necessários para um 

planejamento fatorial completo. Caso haja necessidade de estimativa de erros experimentais, 

ensaios repetidos podem ser necessários e isto elevaria o número de experimentos.  Para o 

caso em que são utilizadas simulações, os resultados são os mesmos para quaisquer número 

de resultados, sendo portanto desnecessária a repetição destes experimentos. O planejamento 

fatorial 2
k
 apresenta-se como o mais simples, nele todos os fatores são estudados somente em 

dois níveis (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS,2001).   

 

2.8.2. Uso de diagramas de pareto e superfícies de resposta 

 

 Como recurso gráfico para a análise e identificação das causas ou problemas mais 

importantes é comum a utilização dos diagramas de Pareto. Ele consiste em um gráfico de 

barras utilizado, na maioria das vezes, para estabelecer uma ordenação em nível de 

importância. Assim, ele ordena as influências da maior para a menor, permitindo a localização 

de problemas e a eliminação das perdas, procurando aplicar o principio de Pareto. Sengundo 
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este principio, existem determinados problemas de menor relevância, quando comparados a 

outros mais importantes (MEDEIROS, 2012; DINIZ, 2015). 

  

  A eleboração deste diagrama consiste em traçar uma linha divisória (p=0,05) de 

referência. Isto se dá de modo que todos os retângulos que estejam à sua direita possuam 

confiança de significância estatística de 95% em relação aos demais. Para cada efeito, associa-

se um numero responsável por indicar a média das respostas obtidas. Esta média é obtida pela 

divisão do erro padrão. Caso este erro seja positivo, ele está associado a um aumento da 

variável resposta, se for negativo, há a indicação de que um aumento do parâmetro referente a 

ele reduz a variável resposta utilizada (MEDEIROS, 2012; GALVÃO, 2012; DINIZ, 2015). 

Na Figura 2-17 tem-se um exemplo da aplicação do uso do diagrama de Pareto. 

Figura 2-17 – Exemplo de um diagrama de Pareto. 

 

Fonte: Galvão, 2012, p.43. 

 

Nele se pode verificar o efeito do parâmetro kh como mais influente. Por outro lado, 

ao se analisar o efeito kv, observa-se que este não influenciou de forma significativa em 

relação a resposta considerada, (DINIZ, 2015) 
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Para a otimização do processo de análise dos experimentos, pode-se também utilizar 

as superfícies de resposta conforme pode ser observado na Figura 2-18.  Seu uso possibilita a 

investigação de regiões ótimas de operação (ARAÚJO, 2012).  Ela consiste em uma figura 

tridimensional com o objetivo de facilitar a visualização da resposta do sistema (DINIZ, 

2015). 

 

Figura 2-18 – Exemplo de superfície de resposta. 

 

Fonte: Araújo, 2012, p.83. 

 

A utilização destes recursos gráficos é mais indicado quando as variáveis respostas são 

influenciadas por diversas variáveis independentes e, além disso, o objetivo é a otimização 

dessas respostas. 
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Capítulo III 

Estado da Arte 
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3. Estado da arte 

 

A seguir serão apresentados alguns trabalhos relacionados ao estudo da perda de calor 

para as formações adjacentes e dos modelos analíticos aplicados a eficiência térmica dos 

métodos térmicos. 

 

3.1. Perda de calor para as formações adjacentes 

 

Na modelagem de processos térmicos em engenharia de reservatórios Shum e Haynes, 

(1973) indicaram a necessidade de se considerar a perda de calor para o topo e a base do 

reservatório. Em seus trabalhos, os pesquisadores fizeram uso do princípio matemático da 

superposição utilizando a temperatura na interface camada adjacente/rocha-reservatório como 

uma função espacial da posição e do tempo. De acordo com os autores a principal vantagem 

em sua aplicação estaria na simplicidade na aplicação deste método para simular fluxo de 

calor de dentro ou fora das rochas no topo e base quando comparado com outros métodos, 

como por exemplo a aplicação dos princípios variacionais para a perda de calor no topo e base 

da rocha (CHASE; O’ DELL, 1972). 

 

Vinsome e Westerveld, (1980) desenvolveram um método semi-analítico fazendo uso 

da equação da condução de calor unidimensional aplicado à perda de calor para as camadas 

adjacentes à rocha reservatório. Este método é o que foi empregado para a construção do 

modelo térmico de perda de calor para as camadas de topo e base no simulador comercial 
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aplicado a injeção de vapor denominado STARS do grupo CMG. Dentre as hipóteses para a 

elaboração do modelo, pode-se citar:  

 

1. De acordo com a modelagem proposta pelos autores, a temperatura nas formações 

adjacentes varia de forma suave, ainda que haja mudanças bruscas na interface rocha-

reservatório. 

2. A condução de calor longitudinal na camada adjacente pode normalmente ser 

desprezada devido ao fato do número de Peclet ser normalmente alto para os fluidos 

do reservatório. De acordo com Chase e O’ Dell (1972), quando o número de Peclet 

(razão entre o transporte de calor convectivo e condutivo) é alto, de uma forma geral, 

nos processos térmicos que ocorrem nos reservatórios o gradiente horizontal de 

temperatura será pequeno, exceto nas vizinhanças da frente térmica. E, desta forma, a 

transferência de calor se dará de forma convectiva em relação aos fluidos do 

reservatório; 

3. As características físicas mais importantes dos processos de perda de calor são bem 

descritos pelas condições limites nas interfaces, bem como a conservação da energia 

na rocha adjacente a zona produtora.  

 

A equação elaborada possui um perfil de temperatura em função do tempo e da distância 

medida a partir da interface rocha-reservatório em direção a profundidade desta com relação a 

camada sobrejacente. 

 

 Eles concluíram que foi elaborado um simulador térmico para a previsão de perda de 

calor em reservatórios de petróleo que se constitiu de forma simples e rápida no cálculo da 

perda de calor para as formações adjacentes. 

 

Dutra Jr (1987) também estudou a perda de calor para as formações adjacentes através 

da injeção de fluidos quentes. Ele considerou que quando o reservatório é aquecido por meio 

da injeção de fluidos quentes, uma fração significativa da energia injetada é perdida para as 

formações adjacentes. Para se contabilizar estas perdas, um modelo de transferência de calor 

pode ser obtido considerando que o fluxo de calor se dá na forma condutiva, linear e na 
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direção vertical. Em seus resultados, ele concluiu que para formações adjacentes foi possível 

obter os cálculos da perda de calor de forma analítica, utilizando-se de um modelo que não 

necessitava de histórico de temperatura. O cálculo do modelo era feito por um método 

recursivo onde somente o valor do passo de integração anterior seria necessário. 

 

Visando estudar a perda de calor para formações adjacentes a zona produtora de 

petróleo nos métodos de recuperação que utilizam a injeção de fluidos quentes, Hansamuit et 

al (1990) apresentaram um estudo de perda de calor para as formações adjacentes utilizando 

quatro diferentes modelos que são normalmente incorporados em simuladores térmicos para 

estimar a taxa de perda de calor para as formações adjacentes.  Os métodos utilizados foram: 

solução analítica usando o teorema da superposição, solução analítica usando uma 

aproximação numérica para a integral de convolução, solução semi-analítica e solução 

numérica.  Em seu trabalho, os autores modelaram um reservatório em uma dimensão e duas 

dimensões. Dentre as conclusões, os autores relataram que o método analítico-numérico 

proposto por Vinsome e Westerveld (1980) combinou boa precisão nos resultados e tempo 

computacional aceitável, sendo, portanto, o escolhido dentre os analisados. 

 

Gurgel (2009) estudou recuperação de óleos pesados em reservatórios delgados. 

Dentre os resultados obtidos pode-se destacar que reservatórios que apresentaram rochas com 

maiores valores de condutividade térmica também possuíram valores mais altos de 

recuperação final de óleo. Por apresentar valores maiores de condutividade térmica, houve um 

aquecimento mais eficiente da rocha-reservatório durante o período de injeção de vapor, 

favorecendo a melhoria no Fator de Recuperação de óleo por intermédio da injeção de vapor. 

Além disso, mudanças nos parâmetros operacionais (distância entre poços, vazão de injeção), 

melhoraram a recuperação final de óleo para estes tipos de reservatórios. 

 

Recentemente Nmegbu e Dune (2014) desenvolveram uma modelagem matemática 

para estudar a perda de calor em formações de óleo betuminosas ao se injetar vapor aquecido 

de forma contínua.  Para as condições dentro das quais o modelo numérico foi desenvolvido, 

encontrou-se que a taxa de perda de calor depende de um determinado número de parâmetros, 

dentre eles: a natureza e as propriedades dos fluidos de injeção e do reservatório.  Além disso, 

análises de sensibilidade revelaram que a perda de calor para as formações adjacentes poderia 
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ser reduzida caso as propriedades corretas, especialmente as do fluido de injeção fossem 

modificadas. 

 

3.2. Eficiência térmica em métodos térmicos de recuperação 

 

Conforme já mencionado no capítulo de aspectos teóricos, em 1959 Marx e Langenheim 

desenvolveram um modelo utilizado na descrição do aquecimento do reservatório durante a 

injeção de fluidos quentes. A Figura 3-1 ilustra o processo de injeção de calor que ocorre na 

rocha-reservatório e as perdas de calor para as formações adjacentes (topo e base). 

Figura 3-1 – Modelo de Marx e Langenheim (1959) para aquecimento do reservatório.  

 

Fonte: Adaptado de Green e Willhite, 1998. 

 

Em sua modelagem, Marx e Langenheim (1959) consideraram que o calor é 

transportado pelas camadas adjacentes em um meio semi-infinito por meio da condução. A 

Figura 3-2 ilustra esta situação. 
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Figura 3-2 – Modelo de condução de calor em um meio semi-infinito  

 

Fonte: Adaptado de Green e Willhite, 1998. 

  

 De acordo com esta hipótese, a distribuição de temperatura é dada pela variação desta 

de Tr para Ts no tempo t=0 na fronteira de um meio semi-infinito conforme pode se observar 

na Figura 3-2.  

Conforme visto no Capítulo de Aspectos Teóricos a Eficiência Térmica pode ser 

matematicamente escrita como: 

 

  Eq. 3-1 

 

Onde tD  é o tempo adimensional e está definido na equação (2.18). 

Que significa a razão entre o calor remanescente no reservatório e o calor injetado do 

fluido quente (água quente ou vapor, por exemplo). 

 Os autores concluíram em sua pesquisa que no modelo proposto a perda de calor para 

as camadas acima e abaixo da zona produtora impõe um limite prático na área do reservatório 

onde ocorre o aquecimento, que é proveniente de alguma combinação de taxas de injeção de 

calor e parâmetros de reservatório. Desta forma, continuar a injeção de calor além deste limite 

significa impor um novo patamar de operação do projeto que pode estar acima das sua 

condições de viabilidade econômica. 
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Em seus trabalhos, Prats (1969) mostrou que para as propriedades de reservatório 

idealizadas por Marx e Langenheim (1959) e Lauwerier (1955), a equação elaborada pelos 

primeiros pesquisadores fornece o modelo de distribuição de calor entre o reservatório e as 

formações adjacentes com uma excelente aproximação quando não há variação de 

temperatura vertical dentro do reservatório. 

O modelo é aplicado ainda que ocorra variações na temperatura de injeção ou nas 

taxas de injeção de massa, desde que a taxa de calor líquido injetado permaneça constante. 

Por taxa de calor líquido injetado, considera-se a diferença entre a taxa total de calor 

proveniente da geração ou injeção dentro do reservatório por um ou variós poços e a taxa total 

na qual o calor é produzido também por um ou qualquer número de poços produtores. No 

desenvolvimento deste modelo, as perdas de calor nos limites laterais verticais do reservatório 

foram desprezados. Além disso, a localização dos poços injetores e produtores não afetam os 

resultados obtidos neste modelo porque eles não estão muito perto dos limites laterais do 

reservatório. Ainda de acordo com Prats (1969), a partir destas considerações acima, pode-se 

afirmar que a distribuição de calor entre o reservatório e as formações adjacentes não é 

afetada pela geometria de fluxo antes do breakthrough (instante de erupção do vapor) do 

aquecimento ou por processos usados para introduzir calor dentro do reservatório. Marx e 

Langenheim (1959), Lauwerier (1955), Rubinstein (1960), dentre outros autores chegaram a 

resultados idênticos com base nesta explicação.  

 

Prats (1969) relata que a eficiência térmica ou a fração do calor injetado que 

permanece no reservatório expressa pela Eq 3-1 não é dependente da temperatura de injeção, 

da taxa do fluido injetado ou ainda, da taxa de calor injetado.  Considerando uma taxa de 

injeção de calor constante na entrada, a eficiência térmica é função unicamente do tempo 

adimensional. O efeito do aumento da temperatura de injeção implica maiores perdas 

acumulativas de calor para as formações adjacentes, entretanto este mesmo efeito também é 

verificado no calor remanescente do reservatório.  Para taxas elevadas de injeção de fluido, a 

zona aquecida do reservatório é grande, bem como as perdas de calor provenientes desta zona 

aquecida. Entretanto, a quantidade de calor remanescente no reservatório, resultante das altas 

taxas de injeção do fluido também são elevadas. Desta forma, estes efeitos se cancelam de tal 

forma que novamente a eficiência térmica passa a ser função do tempo adimensional. 
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Vogel (1984) desenvolveu um modelo simplificado para o cálculo da Eficiência 

Térmica da injeção de vapor. Em sua pesquisa ele considerou que o uso de equações de fluxo 

de calor linear proveniente de um plano infinito poderia oferecer uma estimativa melhor das 

necessidades energéticas do que quando se utiliza as equações derivadas da frente de vapor 

expandida. Em seus resultados, ele concluiu que, ao se considerar a existência da 

sobreposição do vapor (steam overlay), as equações de fluxo de calor planares fornecem boas 

estimativas das necessidades energéticas quando tal fenômeno ocorre. Além disso, uma vez 

que o “steam overlay” tenha ocorrido, as taxas de injeção tem pouco efeito nas vazões de óleo 

produzido. Por outro lado, as taxas de injeção de vapor deveriam ser ajustadas para minimizar 

todas as perdas de calor e promover a expansão da câmara de vapor de acordo com a taxa de 

produção de óleo. Esta última, controlada por outros fatores além da taxa de injeção de vapor. 

 

 Mais tarde, Prats (1992) investigou a Eficiência Térmica em processos de recuperação 

de petróleo resultante de perfis verticais não uniformes de temperatura (ou perfis quadráticos).   

Em seus resultados, eles verificaram que as baixas temperaturas nas vizinhanças das camadas 

adjacentes provenientes de variações desta transferência de calor provocada, ora para zonas de 

perda acentuada de calor (thief zones), ora resultante da transferência de calor condutivo 

dentro da rocha-reservatório (p. ex. devido a injeção de água quente) não resultaram em 

aumentos significativos na fração de calor remanescente no reservatório.  Segundo o autor, a 

razão para isso é que as perdas de calor reduzidas próximos aos poços de injeção são 

grandemente compensadas pelo aumento das perdas de calor provenientes de um volume 

proporcionalmente mais aquecido do reservatório. 

 

Partindo da definição de tempo adimensional dada pela equação (2.17), percebe-se que 

a variável que mais influencia no tempo adimensional é a espessura do reservatório uma vez 

que ela varia de forma quadrática. Assim ela se sobressai às propriedades térmicas das rochas 

que, ainda que sejam bastante relevantes e também possuam comportamento quadrático no 

modelo analítico da Eficiência Térmica, ou ainda, são dependentes também do tipo de 

mineral, sua faixa de variação é mais limitada quando comparada com a espessura total do 

reservatório. 

 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   58 

 

Por outro lado, os resultados obtidos pelos modelos analíticos elaborados por este 

autor mostraram haver a dependência da eficiência térmica em função da espessura da zona 

produtora; da condutividade térmica na direção vertical; capacidade calorífica das formações 

adjacentes, por exemplo quando se injeta água quente como método térmico de recuperação. 

Quando o fluido injetado é o vapor, os resultados podem ser ou não os mesmos dependendo 

das hipóteses adotadas nos modelos elaborados por este autor ao se injetar vapor. 

 Através da pesquisa bibliográfica realizada, verificou-se que o cálculo da eficiência 

térmica em reservatórios de óleo teve bastante enfoque no emprego de modelos analíticos que 

fazem uso, sobretudo das propriedades do reservatório tais como espessura da formação 

produtora e térmicas (condutividade térmica, capacidade calorífica, difusividade térmica). Por 

outro lado, utilizar a simulação numérica como ferramenta de cálculo para a eficiência 

térmica, quando são utilizados métodos térmicos, pode se constituir em uma alternativa 

interessante que, ao ser corretamente empregada, poderá fornecer resultados valiosos para as 

estimativas dos gastos de energia envolvidos na recuperação de óleos provenientes de jazidas 

petrolíferas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Materiais e Métodos 
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4. Materiais e métodos  

 

Este capítulo descreve os materiais utilizados para a realização das simulações desta 

pesquisa, além da descrição da metodologia envolvida no planejamento das simulações para a 

realização desta dissertação. 

 

4.1. Softwares utilizados 

 

Para a realização deste trabalho, utilizou-se o software de simulação comercial 

pertencente ao grupo CMG – Computer Modeling Group ltd, cuja versão foi a 2012.10. 

Durante esta pesquisa, fez-se o uso de três módulos pertecentes a plataforma do simulador: 

Módulo WINPROP (Phase Behavior and Property Programs), cujo objetivo foi a elaboração 

do modelo computacional do fluido do reservatório;  Módulo BUILDER (Pre-Processing 

Applications),  com o propósito de construir um modelo numérico do reservatório em estudo; 

e, por fim, o módulo STARS (Steam Thermal Advanced Processes Reservoir Simulation) este 

último, com a finalidade de simular a recuperação de óleo por meio da injeção de vapor no 

reservatório de forma contínua.  Nos subtópicos a seguir serão mais detalhados cada um dos 

módulos utilizados neste trabalho. 

 

4.1.1. Módulo WINPROP 

 

Conforme explicado anteriormente, este software permite que se elabore um modelo 

de fluidos que mais se aproxime do ponto de vista físico e químico dos hidrocarbonetos em 

análise. Em sua configuração, é possível criar Modelos de fluidos do tipo Black Oil ou 

Composicional. A escolha por um determinado modelo em detrimento de outro irá depender, 

dentre outros fatores, das características do fluido a ser modelado, bem como do esforço 

computacional numérico que se quer empregar.  

 

Ao se elaborar um modelo de fluidos são inseridos diversos parâmetros da mistura de 

hidrocarbonetos tais como: massa específica, viscosidade, curvas de bolha e de orvalho, de 
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fator volume formação de óleo ou gás, razões de solubilidade, frações mássicas e molares, 

bem como correlações e equações de estado que procurem descrever o comportamento das 

fases de hidrocarbonetos na forma líquida e gasosa. 

 

4.1.2. Módulo BUILDER 

 

O reservatório estudado com todas as características geofísicas foi construído a partir 

do módulo BUILDER. Sua plataforma computacional torna viável a construção de diversos 

modelos de reservatório de acordo com as necessidades intrínsecas de cada situação a ser 

estudada. Em seu ambiente gráfico é possível, por exemplo, estabelecer as dimensões físicas 

do reservatório, o sistema de coordenadas a ser utilizado para a sua elaboração, as 

propriedades das rochas e dos fluidos necessárias, tipos de completações, número de poços, 

vazões de injeção e produção de fluidos, dentre outros. 

 

4.1.3. Módulo STARS 

 

Nesta plataforma, estuda-se a recuperação de vapor avançada utilizando os métodos 

térmicos, tais como: Injeção de Vapor (contínua ou cíclica), Injeção de Vapor e Solvente, 

Injeção de Água Quente, Método VAPEX (Vapor Extration), Método SAGD (Steam-Assisted 

Gravity Drainage), E-SAGD (Expanding Solvent-SAGD), Aquecimento Eletromagnético, 

Método THAI (Toe-to-Heel Air Injection), dentre outros. Para o desenvolvimento deste 

trabalho, foi utilizado o módulo do simulador STARS (Steam Thermal Reservoirs Simulation) 

com a injeção de vapor sob a forma contínua.  

 

4.2. Elaboração do Modelo Numérico de Reservatório 

 

O modelo projetado consta de dois poços, um injetor e outro produtor num padrão ¼ 

de five – spot invertido em sistema cartesiano de malhas. 
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Para esta pesquisa, inicialmente foram realizadas simulações com a finalidade de se 

obter um modelo numérico que possuísse uma boa representatividade física do reservatório e 

apresentasse tempos de simulações não muito onerosos para que não resultasse em esforços 

computacionais demasiados. Desta forma, seguiram-se várias simulações para que este 

objetivo fosse alcançado.  

 

O modelo base, a partir do qual foi desenvolvido o trabalho, foi construído de um 

sistema cartesiano de malhas nas direções “x”, “y” e “z” com as dimensões: 100 m x 100 m x 

10m respectivamente. A partir desse modelo, e fixando-se a mesma área horizontal (“x” e “y”, 

por exemplo) foram criados três outros modelos de reservatórios para a etapa da análise dos 

parâmetros de reservatório variando-se o tamanho da zona de óleo em cada um. Este modelo 

foi escolhido por caracterizar as dimensões de um sistema de malha no padrão five spot 

característico do que é comumente utilizado na Bacia Potiguar do Rio Grande do Norte. 

Entranto, por razões de menor tempo e esforço computacionais a malha foi reduzida em ¼ de 

five spot. 

 

A Figura 4-1 apresenta o modelo base utilizado na simulação apresentado uma zona 

produtora de óleo de 10 m de espessura. 

Figura 4-1 - Modelo base com 10 m de zona produtora. 
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A partir do modelo base, foram gerados outros três modelos com espessuras da zona 

produtora diferentes, conforme pode ser observado na tabela 4-1. 

 

Os reservatórios foram projetados na forma de blocos com tamanhos de 4 m cada um 

nas direções “x” e “y”. Na direção vertical, definida pelo eixo z, o comprimento de cada bloco 

é de 1 m para as espessuras das zonas produtoras de 10 m, 20 m, 30 m e 40 m. O refinamento 

utilizado foi o mesmo de GURGEL (2009) e está referenciado na Tabela 4-1. 

 

A Tabela 4-1 apresenta um resumo do refinamento dos quatro reservatórios. 

Tabela 4-1-– Refinamento dos modelos utilizados de acordo com as espessuras de cada reservatório 

Reservatório 

(1/4 de five spot) 

Dimensões x, y e 

z (m) 

Espessura da 

zona 

produtora (m) 

Volume da 

fase óleo 

(m
3
) 

Núm. de blocos  

(x, y, z) 

Número total 

de blocos 

I 100 x 100 x 10 10 15.666,60 25 x 25 x 10 6.250 

II 100 x 100 x 20 20 31.947,07 25 x 25 x 20 12.500 

III 100 x 100 x 30 30 48.838,07 25 x 25 x 30 18.750 

IV 100 x 100 x 40 40 66.346,37 25 x 25 x 40 25.000 

 

É importante observar que o refinamento na direção z presente na Tabela 4-1 não foi 

modificado, ou seja, permaneceu com o mesmo comprimento de 1 m. 

 

Em cada um dos modelos numéricos desenvolvidos, não se considerou a existência de 

uma zona de água. Isto foi feito, visando realizar uma comparação mais coerente entre os 

resultados do simulador e aqueles do modelo analítico, porque, neste último, as equações 

analíticas consideraram apenas a existência da espessura da zona do reservatório ocupada por 

óleo. Além disso, a existência de uma zona de água resultaria em uma perda desigual de calor 

entre o topo e base devido ao fato de haver diferenças entre as condutividades térmicas e 

capacidades caloríficas da zona de água e o topo do reservatório. Isto poderia prejudicar a 

análise da perda de calor em relação às camadas adjacentes do óleo. 
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4.3. Dados rocha-fluido 

 

A elaboração deste modelo numérico consistiu no uso de propriedades rocha-fluidos 

com valores característicos a Bacia Potiguar (GURGEL, 2009), pertencente a região do 

Nordeste brasileiro. Estas propriedades consistiram na saturação de fluidos, porosidade, 

permeabilidade, compressibilidades da formação e dos fluidos, condutividade térmica das 

rochas e dos fluidos, dentre outras listadas na Tabela 4-2. 

Tabela 4-2 -  Parâmetros do reservatório do modelo padrão utilizado na simulação numérica. 

Parâmetros de reservatório-Modelo base Valor 

Saturação de água conata (%) 36 

Permeabilidade horizontal (mD) 1000 

Kv/Kh (%) 10 

Porosidade inicial (%) 24 

Viscosidade do óleo (cP) @ 38ºC  1000 

Condutividade térmica da rocha (W/mK) 1,73 

Espessura de zona de óleo (m) 10 

Pressão de superfície (kPa) 101,325 

Pressão do reservatório @ 200m (kPa) 1.978 

Profundidade do reservatório (m) 200 

 

4.3.1. Valores de permeabilidades relativas e saturação de fluidos 

utilizados  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho os gráficos representativos dos valores das 

permeabilidades relativas dos fluidos em função das saturações de água (Sw) e do líquido  

(Sl) proveniente da pesquisa de Gurgel (2009) estão apresentados nas Figuras 4-2 e 4-3, 

respectivamente. 

 

 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   65 

 

Figura 4-2- Gráfico das Permeabilidades relativas ao óleo (krow) e à água (krw) no sistema água-óleo 

versus saturação de água (Sw). 

 

 

 

Figura 4-3- Gráfico das permeabilidades relativas ao gás (krg) e ao óleo (krog) no sistema líquido-gás 

vesus saturação de líquido (Sl). 

  

 

As curvas acima estão representadas na temperatura e pressão do reservatório. 
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Para representar o comportamento das curvas de permeabilidade relativas à água e ao 

óleo em função da temperatura, uma vez que, o método de recuperação faz uso da variação da 

temperatura no reservatório, as seguintes curvas foram geradas na Figura 4-4.  

Figura 4-4 – Curvas das permeabilidades relativas à água e ao óleo 

 

  

Conforme pode ser observado na Figura 4-4, as curvas de permeabilidade relativa ao 

líquidos (óleo e água) exibiram o seguinte comportamento: para uma mesma saturação de 

água (Sw), a permeabilidade relativa ao óleo aumenta com o aumento da temperatura 

enquanto e a permeabilidade relativa à água diminui com o aumento da temperatura. Isto está 

de acordo com o que se observa na literatura, mais precisamente em trabalhos como os de 

Nakornthap e Evans (1986). 
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4.3.2. Parâmetros operacionais para a injeção de vapor 

 

Os dados referentes aos parâmetros operacionais do modelo bases estão dispostos na 

Tabela 4-3. 

Tabela 4-3 - Parâmetros operacionais do reservatório padrão. 

Parâmetros operacionais Valor 

Qualidade do vapor (%) 50 

Vazão de injeção de vapor (t/dia) 20 

Vazão máxima de produção de líquido (m
3
std/dia) 100 

Pressão mínima no poço produtor (kPa) 200,5 

Pressão máxima de injeção (kPa) 7.198 

Temperatura do vapor (K) 561 

 

 Foi escolhido o tempo de simulação de 15 anos para todos os casos analisados, ainda 

que, na prática, projetos reais de injeção de vapor possuam um tempo médio de cinco anos.  

 

4.4. Elaboração do Modelo de Fluido 

 

Uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento de um modelo numérico de 

reservatórios é a elaboração do seu correspondente modelo de fluidos. Este modelo deve 

descrever de forma satisfatória as características do óleo a ser extraído da jazida.  

 

Nesta pesquisa, foi realizada uma modelagem do fluido existente no reservatório com 

o auxilio do simulador comercial WinProp, da CMG, com as características da região em 

análise (Bacia Potiguar).  A Tablea 4-4 representa a composição molar do modelo de fluido 

pseudocomposicional utilizado neste trabalho. 
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Tabela 4-4- Composição molar do modelo de óleo em peseudocomponentes 

Componentes Porcentagem molar (%) 

CO2 0,44 

N2 0,30 

C1-C3 10,35 

IC4-NC5 0,32 

C6-C12 1,73 

C13-C20 18,9 

C21-C31 29,50 

C32+ 38,46 

 

O C32+ apresenta massa molecular de 711,312 g/mol e densidade relativa de 1,010. 

Além disso, a mistura de pseudocomponentes possui pressão de saturação de 2.650,75 kPa à 

temperatura de 311 K e densidade do óleo de 16,3 °API.  

 

Para a elaboração do modelo de fluidos foram necessários a utilização de dados 

experimentais do Fator Volume Formação de Óleo (Bo), Razão de Solubilidade (Rs) e massa 

específica do fluido (o) que estão representados na Tabela 4-5 e que foram utilizados no 

Software Winprop para que fosse desenvolvido um modelo composicional a ser utilizado 

neste trabalho. A elaboração deste modelo se deu através dos ajustes dos dados experimentais 

de acordo com as funções termodinâmicas disponíveis no pacote computacional de modo a se 

obter as curvas mais próximas dos pontos experimentais disponíveis e com isso obter o 

modelo mais fidedigno para o caso em estudo.  

 

A Tabela 4-5 apresenta os dados experimentais que foram inseridos no Software 

WinProp para elaboração do modelo de fluidos. 
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Tabela 4-5 – Dados experimentais da amostra de óleo. 

Pressão (kPa) Bo (m
3
std/m

3
std) o (kg/m

3
) Rs(m

3
std/m

3
std) µo(cP) 

6.965,63 1,027 936,0 6,134 819,2 

5.984,99 1,028 935,0 6,134 794,4 

5.004,35 1,029 934,0 6,134 769,2 

4.023,64 1,029 934,0 6,134 741,6 

2.650,75 1,03 933,0 6,134 706,2 

1.572,004 1,025 936,0 3,870 816,3 

101,008 1,014 942,0 0 1.121,3 

  

Onde o valor destacado em negrito corresponde a pressão de bolha do óleo no reservatório. 

Com base nos dados da Tabela 4-5 foram realizados os procedimentos no módulo 

WinProp: 

 Ajuste dos dados experimentais da liberação diferencial pertencentes a tabela 4-5; 

 Ajuste da pressão de saturação da amostra do óleo; 

 Ajuste da viscosidade do óleo; 

 Ajuste da densidade do óleo; 

 Elaboração do diagrama pressão versus temperatura do modelo. 

 

4.4.1. Ajuste dos dados experimentais com o modelo de fluido 

 

A seguir serão apresentados os gráficos dos dados experimentais e os ajustes feitos 

para o modelo de fluido utilizado neste trabalho. Os parâmetros ajustados são o Fator Volume 

Formação de óleo (Bo), Razão de Solubilidade gás/óleo (Rs), massa específica do óleo (o) e 

sua respectiva viscosidade (µo). 

 

Os parâmetros de ajuste para este modelo foram a temperatura e pressões críticas e 

fator acêntrico para todos os compostos orgânicos do modelo de fluido com base na equação 

de Peng-Robinson que é uma equação cúbica de estado (característica relacionada ao 

expoente do volume molar) que relaciona a temperatura, a pressão e o volume molar de um 

componente puro ou uma mistura de componentes puros em equilíbrio (Peng-Robinson, 

1976).    
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A Figura 4-5 apresenta os dados experimentais e os ajustados para o Bo em função da 

pressão: 

 

Figura 4-5-Dados experimentais de Bo e ajustados do modelo de fluido. 

 

 

Conforme observado no gráfico acima, os dados ajustados apresentaram boa 

concordância com os valores experimentais sendo, portanto representativos para este estudo. 

 

A Figura 4-6 é representativa do ajuste realizado para os dados experimentais de Rs em 

função da pressão. 
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Figura 4-6– Dados experimentais de Rs e os ajustados do modelo de fluido. 

 

 

Como pode ser observado na Figura 4-6, o ajuste realizado no modelo de fluido 

apresentou resultado muito próximo aos dados experimentais utilizados. 

 

O gráfico da Figura 4-7 apresenta os valores referentes as curvas experimentais e do 

modelo de fluido obtido após os ajustes para a massa específica do óleo (o). 

Figura 4-7 - Dados experimentais de o e os ajustados do modelo de fluido. 
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De acordo com a Figura 4-7, observa-se que o ajuste feito no modelo de fluido 

apresentou uma razoável concordância com os pontos experimentais na massa específica em 

função da pressão. 

 

A seguir, na Figura 4-8 estão dispostos os pontos experimentais e do modelo de fluido 

referentes a viscosidade em função da pressão. 

 

Figura 4-8 - Dados experimentais de µo e os ajustados do modelo de fluido. 

 

 

Neste caso, ao se analisar a Figura 4-8, observou-se um resultado bastante satisfatório 

entre os pontos experimentais e os obtidos através do ajuste numérico no Software WinProp. 

 

O Modelo de óleo utilizado neste trabalho possuiu características semelhantes às 

encontradas em reservatórios da Bacia Potiguar do Nordeste brasileiro. A Figura 4-9 mostra a 

curva de viscosidade utilizada na análise em função da temperatura. 
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Figura 4-9– Gráfico da Variação da Viscosidade com a temperatura. 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 4-9, a viscosidade possui o comportamento de 

maior variação de seus valores com o aumento da temperatura até um determinado limite. 

Para a temperatura de 311 K no reservatório, a viscosidade do óleo é de aproximadamente de 

1.000 cP. 

 

 Para observar o efeito da variação da viscosidade em função da temperatura, os dados 

acima foram linearizados através da correlação de Braden (1966), conforme pode ser visto 

através do gráfico da Figura 4-10. 
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Figura 4-10 – Curva lineariazada da viscosidade em função da temperatura de acordo com o modelo 

de Braden (1966) 

 

  

Conforme pode ser observado na Figura 4-10, ao se linearizar a viscosidade (cP) por 

meio do log(log) em função da temperatura (ºF) em termos de log(T), verifica-se que a 

viscosidade exibe um comportamento padrão de ter seus valores decrescidos quando a 

temperatura é aumentada. Na Figura 4-10, a linearização foi obtida a partir do modelo de 

Braden (1966) e, de acordo com ele, os valores dos coeficientes angular e linear são C1=-

2,313 e C2=6,9465, respectivamente, de acordo com a equação 2.16 do Capítulo de Aspectos 

Téóricos. 

 

4.5. Escolha das variáveis-resposta a serem utilizadas neste trabalho 

 

Nesta etapa do desenvolvimento da pesquisa, a definição das variáveis-resposta a serem 

analisadas se deu com base na pesquisa de trabalhos de autores como Marx e Langenheim 

(1959), Prats (1969), Vogel (1984), Gomma (1980), dentre outros já citados no capítulo do 

Estado da Arte. Com base nestes estudos, as variáveis escolhidas foram a Eficiência Térmica, 

o Fator de Recuperação.  

 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   75 

 

1 l
h

inj

Q
E

Q
 

Na eficiência térmica, os parâmetros modificados foram a espessura da zona produtora de 

óleo, capacidade calorífica e condutividade térmica, ambas das formações adjacentes. Com 

relação ao fator de recuperação, os parâmetros operacionais variados foram a vazão de injeção 

de vapor e o título. 

 

Também decidiu-se utilizar o Valor Presente Líquido como critério de análise econômica 

em conjunto com as demais variáveis para que se buscasse investigar como se daria a relação 

entre as alterações dos parâmetros relacionados à eficiência térmica e ao fator de recuperação 

nos custos relacionados à injeção de vapor. 

 

 É importante mecionar que o estudo mais aprofundado destas variáveis (Eh, FR e VPL) 

pode ser crucial para a determinação da viabilidade técnica e econômica do método de injeção 

de vapor. Assim, a escolha da Eficiência Térmica como parâmetro dos gastos energéticos visa 

definir de forma mais quantitativa as quantidades de calor que efetivamente irão aquecer a 

rocha-reservatório. Além disso, ao aliá-la com o Fator de Recuperação de petróleo e os gastos 

Econômicos envolvidos através do Valor Presente Líquido, busca-se fazer uma análise a 

respeito da injeção de vapor de forma bastante completa e equilibrada. Desta forma, 

prentendeu-se investigar e, na medida do possível, encontrar correlações entre estas variáveis 

de forma a tornar a análise da injeção de vapor mais abrangente e criteriosa do ponto de vista 

energético (onde a ênfase foi maior), operacional e econômico. 

 

4.6. Implementação do modelo de eficiência térmica no simulador 

numérico 

 

Conforme observado no capítulo de aspectos teóricos, a equação da eficiência térmica 

(Eh) compreende a fração do calor injetado que permanece no reservatório. Esta grandeza 

pode ser escrita em função do calor injetado total (Qinj) e do calor perdido para as formações 

adjacentes (Ql) da seguinte forma: 

 

 Eq. 4-1 
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Ou ainda: 

 Eq. 4-2 

 

 Prats (1969) ao elaborar o seu modelo analítico para o cálculo da eficiência térmica 

para diferentes métodos térmicos de recuperação definiu que a quantidade de calor injetado 

total pode ser reescrito como sendo a quantidade de calor líquido total injetado (Qlinj). 

 

 Qlinj significa a quantidade de calor injetado por todos os poços injetores reduzido do 

calor produzido por todos os poços de produção. 

 Matematicamente, Qlinj pode ser expresso como: 

 

  Eq. 4-3 

 

 Onde, Qprod significa o calor produzido pelos poços produtores do reservatório.  

 

 O calor remanescente no reservatório (Qrm) é a diferença entre o calor líquido total 

injetado (Qlinj) e o calor perdido para as formações adjacentes para o topo e base (Ql). É 

expresso pela   Eq. 4-4 como: 

 

  Eq. 4-4 

 

Ou ainda, escrita em termos dos calores totais injetado e produzidos, possui a seguinte 

forma: 

  Eq. 4-5 
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 Assim a Eq. 4-2 passa, agora, a ser escrita em função de Qprod, Ql e Qlinj como: 

 

 Eq. 4-6 

ou, 

  Eq. 4-7 

 

A Eq. 4-7 foi utilizada no simulador comercial para gerar as curvas de eficiência 

térmica em função do tempo de simulação para os casos estudados. 

 

A Figura 4-11 apresenta a geração da curva de eficiência térmica de acordo com a 

equação que foi utilizada no simulador térmico comercial. 

 

Figura 4-11– Curva de eficiência térmica para o modelo base do reservatório. 

 

 

A curva gerada é representativa do comportamento da eficiência térmica em função do 

tempo e para efeito de comparação com a de trabalhos como os de Lauwerier (1955), Marx e 
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Langenheim (1959), Prats (1969) e Vogel (1984) possui comportamento similar aos modelos 

analíticos obtidos por estes autores. 

4.7. Escolha das variáveis de entrada para a análise da eficiência térmica 

 

Foram definidos os parâmetros de reservatório e operacionais de acordo com o critério 

de influência que eles possuíam nas equações propostas por Marx e Langenheim (1959), Prats 

(1969,1992), Vogel (1984), dentre outros. Portanto, de acordo com estes autores, escolheu-se 

a espessura do reservatório (h) por ela exercer influência de forma quadrática, tal como as 

capacidades caloríficas volumétricas. Por outro lado, deve-se ressaltar que estas últimas não 

possuem um intervalo amplo de variação, conforme pode ser observada na equação 

desenvolvida por Marx e Langenheim (1959) encontrada no item aspectos teóricos. 

 

Gomaa (1980) em sua pesquisa concluiu que reservatórios muito espessos, com altas 

taxas de injeção de vapor, títulos de vapor elevados resultariam em baixas perdas de calor, 

favorecendo, portanto melhorias na eficiência de recuperação do óleo. Assim sendo, os 

parâmetros operacionais de taxa de injeção de vapor e título foram escolhidos para este 

estudo. Além disso, também se optou por se estudar os intervalos de completação dos poços 

injetores e produtores pois em muitas situações da vida produtiva do reservatório pode haver a 

necessidade de se recanhonear e recompletar o poço em intervalos previamente definidos. 

Desta forma, torna-se necessário entender como isso afeta a eficiência térmica do método de 

injeção de vapor. 

 

4.8. Definição dos intervalos de vazões utilizados no estudo da eficiência 

térmica 

 

Para a realização da análise da eficiência térmica em função da vazão de injeção foi 

necessário que se definisse o intervalo de vazões apropriado para cada espessura de zona 

produtora de óleo. A escolha desses intervalos se deu com base no critério maior do fator de 

recuperação em função do volume poroso injetado (VPI) mínimo. Neste trabalho, o volume 

poroso injetado foi calculado como o quociente entre o volume acumulado de água fria 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   79 

 

Winj
VPI

VP



equivalente e o volume poroso da zona de óleo.  Matematicamente, pode ser expresso pela 

 Eq. 4-8 como: 

 

 

  Eq. 4-8 

Onde: 

Winj é volume acumulado de vapor condensado dado em m
3
std 

VP é o volume poroso da zona de óleo dado em m
3 

 

Assim, com base no FR e no VPI realizaram-se simulações numéricas e gráficos do 

fator de recuperação em função do VPI para se verificar os pontos onde se conseguia atingir 

valores elevados do FR com base nos menores valores de VPI. Isto foi feito com o objetivo de 

se trabalhar com um intervalo de vazão adequado a cada tamanho de espessura de 

reservatórios. Estas espessuras foram definidas seção 4.4.  

 

Vale destacar que, neste estudo, a eficiência térmica está sendo analisada em função 

do tempo de projeto e não do tempo adimensional. Esta forma de análise foi adotada porque, 

na prática, é mais conveniente analisar e comparar os resultados reais e simulados obtidos em 

função do tempo de projeto, que geralmente é dado em anos do que em variáveis 

adimensionais.  

  

Os resultados foram obtidos para valores das variáveis injeção de calor, calor 

produzido pelo poço produtor e perdido para as formações adjacentes.  Todos os calores 

foram analisados na forma de energia acumulada no tempo e não através do uso de modelos 

analíticos obtidos a partir de hipóteses matemáticas, ainda que a obtenção da equação da 

eficiência térmica utilizada para gerar os resultados do simulador tenha se baseado no estudo 

destes modelos analíticos obtidos nos trabalhos destes autores. 
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4.9. Planejamento experimental para o estudo da eficiência térmica em 

função dos parâmetros operacionais do modelo de reservatório 

 

Para cada espessura da zona produtora de óleo (h), foram realizados estudos para se 

avaliar a influência da vazão de injeção – Qinj, do título – X (%) e da completação – c (%) na 

eficiência térmica Eh. 

 

A Tabela 4-6 apresenta o intervalo dos níveis utilizados a partir do estudo realizado para 

se definir as vazões de injeção conforme definido no item 4.10 em função das variáveis 

independentes para cada espessura utilizada neste estudo. 

 

Utilizando um planejamento fatorial do tipo 3
3
, foram obtidas em 27 simulações para 

cada espessura (h) da zona produtora de óleo. O valor total foi contabilizado em 108 

simulações para todas as espessuras envolvidas nesta etapa do estudo. É importante destacar 

que os intervalos de completação da zona produtora de óleo foram descritos em termos de 

porcentagem, assim uma zona produtora de óleo de 10 m em que c(%)=50% possuía uma 

completação nos poços injetores e produtores de 5 m a partir do topo do intervalo completado. 

Tabela 4-6 – Valores dos níveis utilizados para o planejamento das simulações 

Parâmetros 

de 

reservatório 

Parâmetros 

operacionais 

Níveis 

-1 0 1 

X(%) 25 50 75 

c(%) 50 70 100 

h=10 (m) Qinj (t/dia) Qinj(FR,VPI, h) Qinj(FR,VP, hI) Qinj(FR,VPI, h) 

h=20 (m) Qinj (t/dia) Qinj(FR,VPI, h) Qinj(FR,VPI, h) Qinj(FR,VPI, h) 

h=30 (m) Qinj (t/dia) Qinj(FR,VPI, h) Qinj(FR,VPI, h) Qinj(FR,VPI, h) 

h=40 (m) Qinj (t/dia) Qinj(FR,VPI, h) Qinj(FR,VPI, h) Qinj(FR,VPI, h) 
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As vazões foram escolhidas de acordo com o estudo do FR máximo e VPI mínimo 

para cada espessura da zona produtora de óleo, conforme descrito no tópico 4.6 e que serão 

apresentadas no Capítulo 5 (tópico 5.2). 

 

 Em seguida, para cada espessura do reservatório, foi realizado um estudo da Eficiência 

Térmica diminuindo-se a vazão de injeção a partir do período de irrupção do vapor 

(breakthrough) no poço produtor. A finalidade deste estudo foi investigar qual seria o efeito 

da diminuição da taxa de injeção de vapor e, por conseguinte a de injeção de calor na 

eficiência térmica do método. Além disso, procurou-se estudar qual a resposta obtida para o 

Fator de Recuperação em cada um dos casos analisados.  A metodologia desta etapa de estudo 

consistiu na seguinte forma:  

 

1) Para cada uma das quatro espessuras de reservatório, foram escolhidos três 

resultados das simulações realizadas na etapa do estudo da eficiência térmica 

em função dos parâmetros operacionais do reservatório (vazão, título e 

completação); 

2) Realizaram-se simulações com a vazões variando-as desde um valor zero até o 

valor correspondente a vazão máxima (esta vazão é igual a definida no tópico 

4.8) para cada espessura; 

3) Modificou-se esta vazão em um único tempo. Este tempo foi escolhido com 

base no período de breakthrough do vapor no reservatório. Por exemplo, se um 

reservatório apresentou uma vazão de injeção durante todo o tempo de projeto 

de 20 t/dia e o tempo em que ocorrre breakthrough se deu no décimo primeiro 

ano, então a partir deste período sua vazão foi modificada para um valor menor 

que continuou o mesmo até o final do projeto. 

 

A escolha dos três resultados do item 1 seguiu o critério do maior valor de título, bem 

como poços injetor/produtor completados em todo o intervalo da zona produtora. Comparou-

se estes resultados com aqueles onde a injeção de vapor se deu a uma taxa constante. 
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4.10. Análise de sensibilidade da Eh, Qrm, taxa de perda de calor, pressão e 

temperatura nas espessuras de 10 m e 40 m 

 

Uma vez definidos os intervalos de vazões para cada espessura de zona produtora de óleo 

a etapa seguinte será dada por análises da eficiência térmica em função dos parâmetros 

operacionais: vazão de injeção - Qinj, título de vapor - X(%) e completação - c(%) dos poços 

injetores e produtores do modelo numérico de reservatório de óleo. Somando-se a estas 

análises, foram realizados estudos dos perfis de temperatura e pressão no reservatório ao 

longo do tempo associando-os aos comportamentos da Eficiência Térmica, do calor 

remanescente, da taxa de perda de calor para as formações adjacentes para as espessuras 

extremas analisadas do rervatório (10 m e 40 m). O propósito desta análise foi de se obter 

correlações gráficas entre a Eh e os parâmetros de reservatíorio e operacionais. 

 

4.11. Análise de viabilidade econômica 

 

A análise de viabilidade econômica desta pesquisa consiste em um modelo 

simplificado da avaliação do VPL (Valor Presente Líquido) com o objetivo de comparar os 

ganhos obtidos através dos possíveis aumentos no Fator de Recuperação e redução na 

quantidade de energia gasta devido a redução na taxa de injeção de vapor a partir do tempo de 

breakthrough. 

 

Rodrigues (2012) apresentou um conjunto de hipóteses econômicas que foram 

utilizadas no projeto de injeção de vapor. Estas hipóteses foram utilizadas parra avaliar o 

projeto de injeção de vapor. Estas hipóteses estão listadas Tabela 4-7.  
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Tabela 4-7 - Hipóteses adotadas para a análise de viabilidade econômica. 

Parâmetro Valor (1/4 de 

five spot) 

Preço do gerador de vapor (US$) 1.200.000.00 

Custo da perfuração e completação dos poços verticais (US$) 200.000,00 

Custo de elevação dos fluidos (US$/bbl) 2,00 

Custo da separação da água, tratamento e descarte da água produzida 

(US$/m
3
) 

6,00 

Custo do transporte, separação, e tratamento do óleo (US$/bbl) 1,00 

Custo da geração de vapor (US$/m
3
) → Qv 10,0 

Capacidade do gerador de vapor (t/dia) 500 

Eficiência do gerador de vapor (%) 90 

Vazão de injeção de vapor (t/dia) (five spot completo) Variada 

Preço de venda do óleo cru (US$/bbl) 50 

Tempo de projeto (anos) 15 

Taxa mínima de atratividade (% a.a.) 15 

Fonte: Adaptado de Rodrigues, 2012. 

 

Nesta pesquisa, os custos relativos à perfuração e completação, elevação dos fluidos, 

separação, bem como transporte e os aqueles relacionados ao vapor injetado foram obtidos 

dos trabalhos de Rodrigues (2012), Farouq Ali (2005) e Hong(1994). 

 Os Custos de separação da água, tratamento e descarte da água produzida, bem como 

da taxa minima de atratividade definidas para o cálculo do Valor Presente Líquido se 

basearam em informações obtidas por Rodrigues (2012). O mesmo autor destacou que as 

companhias utilizam taxas mínimas de atratividade entre 10 e 20% a. a. Assim sendo, o valor 

de 15% a. a. foi escolhido nesta pesquisa.  

Por fim, foram escolhidos os casos da análise do Valor Presente Líquido para a 

variação da vazão de injeção correspondentes ao nível máximo (1). A justificativa se deu com 

base na apresentação dos melhores resultados em termos de FR para este nível. 

 

Considerando a qualidade do óleo existente no reservatório, o qual é classificado como 

pesado de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (µ ≥ 1.000,00 cP), o preço do barril foi 

estimado em cerca de US$ 50,00/STB. 
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4.12. Estudo para a determinação do VPI mínimo necessário para a 

chegada do vapor ao poço produtor e a sua influência na Eh 

 

Nesta etapa, a análise será realizada a partir de um estudo realizado com 15 espessuras e 

três vazões. A proposta dessa análise é estudar qual seria o VPI mínimo para cada vazão 

segundo o qual se daria a chegada do vapor ao poço produtor de óleo. 

 

4.13. Resolução dos Modelos analíticos da eficiência térmica para 

comparação com os resultados do simulador 

 

As equações propostas por autores como Lauwerier (1955), Marx e Langenheim 

(1959) e Vogel (1984) foram resolvidas analiticamente através do uso de programas 

computacionais específicos para comparar os resultados obtidos com os aqueles encontrados 

nas simulações obtidas pelo simulador comercial. O objetivo desta análise foi investigar se os 

resultados obtidos através das simulações computacionais estão condizentes com aqueles 

obtidos na literatura por meio de modelos analíticos. Além disso, procurar explicar as 

possíveis diferenças existentes entre os resultados obtidos em cada uma das análises. 

 

4.14. Análise da Eficiência térmica em função da condutividade térmica e 

da capacidade calorífica das formações adjacentes 

 

Neste estudo foram escolhidos três valores de condutividade térmica de acordo com 

a metodologia utilizada por Gurgel (2009) para as formações adjacentes. Além disso, também 

foram utilizados três valores de capacidade calorífica. A partir do valor mínimo (35 

Btu/(pé
3
ºF), foram escolhidos mais dois valores para este parâmetros (70 e 105 Btu/pe

3
 °F). 

As espessuras utilizadas foram de 10, 20 e 30 m. A vazão de injeção para cada uma destas 

espessuras foi escolhida com base no Volume Poroso Injetado de 4,15 VPI correspondente ao 

valor mais baixo para a espessura de 10 m para que fosse mantido uma proporção entre o 

volume acumulado de fluido e o volume poroso da zona de óleo (VPI) para as três espessuras 

analisadas.  Nesta análise, foram realizadas 27 simulações provenientes de um planejamento 

fatorial de 3
3
 experimentos.  Os demais parâmetros operacionais são os mesmos presentes no 

modelo base (Tabela 4-3). 
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A Tabela 4-8 apresenta a organização do planejamento experimental e os valores 

utilizadas na simulação numérica. 

 

Tabela 4-8 - Valores da condutividade térmica, capacidade calorífica e espessura do reservatório 

analisados para três níveis (mínimo: -1, médio: 0 e máximo:1). 

Níveis -1 0 1 

Condutividade térmica [Btu/(m dia °F)] 54 78 188 

Capacidade calorífica – Cp [Btu/(pé
3
 ºF)] 35 70 105 

Espessura – h (m) 10 20 30 

 

 

4.15. Metodologia global do Trabalho  

 

De forma sucinta, o ordenamento lógico pode ser vislumbrado a partir das seguintes 

etapas: 

1. Definição do tema; 

2. Revisão bibliográfica dos principais trabalhos relacionados a pesquisa a ser 

elaborada; 

3. Definição e construção do modelo de reservatório e de óleo para o estudo; 

4. Simulação com o modelo obtido comparando a recuperação primária com a 

especial, mostrando a viabilidade técnica do método; 

5. Escolha da(s) variável(is) resposta(s) a serem analisada(s); 

6. Escolha dos parâmetros de reservatório e operacionais que influenciarão na(s) 

variável (is) resposta(s); 

7. Implementação da variável eficiência térmica no simulador comercial e geração 

das curvas em função das entalpias de injeção, de produção e perda de calor para 

as camadas adjacentes; 
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8. Realização do estudo da vazão de injeção para a escolha dos seus três níveis em 

cada uma das quatro espessuras analisadas. 

9. Realização da análise da Eficiência Térmica em função de quatro espessuras da 

zona produtora, das vazões de injeção (escolhidas anteriormente) e do título de 

vapor; 

10. Realização de um estudo da variação dos três níveis de vazão adotados no tópico 

9 a partir do breaktrhough de vapor para analisar a influência da vazão de 

injeção de vapor na Eficiência Térmica para cada uma das espessuras analisadas. 

11. Análise de viabilidade econômica com os casos de maior vazão no início e onde 

se injetou com variação desta vazão a partir do breakthrough de vapor (a partir 

dos resultados obtidos no tópico 10). 

12. Resolução de alguns modelos analíticos da eficiência térmica obtidos na 

literatura e comparação com os resultados do simulador térmico comercial; 

13. Estudo da determinação do VPI mínimo necessário para a ocorrência do 

breakthrough e a sua influência na Eh em função de 15 espessuras e 3 vazões de 

injeção. 

14. Estudo da análise da Eficiência Térmica em função de três valores de 

condutividade térmica e três valores de capacidade calorífica para as espessuras 

de zona produtora de óleo de 10 m, 20 m e 30 m. 

15. Discussão e conclusão dos resultados obtidos. 

 

O fluxograma da página seguinte apresenta, resumidamente toda a sequência de 

organização para a elaboração desta tese. Nas seções seguintes, serão mais detalhados os 

procedimentos  desenvolvidos. 



Figura 4-12 – Fluxograma da tese 
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5. Resultados e discussões 

 

Os resultados da análise desenvolvida serão apresentados neste capítulo. Nele, serão 

discutidas e analisadas as respostas obtidas a partir dos modelos gerados e das variáveis 

utilizadas para geração e obtenção das funções respostas no modelo semissintético obtido. 

 

5.1. Comparação entre os resultados do modelo numérico com e sem 

injeção de vapor 

 

Esta análise foi realizada com o objetivo de se avaliar a eficácia da adoção do método de 

recuperação. Para tanto foram realizadas duas simulações com o modelo base do reservatório. 

A primeira com o poço de injeção fechado, simulando a recuperação primária e a segunda 

com o poço aberto, injetando vapor. Curvas do fator de recuperação para as duas situações 

foram plotadas e comparados os resultados conforme se observa na Figura 5-1. 

Figura 5-1 - Gráfico comparativo entre a Fração de óleo recuperada da recuperação natural e 

utilizando a injeção de vapor contínua. 
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De acordo com a Figura 5-1 observa-se que para 15 anos de recuperação de óleo a curva 

de recuperação natural (na cor vermelha) apresentou uma fração de óleo recuperado em torno 

de 12%. Por outro lado, a curva resultante do método de injeção de vapor com vazão de 

injeção de 20t/dia resultou em um fator de recuperação de cerca de 82%.  

 

Ao se analisar o comportamento da curva onde se utilizou o método de injeção de vapor, 

verifica-se que durante um determinado intervalo de tempo (quarto e sétimo anos 

aproximadamente), a fração de óleo recuperado proveniente da recuperação natural se 

sobressaiu ao método térmico. Isto pode ser explicado devido à produção de água já neste 

intervalo de tempo que favoreceu este efeito diminuição na Fração de Óleo Recuperado 

quando comparado a recuperação natural.  A Figura 5-2 mostra a produção de água durante a 

injeção de vapor. Esta água, ao ser produzida, diminui de forma discreta a Fração de Óleo 

Recuperado. Entretanto, depois de um período o óleo passa a ser produzido em maior 

quantidade. E, desta forma, ficou demonstrado que a injeção de vapor é um processo viável 

do ponto de vista técnico para o aumento da quantidade de óleo recuperado devido a maior 

fração de óleo recuperado no final dos 15 anos. 

Figura 5-2 – Vazão de produção de água para a recuperação natural e por meio da injeção de vapor. 
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5.2. Definição dos intervalos de vazão para a análise do comportamento 

da Eficiência Térmica 

 

 A Tabela 5-1 apresenta os valores de vazão de injeção contínua para cada espessura de 

reservatório utilizadas nesta análise conforme a metodologia adotada no Capítulo IV. Durante 

esta análise foram mantidos fixos todos os parâmetros de reservatório tais como: 

permeabilidade horizontal, permeabilidade vertical, porosidade, saturação de fluidos, bem 

como os parâmetros operacionais: distância entre os poços, completação dos poços injetores e 

produtores, título de vapor, variando-se somente a vazão de injeção no poço injetor de acordo 

com cada espessura da zona produtora de óleo. 

 

 Conforme mencionado no Capítulo IV, a finalidade desta análise foi definir os níveis 

de vazões para cada espessura de zona produtora de óleo estudada. Desta forma, o objetivo 

principal não é trabalhar com uma vazão otimizada para cada modelo numérico de 

reservatório e que possa antecipar ao máximo a produção de óleo (respeitando os limites 

operacionais e econômicos), mas sim utilizar um intervalo de valores que possa fornecer 

resultados mais elevados do fator de recuperação de óleo para que, mais tarde, possa-se 

associar o efeito da mudança da eficiência térmica no fator de recuperação de óleo.  

 

Outro ponto importante é que, embora do ponto de vista operacional, projetos de 

recuperação de óleos pesados envolvendo a injeção de vapor tenham vida útil de 5 anos em 

média, nesta pesquisa, para que se tenha uma análise mais extensa dos efeitos das variações 

dos parâmetros operacionais e de reservatório, foi utilizado um tempo maior de simulação em 

todos os casos analisados. 
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Tabela 5-1 - Espessuras e vazões de injeção de vapor 

 h=10m h=20m h=30m h=40m 

 15 20 30 45 

Qinj(t/dia) 

20 25 35 50 

25 30 40 55 

30 35 45 60 

35 40 50 65 

40 45 55 70 

45 50 60 75 

 

 A seguir serão apresentados os gráficos das simulações realizadas para cada espessura 

de reservatório estudado. 

 Na Figura 5-3 estão apresentados os resultados da fração de óleo recuperado em 

função do tempo dado em anos para as simulações realizadas no reservatório de 10m de zona 

produtora de óleo.  

Figura 5-3 – Curvas de Fr vs tempo para sete vazões de injeção de vapor - h=10m. 

 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 5-3, valores menores na injeção de vapor 

propiciaram melhores resultados no Fator de Recuperação até o limite de vazão que neste 
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caso foi de 20 t/dia para o tempo final de simulação de 15 anos. Isto ocorreu porque quando a 

vazão de injeção foi diminuída menos vapor aqueceu e deslocou o óleo no reservatório. Por 

outro lado, vazões muito elevadas anteciparam a produção de água e contrinuíram para a 

diminuição da fração de óleo recuperada. 

 

Uma análise da Fração de óleo recuperado em função do VPI (Volume Poroso 

Injetado) é apresentada para o reservatório de 10 m está apresentado na Figura 5-4. 

Figura 5-4 - Curvas de Fr vs VPI para sete vazões de injeção de vapor - h=10m. 

 

 

 De acordo com o que se observa na Figura 5-4, para um mesmo VPI, verifica-se que o 

maior fator de recuperação (último ponto para cada curva de Fr de óleo) atingido foi aquele 

onde o VPI foi de 4,2 e que corresponde à vazão de injeção de 20 t/dia. Injetar acima deste 

valor significa desperdiçar energia porque de acordo com a Figura 5-4 não há mais acréscimo 

no fator de recuperação de óleo para maiores taxas de vapor injetado. Pelo contrário, ocorre 

uma diminuição em seus valores ao se aumentar a vazão de injeção de vapor. Entretanto, 

foram escolhidas mais duas vazões de vapor (25 e 30 t/dia) correspondentes aos VPIs de 5,5 e 

6,23 porque nestes dois casos a produção de óleo foi antecipada em 1 e 2 anos 

respectivamente. Além disso, para a análise dos parâmetros operacionais que será realizada 

será necessária a escolha de mais duas vazões de injeção de vapor. Ainda, seguindo-se a 
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análise da figura acima, observa-se também que valores menores na taxa de injeção 

proporcionaram maiores valores no fator de recuperação de óleo. Conforme explicado 

anteriormente, valores maiores na vazão de injeção anteciparam a produção de água e 

contribuíram para a diminuição do Fator de Recuperação de óleo. 

 

A Figura 5-5 apresenta as curvas de Fração de óleo recuperado em função do tempo 

para o reservatório de 20 m de espessura de zona produtora de óleo. 

Figura 5-5 - Curvas de Fr vs tempo para sete vazões de injeção de vapor - h=20m. 

 

 

Conforme observado na Figura 5-5, para 15 anos de projeto os maiores valores na 

fração de óleo recuperado são atingidos para vazões de injeção entre 30 t/dia e 50 t/dia. 

Também se pode verificar que para um tempo de projeto fixado em 15 anos, a vazão de 

injeção de 20 t/dia resultou um baixo fator de recuperação porque, neste caso o banco de óleo 

pode não ter sido deslocado de forma eficiente para o poço produtor.  

 

Por outro lado, injetar com vazões elevadas, como por exemplo, 50t/dia implicaram 

em diminuições no Fator de Recuperação de óleo, ainda que discretas, quando comparadas ao 

melhor caso (Qinj=30t/dia; FR=82%). Estes resultados indicaram que existe uma faixa de 
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vazões de injeção de vapor onde o aumento das vazões do fluido deslocante acima destes 

limites pode tornar ineficiente a recuperação de óleo devido a uma diminuição rápida do 

gradiente de pressão dentro do reservatório. A produção antecipada de água pode devido à 

vazões altas de injeção de vapor podem contribuir para a diminuição no fator de recuperação 

de óleo. 

 

A Figura 5-6 apresenta os resultados das curvas da Fração de óleo recuperada em 

função do Volume Poroso Injetado para o reservatório de 20 m de zona produtora de óleo. 

Figura 5-6- Curvas de Fr vs VPI para seis vazões de injeção de vapor - h=20m. 

 

  

Neste caso, de acordo com o VPI da Figura 5-6 o maior valor no fator de recuperação 

foi atingido para a vazão de injeção de vapor de 30 t/dia. Conforme pode ser observado na 

Figura 5-5, o valor mínimo necessário da vazão de injeção de vapor para haver um fator de 

recuperação elevado (em torno de 80%) foi de 25 t/dia correspondente ao VPI de 2,57. Assim, 

para um tempo de projeto de 15 anos, não seria recomendável trabalhar com valores menores 

do que estes sob risco de se não atingir valores altos no fator de recuperação de petróleo de 

acordo com os parâmetros de reservatório e operacionais utilizados nesta pesquisa.   
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A Figura 5-7 apresenta das curvas de vazão de Fração de óleo recuperada em função do 

tempo para o reservatório de 30 m de zona produtora para sete vazões de injeção de vapor. 

Figura 5-7 - Curvas de Fr vs tempo para sete vazões de injeção de vapor - h=30 m. 

 

 

De acordo com os resultados observados na Figura 5-7, para o tempo de injeção de 15 

anos de projeto, as vazões que forneceram resultados no Fator de Recuperação da ordem de 

80% situam-se entre 35 e 60 t/dia. Para o caso onde se injetou vapor com vazão mássica de 

35t/dia o banco de óleo só chegou ao poço produtor a partir do nono ano de projeto, enquanto 

para a situação onde a vazão foi de 60 t/dia verifica-se que a produção perto do quinto ano de 

projeto. Entretanto, deve-se atentar que para vazões maiores, os custos relacionados ao vapor 

injetado também serão maiores e, portanto, deve-se observar um equilíbrio técnico e 

econômico entre a antecipação da produção de óleo e os custos envolvidos no aumento da 

vazão de injeção de vapor.  

 

 Na Figura 5-8 estão representadas as curvas da Fração de óleo recuperada em função 

do Volume Poroso injetado para o reservatório de 30 m de zona produtora de óleo. 
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Figura 5-8 - Curvas de Fr vs VPI para seis vazões de injeção de vapor - h=30m. 

 

 

Ao se analisar os dados da Figura 5-8, observa-se que a partir da vazão de injeção de 

35 t/dia, foram atingidos fatores de recuperação da ordem de 80%. Por outro lado, um 

aumento destas vazões resultou em uma quantidade maior de vapor acumulado e, 

consequentemente, pode acarretar maiores custos de geração de vapor mantendo-se fatores de 

recuperação aproximadamente da mesma ordem de valores (FR=80%). Desta forma, quando 

se analisa o Fator de Recuperação em função do Volume Poroso Injetado, é mais indicado que 

se injete a vazões de injeção até valores de 35 t/dia correspondentes ao VPI de 2,37. Isto 

porque a injeção de vapor acima destes valores pode encarecer ainda mais o método devido 

aos maiores custos envolvidos no fornecimento de vapores à maiores vazões de injeção, 

entretanto, escolheu-se mais duas vazões (40 e 45t/dia) referentes a VPIs de 2,71 e 3,07 para 

que possa ser efetuado um estudo de análise de sensibilidade destes parâmetros.  

 

 A Figura 5-9 a seguir apresenta os resultados das curvas de Fração de óleo recuperada 

em função do tempo para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo. 
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Figura 5-9 - Curvas de Fr vs tempo para seis vazões de injeção de vapor – h=40m. 

 

 

Ao se analisar os resultados obtidos para a Fração de óleo recuperado em função do 

tempo e da vazão de injeção para 15 anos de simulação, pode-se observar que os maiores 

Fatores de Recuperação foram obtidos quando se trabalhou com vazões de injeção entre 45 e 

75 t/dia. 

 

 Deve-se observar ainda que, para a maior vazão de vapor injetada, houve chegada do 

banco de óleo entre o quarto e quinto ano de simulação, ao passo que, para aquela onde se 

injetou com a menor vazão, ainda capaz de fornecer valores altos (Qinj=45t/dia), a produção 

a ocorrer a partir do nono ano de simulação. Entretanto, a utilização de vazões elevadas, do 

ponto de vista econômico, pode encarecer o método, pois uma quantidade de energia maior é 

necessária para antecipar a produção de óleo. Como a proposta deste trabalho é minimizar os 

gastos energéticos, optou-se (da mesma forma que nas demais espessuras analisadas) por 

trabalhar com vazões menores, mas que permitissem uma maior recuperação final de 

hidrocarbonetos.  

 

Desta forma, para este estudo, a análise de sensibilidade da Eficiência Térmica em 

função da vazão de injeção foi escolhida em função de três vazões de injeção com base no 
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critério do Fator de Recuperação alto e do VPI baixo. Estas vazões foram 45, 50 e 55t/dia de 

injeção de vapor. 

 

A Figura 5-10 apresenta os resultados da Fração de óleo recuperado em função do VPI 

para oito vazões diferentes de injeção de vapor no reservatório de 40m de zona produtora de 

óleo. 

Figura 5-10 - Curvas de Fr vs VPI para seis vazões de injeção de vapor, h=40m. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos na Figura 5-10, a maior Fração de óleo 

recuperado a um menor VPI (2,24) foi obtido para a vazão de 45 t/dia.  Segundo a Figura 5-9, 

a recuperação de óleo para esta vazão começou a ocorrer a partir do nono ano de simulação.  

 

Com base nas simulações realizadas para todas as espessuras de zona produtora de 

óleo, foram traçadas curvas do Fator de Recuperação em função das vazões de injeção de 

cada modelo numérico, conforme pode ser visto na Figura 5-11: 
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Figura 5-11 – Curvas de Fator de Recuperação em função das vazões de injeção para diferentes 

espessuras de zona produtora de óleo. 

 

 

 Das observações feitas a partir da Figura 5-11 verifica-se que para cada espessura de 

zona produtora de óleo analisada, existem picos de valores do Fator de Recuperação 

relacionados as vazões de injeção. De acordo com estes resultados, uma vez atingido estes 

valores, contínuos acréscimos na vazão de injeção podem não resultar em melhorias no Fator 

de Recuperação. Este comportamento não é observado apenas para a espessura de 40 m. Neste 

caso, depois de atingido o máximo valor na recuperação final de óleo para a vazão de 45t/dia, 

houve uma diminuição no Fator de Recuperação, seguindo de posteriores aumentos desta 

grandeza.  

 

Nos primeiros casos (10, 20 e 30 m) o fato de se ter decréscimos no Fator de 

Recuperação com o aumento da vazão de injeção pode estar associado da produção 

antecipada de água resultante da condensação de vapor se trabalhou com vazões cada vez 

maiores para uma mesma espessura de zona produtora de óleo. 

 

 Para o caso onde se injetou vapor no reservatório cuja espessura foi de 40 m uma 

explicação é que, devido ao fato de se trabalhar com VPIs relativamente baixos (2,24 a 2,74), 

o calor fornecido pelo vapor foi transferido de forma mais eficiente para o banco de óleo, sem 
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que tenha se dissipado de forma mais intensa para as formações adjacentes, isto é, para o topo 

e base do reservatório. Desta forma, acréscimos na quantidade de calor fornecida à formação 

provenientes de maiores taxas de injeção de vapor contribuíram para aquecer de forma mais 

eficiente o banco de óleo e, assim, aumentar, ainda que de forma discreta, o Fator de 

Recuperação de óleo. 

 

A Tabela 5-2 apresenta um resumo das vazões escolhidas para cada uma das quatro 

espessuras estudadas neste trabalho. 

Tabela 5-2 – Intervalo de vazões escolhidas em função de cada espessura de zona produtora de óleo. 

h = 1 0 m  h = 2 0 m  h = 3 0 m  h = 4 0 m  

Q i n j  ( t / d i a )  V P I  Q i n j  ( t / d i a )  V P I  Q i n j  ( t / d i a )  V P I  Q i n j  ( t / d i a )  V P I  

2 0  4 , 2  2 5  2 , 5 7  3 5  2 , 3 7  4 5  2 , 2 4  

2 5  5 , 5  3 0  3 , 1 2  4 0  2 , 7 1  5 0  2 , 5 0  

3 0  6 , 2 3  3 5  3 , 6 3  4 5  3 , 0 4  5 5  2 , 7 4  

 

As vazões foram escolhidas com base na análise das curvas das Figuras 5-3 a 5-10 e da 

Tabela 5-2. Procurou-se trabalhar com vazões em cada uma das espessuras que fornecessem 

valores relativamente altos no Fator de Recuperação de óleo (ponto máximo de cada curva), 

ao mesmo tempo que apresentassem VPIs menores. Além disso, procurou-se trabalhar com 

três níveis de vazões para se investigar a influência deste parâmetro nas variáveis reposta: 

Eficiência Térmica e Fator de Recuperação de óleo. 

 

5.3. Estudo das curvas da Eficiência Térmica e demais variáveis envolvidas 

na sua obtenção em função de três vazões de injeção de vapor no 

reservatório de 10 m 

 

Conforme discutido nos Capítulos de Aspectos Teóricos, Estado da Arte e Materiais e 

Métodos, a formulação da Eficiência Térmica se deu a partir da obtenção das curvas de calor 

injetado (Qinj) e líquido injetado (Qliq_injetado), calor produzido (Qprod), calor perdido para as 

formações adjacentes (Ql) e, por fim, do calor remanescente para o reservatório (Qrm). As 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   102 

 

equações que contém estas variáveis estão disponíveis no tópico 4.6 do Capítulo de Materiais 

e médodos.  

Como forma de ilustrar melhor a obtenção destas curvas e o seu comportamento ao 

longo do tempo, as curvas provenientes destas variáveis estão representadas para três vazões 

de injeção (20 t/dia, 25 t/dia e 30 t/dia) e estão disponíveis na Figura 5-12 adiante 

reproduzida. 

Figura 5-12 – Curvas das variáveis Qinj, Qliq_inj, Ql,e Qrm em função do tempo de simulação. 
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De acordo com os resultados obtidos na Figura 5-12, pode-se observar que a geração das 

curvas da Eficiência Térmica (Eh) (Figura 5-12–f) foram obtidas a partir da divisão entre as 

curvas do calor remanescente (Qrm) e o calor líquido injetado (Qliq_injetado). Conforme pode ser 

visualizado na Figura 5-12-f, vazões de injeção maiores resultaram em antencipações nas 

quedas mais acentudadas da Eficiência Térmica ao longo tempo. Isto pode ser verificado 

quando se compara as vazões de 20 t/dia e 30 t/dia, por exemplo. Este comportamento está 

associado a produção de calor que é antecipada quando se aumentou a vazão de injeção. O 

calor que antes era perdido somente para as formações adjacentes também passa a ser perdido 

para o poço produtor. Além disso, há também as energias contidas no óleo e água que também 

começam a ser produzidas nos poços produtores.  

 

Ainda de acordo com a análise obtida da Figura 5-12, observa-se um contínuo aumento 

do calor injetado - ou entalpia do fluido injetado (Figura 5-12-a) - para cada uma das vazões 

de injeção simuladas resultante do processo contínuo de injeção de vapor no reservatório ao 

longo do tempo. Além disso, verifica-se que quanto maior foi a vazão de injeção, maior a 

quantidade de calor injetado acumulado durante o tempo de simulação. 

 

 Quando se analisa as curvas de calor acumulado produzido no tempo (Figura 5-12-b), 

verifica-se que ocorre o aparecimento da quantidade de calor (Qprod) para três tempos distintos 

(4º, 5º e 6º ano) que são fortemente dependentes da vazão de injeção de vapor utilizada. Neste 

caso, quanto maior foi a vazão de vapor adotada no processo de injeção contínua, mais 

antecipadamente ocorreu a produção de calor acumulado no poço produtor observado na 

Figura-5-12-c. Verifica-se que para as três curvas de calor líquido injetado apresentadas nesta 

figura correspondentes as três vazões analisadas, houve mudança de inclinação destas curvas 

em três tempos distintos. Conforme será discutido mais adiante, isto se deveu à inclinação da 

taxa de produção de calor em cada uma das curvas provenientes da chegada do calor injetado 

ao poço produtor. Este efeito de chegada de calor ao poço produtor pode ser verificado 

também através das mudanças das curvas de calor remanescentes (Qrm) – Figura 5-12-d.  

 

 Com relação as curvas de perda de calor acumulado para as formações adjacentes 

(Figura – 12-e), os resultados mostraram que, durante o processo de injeção contínua, a 

quantidade de calor perdido para as formações adjacentes aumenta com o tempo e, além 
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disso, quanto maior for a vazão de injeção de vapor utilizada, maior será a perda de calor 

correspondente.  Por fim, ao se avaliar a Eficiência Térmica do método, é possível observar 

que para os três casos analisados, ocorre uma diminuição dos seus valores em função do 

tempo de simulação e antes do breakthrough a Eficiência Térmica é a mesma para os três 

casos. Por outro lado, conforme será discutido mais adiante, para tempos distintos ocorre um 

decréscimo mais acentuado em suas curvas. Novamente, vê-se que este comportamento é 

bastante dependente das variáveis analisadas (Qinj, Qprod, Ql, Qrm), bem como da vazão de 

injeção de vapor utilizada. 

 

5.3.1. Análise da influência da taxa de calor produzido no calor líquido injetado 

 

A Figura 5-13 apresenta o gráfico das curvas de calor líquido injetado acumulado, calor 

produzido acumulado e taxa de calor produzido para as três vazões de injeção (20 t/dia, 25 

t/dia e 30 t/dia) em que foram obtidas as referidas curvas.  

 

A proposta desta análise é responder por que, em um determinado período de tempo nas 

simulações, ocorre a mudança de inclinação nas taxas de calor líquido injetado no 

reservatório. 
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Figura 5-13 – Análise das curvas de Qliq_inj, Qprod e taxa de calor produzido para três vazões de injeção. 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos na Figura 5-13, pode-se observar que a mudança 

na inclinação verificada nas curvas de calor acumulado líquido injetado (linhas sem 

marcadores) para as três vazões utilizadas aconteceu devido à diminuição nas taxas de calor 

produzido (curvas com marcadores não preenchidos). O decréscimo nestas taxas de calor foi 

antecipado, à medida que se tinham vazões maiores de injeção de vapor. Assim, quanto maior 

foi a vazão de injeção de vapor, maior foi a antecipação do calor produzido no poço produtor 

para cada uma das três vazões analisadas, fazendo com mais calor acumulado fosse perdido 

do reservatório para as camadas adjacentes e para o poço produtor. 

 

  As analíses a seguir procurarão descrever de forma mais detalhada a influência dos 

parâmetros de reservatório e operacionais na Eficiência Térmica do método durante o 

processo de injeção continua de vapor na recuperação de óleos pesados. 

 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   106 

 

5.4. Análise da eficiência térmica em função da espessura da zona produtora 

de óleo e dos parâmetros operacionais do reservatório 

 

 Definidos os intervalos de vazões para cada espessura de zona produtora de óleo a 

etapa seguinte consistiu da análise da eficiência térmica em função dos parâmetros 

operacionais: vazão de injeção - Qinj, título de vapor - X(%) e completação - c(%) dos poços 

injetores e produtores do modelo numérico de reservatório de óleo. Além disso, também foi 

realizado um estudo dos perfis de temperatura e pressão no reservatório ao longo do tempo 

associando-os aos comportamentos da Eficiência Térmica, do calor remanescente, da taxa de 

perda de calor para as formações adjacentes para as espessuras de 10 m e 40 m. 

 

5.4.1. Análise da Eh, do Qrm, da taxa de perda de calor para as formações 

adjacentes em função da temperatura e pressão para 10 m de zona 

produtora de óleo. 

 

A Figura 5-14 apresenta os resultados correspondentes às simulações realizadas para o 

modelo de reservatório com h=10 m, X(%)=50 e c(%)=100 para três vazões correspondentes 

aos níveis mínimo (20 t/dia), intermediário (25 t/dia) e máximo (30 t/dia), conforme critério 

de escolha adotado no item 5.2. 
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Figura 5-14– Curvas de eficiência térmica em função do tempo de injeção para três valores de vazão 

de injeção de vapor, h=10m. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos na Figura 5-14, verificou-se uma diminuição da 

eficiência térmica ao longo do tempo e de forma contínua, devido ao fato de menos calor 

remanescente estar presente no reservatório resultante das perdas de calor para as formações 

adjacentes e para o poço produtor. Além disso, valores maiores da vazão de injeção não 

resultaram em melhorias acentudadas na eficiência térmica até um determinado tempo de 

simulação (9° ano correspondente à Qinj=20 t/dia; 7º ano à Qinj=25 t/dia e 6° ano a Qinj=30 

t/dia). Depois deste tempo, ocorre inflexão das curvas analisadas porque para estas vazões e 

para estes tempos há a produção de calor (heat breakthrough), conforme discutido por Prats 

(1992). 

 

Ao se observar os mapas de temperatura da Figura 5-15, mostra-se que quando se 

trabalhou com vazões de 30 t/dia, verificou-se a chegada do calor ao poço produtor entre o 5º 

e 6° anos. Este calor é proveniente da chegada dos fluidos produzidos (óleo e água), bem 

como do calor que, antes desse tempo era somente perdido para as formações adjacentes, mas 

que a partir do 5° ano também passa a ser produzido pelo poço produtor. Conforme se 

observa na figura 5-15 (c), há mudança de temperatura brusca neste período na região das 

camadas adjacentes a zona produtora. Isto explica o porquê de se ter um decréscimo nos 

valores da eficiência térmica durante este período de tempo, resultando na diminuição do 
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conteúdo de calor remanescente do reservatório (Qrm) e consequentemente na eficiência 

térmica do método. Este comportamento será descrito de forma mais detalhada nos parágrafos 

e tópicos posteriores. 

 A seguir as Figura 5-15 e 5-16 apresentam os mapas térmicos para os períodos de 6 e 

8 anos. Estes mapas térmicos, assim como os demais mapas de saturação de gás, pressão e 

taxa de perda de calor para as formações adjacentes, foram elaborados através de um corte 

vertical entre os injetores e produtores realizado na plataforma Results 3D do Software da 

CMG. 

Figura 5-15 - Mapas de temperatura (°F) para o reservatório com vazões de 20 t/dia, 25 t/dia e 30t/dia 

para 6° ano, h=10 m. 

 

 

Figura 5-16 - Mapas de temperatura (°F) para o reservatório com vazões de 20t/dia, 25t/dia e 30t/dia 

para o 8° ano, h=10m. 

 

 

Ao se observar as Figura 5-15 e 5-16, verifica-se que ao se injetar vapor com a vazão 

de 25t/dia, ocorre a variação da temperatura próximo ao poço produtor no sexto ano de 
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simulação. Por outro lado, caso se opte por se trabalhar com uma vazão menor, como por 

exemplo, 20 t/dia esta variação só ocorrerá no oitavo ano (Figura 5-16). É importante destacar 

que esta análise está quantificando somente mudanças de temperatura ao longo do 

reservatório para cada situação de reservatório analisado. Assim, por enquanto ainda não está 

se fazendo qualquer correlação entre a eficiência térmica, calor remanescente, pressão e 

temperatura.  

 

Nas Figuras 5-17 e 5-18 são apresentados os resultados referentes à análise do título de 

vapor para o modelo numérico com vazão de injeção de 20 t/dia, completação dos poços 

injetores e produtores em todo o intervalo (c(%)=100) com os títulos de 25%, 50% e 75%. 

 

Figura 5-17 - Curvas de eficiência térmica em função do tempo de injeção para três valores de título 

de vapor (25%, 50% e 75%), h=10 m. 

 

 

Os resultados apresentados na Figura 5-17, demonstram que a eficiência térmica 

possui valores semelhantes desde o tempo inicial de projeto até o sétimo ano de injeção. 

Entretanto, entre o sétimo e oitavo ano, foi verificado que, para o caso onde se injetou um 

vapor com maior título (X=75%), há uma queda acentuada na fração de calor remanescente 

no reservatório.  
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  A Figura 5-18 apresenta os mapas de temperatura para as simulações realizadas em 

um reservatório de 10 m de espessura de zona produtora de óleo para três títulos de vapor para 

o nono ano de simulação. 

Figura 5-18 - Mapas de temperatura (°F) para o reservatório com títulos de 25%, 50% e 75%, h=10m. 

 

 

 Ao se analisar a Figura 5-17, observa-se que, para o 9º ano e, em especial para o título 

de 75%, o reservatório já se encontra com uma região bastante aquecida, pode-se inferir que, 

neste caso, muito calor já foi injetado para aquecer o reservatório, resultando em uma perda 

contínua de energia para as camadas do topo, base e poço produtor. 

 

No que se refere ao comportamento do calor no reservatórios foram traçados três 

mapas de temperatura para o reservatório de 10 m de zona produtora de óleo para as três 

completações estudadas (c(%)=50, c(%)=70 e c(%)=100) presentes na Figura 5-19 e na 

Figura 5-19, respectivamente . O título do vapor foi mantido em 50% e a vazão de injeção em 

20 t/dia de vapor injetado. 

Figura 5-19 – Análise da temperatura para três completações dos poços injetores e produtores, h=10m. 

 

 Onde T é a temperatura média dos blocos do reservatório. 
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Figura 5-20 – Análise da Eh para a espessura de 10 m de zona produtora de óleo. 

 

 

De acordo com o observado na Figura 5-20, poços com completação referentes a 

metade das espessuras das zonas produtoras de óleo (a partir do topo do intervalo da zona 

produtora) armazenaram mais calor nas regiões próximas aos poços de injeção. Isto também 

pode ser visualizado na Figura 5-19, onde se verifica que para o poço completado até a 

metade da zona produtora (c(%)=50 a partir do topo do reservatório) armazenou mais calor, 

em especial entre o nono e décimo terceiro ano).  

 

Consoante aos valores obtidos nas análises estatísticas e que serão apresentadas no 

tópico 5.4.2, os resultados das Eficiências Térmicas foram maiores no final dos 15 anos de 

simulação para o menor intervalo de completação (c(%)=50). Por outro lado, poços 

completados em todo o intervalo permitem que haja um contato maior entre o vapor injetado e 

a área do reservatório aberta ao fluxo. Este maior contato pode promover uma maior perda de 

calor em direção ao poço produtor, devido a maior dissipação de calor para as camadas de 

topo e base do reservatório e, desta forma, contribuir para diminuição da eficiência térmica do 

método. 

 Nesta pesquisa, curvas de calor remanescente (Qrm), Eficiência Térmica (Eh(%)) e de 

taxa de calor perdido para as formações subjacentes e adjacentes foram produzidas e 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   112 

 

associadas a perfis de temperatura e pressão no reservatório.  Isto foi realizado com o 

propósito de se traçar correlações gráficas entre Qrm, Eh e taxa de perda de calor e associa-las 

aos perfis de temperatura e pressão do reservatório. 

 

A Figura 5-21 apresenta os resultados das análises do calor remanescente (Qrm) da 

Eficiência Térmica –Eh(%) e da temperatura para o reservatório de 10 m de zona produtora de 

óleo para a vazão de 20 t/dia. Já a Figura 5-22 fornece os mapas de temperatura e saturação de 

gás para o mesmo caso. 

 

Figura 5-21 Gráficos do comportamento da temperatura no reservatório com h=10 m de acordo com a 

Eficiência térmica e o calor remanescente na rocha-reservatório. 
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Figura 5-22 – Mapas de temperatura e de saturação de gás do reservatório com h=10m de acordo com 

o comportamento das curvas exibidas na Figura 5-20. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos na Figura 5-21 e na Figura 5-22, pode-se observar 

que o comportamento da Eficiência Térmica a partir do nono ano de simulação é fortemente 

influenciado pelo decréscimo na quantidade de calor remanescente no reservatório (curva 

cinza). Isto está relacionado à chegada deste calor no poço produtor. Por outro lado, o perfil 

de saturação de gás presente na Figura 5-22 b mostra que a ocorrência do breakthrough de 

vapor só aconteceu a partir do 11º ano. Desta forma, a diminuição da quantidade de calor está 

mais associada a chegada do calor (ou breakthrough de calor) presente no condensado de 

água e banco de óleo, ambos deslocados ao longo do processo de injeção de vapor, do que do 

próprio breakthrough de vapor.  

 

Além disso, esta diminuição de calor remanescente fica evidente pelas quedas de 

temperatura e pressão que aconteceram durante o instante em que o calor chega ao poço 
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produtor.  Uma análise mais detalhada do efeito da influência da queda de pressão na 

Eficiência Térmica do método e do calor remanescente pode ser visualizado na Figura 5-23 e 

5-25. 

Figura 5-23 Gráficos do comportamento da pressão no reservatório com h=10m de acordo com a 

Eficiência térmica e o calor remanescente no reservatório. 

 

 

Na Figura 5-23 podem ser observados os efeitos da queda de pressão média que começa 

a acontecer a partir do oitavo ano de simulação. A queda de pressão está associada à chegada 

de massa de fluidos aquecidas (água e óleo ao poço produtor). Em conjunto com essa queda 

de pressão, a quantidade de calor remanescente começa a diminuir a partir deste período. Isto 

também implica na queda da eficiência térmica do método, uma vez que esta é dependente do 

calor remanescente do reservatório. 

 

A Figura 5-24 apresenta o gráfico da vazão de produção de óleo para a vazão de injeção 

de 20 t/dia. 
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Figura 5-24 – Vazão de produção de óleo para Qinj=20 t/dia 

 

 

Pode-se observar na Figura 5-24 que houve uma queda na produção de óleo. Desta 

forma a queda na pressão e temperatura do reservatório descrita nos gráfico da Figura 5-23 

pode ser correlacionada com o decréscimo na vazão de produção de óleo. 

 

Na Figura 5-25 verifica-se que ocorre a queda de pressão no reservatório a partir do 

nono ano de simulação, condizente com as faixas de valores apresentados na Figura 5-23. 

Ainda de acordo com a Figura 5-25, até o oitavo ano de simulação a pressão média no 

reservatório se mantém elevada. Entretanto, após este período e mesmo antes da ocorrência do 

breakthrough de vapor, a pressão no reservatório começa a declinar. Este efeito pode estar 

relacionado à chegada da massa aquecida de óleo e água ao poço produtor, antes da chegada 

do vapor que só ocorreu a partir do décimo primeiro ano de simulação. 
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Figura 5-25 Mapas de pressão (psi) e de saturação de gás do reservatório com h=10 m de acordo com 

comportamento das curvas da Figura 5-23. 

 

 

 A Figura 5-26 apresenta o comportamento das curvas da taxa de perda de calor para as 

formações adjacentes, da Eficiência Térmica e da temperatura média do reservatório para o 

reservatório de 10 m de zona produtora de óleo. Já a Figura 5-27 apresenta os mapas de taxa 

de perda de calor paras as formações adjacentes (Btu/ano) e temperatura média desde o 8º ano 

até o 11° ano de simulação. 
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Figura 5-26 – Gráficos do comportamento da temperatura no reservatório com h=10 m de acordo com 

a Eficiência térmica e a taxa de perda de calor para as formações adjacentes. 

 

 

Conforme se pode visualizar na Figura 5-26, há um contínuo aumento das taxas de 

perdas de calor para as formações adjacentes (topo e base) durante a injeção contínua de 

vapor. Na Figura 5-27 pode-se perceber melhor este fenômeno. Ainda de acordo com a Figura 

5-26, este aumento das taxas atinge um valor máximo no décimo ano de simulação. Este 

ponto é caracterizado pela chegada do calor, que antes estava sendo perdido para as 

formações adjacentes através das áreas de troca térmica localizadas no topo e base do 

reservatório, ao poço produtor conforme se pode visualizar na Figura 5-27. A partir do 

instante em que isso acontece, também ocorre, ainda que de forma suave, uma queda na 

temperatura média do reservatório, seguida de uma diminuição destas perdas de calor para o 

topo e base, conforme pode ser visualizado na Figura 5-27 –a. Esta queda de temperatura 

pode estar mais relacionada à produção de energia proveniente dos fluidos (água e óleo), 

conforme pôde ser visto nos mapas térmicos da Figura 5-27-b. 
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Figura 5-27 – Mapas de taxa de perda de calor (Btu/ano) para as formações adjacentes e de 

temperatura para o reservatório com h=10m, de acordo com o comportamento das curvas da Figura 

5-26. 

 

 

 Na Figura 5-28 pode ser visualizado o gráfico da taxa de perda de calor anual para as 

formações adjacentes, a Eficiência Térmica e a pressão média no reservatório durante os 15 

anos de simulação para o reservatório de 10 m de zona produtora de óleo. Enquanto que na 

Figura 5-29 encontram-se os mapas de taxa de perda de calor para as formações adjacentes e 

pressão média no reservatório entre o 8° e 11° ano de simulação. 
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Figura 5-28 Gráficos do comportamento da pressão no reservatório com h=10m de acordo com a 

Eficiência térmica e a taxa de calor para as formações adjacentes. 

 

  

De acordo com os resultados obtidos presentes nas Figura 5-28 e 5-29, o aumento da 

taxa de perda de calor para as formações adjacentes foi acompanhada de um aumento na 

pressão média no reservatório até o 8º ano. Este contínuo aumento na taxa de perda de calor 

para o topo e base está associado ao processo contínuo de transferência de calor resultante da 

injeção de vapor que atinge seu ponto máximo de perda no décimo ano de simulação. Após 

este período, segue-se uma diminuição brusca deste processo, que aconteceu no período de 

tempo onde a região na qual se dá a transferência de calor para as formações adjacentes se 

encontra próximo ao poço produtor (Figura 5-29). Desta forma, pode-se visualizar que o calor 

que antes estava localizado na área adjacente as rochas de topo e base passa a se encontrar na 

região próxima ao poço produtor. Entretanto, é importante destacar que a pressão média do 

reservatório começou a declinar um pouco antes, próximo ao oitavo ano de simulação (um 

pouco antes do valor apresentado nos mapas da Figura 5-29). Uma explicação para estas 

pequenas variações nos intervalos das respostas seria devido ao fato de que nas curvas 

apresentadas as pressões serem dadas em valores médios enquanto que nos mapas estes 

valores são instantâneos e, portanto, mais exatos no tempo em que se apresentam. 
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Figura 5-29 – Mapas de taxa de perda de calor (Btu/ano) e de temperatura para as formações 

adjacentes para o reservatório para h=10m em de acordo com o comportamento das curvas na Figura 

5-28. 

 

 

A Figura 5-30 apresenta os resultados do comportamento da Eficiência Térmica, do 

calor remanescente e da temperatura média no reservatório para os níveis mínimos e máximos 

dos títulos utilizados (X(%)=25 e X(%)=75). Em seguida, na Figura 5-31, estão presentes os 

perfis de temperatura para estes mesmos dois valores de títulos. 
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Figura 5-30  Gráficos da temperatura média no reservatório para h=10 m, de acordo com a Eh e calor 

remanescente para as formações adjacentes e com dois valores de títulos de vapor e Qinj= 20 t/dia. 

 

 

Ao se observar os resultados apresentados na Figura 5-30 verifica-se que houve uma 

antecipação na queda do calor remanescente e da eficiência térmica quando se aumentou o 

valor do título do vapor de 25% para 75%. Conforme pode ser verificar na Figura 5-31, isto 

pode ser explicado porque esta antecipação está associada à queda, ainda que, de forma suave, 

na temperatura média do reservatório proveniente da chegada do calor resultante da injeção de 

vapor ao poço produtor no sétimo (Figura 5-31 –b) referente ao valor do título de 75%. 
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Figura 5-31 Mapas de temperatura para o reservatório com h=10 m de acordo com o comportamento 

das curvas da Figura 5-30. 

 

 

Na Figura 5-32 estão apresentados os resultados do comportamento da Eficiência 

Térmica, do calor remanescente e da pressão média do reservatório para os níveis mínimos e 

máximos dos títulos utilizados (X(%)=25 e X(%)=75) durante os 15 anos de simulação 

numérica. Adiante, na Figura 5-33, estão presentes os perfis de pressão entre oitavo e décimo 

primeiro anos para estes mesmos dois valores de títulos. 
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Figura 5-32 Gráficos da pressão média no reservatório para h=10 m, de acordo com a Eh e a taxa de 

perda de calor para as formações adjacentes e com dois valores de títulos de vapor e Qinj= 20 t/dia. 

 

 

Os resultados da Figura 5-32 mostraram que o aumento da qualidade do vapor de 25% 

para 75% resultou em uma antecipação na queda do calor remanescente do reservatório e, por 

conseguinte, da Eficiência Térmica do método. Além disso, de acordo com a Figura 5-33, 

pode-se verificar que a pressão média no reservatório começou a declinar entre o 6º e 7° ano 

de simulação. Estes decréscimos na pressão e temperatura aconteceram de forma mais rápida 

para o título de 75% porque, neste caso, a maior quantidade de calor presente aqueceu mais 

rapidamente o óleo e sua energia foi mais dissipada para as formações, bem como mais 

rapidamente foi produzida em direção o poço produtor. 
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Figura 5-33 Mapas de pressão para o reservatório com h=10 m de acordo com o comportamento das 

curvas da Figura 5-32. 

 

 

As análises para o reservatório de 10 m de zona produtora de óleo e vazão de injeção de 

20 t/dia também foram realizadas para as vazões de 25 t/dia e 30 t/dia, conforme pode ser 

observado na Figura 5-34. 
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Figura 5-34 - valores do calor remanescente, eficiência térmica, pressão e temperatura no reservatório 

para três vazões de injeção: 20, 25 e 30 t/dia. 
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De acordo com os resultados apresentados na Figura 5-34 (a, b e c), pode-se observar que 

a medida que houve aumento da vazão de injeção de vapor, foi verificado uma antecipação 

nos picos das curvas de calor remanescente, eficiência térmica, (destacadas pelo circulo 

preto), pressão e temperatura do reservatório, indicando que o aumento da vazão de injeção 

favorece a antecipação do breakthrough nos reservatórios de mesma espessura de zona 

produtora de óleo. Além disso, de uma forma geral, houve uma maior quantidade de calor 

remanescente no reservatório apesar da antecipação nas perdas de calor quando a vazão de 

injeção de vapor foi aumentada. 

Na Figura 5-35 estão dispostos os mapas de taxa de perda de calor para as formações 

adjacentes para as três vazões de injeção de vapor analisadas.  

Figura 5-35 Mapas de taxa de perda de calor (Btu/ano) para as formações adjacentes (topo e base) para 

três vazões de injeção de calor para o reservatório de 10m de zona de óleo. 

 

 

Os resultados dos mapas gerados de taxa de perda de calor para as formações adjacentes 

para três vazões de injeção de vapor no reservatório de 10 m de zona produtora de óleo 

indicaram que o aumento da vazão de injeção de vapor antecipou a chegada do calor que 

antes era perdido para as formações adjacentes (topo e base) transferido por meio da área de 
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troca de calor para o topo e base e que agora está localizada próxima ao poço produtor. Por 

exemplo, quando se aumentou a vazão de injeção de 20 t/dia para 25 t/dia houve uma 

antecipação da chegada desse calor em três anos (do 10° ano para 7° ano), confome pode ser 

visualizado na Figura 5-35. Por outro lado, conforme comentada na Figura 5-34, o calor 

remanescente final aumentou, ainda que de forma discreta, para vazões maiores de injeção de 

vapor. 

 

Nos tópicos seguintes constam o estudo da influência da vazão de injeção, do título e da 

completação dos poços injetores/produtores na Eficiência Térmica do método. 

 

O planejamento experimental para cada zona produtora de óleo foi definido de acordo   a 

Tabela 4-6 presente no capítulo de Materiais e Métodos. 
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5.4.2. Análise estatística da Eficiência térmica para reservatórios de 10 m de zona 

produtora de óleo 

 

Neste planejamento, vinte e sete simulações foram realizadas. Os valores dos resultados 

de acordo com os níveis definidos na metodologia do trabalho estão dispostos na Tabela 5-3.  

Tabela 5-3 – Resultados das simulações da Eh para o reservatório de 10 m de espessura de zona 

produtora de óleo. 

Casos Qinj 

(t/dia) 

X(%) c(%) Eh (5 anos) Eh (10 anos) Eh (15 anos) 

1 20 25 50 45,26 37,57 28,73 

2 20 25 70 45,10 36,92 26,23 

3 20 25 100 44,902 36,06 24,34 

4 20 50 50 45,30 35,18 22,99 

5 20 50 70 45,14 32,34 22,09 

6 20 50 100 44,96 29,92 21,45 

7 20 75 50 45,53 28,35 22,00 

8 20 75 70 45,37 26,80 21,39 

9 20 75 100 45,15 25,76 20,94 

10 25 25 50 46,17 34,45 23,08 

11 25 25 70 45,99 31,95 22,15 

12 25 25 100 45,75 29,68 21,54 

13 25 50 50 46,29 27,75 22,06 

14 25 50 70 45,99 26,37 21,44 

15 25 50 100 45,57 25,46 20,99 

16 25 75 50 45,80 25,95 21,96 

17 25 75 70 44,67 25,09 21,40 

18 25 75 100 43,00 24,51 21,00 

19 30 25 50 46,89 28,72 22,20 

20 30 25 70 46,57 27,02 21,54 

21 30 25 100 46,01 25,96 21,05 

22 30 50 50 46,19 26,13 22,02 

23 30 50 70 44,84 25,23 21,47 

24 30 50 100 42,90 24,62 21,05 

25 30 75 50 44,72 25,68 22,13 

26 30 75 70 38,24 24,98 21,58 

27 30 75 100 36,91 24,45 21,19 
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 A partir dos resultados obtidos da Tabela 5-3, estudos foram conduzidos para se 

investigar a influência de cada parâmetro operacional na Eficiência Térmica do método. Este 

estudo foi conduzido através do uso de gráficos em 2D, mapas de temperatura, de saturação 

de gás, gráficos de Pareto e curvas de superfície de resposta e serão apresentados nos 

próximos parágrafos. Menciona-se ainda que a partir dos resultados destacados na Tabela 5-3 

será realizado um estudo da variação da vazão de injeção de acordo com o tempo de irrupção 

(breakthrough) para cada um dos três níveis das vazões, adotadas no projeto (conforme 

destacados nas cores verdes nas tabelas) de acordo com as espessuras estudadas (10 m, 20 m, 

30 m e 40 m).  

 

Os valores das vazões de injeção utilizados estão referenciados de acordo com a 

análise realizada do Fator de Recuperação em função do Volume poroso injetado, estando 

presentes na Tabela 5-2. Já os valores do título do vapor e completação dos poços injetores e 

produtores foram escolhidos com base na máxima quantidade de calor que poderia estar 

contida no fluido injetado e o intervalo máximo da zona produtora de óleo capaz de distribuir 

calor no meio poroso. 

 

5.4.2.1. Gráficos de Pareto para o reservatório de 10 m de zona produtora de óleo 

 

Uma análise estatística utilizando o gráfico de Pareto é apresentada nas Figuras 5-36, 

5-37 e 5-38. O objetivo desta análise é demonstrar as interações estatisticamente mais 

relevantes dos parâmetros operacionais (vazão de injeção – Qinj, título de vapor – X(%), 

completação dos poços – c(%)) na eficiência térmica (Eh(%)) para os períodos de 5, 10 e 15 

anos de projeto. A mesma metodologia será utilizada para as demais espessuras de zona 

produtora de óleo adiante estudadas. 
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Figura 5-36 – Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 5 anos de produção h=10 

m de zona produtora de óleo. 

 

De acordo com os resultados observados na Figura 5-36, observa-se que para os 

primeiros cinco anos de projeto o efeito linear entre a vazão de injeção e o título de vapor 

desempenharam influência estatisticamente negativa na variável eficiência térmica (Eh). Esta 

resposta pode estar relacionada à maior quantidade de energia presente no reservatório 

quando se injeta vapor à altas vazões (ou vapor com títulos elevados) e que, durante este 

processo, começa a ser perdida para o topo e base.  

Há, portanto, nestes casos, elevadas quantidades de energias na forma de calor cedidas 

para as formações adjacentes a partir dos primeiros anos de injeção. Além disso, de acordo 

com os resultados, os efeitos lineares do título do vapor (X(%)), da completação dos poços 

injetores e produtores (c(%))  e da vazão de injeção de vapor (Qinj(t/dia) também 

desempenharam influência estatística negativa na Eficiência Térmica do método tanto na 

forma de combinações lineares quanto ao serem analisadas sozinhas. Por fim, o efeito 

quadrático da vazão de injeção desempenhou uma resposta estatisticamente positiva, 

indicando, neste caso, que a injeção de vapor exerceu influência quadrática positiva na 

eficiência térmica do método.  

 

Eficiência Térmica - Eh(%) - 5 anos

,0549529

-,453593

,5095426

,5174055

,623975

-,703634

-,770793

,814364

1,430881

1,571659

1,591936

2,387403

-2,55995

-2,98448

-3,00716

-3,80131

-5,20064

-5,58442

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

1Qby2Q

c(%)(Q)

1Qby3Q

2Qby3Q

2Qby3L

1Lby3Q

2Lby3Q

1Qby3L

1Lby2Q

1Qby2L

X(%)(Q)

Qinj (t/dia)(Q)

2Lby3L

1Lby3L

(1)Qinj (t/dia)(L)

(3)c(%)(L)

(2)X(%)(L)

1Lby2L

-,453593

,5095426

,5174055

,623975

-,703634

-,770793



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   131 

 

Figura 5-37-  Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 10 anos de produção h=10 

m de zona produtora de óleo. 

 

 

De acordo com os resultados apresentados no diagrama de Pareto da Figura 5-37, foi 

observado que os parâmetros estatisticamente mais relevantes na variável eficiência térmica 

(Eh) ao longo de 10 anos de projeto foram o título de vapor – X(%), a vazão de injeção 

Qinj(t/dia) e o intervalo de completação – c(%). Estes parâmetros, obtiveram influência 

negativa e linear para os valores finais de eficiência térmica. Desta forma, valores altos dos 

título e da vazão injeção de vapor estiveram associados a antecipações nos decréscimos nas 

frações de calores remanescentes após um determinado período de tempo (que variou 

conforme a vazão de injeção ou título de vapor). Isto pode estar associado à elevada 

quantidade de calor injetada que está sendo perdida para as formações adjacentes também 

durante os 10 anos de injeção sendo que, partir do tempo de breakthrough do calor, esta 

quantidade de calor também pode estar sendo produzida para os poços produtores 

(breakthrough de calor).   

 

Por outro lado, o efeito linear entre a interação da vazão de injeção e o título do vapor 

produziu influência estatística positiva na eficiência térmica do método, indicando, portanto 
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que uma combinação linear destes dois parâmetros pode resultar em uma maior fração de 

calor remanescente na rocha-reservatório. Os intervalos de completação utilizados 

desempenharam estatisticamente influência negativas, indicando que maiores valores deste 

parâmetro nos poços injetores e produtores resultaram em respostas negativas na variável 

eficiência térmica em 10 anos de produção. Isto pode ser devido ao fato de que poços 

completados em todo o intervalo permitem que haja um contato maior entre o vapor injetado e 

a área do reservatório aberta ao fluxo. Este maior contato pode promover uma maior perda de 

calor em direção ao poço produtor, diminuindo a eficiência térmica do método. 

 

A Figura 5-38 apresenta os resultados referentes a análise do gráfico de Pareto para 15 

anos de simulação. Nela estão descritas as análises dos parâmetros de reservatório e 

operacionais que influenciaram na variável Eficiência Térmica. 

 

Figura 5-38 – Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 15 anos de produção, 

h=10m de zona produtora de óleo. 

 

No final dos 15 anos de injeção de vapor, os resultados mostraram que a combinação 

linear entre a vazão de injeção e o título de vapor resultaram estatisticamente nos valores mais 

elevados e em respostas positivas na eficiência térmica do método (Eh).  Por outro lado, 
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semelhantemente ao tempo de projeto de 10 anos, o título de vapor – X(%), a vazão de injeção 

- Qinj, e a completação dos poços injetores e produtores – c(%) desempenharam influências do 

ponto de vista estatístico, negativas na eficiência térmica. Além disso, observou-se uma 

influência quadrática estatisticamente negativa, embora relevante das variáveis X(%), Qinj  na 

variável resposta (Eh). Sendo estas influências estatisticamente maiores do que para o tempo 

de 10 anos. Possivelmente isto está associado ao acúmulo de calor perdido para as formações 

adjacentes e para o poço produtor que ocorreu ao longo do tempo de simulação. Também 

foram observadas combinações quadráticas e lineares estatisticamente positivas entre a vazão 

de injeção e o título, bem como efeitos positivos correspondentes a combinação linear entre a 

vazão de injeção e o título para a eficiência térmica do método ao longo dos 15 anos de 

injeção de vapor. 
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5.4.2.2. Curvas de superfície de resposta para o reservatório de 10 m de zona produtora 

de óleo 

 

A seguir, serão apresentadas análises referentes ao comportamento da eficiência térmica 

em função das variáveis de entrada: Qinj - vazão de injeção,  X(%) – título de vapor e c(%) – 

completação dos poços injetores e produtores para o reservatório de 10 m  de zona produtora 

de óleo. Estas análises estão presentes nas Figuras 5-39 e 5-40, respectivamente. 

Figura 5-39 – a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=10 m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh 

(%)  em 5 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=10m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh 

(%) em 5 anos. 

 

 

Ao se analisar as curvas de superfície de resposta para os primeiros 5 anos de injeção 

de vapor, verifica-se que a região onde se conseguiu trabalhar com valores de vazão de 

injeção (Qinj) de modo a se obter valores estatisticamente um pouco mais significativos na 

Eficiência Térmica do método (Eh) situou-se entre 0 e 1. Esta análise foi observada tanto na 

combinação entre o título de vapor e a vazão de injeção (Figura-39-a), como para o intervalo 

de completação dos poços injetores e produtores (Figura-39-b). Também em ambas o título de 

vapor e a completação dos poços desempenharam pouco influência na variável eficiência 

térmica para os cinco anos de análise. 
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A Figura 5-40 apresenta os resultados referentes a análise de superfície de resposta 

para 10 anos de injeção de vapor. 

 

Figura 5-40 -  a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=10 m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh 

(%)  em 10 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=10 m. Resposta: Eficiência Térmica – 

Eh (%) em 10 anos. 

 

Através dos resultados obtidos a partir das curvas de superfície de resposta em dez 

anos de simulação, verificou-se uma região ótima para a Eficiência térmica (Eh) segundo a 

qual foram observados os resultados estatisticamente mais relevantes quando se trabalhou 

com valores de vazões de injeção de vapor (Qinj) e títulos de vapor (X(%)) em níveis 

mínimos (-1) (Figura 5-40-a). Além disso, quando se analisou a combinação entre as variáveis 

completação dos poços injetores/produtores c(%) e a vazão de injeção (Qinj), verificou-se que 

os melhores resultados foram obtidos também para os níveis de ambos os parâmetros, 

resultando em respostas positivas na Eficiência Térmica do método (Eh). Estes resultados 

sugeriram que, menores taxas de vapor injetados, títulos e intervalos de completações 

menores durante os 10 anos podem contribuir para a minimização da perda de calor para as 

formações adjacentes, embora isso possa prejudicar o Fator de Recuperação de óleo, pois 

menos calor está sendo fornecido para o reservatório o que pode implicar menos óleo 

aquecido e produzido. 
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Figura 5-41 - a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=10 m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh 

(%)  em 15 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=10 m. Resposta: Eficiência Térmica – 

Eh (%) em 15 anos. 

 

 

Ao se observar os resultados das Figura 5-41-a e 5-41-b, verifica-se que para 15 anos 

de projeto, os resultados mostraram que durante 15 anos de injeção contínua de vapor, os 

valores estatisticamente maiores de Eficiência Térmica estiveram relacionados a vazões de 

injeção de vapor (Qinj) e títulos (X(%)) em níveis menores correspondentes a 20 t/dia (-1) e 

25%(-1), respectivamente. Assim, de acordo com as condições operacionais e de reservatório 

utilizadas nesta pesquisa, ao se trabalhar com níveis menores destes parâmetros operacionais, 

pode-se obter respostas melhores na eficiência térmica durante a injeção contínua de vapor.  

 

Com relação a combinação entre a completação dos poços injetores e produtores 

(c(%)) e a vazão de injeção (Qinj), verificou-se que ao se trabalhar com os valores menores 

destes parâmetros as respostas foram positivas no aumento na melhoria da Eficiência Térmica 

do método. Isto poderia se justificar devido a um acúmulo maior de calor na região próxima 

ao poço injetor proveniente de uma completação menor. Este intervalo menor de completação 

poderia amenizar a perda de calor em direção a base do reservatório, aumentando a 

quantidade de calor remanescente no reservatório. 
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Também foram realizadas análises estatísticas de 20 m e 30 m que estão mostradas nos 

Anexos I e II com o propósito de se verificar se entre estas duas espessuras os mesmos 

resultados se repetiriam tais como aqueles apresentados para os dois extremos (10 m e 40 m). 

Como os resultados, de uma forma geral, repetiram-se, optou-se por colocá-los anexados. 

 

5.4.3. Análise da Eh, do Qrm, da taxa de perda de calor para as formações 

adjacentes em função da temperatura e pressão para 40 m de zona 

produtora de óleo. 

 

Os resultados a seguir são referentes às análises de sensibilidade da Eficiência Térmica 

para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo. 

 

Para a espessura de 40 m de zona produtora de óleo também foram realizadas análises 

da vazão de injeção e do título de vapor em função do tempo para três níveis de valores destes 

parâmetros. A Figura 5-42 apresenta os resultados da Eficiência Térmica para três vazões 

mássicas de injeção de vapor. 

Figura 5-42 -  Curvas de eficiência térmica em função do tempo de injeção para três valores de vazão 

de injeção de vapor, h=40 m. 
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Ao se observar a Figura 5-42, verifica-se um comportamento semelhante ao 

encontrado para os casos onde foram feitas simulações com reservatórios de 10 m de 

espessura. Ou seja, vazões maiores apresentaram um decréscimo mais cedo na Eficiência 

Térmica do método devido a haver diminuições na quantidade de calor remanescente na 

rocha-reservatório e, consequentemente, da Eficiência Térmica do processo.  A explicação 

para este fato se deveu às quedas de pressão e temperatura provenientes da chegada dos 

fluidos aquecidos (agua e óleo no poço produtor), bem como ao aumento troca de calor para 

as formações adjacentes que são dadas por meio da área de contato entre o reservatório e 

ambas (topo e base) mais próximas ao poço produtor, consoante ao que aconteceu para o 

reservatório de 10 m. 

 

A Figura 5-43 apresenta os valores da vazão de produção de óleo ao longo do tempo 

para três vazões de injeção de vapor (45 t/dia, 50 t/dia e 55 t/dia) que comprovam a chegada 

do banco de óleo aquecido ao poço produtor. 

Figura 5-43 – vazão de óleo produzido para as três vazões de injeção de vaopor. 

 

 

Conforme pode ser observar na Figura 5-43, houve antecipações na vazão de injeção 

de óleo à medida em que foram aumentadas as vazões de injeção de vapor. Esta antecipação 

provocou declínios na pressão e temperatura média do reservatório e esteve associada 
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produção de energia para o poço produtor presente nos fluidos (óleo e água), contribuindo 

para as antecipações nos decréscimos acentuados do calor remanescente e da Eficiência 

Térmica para os três casos. 

 

A Figura 5-44 apresenta as curvas e Eficiência Térmica para três valores de título de 

vapor para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo. 

 

Figura 5-44 - Curvas de eficiência térmica em função do tempo de injeção para três valores de título 

de vapor (25%, 50% e 75%), h=40 m. 

 

 

Semelhantemente aos resultados do reservatório de 10 m de zona produtora de óleo, os 

resultados apresentados na Figura 5-44, indicaram que a eficiência térmica do processo 

possuiu valores muito próximos desde o tempo inicial de projeto, entretanto isto aconteceu até 

o sétimo ano de injeção. Após isso, entre o sétimo e oitavo ano, foi verificado que, para o caso 

onde se injetou um vapor com maior título (X=75%), houve uma queda acentuada na 

Eficiência Térmica do método, neste caso, durante o período de breakthrough do vapor.  

 

Na Figura 5-45 são apresentados os mapas de temperaturas paras os três intervalos de 

completações utilizadas no reservatório de 40 m de zona produtora de óleo para o tempo final 

de 15 anos. Já na Figura 5-46 estão dipostos as curvas da eficiência térmica em função do 
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tempo para três valores de completação dos poços injetores e produtores. Nestes casos, a 

vãzão de injeção foi de 45 t/dia e o valor do título de vapor foi de 50%. 

  

 

 

 

 

Figura 5-45 - Análise da temperatura para três completações dos poços injetores e produtores, h=40 m. 

 

 

 

Figura 5-46 - Análise da Eh para a espessura de 40 m de zona produtora de óleo. 

 

 

Conforme pode se observar nas Figuras 5-45 e 5-46, de forma similar ao que 

aconteceu para os reservatórios de 10 m de zona produtora de óleo, os poços injetores e 
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produtores que foram completados do topo até a metade da zona produtora de óleo 

(completação referente a 50%) foram os que apresentaram, ainda que de forma discreta, 

melhorias nos valores da eficiência térmica.  

 

Nas espessuras das zonas produtoras de óleo (Figura 5-45-a) foi observado a 

existência de mais calor nas regiões próximas aos poços de injeção de vapor. Em 

concordância com os valores estatísticos obtidos, os resultados das Eficiências Térmicas 

foram maiores no final dos 15 anos de simulação para esta completação. Isto pode ter sido 

resultante do fato de que poços completados em todo o intervalo permitem que haja um 

contato maior entre o vapor injetado e a área do reservatório aberta ao fluxo (Figura 5-45-c).  

 

A injeção de vapor com a completação até o final da base do reservatório permite que 

a troca de calor se localize na região mais próxima das camadas adjacentes e isto pode 

promover uma maior perda de calor, diminuindo a eficiência térmica do método. 

 

Para o reservatório de 40 m de espessura de zona de óleo, também foram traçadas 

curvas de calor remanescente (Qrm), calor perdido (Ql) e de taxa de calor perdido para as 

formações subjacentes e adjacentes e associadas a perfis de temperatura e pressão no 

reservatório.  Neste caso, os valores do título de vapor, intervalo de completação dos poços 

injetores e produtores foram de 50% e 40 m respectivamente. 

 

Na Figura 5-47 e na Figura 5-48 estão apresentados os resultados das análises do calor 

remanescente (Qrm) da Eficiência Térmica e da temperatura para a vazão 45 t/dia no 

reservatório de 40 m de zona produtora de óleo. As demais propriedades de reservatório 

foram mantidas inalteradas. 
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Figura 5-47 Gráficos do comportamento da temperatura no reservatório com h=40 m de acordo com a 

Eficiência térmica e o calor remanescente na rocha-reservatório. 

 

  

Os resultados da Figura 5-47 mostram que a partir do décimo ano de injeção de vapor 

a Eficiência Térmica e o calor remanescente no reservatório começam a diminuir. Neste ano, 

a temperatura média do reservatório também começa a cair. Uma análise mais detalhada pode 

ser observada na Figura 5-48. Nela pode-se visualizar através dos mapas térmicos e de 

saturação de gás que no décimo ano de simulação há o surgimento do breakthrough de vapor, 

onde se pode visualizar de forma mais clara o efeito da segregação gravitacional proveniente 

da chegada do vapor aquecido nas regiões mais elevadas da zona produtora de óleo e 

próximas ao poço produtor. Neste instante, o calor remanescente do reservatório começa a 

decrescer, mas sua temperatura média varia de forma suave. Desta forma, a Eficiência 

Térmica do método é diminuída conforme se observa na Figura 5-47, pois o calor 

remanescente que é uma variável presente na equação da eficiência térmica também diminuiu. 
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Figura 5-48– Mapas de temperatura e de saturação de gás do reservatório com h=40 m de acordo com 

o comportamento das curvas exibidas na Figura 5-47. 

 

 

A Figura 5-49 apresenta dois gráficos referentes as curvas de Eficiência Térmica, calor 

remanescente e pressão média do reservatório de 40 m de espessura, cuja vazão foi de 45 

t/dia.  Em adição, na Figura 5-50 estão dispostos os resultados dos mapas de pressão e 

saturação de gás para este mesmo reservatório. 
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Figura 5-49 Gráficos do comportamento da pressão no reservatório com h=40 m de acordo com a 

Eficiência térmica e o calor remanescente na rocha-reservatório 

 

 

Os resultados apresentados na Figura 5-49 mostraram que houve, para o reservatório 

de 40 m de zona produtora, uma diminuição da quantidade de calor remanescente (Qrm), 

seguida da diminuição da Eficiência Térmica a partir do décimo ano de simulação. Além 

disso, conforme pode ser obsevado nos mapas de pressão e de saturação de gás presentes na 

Figura 5-50, a queda de pressão existente no décimo ano de simulação esteve associada a 

chegada do vapor injetado no poço produtor, bem como a chegada do banco de óleo ao poço 

produtor, favorencendo a diminuição da quantidade de calor remanescente no reservatório 

devido a perda de calor para o poço produtor e para as formações adjacentes. 
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Figura 5-50 Mapas de pressão e de saturação de gás do reservatório com h=40 m de acordo com o 

comportamento das curvas exibidas na Figura 5-49. 

 

 

 

Nas Figuras 5-51 e 5-52 estão representadas as curvas de Eficiência Térmica, taxa de 

perda de calor para as formações adjacentes, temperatura média no reservatório, mapas de 

taxa de perda de calor e temperatura no reservatório em estudo. 
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Figura 5-51 Gráficos do comportamento da temperatura no reservatório com h=40 m de acordo com a 

Eficiência térmica e a taxa de perda de calor para as formações adjacentes. 

 

 

A análise do Gráfico da Figura 5-51 onde estão presentes as curvas de taxa de perda de 

calor para as formações adjacentes, Eficiência Térmica e temperatura média no reservatório 

mostram que no décimo ano de simulação ocorre um ponto onde taxa de perda de calor para 

as formações adjacentes é mais acentuada. Este fenômeno pode ser visualizado também na 

Figura 5-52. Nela é possível observar que a área na qual se observa uma taxa elevada de perda 

de calor encontra-se muito próxima ao poço produtor, indicando que o calor perdido para as 

formações adjacentes também passa a ser perdido para o poço produtor. Neste instante, a 

quantidade calor remanescente cai e a temperatura do método torna-se estável e então começa 

a diminuir no décimo terceiro ano. Estes resultados associados a queda de pressão (a ser vista 

nas próximas figuras) contribuem para a diminuição da Eficiência Térmica. 
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Figura 5-52 Mapas de taxa de perda de calor (Btu/ano) e de temperatura para as formações adjacentes 

no reservatório para o reservatório de h=40 m em de acordo com o comportamento das curvas na 

Figura 5-51. 

 

 

Na Figura 5-53 encontra-se o gráfico da taxa de perda de calor (Btu/ano) para as 

formações adjacentes, a Eficiência Térmica e a pressão média no reservatório em relação aos 

15 anos de simulação para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo. Além disso, na 

Figura 5-54, estão presentes os mapas de taxa de perda de calor para as formações adjacentes 

e pressão média no reservatório entre o 9° e 12° ano de simulação. 
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Figura 5-53 Gráficos do comportamento da pressão no reservatório com h=40 m de acordo com a 

Eficiência térmica e a taxa de perda de calor para as formações adjacentes. 

 

 

Para o reservatório de 40 m, as Figuras 5-53 e 5-54 (a seguir) mostraram que a queda 

de pressão no décimo ano de projeto esteve associada à diminuição da taxa de perda de calor 

para as formações adjacentes da zona produtora de óleo e a diminuição do calor remanescente 

no reservatório (no décimo ano de simulação). Esta diminuição na taxa de perda de calor para 

as formações adjacentes (10 º ano) esteve relacionada ao deslocamento da área de troca de 

calor entre o reservatório e as camadas de topo e base, durante o tempo de simulação, em 

direção ao poço produtor.  Desta forma, a energia que antes era perdida para as formações 

adjacentes do reservatório, agora, passa a ser perdida também para o poço produtor, confome 

se observa na Figura 5-54-a (décimo ano). 
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Figura 5-54 Mapas de taxa de perda de calor (Btu/ano) e de pressão para as formações adjacentes no 

reservatório para o reservatório de h=40 m em de acordo com o comportamento das curvas na Figura 

5-53. 

 

 

Na Figura 5-55, tem-se as curvas do comportamento da Eficiência Térmica, do calor 

remanescente e da temperatura média no reservatório relacionados ao valores de títulos 

utilizados (X(%)=25 e X(%)=75). Em seguida, na Figura 5-56 estão presentes os mapas de 

temperatura para estes mesmos dois valores de títulos. 
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Figura 5-55 Gráficos da temperatura média no reservatório para h=10 m, de acordo com a Eh e a taxa 

de perda de calor para as formações adjacentes e com dois valores de títulos de vapor e Qinj= 45 t/dia. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos e apresentados nas Figura 5-55 e 5-56 é possível 

observar que, ao se aumentar a quantidade de título no vapor injetado, houve antecipação na 

diminuição da quantidade de calor remanenscente a partir do sétimo ano de simulação. Este 

decréscimo na quantidade de calor remanescente foi acompanhado do declínio da temperatura 

média do reservatório conforme se observa na Figura 5-55. Além disso, injetando-se vapor 

com um título menor, houve a necessidade de um tempo maior de aquecimento do 

reservatório e dos fluidos presentes resultando em um aumento do calor remanescente mais 

tardio do que para o caso onde se injetou vapor com o título de 75%. 
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Figura 5-56 Mapas de temperatura para o reservatório com h=40 m de acordo com o comportamento 

das curvas da Figura 5-55 para os títulos de 25% e 75%, respectivamente. 

 

 

As Figuras 5-57 e 5-58, apresentam as curvas de Eficiência Térmica, calor 

remanescente e pressão média e mapas de pressão no reservatório com 40 m de zona 

produtora de óleo e valores de título de vapor de 25% e 75%.  
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Figura 5-57 Gráficos da pressão média no reservatório para h=40 m, de acordo com a Eh e a taxa de 

perda de calor para as formações adjacentes e com dois valores de títulos de vapor e Qinj= 45 t/dia. 

 

 

Da análise das Figuras 5-57 e 5-58, é possível verificar que a queda na quantidade de 

calor remanescente no reservatório ao se aumentar a quantidade de título no vapor injetado foi 

acompanhada pelo decréscimo da pressão média no reservatório. O tempo em quem ocorreu 

este decréscimo situa-se a partir do sexto ano de simulação, conforme pode ser visualizado na 

Figura 5-58-b. É possível observar nesta figura a diminuição da pressão média no reservatório 

ocorrendo no sexto ano quando o valor do título se encontra em 75%.  
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Figura 5-58 Mapas de pressão para o reservatório com h=40 m de acordo com o comportamentodas 

curvas da Figura 5-56. 

 

 

Para comprovar o efeito da influência da energia liberada pelo óleo produzido na 

queda de pressão e no calor remanescente do reservatório, foram traçados gráficos da 

produção de óleo para os dois valores de título 25% e 75% (Figura 5-59) correspondentes aos 

níveis mínimo e máximo desta análise existentes na Figura 5-58. 
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Figura 5-59 – Vazões de produção de óleo para os títulos de vapor de 25% e 75% respectivamente. 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 5-59, houve decréscimos na vazão de 

produção de óleo de acordo com o título de vapor utilizado. Ao se comporar estas curvas com 

àquelas da Figura 5-57, observa-se que as quedas de pressão e temperatura média no 

reservatório podem ser correlacionadas com a diminuição da vazão de produção de óleo que 

contribuiu para a redução da quantidade de energia presente no reservatório. 
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5.4.4. Análise estatística da eficiência térmica para reservatório de 40 m de zona 

produtora de óleo 

 

A Tabela 5-4 apresenta os resultados das 27 simulações para o reservatório de 40 m de 

zona produtora de óleo. 

Tabela 5-4 - Resultados das simulações da Eh para o reservatório de 40 m de espessura de zona 

produtora de óleo. 

Casos  Qinj (t/dia) X(%) c(%) Eh (5 anos) Eh (10 anos) Eh (15 anos) 

1  45 25 50 82,94 76,23 60,31 

2  45 25 70 82,47 75,71 60,49 

3  45 25 100 80,97 74,55 61,59 

4  45 50 50 82,68 71,49 57,53 

5  45 50 70 82,23 71,80 57,10 

6  45 50 100 80,77 72,97 54,46 

7  45 75 50 82,81 65,41 57,76 

8  45 75 70 82,42 65,13 56,87 

9  45 75 100 81,15 64,64 55,72 

10  50 25 50 83,10 76,66 58,91 

11  50 25 70 82,61 76,10 58,54 

12  50 25 100 81,07 74,56 58,07 

13  50 50 50 82,85 67,04 57,63 

14  50 50 70 82,37 67,14 56,87 

15  50 50 100 80,89 67,53 54,93 

16  50 75 50 83,10 76,66 58,91 

17  50 75 70 82,55 64,49 56,87 

18  50 75 100 81,30 63,81 55,36 

19  55 25 50 83,25 76,23 58,28 

20  55 25 70 82,75 76,17 57,60 

21  55 25 100 81,16 73,60 55,32 

22  55 50 50 83,01 65,56 57,98 

23  55 50 70 82,51 65,34 56,92 

24  55 50 100 81,00 64,92 55,05 

25  55 75 50 83,10 64,70 58,45 

26  55 75 70 82,63 64,242 56,85 

27  55 75 100 81,41 63,455 54,81 

 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   156 

 

Semelhantemente aos casos anteriores, a partir dos resultados obtidos das 27 

simulações, foram realizadas analises da Eficiência Térmica em função dos parâmetros título 

de vapor (X(%)), vazão de injeção (Qinj) e completação dos poços injetores e produtores 

(c(%)). Estas análises consistiram em gráficos de Pareto e curvas de superfície de resposta. Da 

mesma forma que para as espessuras anteriores, os valores destacados na cor verde foram 

utilizados para a o estudo da variação da vazão a partir do breakthrough de vapor. 

 

5.4.4.1. Gráficos de Pareto para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo 

 

Os resultados da Figura 5-60 são referentes à análise do gráfico de Pareto para o 

reservatório de 40 m de zona produtora durante os cinco primeiros anos de projeto. 

Figura 5-60 - Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 5 anos de produção, h=40 

m de zona produtora de óleo. 

 

A análise do gráfico de Pareto presente na Figura 5-60 e realizada para o reservatório 

com 40 m de zona produtora mostrou que, para 5 anos de produção, os resultados 

estatisticamente mais relevantes foram a completação dos poços injetores/produtores que ao 

variar linearmente exerceu influência estatística negativa, por outro lado, quando variou de 
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forma quadrática a sua influência foi positiva na Eficiência Térmica. Com relação a vazão de 

injeção, para 5 anos de simulação, os resultados mostraram que estatisticamente o efeito linear 

deste parâmetro resultou em repostas positivas na variável Eh. Desta forma, maiores valores 

da vazão de injeção estiveram associados a melhorias na Eficiência Térmica do método 

porque mais calor foi adicionado ao reservatório sem que houvesse perdas significativas para 

as formações adjacentes e poço produtor. Isto aconteceu aconteceu provavelmente porque as 

vazões de injeção foram suficientemente baixas de modo que as perdas de calor para as 

formações pudessem ser amenizadas para os primeiros anos de injeção e, com isso, mais calor 

remanescente pode foi armazenado no reservatório.  

 

Já o parâmetro X(%) apresentou influência estatística negativa quadrática na variável 

resposta Eh. Neste caso, maiores valores de X(%)  estão associadas a maiores quantidades de 

calor no fluido de injeção e que, ao entrar em contato com o reservatório, estão sendo 

perdidos para as camadas adjacentes à zona produtora, além de poder também gerar uma 

antecipação no breakthrough de vapor. Por outro lado, a combinação linear do efeito entre o 

título de vapor e a completação dos poços injetores e produtores desempenhou influência 

positiva na variável resposta Eh do método. 

 

Na Figura 5-61 estão disponíveis os resultados estatísticos da análise do gráfico de 

Pareto par influência dos parâmetros operacionais da vazão de injeção (Qinj), título de vapor 

(X(%)) e completação dos poços injetores e produtores (c(%)) para 10 anos de injeção 

contínua de vapor em um reservatório de 40 m de zona produtora de óleo. 
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Figura 5-61 - Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 10 anos de produção, 

h=40 m de zona produtora de óleo. 

 

 

De acordo com os resultados apresentados no gráfico de Pareto da Figura 5-61, para 

10 anos de simulação, os resultados estatísticos desta análise mostraram que maiores valores 

do parâmetro de título de vapor, de forma linear, estiveram associados a decréscimos na 

variável Eh. Pode-se inferir que isto esteja associado a maior quantidade de energia presente 

nos fluidos de injeção e que são perdidas para as formações adjacentes da zona produtora de 

óleo.  

 

 A combinação do efeito linear quadrático entre a vazão de injeção e o título de vapor 

desempenhou a segunda influência estatística mais relevante nesta análise. O segundo 

parâmetro que mais influenciou na Eficiência Térmica foi a vazão de injeção. Neste caso, 

vazões maiores estiveram relacionadas, de forma quadrática, a uma diminuição da variável Eh 

durante os 10 anos de simulação. Isto provavelmente está associado ao aumento da 

quantidade de calor produzido, reduzindo, portanto, a quantidade de calor remanescente no 

reservatório. Por último, a vazão de injeção também desempenhou influência estatística 

Eficiência Térmica  - Eh (%) - 10 anos

.206378

.2200668

-.290243

-.450534

-.461118

.9422757

-1.03314

-1.06731

-1.10091

1.472848

-1.70728

1.745084

-1.76073

-2.05799

-2.44819

-2.6647

-2.7425

-9.00153

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

2Qby3Q

1Lby3Q

1Lby2L

1Lby3L

c(%)(Q)

Qinj(t/dia)(Q)

1Qby3Q

2Lby3L

2Lby3Q

1Qby2L

1Qby3L

2Qby3L

1Qby2Q

(3)c(%)(L)

(1)Qinj(t/dia)(L)

X(%)(Q)

1Lby2Q

(2)X(%)(L)

-.290243

-.450534

-.461118

.9422757

-1.03314

-1.06731

-1.10091

1.472848



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   159 

 

negativa, indicando que, neste caso, valores maiores de Qinj diminuíram a fração de calor 

remanescente no reservatório.  

 

A Figura 5-62 apresenta os resultados das análises estatísticas do gráfico de Pareto 

para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo durante 15 anos de injeção de vapor. 

Figura 5-62 - Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 15 anos de produção, 

h=40 m de zona produtora de óleo. 

 

Os resultados das análises do gráfico de Pareto para 15 anos de simulação em um 

reservatório de 40 m de zona produtora de óleo mostraram que estatisticamente o efeito linear 

da completação dos poços injetores e produtores – c(%) foi o parâmetro mais influenciador. 

Neste caso, valores elevados destes parâmetros, resultaram em decréscimos na variável Eh. 

Este fato provavelmente está associado a uma maior perda de calor no poço produtor. Além 

disso, quando se analisou a influência do título de vapor, verificou-se que, estatisticamente, 

tanto o efeito linear quanto o quadrático desta variável resultaram em diminuições na 

Eficiência Térmica do método quando se aumentou a porcentagem do título no vapor. Isto 

provavelmente está associado a maior quantidade de energia presente no vapor na forma de 

título (75 %) e que é perdida para as formações adjacentes e também é produzida no poço 

produtor.  
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Por outro lado, também se verificou que, nesta análise a combinação linear entre os 

parâmetros da vazão de injeção (Qinj) e o título de vapor (X(%)) resultaram em uma resposta 

positiva na Eficiência Térmica do método. Com relação a vazão de injeção, verificou-se que, 

de forma linear, o aumento da vazão de injeção durante os 15 anos de projeto influenciou de 

negativamente na Eficiência Térmica do método. Da mesma forma que nos resultados 

anteriores, após o breakthrough de vapor no poço produtor, um aumento na quantidade de 

energia na forma de vapor acarretou uma maior perda desta energia para o poço produtor. O 

efeito da combinação linear entre o parâmetro (Qinj) e quadrático de X(%) também 

forneceram melhorias na Eficiência Térmica do método. 

 

5.4.4.2. Curvas de superfície de resposta para o reservatório de 40 m de zona produtora 

de óleo 

 

Nas Figuras 5-63, 5-64 e 5-65 estão apresentadas as análises das superfícies de 

respostas da variável Eficiência Térmica em função dos parâmetros operacionais Qinj(t/dia), 

X(%) e c(%) para 5, 10 e 15 anos de simulação numérica para injeção de vapor. 
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Figura 5-63 - a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=40m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%)  

em 5 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=40m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%) 

em 5 anos. 

 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 5-63-a e 5-63-b mostraram que durante 5 anos 

de simulação para a análise cuja combinação se deu entre o título de vapor (X(%)) e a vazão 

de injeção (Qinj) a Eficiência Térmica (Eh) foi melhorada ao se trabalhar com nível máximo 

(+1) de vazão de injeção (Qinj) enquanto que para o título de vapor (X(%)) valores 

intermediários resultaram em influencias negativas na variável. Por outro lado, a análise 

obtida de Eh em função de Qinj e de c(%) indicou que melhorias na Eficiência Térmica foram 

obtidas quando valores de Qinj foram utilizados em seu valor máximo (+1), correspondendo a 

vazão de injeção de 55t/dia, ao passo que para o parâmetro c(%), a análise indicou que o 

menor valor de completação auxiliou na menor perda de calor para as formações adjacentes e 

poço produtor correspondendo, portanto, a melhoria na Eh do método. 
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Figura 5-64 - a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=40m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%)  

em 10 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=40m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%) 

em 10 anos. 

 

 

Ao se observar as Figuras 5-64-a e 5-64-b para o reservatório de 40 m de zona 

produtora de óleo, verifica-se que para 10 anos de projeto, os resultados mostraram, através da 

análise das curvas de superfície de resposta, que os valores maiores das regiões da Eficiência 

Térmica estiveram relacionados à vazões de injeção de vapor e títulos em níveis menores 

correspondentes a 45 t/dia e 25%, respectivamente. Assim, de acordo com as condições 

operacionais e de reservatório utilizadas nesta pesquisa, ao se trabalhar com níveis menores 

destes parâmetros operacionais, pode-se obter respostas melhores na eficiência térmica 

durante a injeção contínua de vapor. 

 

 Com relação a combinação entre a completação dos poços injetores e produtores 

(c(%)) e a vazão de injeção (Qinj), verificou-se que ao se trabalhar com os valores maiores do 

intervalo de completação dos poços e menores da vazão de injeção de vapor obteve-se 

melhores valores na variável resposta Eficiência Térmica do método. 
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Figura 5-65 - a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=40m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%)  

em 15 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=40m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%) 

em 15 anos. 

 

 

Ao se analisar os resultados provenientes das Figuras 5-65-a e 5-65-b, após a 

combinação entre os parâmetros de entrada título de vapor (X(%)) e a vazão de injeção (Qinj) 

foi observado que os valores estatisticamente relevantes da influência destes parâmetros na 

Eficiência Térmica (Eh) situaram-se nos níveis mínimos (-1) para ambos. Com relação à 

interação entre a completação dos poços injetores e produtores (c(%)) e a vazão de injeção 

(Qinj), a região de influência mais significativa estatisticamente foi aquela que indicou 

intervalos de completações menores e vazões maiores. 

 

No tópico a seguir, serão apresentados os resultados do estudo da eficiência térmica e 

do fator de recuperação de óleo quando se modificou a vazão de injeção de vapor a partir do 

seu breakthrough. Está análise foi realizada com o próposito de se verificar as possíveis 

melhorias no Fator de Recuperação de óleo, bem como analisar o comportamento da 

Eficiência Térmica do método quando se variou a vazão de injeção. 

 

5.5. Estudo da eficiência térmica e do Fator de Recuperação variando-se a 

vazão de injeção a partir do breakthrough 
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Depois de realizado o estudo da influência dos parâmetros de reservatório (espessura 

da zona produtora de óleo) e operacionais (vazão de injeção, título do vapor e completação), a 

etapa seguinte consistiu de uma análise da variação da vazão a partir do breakthrough do 

vapor para cada uma das quatro espessuras do reservatório (incluindo as análises das 

espessuras em anexo). 

Para cada um dos valores destacados correspondentes aos níveis (-1, 0 e +1) nas 

Tabelas 5-3, 5-4 (e as demais existentes nos anexos desta tese para as espessuras de 20 m e 30 

m) referentes às outras espessuras, foi realizado um estudo do comportamento eficiência 

térmica e do fator de recuperação após o breakthrough no poço produtor. As vazões 

escolhidas e os seus respectivos VPIs estão apresentadas na Tabela 5-5. 

Tabela 5-5 – Intervalos de vazões de injeção e VPI em função da espessura da zona produtora de óleo. 

 Casos h=10m VPI h=20m VPI h=30m VPI h=40m VPI Níveis 

Vazão de 

injeção -

Qinj 

(t/dia) 

9 20 4 , 2  25 2 , 5 7  35 2 , 3 7  45 2 , 2 4  -1 

18 25 5 , 5  30 3 , 1 2  40 2 , 7 1  50 2 , 5 0  0 

27 30 6 , 2 3  35 3 , 6 3  45 3 , 0 4  55 2 , 7 4  +1 

 

Em cada um dos reservatórios estudados nesta análise, os valores do título e do 

intervalo de completação foram de 75% e 100% respectivamente, correspondendo aos valores 

mais altos dos níveis utilizados. É importante destacar que o volume poroso injetado em cada 

uma das espessuras analisadas não é o mesmo, entretanto, procurou-se trabalhar com valores 

não muito distantes entre si de modo a se obter quantidades de vapor injetada 

proporcionalmente próximas em cada uma das espessuras. 

 

Em seguida, as vazões de injeção foram modificadas a partir do tempo de 

breakthrough permanecendo com o mesmo valor até o tempo final de acordo com as 

espessuras do reservatório conforme pode ser visualizado nas Tabelas 5-6, 5-7 e 5-8 e 5-9 

 

O cálculo da porcentagem de ganho no Fator de Recuperação foi definido como sendo 

a razão entre o Fator de Recuperação do óleo que foi obtido após a variação da vazão a partir 

do breakthrough  subtraído do Fator de Recuperação com a vazão permanecendo a mesma do 
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Qinj variadaFR FR
FR

FR


 

início ao fim da simulação (15 anos), dividido pelo FR com a mesma vazão constante durante 

todo o tempo, conforme pode ser observado Eq 5-1 abaixo: 

 

  Eq. 5-1 

 

Onde: ΔFR é o ganho ou perda no Fator de Recuperação; 

FR= Fator de Recuperação para a vazão mantida constante do início ao fim da 

simulação 

FRQinj varida=Fator de Recuperação final quando a vazão foi alterada no tempo de 

breakthrough. 

Por exemplo, um caso onde a vazão de injeção foi de 20 t/dia apresentou o FR=81%. 

Após o breakthrough, sua vazão de injeção foi modificada para 5t/dia e o seu correspondente 

Fator de Recuperação foi FR(%)=86, resultado em um ganho ΔFR(%)=6,17%. 

 

Nas Tabelas 5-6, 5-7, 5-8 e 5-9 estão contidas as vazões de injeção de vapor utilizadas 

antes e após o breakthrough. 

 

 

 

 

Tabela 5-6 – Valores de vazão de injeção utilizados para o reservatório de 10 m de zona produtora de 

óleo. 

Níveis -1 0 +1 

Vazão de injeção antes do 

breakthrough (t/dia) 
20 25 30 

Vazão de injeção depois do 

breakthrough (t/dia) 

0 0 0 

5 5 5 

10 10 10 

15 15 15 

- 20 20 



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   166 

 

- - 25 

 

Tabela 5-7 - Valores de vazão de injeção utilizados para o reservatório de 20 m de zona produtora de 

óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5-8 - Valores de vazão de injeção utilizados para o reservatório de 30 m de zona produtora de 

óleo. 

Níveis -1 0 +1 

Vazão de injeção antes do tempo 

de breakthrough (t/dia) 
25 30 35 

Vazão de injeção depois do 

breakthrough (t/dia) 

0 0 0 

5 5 5 

10 10 10 

15 15 15 

20 20 20 

25 25 25 

- - 30 

Níveis -1 0 +1 

Vazão de injeção antes do 

breakthrough (t/dia) 
35 40 45 

Vazão de injeção depois do 

breakthrough (t/dia) 

0 0 0 

5 5 5 

10 10 10 

15 15 15 

20 20 20 

25 25 25 
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Tabela 5-9 - Valores de vazão de injeção utilizados para o reservatório de 40 m de zona produtora de 

óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definição do tempo a partir do qual se modificou a vazão de injeção de vapor para 

cada uma das espessuras utilizadas pode ser visualizado nas Figura 5-66, 5-67, 5-68 e 5-69, 

respectivamente. 

30 30 30 

- 35 35 

- - 40 

Níveis -1 0 +1 

Vazão de injeção antes do 

breakthrough (t/dia) 
45 50 55 

Vazão de injeção depois do 

breakthrough (t/dia) 

0 0 0 

5 5 5 

10 10 10 

15 15 15 

20 20 20 

25 25 25 

30 30 30 

35 35 35 

40 40 40 

- 45 45 

- - 50 
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Figura 5-66 – Mapas de saturação de gás para o reservatório de 10 m de zona produtora de óleo com 

vazão de injeção contínua até o 9º (a – Qinj=20 t/dia), 7° (b-Qinj=25 t/dia) e 5º (c-Qinj=30 t/dia) anos 

respectivamente.  

 

 

De acordo com os mapas de saturação de gás das Figuras 5-66-a, 5-66-b e 5-66-c, os 

períodos a partir dos quais as vazões foram modificadas são 2009(a), 2007 (b) e 2005 (c).  

Para os casos analisados destas figuras, as vazões de injeção foram de 20 t/dia (a), 25 t/dia (b) 

e 30 t/dia (c). 
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Figura 5-67 -  Mapas de saturação de gás para o reservatório de 20 m de zona produtora de óleo com 

vazão de injeção contínua até o 10º (a - Qinj=25 t/dia), 8° (b - Qinj=30 t/dia) e 7º (c - Qinj=35 t/dia) 

anos respectivamente 

 

 

Ao se analisar os mapas de saturação de gás das Figuras 5-67-a, 5-67-b e 5-67-c, os 

períodos nos quais as vazões foram modificadas são 2010(a), 2008 (b) e 2007 (c).  Para os 

casos analisados destas figuras, as vazões de injeção foram de 30 t/dia (a), 35 t/dia (b) e 40 

t/dia (c). 
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Figura 5-68 - Mapas de saturação de gás para o reservatório de 30 m de zona produtora de óleo com 

vazão de injeção contínua até o 8º (a – Qinj=35 t/dia), 7° (b-Qinj=40 t/dia) e 6º (c-Qinj=45 t/dia) anos 

respectivamente. 

 

 

Na análise dos mapas de saturação de gás das Figuras 5-68-a, 5-68-b e 5-68-c, os 

períodos em que foram modificadas as vazões compreende os anos de 2008(a), 2007 (b) e 

2006 (c).  Para estes casos, as vazões de injeção foram de 35 t/dia (a), 40 t/dia (b) e 45 t/dia 

(c). 
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Figura 5-69 - Mapas de saturação de gás para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo com 

vazão de injeção contínua até o 8º (a – Qinj=45 t/dia), 7° (b-Qinj=50 t/dia) e 6º (c-Qinj=55 t/dia) anos 

respectivamente. 

 

 

Com relação a análise dos mapas de saturação de gás das para as Figuras 5-69-a, 5-69-

b e 5-69-c, referentes ao reservatório de 40 m de espessura de zona de óleo os períodos em 

que foram modificadas as vazões compreende os anos de 2008(a), 2007 (b) e 2006 (c).  Para 

os casos analisados destas figuras, as vazões de injeção foram de 45 t/dia (a), 50 t/dia (b) e 55 

t/dia (c). 

 

A seguir serão apresentados os resultados das simulações numéricas para a análise da 

eficiência térmica e do fator de recuperação para os reservatórios de espessura de 10 m e 40 
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m, de zona produtora de óleo quando se variou a vazão a partir do breakthrough. Também foi 

realizada uma análise para as espessuras de 20 m e 30 m que estão disponíveis nos Anexos. 

  

5.5.1. Análise da eficiência térmica e do fator de recuperação para o reservatório 

de 10 m de zona produtora de óleo 

 

Na Figura 5-70 estão disponíveis os resultados das simulações numéricas referentes a 

análise do Fator de Recuperação e da Eficiência Térmica para o reservatório de 10 m de zona 

produtora de óleo. Nestas simulações o tempo de breakthrough do vapor se deu a partir do 9º 

ano para uma vazão inicial de 20 t/dia. 

 

Figura 5-70 – Gráfico da Fração de óleo recuperado vs tempo e da Eficiência Térmica vs tempo para 

vazões variadas a partir do tempo de breakthrough (9º), h=10 m.  
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Ao se analisar a Figura 5-70 em relação a Fração de óleo recuperado e de acordo com 

os resultados obtidos, pode-se observar que, ao se variar a vazão de injeção de 20 t/dia no 

início do tempo de breakthrough, houve uma melhoria no Fator de Recuperação de Óleo. 

Pode-se verificar que os maiores acréscimos no Fator de recuperação foram obtidos quando a 

vazão foi diminuída, ou mesmo interrompida. De acordo com os resultados, quando foram 

utilizadas vazões de 5t/dia e 10t/dia, observaram-se melhorias no Fator de recuperação da 

ordem de 6 % e 4,4 % respectivamente.  

 

De uma forma geral, em todos os casos foram observadas melhorias no Fator de 

Recuperação ao se modificar a vazão de injeção de vapor para valores menores a partir do 

tempo de breakthrough, quando comparado a injeção com vazão constante até o fim do 

projeto (Qinj=20 t/dia e FR=81%). A explicação para este fato pode estar na diminuição da 

produção de vapor condensado no poço produtor a partir do breakthrough quando se 

restringiu a vazão de injeção. Além disso, pode ter havido uma melhor distribuição de calor 

quando se restringiu a vazão para intervalos menores. Assim, à medida que a vazão de injeção 

de vapor é variada para valores menores e, até mesmo, interrompida, menos vapor 

condensado (água) passa a ser produzido. Em contrapartida, uma quantidade 

proporcionalmente maior de óleo começa a escoar pelos canais preferenciais onde antes 

escoava o vapor condensado. Este mecanismo é mantido, principalmente, devido às condições 

elevadas de temperatura e pressão a que o óleo continua submetido após o breakthrough.  

 

Já para a Eficiência Térmica, os resultados apresentados na Figura 5-70, 

demonstraram que, ao se diminuir a vazão de injeção ou, ainda, interrompê-la a partir do 

tempo de breakthrough (9° ano), ocorre um decréscimo nos valores da eficiência térmica do 

método.  Menores valores da Eficiência Térmica foram associados, portanto, à diminuição da 

vazão de vapor injetado. Uma vez que menos energia foi fornecida pelo fluido injetado ao 

reservatório na forma de calor condutivo e convectivo, houve uma menor quantidade de calor 

acumulado remanescente na rocha-reservatório. Resultando, desta forma, na diminuição da 

eficiência térmica do método. Neste caso, o menor valor de Eh obtido foi de 14% para a 

Qinj=0 t/dia ao passo que, para a vazão contínua de 20 t/dia, foi de 21%. 
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A Figura 5-71 apresenta os resultados do Fração de óleo recuperado e da Eficiência 

Térmica quando se injetou vapor com uma vazão de 25 t/dia por dia durante 7 anos e, logo 

após este período, a vazão foi modificada para valores de 0, 5, 10, 15 e 20 t/dia, 

respectivamente. 

 

Figura 5-71 - Gráfico da Fração de óleo recuperado vs tempo e da Eficiência Térmica vs tempo para 

vazões variadas a partir do tempo de breakthrough (7º), h=10 m. 

 

 

De acordo com a Figura 5-71, observa-se que o maior valor no Fator de Recuperação 

(FR=88,9%) foi obtido quando se trabalhou com a vazão de injeção de 5 t/dia. Quando este 

resultado foi comparado à injeção sem variação de vazão no tempo de breakthrough (25 t/dia 

e FR=80%), verificou-se que houve um aumento de 9%. Isto está relacionado a menor 

quantidade de fluido injetado que é produzido, aliado as condições elevadas de temperatura e 

pressão que favorecem a manutenção da produtividade de óleo do reservatório. Por outro 

lado, os resultados referentes às curvas de Eficiência Térmica mostraram que a partir do 7º 
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ano a diminuição das vazões de injeção de vapor estiveram associadas a decréscimos nos 

valores das curvas de Eficiência Térmica (Eh%).  

 A antecipação da queda da Eficiência Térmica a partir do 7º ano esteve relacionada a 

valores elevados da vazão de injeção de vapor a partir no início do projeto. Este aumento 

favoreceu a chegada do calor produzido ao poço produtor, bem como o aumento das perdas 

de calor para as formações adjacentes à zona produtora de óleo. Para amenizar este efeito, 

diminuiu-se o valor de injeção neste período (7º ano). Verificou-se também, que os valores 

mais elevados da Eficiência Térmica foram obtidos quando se trabalhou com vazões maiores. 

Isto pode estar relacionado a maior quantidade de calor fornecida ao reservatório ao se injetar 

vapor com vazões maiores. 

 

A Figura 5-72 apresenta os resultados da Fração de óleo recuperado e da Eficiência 

Térmica em função do tempo quando se variou a vazão de injeção de vapor que antes era de 

30 t/dia a partir do tempo de irrupção presente no quinto ano de simulação. 
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Figura 5-72 - Gráfico da Fração de óleo recuperado vs tempo para vazões variadas a partir do tempo 

de breakthrough (5º), h=10 m. 

 

 

Analisando os resultados obtidos na Figura 5-72, novamente observou-se que os 

valores mais elevados no Fator de recuperação estiveram associados à diminuições de vazão a 

partir do tempo de breakthrough (5° ano). Além disso, houve acréscimos no Fator de 

Recuperação de 11,3 % em relação ao valor referente à injeção contínua de vapor. Este efeito 

de melhoria no Fator de Recuperação, da mesma forma que nos casos anteriores, esteve 

provavelmente associado a menor quantidade de vapor que em relação ao óleo que passa a ser 

produzida devido ao decréscimo da vazão de injeção de vapor. Em relação à Eficiência 

Térmica, da mesma forma que para os casos anteriores também houve diminuição da 

Eficiência Térmica quando se reduziu a vazão de injeção a partir do tempo de breakthrough 

que, neste caso, foi de 5 anos.  Os resultados do decréscimo da Eficiência Térmica do método 

estão relacionados a diminuição da quantidade de calor injetado presente no vapor úmido 

provocado pela injeção de vapor com vazões menores. Uma vez que menos calor acumulado 

esteja presente na rocha-reservatório, isto tem efeito na diminuição na quantidade de calor 

remanescente no meio poroso. 
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A Tabela 5-10 abaixo apresenta os valores referentes aos ganhos obtidos no Fator de 

Recuperação de Óleo quando se variou a vazão de injeção a partir do breakthrough para todos 

os três casos analisados. 

 

Tabela 5-10 - Valores do ganho do Fator de Recuperação em pontos percentuais após o tempo de 

breakthrough de vapor para o reservatório de 10 m de espessura. 

Qinj 

(t/dia) 

ΔFR (Ganho para 

tb=9 anos) 

ΔFR (Ganho para 

tb=7 anos) 

Ganho para ΔFR ( tb=5 

anos) 

0 4,8 6,9 2,3 

5 6,0 9,0 11,3 

10 4,4 6,8 8,9 

15 2,1 4,1 6,0 

20 - 1,8 3,5 

25 - - 1,5 

 

De acordo com resultados obtidos na Tabela 5-10, para o reservatório de 10 m de zona 

produtora de óleo, observou-se que, em todos os casos analisados, houve melhorias no Fator 

de Recuperação de Óleo quando as vazões de injeção de vapor foram modificadas a partir do 

tempo de breakthrough. O maior ganho em termos percentuais se deu para o breakthrough de 

5 anos (FR=11,3%). Neste caso a vazão inicial (antes do breakthrough) foi de 30 t/dia. 

 

As tabelas 5-11, 5-12 e 5-13 apresentam o resumo dos resultados obtidos para os 

fatores de recuperação do óleo, eficiências térmicas e volumes porosos injetados, quando as 

vazões de injeção de vapor foram alteradas a partir do tempo de breakthrough do vapor para a 

espessura de 10 m. 

Tabela 5-11 -  Fatores de Recuperação após a alteração da vazão no tempo de breakthrough do vapor 

– h=10 m. 

 tb=9 anos tb=7 anos tb=5 anos 

Qinj(t/dia) FR(%) FR(%) FR(%) 

0 85,76 86,15 81,38 

5 86,80 87,87 88,54 

10 85,48 86,09 86,654 
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15 83,59 83,90 84,28 

20 81,84 82,05 82,31 

25  80,60 80,74 

30   79,54 

 

Tabela 5-12 – Eficiências térmicas após a alteração da vazão de injeção no tempo de breakthrough do 

vapor – h=10 m. 

 tb=9 anos tb=7 anos tb=5 anos 

Qinj(t/dia) Eh(%) Eh(%) Eh(%) 

0 14,48 14,01 14,52 

5 17,41 17,12 17,25 

10 18,96 18,51 18,43 

15 20,05 19,52 19,35 

20 20,94 20,33 20,08 

25  21,00 20,67 

30   21,19 

 

 

 

Tabela 5-13 – VPIs após a alteração da vazão no tempo de breakthrough do vapor – h=10 m. 

  tb=9 anos tb=7 anos tb=5 anos 

 Qinj (t/dia) VPI VPI VPI 

 0 2,69 2,61 2,24 

 5 3,13 3,21 2,98 

 10 3,58 3,81 3,73 

 15 4,03 4,40 4,48 

 20 4,48 5,00 5,22 

 25  5,60 5,97 

 30   6,71 

 

De acodo com as Tabelas 5-11, 5-12 e 5-13, os resultados expressos em termos de fator 

de recuperação e eficiência térmica comprovam o que já foi discutido, ou seja, houve 

melhorias no fator de recuperação, bem como decréscimos nos valores da eficiência térmica 
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quando as vazões de injeção foram diminuídas, ou mesmo restringidas. Já para o volume 

poroso injetado, conforme pode ser observado nos três casos analisados, à medida que estas 

vazões foram diminuídas, menores quantidades de massa de fluidos foram injetadas, 

resultando, portanto, em quantidades menores de fluidos acumulados no meio poroso, 

reduzindo, desta forma, o volume poroso do reservatório. 

 

Caso se queira observar a transição dos efeitos da variação da vazão de injeção a partir 

do breakthrough de vapor no Fator de Recuperação e na Eficiência Térmica do método para 

as quatro espessuras analisadas, as análises para as espessuras intermediárias se encontram no 

referido anexo desta tese. 

 

A seguir serão analisados os resultados da simulação numérica em relação à Fração de 

óleo recuperado e Eficiência Térmica para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo. 

 

 

 

5.5.2. Análise da eficiência térmica e do fator de recuperação para o reservatório 

de 40 m de zona produtora de óleo 

 

A Figura 5-73 apresenta os resultados da Fração de óleo recuperada em função do 

tempo e das vazões de injeção de vapor para o reservatório de 40 m de zona produtora de 

óleo. 
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Figura 5-73 - Gráfico da Fração de óleo recuperado vs tempo para vazões variadas a partir do tempo 

de breakthrough (8º), h=40 m. 

 

  

Ao se analisar a Figura 5-73, pode-se observar que os resultados da Fração de óleo 

recuperado em função do tempo de injeção para diferentes valores de vazão de injeção após o 

breakthrtough de vapor (a partir do 8º ano de simulação) não se mostraram eficientes na 

melhoria da quantidade de óleo recuperada. Pelo contrário, conforme pode ser observado na 

Figura 5-74, houve decréscimo nos valores do Fator de Recuperação de óleo quando a vazão 

foi diminuída a partir do breakthrough de vapor. Uma resposta possível para isto é que já 

estava se trabalhando com vazões de injeção de vapor que forneciam VPIs baixos. Desta 

forma, a quantidade de vapor injetada na rocha-reservatório provocava pouca perda de calor 

para as formações adjacentes. Por isso, quando se diminuiu a vazão de injeção com o objetivo 

de se minimizar estas perdas para as formações adjacentes, isto resultou na diminuição da 

eficiência do aquecimento do banco de óleo, reduzindo, portanto, a eficiência de varrido do 

óleo no reservatório pelo vapor injetado. 
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Figura 5-74 Gráfico da Fração de óleo recuperado vs tempo para vazões variadas a partir do tempo de 

breakthrough (8º), h=40m para os três últimos anos. 

 

 

Ainda de acordo com os resultados obtidos na Figura 5-73 a Eficiência Térmica exibiu 

o comportamento semelhante aos demais casos analisados, ou seja, houve diminuição da 

fração de calor remanescente com o tempo de simulação. Além disso, ao se variar a vazão de 

injeção de vapor a partir do tempo de breakthrough de vapor, a eficiência térmica do método 

foi reduzida em virtude de se ter uma menor quantidade de calor presente na rocha-

reservatório ao longo do tempo de projeto.  

 

A Figura 5-75 apresenta os resultados da Fração de óleo recuperada em função do 

tempo para as vazões variadas a partir do breakthrough e para a vazão de injeção constante 

(Qinj=50t/dia) no reservatório de 40 m de zona produtora de óleo. 
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Figura 5-75 - Gráfico da Fração de óleo recuperado vs tempo para vazões variadas a partir do tempo 

de breakthrough (7º), h=40 m. 

 

  

  As curvas da Fração de óleo recuperada da Figura 5-75 indicaram que não houve 

melhorias nesta variável para o caso onde o reservatório com 40 m de zona produtora de óleo. 

Ao contrário, nesta situação, houve decréscimos em seus valores ao se variar a vazão de 

injeção a partir do breakthrough de vapor (7º ano) conforme pode ser observado mais 

claramente na Figura 5-76. Isto provavelmente está associado ao fato de já se estar 

trabalhando com VPIs relativamente baixos quando comparados aos reservatórios de 10 m, 

por exemplo. Desta forma, é possível ter havido minimização na perda de calor para as 

formações adjacentes devido a diminuição da quantidade de vapor injetado no reservatório. 

Mas está diminuição no VPI que está diretamente relacionada a variação da vazão de injeção 

de vapor no reservatório resultou em uma menor quantidade de vapor necessário para aquecer 

e varrer o banco de óleo em direção ao poço produtor, provocando uma diminuição no Fator 

de Recuperação de óleo. 
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Figura 5-76 -   Fração de óleo recuperada em função do tempo para o último ano de simulação para o 

reservatório de 40m de zona produtora de óleo, tb=7º ano. 

 

 

Ao se analisar os resultados obtidos na Figura 5-75, observou-se que, da mesma forma 

que para os demais casos, o calor acumulado injetado diminuiu à medida que houve 

decréscimos na taxa de injeção de calor. Desta forma, a fração de calor remanescente e, por 

conseguinte, a Eficiência Térmica do método teve seus valores diminuídos ao longo do tempo 

de simulação para todos os casos analisados neste gráfico. 

 

Nas Figura 5-77 e 5-78 podem ser visualizados, além da Eficiência Térmica, os 

resultados da Fração de óleo recuperado em função do tempo de simulação para o caso onde 

se variou a vazão de injeção a partir do 6º ano. Estes resultados foram comparados com 

aquele onde se manteve a vazão invariável do início ao fim do tempo de projeto que foi de 15 

anos. 
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Figura 5-77 - Gráfico da Fração de óleo recuperado vs tempo para vazões variadas a partir do tempo 

de breakthrough (6º), h=40m. 

 

Figura 5-78 - Fração de óleo recuperada em função do tempo para o último ano de simulação para o 

reservatório de 40 m de zona produtora de óleo, tb=6º ano. 
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De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 5-77 e 5-78, pode-se observar 

que ao se variar a vazão de injeção a partir do breakthrough para o reservatório de 40 m, o 

fator de recuperação, para todos os casos analisados, diminuiu. Conforme explicado nos 

parágrafos anteriores, isto se deveu a redução na vazão de injeção de vapor após o 

breakthrough, implicando na redução do VPI. Desta forma, menos vapor foi utilizado para 

aquecer e deslocar o banco de óleo do que àquele utilizado, proporcionalmente, para os 

reservatórios de 10 m e 20 m. Por outro lado, o efeito da redução do vapor contribuiu para a 

minimização da perda de calor para as formações adjacentes, provenientes de baixos VPIs e 

baixas vazões de vapor também nos reservatórios mais espessos. 

 

Ainda de acordo com a Figura 5-77, os resultados do estudo da Eficiência Térmica 

para o reservatório de 40 m de espessura e com vazão de injeção inicial de 55 t/dia onde o 

breakthrough de vapor se deu a partir do sexto ano de projeto mostraram uma diminuição da 

Eficiência Térmica ao longo do tempo. Além disso, foi possível observar que ela se tornou 

mais acentuada entre o quarto e quinto ano. Nos casos estudados, à medida que ocorreu a 

redução da vazão de vapor injetado no sexto ano de simulação, a quantidade de calor 

acumulado no reservatório também se reduziu e, devido a isso, a fração de calor remanescente 

acumulada no reservatório também foi diminuída, provocando uma redução nos valores da 

Eficiência Térmica do método. Por outro lado, é importante ressaltar que as perdas de calor 

tanto para as formações adjacentes como para o poço produtor também foram amenizadas. 

Desta forma, pode haver uma contribuição na diminuição dos gastos energéticos associados a 

geração e distribuição de vapor no método. 

 

A Tabela 5-14 apresenta um resumo dos ganhos (ou perdas) relativos ao Fator de 

Recuperação de óleo para o reservatório de 40 m de zona produtora de óleo quando as vazões 

de injeção de vapor foram variadas a patir do tempo de breakthrough de vapor. 
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Tabela 5-14 - Valores do ganho do Fator de Recuperação em pontos percentuais após o tempo de 

breakthrough de vapor para o reservatório de 40 m de espessura. 

Qinj 

(t/dia) 

ΔFR (Ganho para 

tb=8 anos)  

ΔFR (Ganho para 

tb=7anos) 

ΔFR (Ganho 

tb=6 anos)  

0 -1,3 -2,4 -3,4 

5 -2,1 -2,9 -3,7 

10 -2,1 -2,7 -3,3 

15 -1,8 -2,3 -2,7 

20 -1,5 -1,9% -2,2 

25 -1,1 -1,6 -1,8 

30 -0,9 -1,2 -1,3 

35 -0,6 -0,9 -1,0 

40 -0,3 -0,6 -0,7 

45 - -0,3 -0,4 

50 - - -0,2 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 5-14, as alterações de vazão de injeção no 

tempo de breakthrough de vapor não resultaram em melhorias no Fator de Recuperação de 

óleo.  

 

Nas Tabelas 5-15, 5-16 e 5-17 estão representados um resumo dos resultados obtidos 

para os fatores de recuperação do óleo, eficiências térmicas e volumes porosos injetados, 

quando as vazões de injeção de vapor foram alteradas a partir do tempo de breakthrough do 

vapor para o reservatório de 40 m de espessura. 
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Tabela 5-15 -  Fatores de Recuperação após a alteração da vazão no tempo de breakthrough do vapor 

– h=40 m. 

 tb=8 anos tb=7 anos tb=6 anos 

Qinj(t/dia) FR(%) FR(%) FR(%) 

0 73,40 75,33 76,29 

5 72,87 74,96 76,05 

10 72,86 75,11 76,35 

15 73,06 75,44 76,79 

20 73,32 75,75 77,22 

25 73,55 76,01 77,56 

30 73,75 76,29 77,89 

35 73,96 76,55 78,17 

40 74,18 76,76 78,42 

45 74,40 76,98 78,64 

50  77,21 78,81 

55   78,95 

 

Tabela 5-16 – Eficiências térmicas após a alteração da vazão de injeção no tempo de breakthrough do 

vapor – h=40 m. 

 tb=8 anos tb=7 anos tb=6 anos 

Qinj(t/dia) Eh(%) Eh(%) Eh(%) 

0 47,90 47,17 46,78 

5 49,28 48,72 48,45 

10 50,58 50,14 49,93 

15 51,73 51,32 51,13 

20 52,69 52,30 52,08 

25 53,50 53,10 52,84 

30 54,21 53,74 53,43 

35 54,80 54,27 53,89 

40 55,31 54,71 54,25 

45 55,74 55,06 54,51 

50  55,35 54,70 

55   54,82 
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Tabela 5-17 – Volumes porosos injetados após a alteração da vazão de injeção no tempo de 

breakthrough do vapor – h=40 m. 

 tb=8 anos tb=7 anos tb=6 anos 

Qinj(t/dia) VPI VPI VPI 

0 1,27 1,23 1,16 

5 1,39 1,37 1,32 

10 1,52 1,52 1,48 

15 1,64 1,66 1,64 

20 1,76 1,80 1,80 

25 1,89 1,94 1,96 

30 2,01 2,08 2,11 

35 2,01 2,22 2,11 

40 2,26 2,36 2,43 

45 2,38 2,50 2,41 

50  2,64 2,75 

55   2,91 

 

Ao se analisar os resultados das Tabelas 5-15, 5-16 e 5-17, referentes ao reservatório de 

40 m de espessura, exibidos em termos de fator de recuperação e eficiência térmica pode-se 

comprovar, conforme já discutido em parágrafos anteriores, não houve melhorias no fator de 

recuperação quando se diminuiu a vazão de injeção. Além disso, também foram verificados 

decréscimos nos valores da eficiência térmica quando as vazões de injeção foram alteradas 

para valores menores, ou restringidas (Qinj= 0 t/dia).  

 

Com relação ao volume poroso injetado, de acordo com o que pôde ser observado nos 

três casos analisados, à proporção que as vazões foram diminuídas, teve-se como resultado 

menores massas de fluidos acumuladas no meio poroso. Esta menor quantidade de massa 

acumulada no meio poroso ao longo do tempo resultou em um menor volume poroso injetado 

no final dos 15 anos de simulação. 

 

De uma forma geral, os resultados das demais análises de 20 m, 30 m (em anexo) e 40 m 

mostraram que a influência da variação da vazão de injeção a patir do breakthrough de vapor 

no Fator de Recuperação e na Eficiência Térmica resultaram no seguinte comportamento: 

reservatórios com espessuras maiores e que foram submetidos a alterações (reduções) nas 

vazões de injeção de vapor após o breathrough apresentaram ganhos relativos na melhoria do 
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Fator de Recuperação cada vez menores, chegando a serem negativos para a espessura de 40 

m. Isto provavelmente esteve associado a presença de menores valores de fluido injetado por 

volume poroso da zona de óleo (VPIs) à medida que se tinham reservatórios mais espessos. 

 

Com relação a Eficiência Térmica, ao passo em que se variou a vazão de injeção para 

valores menores (a partir do breakthrough de vapor), a Eficiência Térmica também diminuiu 

em todos as espessuras.  Desta forma, optou-se por retirar as análises para as espessuras de 20 

m e 30 m que estão dispostas no Anexo III desta tese, deixando, portanto, as espessuras de 10 

m e 40 m, correspondendo às análises para os casos de espessuras limites desta análise.  

 

O tópico a seguir consiste de uma análise econômica de injeção de vapor para as 

quatro espessuras de reservatório estudadas neste trabalho.  Em cada uma das espessuras 

analisadas foram escolhidos os níveis máximos (nível 1) correspondentes ao estudo realizado 

ao se variar a vazão de injeção a partir do breakthrough (subtópico 5.5). A justificativa se deu 

com base na apresentação dos melhores resultados para este nível em termos do Fator de 

Recuperação quando se variou a vazão de injeção. 

 

5.6. Análise Econômica da injeção de vapor para vazões variáveis a partir 

do breakthrough do vapor 

 

A Figura 5-79 apresenta as curvas do Valor presente líquido (VPL) em função do 

tempo para seis diferentes vazões de vapor estudadas no reservatório de 10 m de zona 

produtora de óleo.  Nesta Figura, cinco vazões foram modificadas a partir do breakthrough de 

vapor. 
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Figura 5-79 - VPL em função do tempo para o reservatório de 10 m (vazão variada a partir do 

breakthrough no 5º ano). 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 5-79, pode-se observar que as 

melhores respostas em termos de VPLmáx e VPLfinal  foram obtidas para a vazão de injeção de 5 

t/dia modificada a partir do breakthrough do vapor. Isto provavelmente está associado à 

redução dos gastos relacionados a injeção de vapor. Além disso, quando há redução da 

quantidade de água produzida, também pode significar uma redução no consumo de água para 

produzir, minimizando os gastos energéticos e financeiros associados à manutenção do 

projeto.  

 

A Tabela 5-18 apresenta os resultados do Fator de Recuperação (FR) e do Valor 

Presente Líquido (VPL) para sete simulações realizadas. Nesta espessura de reservatório, 

todas as vazões de vapor foram variadas a partir do breakthrough (com exceção da vazão de 

30 t/dia que permaneceu constante durante todo o tempo).  

 

Para esta espessura e as demais, foram escolhidas as maiores vazões de injeção 

porque, nesta situação de análise econômica, de uma forma geral, vazões mais elevadas 

antecipam a produção de óleo, entretanto, encarecem ainda mais o método. 
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Tabela 5-18 – Valores do VPL e do FR para o reservatório de 10m. 

Vazões 

(t/dia) 

F.R. (%) VPLmáx 

(US$) 

Tempo VPLmáx 

(anos) 

VPLfinal 

(US$) 

0  81,38 875.922,10 15 875.922,10 

5  88,54 905.178,18 13 900.612,29 

10 86,65 865.022,13 9 833.552,48 

15 84,29 819.205,46 9 742.617,90 

20 82,31 782.214,12 8 651.274,78 

25  80,74 743.443,86 7 561.482,86 

30  79,54 723.694,64 8 515.273,51 

 

Analisando os resultados obtidos na Figura 5-79 e na Tabela 5-18, pode-se observar 

que para todas as simulações o retorno econômico (Payback) começa a ocorrer entre o quinto 

ano e sexto ano de simulação.  Além disso, os maiores valores do VPLmáx e VPLfinal, bem 

como o FR foram obtidos quando a taxa de injeção de vapor foi variada para 5 t/dia. Para este 

caso, o máximo valor no Fator de Recuperação (FR(%)=88,54) e o VPL máximo 

(VPLmax=US$ 905.178,18) foram obtidos a partir do décimo terceiro ano de simulação. 

Entretanto, é possível verificar, em especial, neste caso e naquele onde se interrompeu a vazão 

de injeção (Qinj=0 t/dia) que estas curvas mantém uma pequena tendência de aumento ao 

longo do tempo.  Isto pode indicar que uma avaliação mais precisa poderia requerer um pouco 

mais de tempo de simulação. Desta forma, em trabalhos futuros, poder-se-á avaliar para 

tempos de simulações maiores o momento segundo o qual o VPL atingiria o seu valor 

máximo.  Além disso, uma outra sugestão de análise seria, após se atingir o VPLmáx, cessar a 

injeção de vapor e substituí-la pela injeção de um fluido de menor custo (água fria ou quente, 

por exemplo). 

 

A Figura 5-80 fornece os valores do Valor presente líquido (VPL) em função do tempo 

para oito vazões de vapor no reservatório de 20 m de zona produtora de óleo.  Para esta 

Figura, sete vazões foram modificadas a partir do breakthrough de vapor que ocorreu no 

sétimo ano de simulação. 
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Figura 5-80 – VPL em função do tempo para o reservatório de 20 m (vazão variada a partir do 

breakthrough no 7º ano). 

  

 

A análise dos resultados presentes na Figura 5-80 para o reservatório de 20 m de zona 

de óleo indicaram que as simulações onde se interrompeu a vazão (Qinj= 0 t/dia) ou quando 

ela foi variada para 5 t/dia forneceram as melhores repostas no que se refere ao Valor 

Presente Líquido. Conforme discutido para o caso das simulações no reservatório de 10 m, 

isto provavelmente está associado, em especial, à redução dos gastos com injeção de vapor e 

da quantidade de água produzida. É importante destacar também que, além da diminuição dos 

custos associados à geração e injeção de vapor provocados pelos decréscimos nas vazões de 

injeção, também se deve atentar pelo fato de não haver presença de zona de água no 

reservatório.  

 

A Tabela 5-19 fornece os resultados do Fator de Recuperação (FR) e do Valor 

Presente Líquido (VPL) para o reservatório de 20 m de zona produtora de óleo. Todos os 

casos analisados foram estudados com a variação da vazão de vapor a partir do breakthrough 

- 7º ano (com exceção do último caso, onde a vazão de 35 t/dia permaneceu constante durante 

todo o tempo de simulação).  
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Tabela 5-19 - Valores do VPL e do FR para o reservatório de 20 m. 

Vazões 

(t/dia) 

F.R. (%) VPLmáx 

(US$) 

Tempo VPLmáx 

(anos) 

VPLfinal 

(US$) 

0  84,73 1.802.363,34 15 1.802.363,34 

5  86,20 1.779.102,02 15 1.779.102,02 

10 86,15 1.738.404,01 15 1.738.404,01 

15 85,30 1.688. 449,52 13 1.681.708,38 

20 84,17 1.642.824,08 12 1.618.907,33 

25 82,97 1.600.027,55 11 1.553.526,24 

30 81,84 1.578.173,12 11 1.529.826,77 

35 80,86 1.550.066,06 11 1.470.123,46 

 

De acordo com os resultados obtidos na Figura 5-80 e na Tabela 5-19, pode-se 

observar que, neste caso, o retorno econômico começa a ocorrer no sexto ano de simulação 

para todas as simulações.  Com relação ao Valor Presente líquido e ao Fator de Recuperação, 

os melhores resultados destas variáveis foram obtidos quando a taxa de injeção de vapor foi 

variada para 5 t/dia (FR(%)=86,20; VPLmax=VPLfinal=1.779.102,02) ou mesmo, 

interrompida (VPLmax=VPLfinal=1.802.363,34) a partir do breakthrough. Entretanto, da 

mesma forma que para o reservatório de 10 m, é possível verificar, em especial, para as 

curvas, cujas vazões foram modificadas para 0, 5 e 10 t/dia que elas mantêm uma pequena 

tendência de aumento no VPL ao longo do tempo.  Isso pode indicar que haveria uma 

necessidade futura de se avaliá-las em termos de VPL para tempos de simulações maiores 

para se conseguir observar o ponto onde se atingiria o seu valor máximo. 

 

Na Figura 5-81 são apresentados os resultados das curvas do Valor presente líquido 

(VPL) em função do tempo para dez vazões de vapor no reservatório de 30 m de zona 

produtora de óleo.  Nestas simulações, nove vazões foram modificadas a partir do 

breakthrough de vapor. 
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Figura 5-81 – VPL em função do tempo para o reservatório de 30 m (vazão variada a partir do 

breakthrough no 6º ano). 

 

 

Ao se analisar os resultados obtidos na Figura 5-81 e na Tabela 5-20 a seguir, 

referentes a espessura de 30 m de zona produtora de óleo, verificou-se que em todas as 

simulações o retorno financeiro começa a ocorrer entre o quinto e o sexto ano de simulação.  

Os valores do VPLmáx e VPLfinal foram obtidos para a simulação onde se interrompeu a 

vazão a partir do 6º ano (Qinj=0 t/dia) (breakthrough). Estes valores foram conseguidos para 

o último ano do projeto (15º), conforme pode ser visto na Tabela 5-20. O maior valor obtido 

(FR(%)=82,64) referiu-se à vazão de 20 t/dia.  Por outro lado, ao se analisar as vazões de 0 

até 30 t/dia, pode-se verificar que há uma pequena tendência de aumento no VPL ao longo do 

tempo.  Desta forma, isto poderia indicar a possibilidade futura de se avaliar estas curvas em 

termos de VPL para tempos de simulações maiores para se conseguir observar o ponto onde se 

poderia atingir o seu valor máximo. 

 

A Tabela 5-20 apresenta os resultados do Fator de Recuperação (FR) e do Valor 

Presente Líquido (VPL) para as simulações realizadas para a espessura de reservatório de 30 

m de zona produtora de óleo. Todas as vazões de injeção de vapor foram variadas a partir do 
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breakthrough (com exceção da vazão de 45 t/dia que permaneceu constante durante todo o 

tempo de simulação).  

Tabela 5-20 - Valores do VPL e do FR para o reservatório de 30m. 

Vazões 

(t/dia) 

F.R. (%) VPLmáx (US$) Tempo VPLmáx 

(anos) 

VPLfinal 

(US$) 

0  80,13 2.795.101,39 15 2.795.101,39 

5  81,33 2.766.799,12 15 2.766.799,12 

10 82,05 2.731.184,93 15 2.731.184,93 

15 82,46 2.688.440,54 15 2.688.440,54 

20 82,64 2.640.956,91 15 2.640.956,91 

25 82,63 2.588.761,52 15 2.588.761,52 

30 82,42 2.532.882,05 15 2.532.882,05 

35 82,02 2.486.762,34 14 2.479.099,71 

40 81,52 2.433.947,67 13 2.415.192,12 

45 80,99 2.387.712,17 13 2.350.877,35 

 

A Figura 5-82 fornece os resultados do VPL em função do tempo para o reservatório de 

40 m de zona produtora de óleo. 
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Figura 5-82 – VPL em função do tempo para o reservatório de 40 m (vazão variada a partir do 

breakthrough no 6º ano). 

 

 

De acordo com os resultados presentes na Figura 5-82 a simulação do reservatório de 

40 m de zona produtora onde se interrompeu a vazão (Qinj= 0 t/dia) forneceu a melhor 

reposta no que se refere ao Valor Presente Líquido. Da mesma forma que para os casos 

anteriores, este resultado está relacionado a redução dos gastos com injeção de vapor e da 

quantidade de água produzida. Já com relação a melhoria do Fator de Recuperação de óleo, as 

respostas não foram positivas.  

 

Na Tabela 5-21 estão apresentados os resultados referentes ao Fator de Recuperação 

(FR) e do Valor Presente Líquido (VPL) para das simulações numéricas para a espessura de 

reservatório de 40m de zona produtora de óleo. 
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Tabela 5-21 - Valores do VPL e do FR para o reservatório de 40m. 

Vazões 

(t/dia) 

F.R. (%) VPLmáx 

(US$) 

Tempo VPLmáx 

(anos) 

VPLfinal 

(US$) 

0  76,29 3.589.936,34 15 3.589.936,34 

5  76,05 3.501.303,09 15 3.501.303,09 

10 76,35 3.446.523,77 15 3.446.523,77 

15 76,79 3.401.495,22 15 3.401.495,22 

20 77,22 3.359.798,14 15 3.359.798,14 

25 77,56 3.316.589,96 15 3.316.589,96 

30 77,89 3.273.803,86 15 3.273.803,86 

35 78,17 3.200.306,72 15 3.235.760,56 

40 78,42 3.106.235,15 15 3.189.051,05 

45 78,64 3.067.211,08 15 3.140.680,17 

50 78,81 3.069.390,55 15 3.089.547,54 

55 78,95 3.048.299,32 15 3.048.299,32 

 

A análise dos resultados apresentados na Tabela 5-21 indicaram que, para este caso 

(reservatório de 40 m), não se conseguiu melhorias no Fator de Recuperação, conforme 

explicado no subtópico 5.4.4, isto se deveu a diminuição da quantidade de vapor injetado para 

aquecer e varrer o banco de óleo. Entretanto, ao se avaliar o VPL, foi observado que ao se 

trabalhar com a diminuição da vazão de injeção de vapor, houve melhorias no retorno 

econômico do projeto. Desta forma, o melhor resultado econômico foi obtido quando se parou 

de injetar após o breakthrough de vapor. 

 

Consoante as análises realizadas para as espessuras anteriores, isto está associado à 

redução dos gastos com a injeção de vapor durante o tempo de projeto. Por outro lado, 

também foi possível constatar a necessidade futura de se avaliar as curvas de VPL para 

tempos de simulações maiores com o objetivo de se observar o ponto onde se poderia atingir 

o seu valor máximo e, partir do qual, ter-se-ia o seu declínio. 

 

Com o propósito de estender as análises anteriormente realizadas no que se refere ao 

comportamento a Eficiência Térmica em termos de espessura e do VPI, foi realizado um 

estudo de 15 espessuras de zona produtora de óleo e de três vazões de injeção, conforme a 

proposta descrita no tópico 5.7. 
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5.7. Estudo para a determinação do VPI mínimo necessário para a chegada 

do vapor ao poço produtor e a sua influência na Eh 

 

Conforme mencionado no capítulo de Aspectos Teóricos, este tópico trata de um estudo 

realizado com 15 espessuras e três vazões. Nesta análise, foram obtidos dados de calor líquido 

injetado, remanescente e perdido para as formações adjacentes para cada uma das espessuras 

analisadas. 

 

Através deste estudo, pode-se analisar as quantidades mínimas de vapor injetado, desta 

forma, procurou-se ter uma amostra mais representativa do comportamento destas variáveis 

(calor liquido injetado, remanescente e perdido) com relação a uma faixa maior de espessuras 

e assim, poder traçar correlações que pudessem descrever melhor o perfil de comportamento 

destas variáveis com relação às espessuras e vazões de injeção. 

 

Nos resultados estão apresentados o VPI mínimo para cada vazão segundo o qual se 

daria a chegada do vapor ao poço produtor de óleo. Também estão apresentados os resultados 

do calor líquido injetado, remanescente e perdido para as formações adjacentes para cada uma 

das espessuras analisadas.  

 

Na Figura 5-83 estão apresentados os resultados do Volume Poroso Injetado em 

função de 15 espessuras de zona de óleo para três vazões de injeção utilizadas. Nesta análise 

foi estudada o comportamento do volume poroso injetado para três vazões de injeção (40 

t/dia, 50 t/dia e 60 t/dia) em função das espessuras das zonas produtoras de óleo. 
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Figura 5-83 – Gráfico do comportamento do Volume Poroso Injetado em função de 15 espessuras de 

zona de óleo para três vazões de injeção 

 

 

De acordo com os resultados apresentados, verifica-se que para as três vazões 

estudadas (40 t/dia, 50 t/dia e 60 t/dia) foi observada a diminuição do volume poroso injetado 

à medida que se tinha espessuras maiores da zona produtora de óleo. Isto aconteceu devido à 

quantidade de fluido injetado ter sido proporcionalmente menor quando se aumentou a 

espessura da zona produtora de óleo, uma vez que, neste caso, o volume poroso do 

reservatório também foi aumentado. É importante destacar que este comportamento foi 

aproximadamente linear entre as espessuras de 35 m e 55 m confome pode ser observado na 

Figura 5-83. 

 

A Figura 5-84 apresenta os resultados do comportamento da Eficiência Térmica para a 

análise de 15 espessuras de zona produtora de óleo e três vazões de injeção de vapor no 

instante do breakthough. 
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Figura 5-84 Comportamento da Eficiência Térmica em função de 15 espessuras de zona produtora de 

óleo e três vazões de injeção 

 

  

Ao se analisar os resultados obtidos na Figura 5-84, observa-se que para as três vazões 

utizadas neste estudo (40 t/dia, 50 t/dia e 60 t/dia), a Eficiência Térmica exibiu 

comportamentos semelhantes. Assim, de acordo com as simulações numéricas, o aumento da 

espessura (agora analisada em uma faixa maior de valores) propiciou em incrementos nos 

valores da Eficiência Térmica. Além disso, pode-se observar também que após um 

determinado intervalor de espessura (entre 60 m e 80 m) o incremento nos valores de 

Eficiência Térmica passam a ser menos acentuados do que para os intervalos de espessuras 

anteriores (55 m e 10 m) e, desta forma, pode-se verificar uma tendência na ocorrência de 

estabilização destes valores para as espessuras mais elevadas para as três vazões utilizadas. 

 

As Figuras 5-85, 5-86 e 5-87 fornecem os resultados da análise das quantidades de 

calor líquido injetado, calor perdido para as formações adjacentes e calor remanescente para 

três vazões de injeção de vapor e 15 espessuras de zona produtora de óleo. 
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Figura 5-85-Gráfico do comportamento dos calores: líquido-injetado, perdido para as formações 

adjacentes e remanescente para vazão de 40 t/dia 

 

 

Figura 5-86- Gráfico do comportamento dos calores: líquido-injetado, perdido para as formações 

adjacentes e remanescente para vazão de 50 t/dia 
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Figura 5-87- Gráfico do comportamento dos calores: líquido-injetado, perdido para as formações 

adjacentes e remanescente para vazão de 60 t/dia 

 

 

De acordo com as Figuras 5-85, 5-86 e 5-87, os resultados das análises mostraram que 

quando se aumentou a quantidade de calor injetado (por exemplo, de 40 t/dia para 60 t/dia), 

houve um aumento na quantidade de calor remanescente no reservatório. Isto aconteceu 

porque durante os períodos analisados poucas quantidades de calor foram perdidas para as 

formações adjacentes em virtude desta análise ser referenciada para os instantes iniciais da 

chegada do banco de vapor ao poço produtor (ou VPI mínimo necessário para haver produção 

de vapor ao poço produtor). Além disso, através dos resultados obtidos nestes gráficos, 

observa-se que quanto maior foi a espessura da zona produtora de óleo maior foi a quantidade 

de calor líquido injetado e remanescente. Isto também foi verificado nas análises realizadas 

anteriormente, referentes as espessuras de 10 m a 40 m.  

Quando se analisou a quantidade de calor perdida para uma mesma vazão e em 

diferentes espessuras, observou-se que à medida que se tinha espessuras maiores, a 

quantidade de calor perdido para as formações adjacentes foi minimizado. Este resultado se 

repetiu para as três vazões de injeção utilizadas. Por outro lado, para uma mesma espessura, 

quanto maior foi a vazão de injeção, maior foram as perdas de calor para as formações 

adjacentes. 
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Outra análise que pode ser observada a patir dos resultados diz respeito as diferenças 

de comportamentos quando se analisam os calores injetados e remanescentes para uma 

mesma vazão de vapor (por exemplo, 40 t/dia). È possível observar que os valores entre 40 m 

e 55 m dos calores injetados e remanescentes são os mesmos, entretanto para a espessura de 

60 m houve um acréscimo nestes valores.  A Figura 5-88 apresenta os mapas de saturação de 

óleo de 40 m à 65 m. 

Figura 5-88 – Mapas de saturação de óleo para as espessuras de 40 m, 45 m, 50 m, 55 m, 60 m e 65 m 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 5-88, verifica-se um varrido do vapor maior 

na parte de cima do reservatório, caracterizando a ocorrência da segregação gravitacional, 

responsável por antecipar a chegada do vapor ao poço produtor e exerceu maior influência 

entre as espessuras de 40 m a 55 m para o tempo de 01/01/2003. Este fenômeno permitiu que 

fosse antecipada a presença de vapor no poço produtor até um limite de espessura de 60 m 

para a data de 01/01/2003. Entretanto, para as espessuras de 60 m em diante, sua influência 

somente foi significativa para o período de tempo de 01/07/2003.  Esta explicação também é 

valida para as demais vazões de 50 t/dia e 60 t/dia, respectivamente. 
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5.8. Estudo comparativo entre os modelos analíticos e os resultados das 

simulações numéricas do simulador comercial 

 

Soluções analíticas dos modelos de Marx e Langenheim (1959), Lauwerier (1955) e 

Vogel (1984) foram obtidas e comparadas com os resultados obtidos da eficiência térmica do 

simulador comercial.  

 

  Para a elaboração deste estudo, a espessura foi utilizada como parâmetro de 

reservatório e as vazões de injeção e título do vapor injetado foram definidos como sendo os 

parâmetros operacionais tanto para o modelo analítico como para o numérico e estão 

representados na Tabela 5-22. 

Tabela 5-22 – Valores dos parâmetros de reservatório e operacionais utilizados nos modelos numérico 

e analítico. 

h (m) Qinj (t/dia) X (%) 

10 30 

75 
20 35 

30 45 

40 55 

 

As Figuras 5-89, 5-90, 5-91 e 5-92 apresentam os resultados do estudo comparativo 

entre os resultados do simulador numérico e dos modelos analíticos estudados. 
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Figura 5-89 - Comparação entre as eficiências térmicas do simulador e dos modelos analíticos de 

Marx e Langenheim, Lauwerier e Vogel – h=10 m. 

 

Figura 5-90 - Comparação entre as eficiências térmicas do simulador e dos modelos analíticos de 

Marx e Langenheim, Lauwerier e Vogel – h=20 m. 
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Figura 5-91- Comparação entre as eficiências térmicas do simulador e dos modelos analíticos de Marx 

e Langenheim, Lauwerier e Vogel – h=30 m. 

 

Figura 5-92 - Comparação entre as eficiências térmicas do simulador e dos modelos analíticos de 

Marx e Langenheim, Lauwerier e Vogel – h=40m. 

 

 

Conforme observa-se nas Figuras 5-89, 5-90, 5-91 e 5-92 ao se comparar os resultados 

do simulador comercial com os dos modelos analíticos, foram observadas algumas diferenças 

e proximidades no perfil de comportamento das curvas de eficiência térmica em ambos os 

casos. Em primeiro lugar, é possível observar que os valores da Eficiência Térmica 
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relacionados aos resultados da simulação numérica foram em todos os casos maiores até o 

período de tempo em que houve a produção de calor, que variou de acordo com a espessura 

da zona produtora de óleo. Neste caso, os resultados das simulações numéricas foram obtidos 

em função das entaplias de injeção, de produção e do calor perdido para as formações 

adjacentes. Além disso, a simulação numérica não foi modelada na forma radial e a região de 

análise foi concebida como sendo todo o volume de ¼ de five spot do reservatório. Isto 

explica a inversão das curvas em todos os casos para as simulações numéricas devido à 

produção de calor proveniente breakthrough de calor no poço produtor. Este poço produtor 

não exerce influência nos modelos analíticos em virtude de se considerar o reservatório com 

sendo de uma área com extensão infinita. 

 

Para o caso dos três modelos analíticos estudados (Lauwerier, Marx e Langenheim e 

Vogel) os resultados foram bastante semelhantes entre si. A concepção destes modelos se deu 

em função das propriedades térmicas das formações adjacentes (condutividade térmica, 

capacidade calorífica) e da zona produtora de óleo, não considerando, portanto, de forma 

explícita, as vazões de injeção de vapor nas equações finais para cada modelo. Desta forma, a 

comparação entre os modelos analíticos e os resultados da simulação numérica ficou bastante 

limitada à análise da eficiência térmica em função, principalmente, da variável espessura da 

zona produtora de óleo, já que está é a que pode ser mais diretamente comparada tanto nos 

resultados da simulação como nos modelos analíticos. 

 

De acordo com os resultados, verificou-se que tanto para o simulador comercial como 

para os modelos analíticos, a eficiência térmica – Eh(%) diminui com o tempo de projeto 

quando comparada para a mesma espessura de zona produtora (h). Por outro lado, verificou-se 

também um correspondente aumento nos seus valores quando se trabalhou com maiores 

espessuras da zona produtora de óleo (h). Isto pode ser explicado devido ao fato de que ao se 

aumentar a espessura da zona produtora de óleo, uma maior quantidade de calor remanescente 

permanece armazenada na rocha reservatório proporcionando maiores valores da eficiência 

térmica.   

 

É importante destacar também que ao final dos 15 anos de projeto, os valores da 

eficiência térmica dos modelo analíticos - Eh(%) foram maiores que os referentes ao 
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simulador comercial. Isto aconteceu devido ao período de breakthrough de calor proveniente 

da perda de calor que antes acontecia somente para as formações adjacentes, mas que, em 

determinados períodos de tempo, passam a ocorrer no poço produtor. Nos modelos analíticos 

não há a presença do termo referente a quantidade de calor produzido para os poços 

produtores, enquanto que, no modelo computacional, isto foi levado em consideração e, por 

isso, mais calor foi perdido no final dos quinze anos de simulação. 

 

Os resultados das análises da influência da condutividade térmica e da capacidade 

calorífica das formações adjacentes foram incluídos no Anexo III desta tese, uma vez que 

ainda que considerados importantes, não acrescentaram muitas novidades para a pesquisa. 
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Capítulo VI 

Conclusões e Recomendações 
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Conclusões e Recomendações 

 

Nesta pesquisa, foi desenvolvido um estudo da Eficiência Térmica através da análise 

das variáveis que mais afetaram o seu comportamento durante a injeção contínua de vapor em 

reservatórios de óleo pesado. Por meio de gráficos, mapas e tabelas foram gerados resultados 

com o objetivo de se analisar, mais detalhadamente, o seu comportamento em reservatórios de 

óleo pesado com características semelhantes a Bacia Potiguar pertencente ao nordeste 

brasileiro.  

 

Durante o estudo da Eficiência Térmica quando se estudou a influênfia dos parâmetros 

operacionais tais como a vazão de injeção de vapor, o título do vapor e a completação dos 

poços injetores e produtores as seguintes conclusões foram obtidas:  

 

Para as quatro espessuras estudadas foi verificado uma diminuição do calor 

remanescente ao longo do tempo e de forma contínua.  

 

Além disso, foi possível observar a antecipação do breakthrough de calor provocada 

pela chegada dos fluidos produzidos (água e óleo) à medida que se tinha maiores vazões de 

injeção de vapor.  

 

Também se observou que maiores valores do título estiveram, de uma forma geral, 

associados a quantidades maiores de calor no fluido de injeção e, assim sendo, maiores 

quantidades de calor remanescente estiveram presentes na rocha-reservatório. 

 

Quando foram construídas curvas de Eficiência Térmica (Eh) e calor remanescente do 

óleo (Qrm) com o objetivo de se obter correlações gráficas com a temperatura e pressão no 

reservatório, foi possível observar que a diminuição da Eficiência Térmica e a quantidade de 

calor remanescente no reservatório esteve bastante relacionada as variações de pressão e 

temperatura, provenientes das variações de vazão de injeção e títulos do vapor. 

 

Os estudos da influência dos intervalos de completação dos poços injetores e 

produtores indicaram que, de uma forma geral, intervalos de completação maiores foram 
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relacionados à diminuição nos valores da Eficiência Térmica no final dos 15 anos de 

simulação.  

 

Quando se variou a vazão de injeção em valores menores (a partir do breakthrough do 

vapor), o efeito no Fator de Recuperação foi positivo, isto é, houve acréscimos nesta variável 

para alguns casos de espessura. Desta forma, os resultados no ganho do fator de recuperação 

foram, em especial, melhores para os reservatórios mais delgados (10 m e 20 m) e que 

apresentavam vazões maiores antes das variações das vazões no breakthrough.  Para os 

reservatórios mais espessos não houve melhorias significativas no que se refere a ganhos no 

Fator de Recuperação.  

 

Os resultados obtidos através da análise de viabilidade econômica (VPL) quando a 

vazão de injeção de vapor foi modificada após breakthrough de vapor mostraram que, de uma 

forma geral, ao se variar a vazão de injeção para valores menores, houve melhorias no Valor 

Presente Líquido do Projeto, melhorando, portanto, a viabilidade econômica do projeto de 

injeção de vapor. Nesta análise, os resultados também mostraram que nem sempre os 

melhores valores obtidos nos Fatores de Recuperação estiveram associados aos valores mais 

altos nos VPLs. 

 

No estudo para a determinação do VPI mínimo necessário para a chegada do vapor ao 

poço produtor e a sua influência na Eh as seguintes conclusões foram obtidas:  

 

Para as três vazões estudadas (40 t/dia, 50 t/dia e 60 t/dia) foi observada a diminuição 

do volume poroso injetado à medida que se tinha espessuras maiores da zona produtora de 

óleo.   

 

O aumento da espessura (agora analisada em uma faixa maior de valores) propiciou 

incrementos nos valores da Eficiência Térmica.  

 

Pode-se observar também que após um determinado intervalor de espessura (entre 60 

m e 80 m) o incremento nos valores de Eficiência Térmica passam a ser menos acentuados do 

que para os intervalos de espessuras anteriores (55 m e 10 m) e, desta forma, pode-se observar 

uma tendência na ocorrência de estabilização destes valores para as espessuras mais elevadas 

para as três vazões utilizadas. 
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No estudo dos modelos analíticos e numéricos resolvidos para efeito de comparação 

entre ambos, os perfis de comportamento das simulações geradas no modelo numérico de 

reservatório foram, em alguns análises, parecidos e, em outras diferentes. Desta forma, nas 

curvas de Eficiência Térmica obtidas a partir do resultado das simulações numéricas foi 

possível constatar a ocorrência do breakthrough de calor (Prats, 1992) e, após este, houve 

uma diminuição acentuada no comportamento destas curvas. Isto não havia sido verificado 

em modelos analíticos estudados tais como os de Marx e Langenheim (1959), 

Lauwerier(1955), Prats (1969,1992), Vogel(1984), dentre outros.  

 

Por outro lado, verificou-se perfis de comportamento da eficiência térmica parecidos 

nos resultados, tanto dos modelos analíticos como dos numéricos. Exemplos destes 

comportamentos são: diminuição da eficiência térmica durante com o tempo de injeção de 

vapor e aumento da eficiência térmica para espessuras maiores.  

 

O estudo da Eficiência Térmica realizado quando se variou os parâmetros de 

reservatório relacionados a capacidade calorífica e condutividade térmica das formações 

adjacentes do topo e base do reservatório (em anexo) demontrou que, quando elas possuíam 

valores elevados de condutividade térmica, resultaram em menores valores de Eficiência 

Térmica durante todo o tempo de simulação.  

 

A recomendação de trabalhos futuros pode abranger, mas não se limitar a: 

 

Implementação de modelos de aquíferos de base ou laterais para estudar a influência 

deste agente na eficiência térmica do método; 

 

Propor um estudo comparativo dos resultados da eficiência térmica em um mesmo 

modelo numérico de reservatório utilizando diferentes métodos que fazem uso do 

fornecimento de calor tais como combustão in situ, injeção de água quente. 

 

Propor o estudo da eficiência térmica em configuração variadas de poços horizontais e 

verticais; 
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Propor um modelo analítico que leve em consideração a influência do título de vapor e 

da vazão de injeção no comportamento da eficiência térmica do método; 

 

O estudo da eficiência térmica em modelos numéricos que apresentem sistemas de 

coordenadas em fluxo radial. 
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Anexo I. Eficiência térmica para reservatórios de 20 m de zona 

produtora de óleo 

 

Os resultados para os 27 casos rodados para a o reservatório de 20 m de zona 

produtora de óleo estão representados na Tabela I-1. 

Tabela I -1- Resultados das simulações da Eh para o reservatório de 20 m de espessura de zona 

produtora de óleo. 

Casos Qinj (t/dia) X(%) c(%) ET (5 anos) ET (10 anos) ET (15 anos) 

1 25 25 50 65,63 58,36 45,87 

2 25 25 70 65,07 57,72 43,95 

3 25 25 100 64,16 56,80 41,92 

4 25 50 50 64,91 57,98 41,11 

5 25 50 70 64,345 56,60 39,22 

6 25 50 100 63,59 54,56 37,51 

7 25 75 50 64,88 53,27 39,06 

8 25 75 70 64,39 49,44 37,30 

9 25 75 100 63,83 46,567 35,60 

10 30 25 50 66,25 57,02 40,82 

11 30 25 70 65,62 55,25 39,35 

12 30 25 100 64,72 53,32 37,80 

13 30 50 50 65,571 50,44 38,86 

14 30 50 70 64,91 47,49 37,13 

15 30 50 100 64,179 45,31 35,61 

16 30 75 50 65,71 45,47 37,89 

17 30 75 70 65,14 43,86 36,22 

18 30 75 100 64,62 42,40 34,90 

19 35 25 50 66,82 50,55 39,29 

20 35 25 70 66,10 48,59 37,72 

21 35 25 100 65,20 46,62 36,21 

22 35 50 50 66,13 46,18 38,05 

23 35 50 70 65,42 44,08 36,36 

24 35 50 100 64,6 42,23 35,03 

25 35 75 50 65,95 43,98 37,51 

26 35 75 70 64,98 42,36 35,93 

27 35 75 100 63,832542 40,79 34,76 
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A seguir serão apresentados os resultados em gráficos de Pareto para o reservatório de 

20 m de zona produtora de óleo. 

 

Anexo I.1. Gráficos de Pareto para o reservatório de 20 m de zona 

produtora de óleo 

 

Na Figura I-1, estão apresentados os resultados da influência das dos parâmetros 

operacionais Qinj, c(%) e X(%) durante os cinco anos de injeção de vapor. 

 

Figura I-1- Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 5 anos de produção, h=20 m 

de zona produtora de óleo. 

 

Através dos resultados obtidos em cinco anos de projeto, observa-se que a variável 

completação dos poços injetores e produtores (c(%)) desempenhou uma influência linear 

estatisticamente negativa na Eficiência Térmica do método (Eh). Neste caso, um maior 

intervalo de completação dos poços resultou em uma menor fração de calor remanescente no 

reservatório para este período. Isto pode estar associado ao fato de que, ainda que se tenha um 

maior intervalo de completação para injeção de vapor e recuperação de óleo, poderá também 

haver uma maior perda de calor durante a injeção e vapor e em direção aos poços produtores 
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após o breakthrough  resultante da maior área disponível proveniente do maior intervalo de 

completação. Por outro lado, maiores valores de vazão de injeção, resultaram em influências 

estatisticamente lineares e positivas na Eficiência Térmica. Neste caso, para cinco anos de 

projeto, uma quantidade maior de calor remanescente estaria associada a maiores vazões de 

injeção de vapor. O título de vapor obteve influência estatísticas lineares e quadráticas 

negativas na variável Eh. 

 

 A Figura I-2 apresenta os resultados das análises estatísticas do gráfico de Pareto para 

o reservatório de 20 m de zona produtora de óleo durante dez anos de injeção de vapor. 

 

Figura I-2- Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 10 anos de produção, h=20 

m de zona produtora de óleo. 

 

Durante os dez anos de injeção de vapor no reservatório de 20 m de espessura de zona 

produtora de óleo, os resultados mostraram que o parâmetro operacional que estatisticamente 

desempenhou maior influência negativa na Eficiência Térmica foi a vazão de injeção de vapor 

(Qinj). Maiores valores desta variável resultam estatisticamente em uma quantidade de fração 

de calor remanescente diminuída. O segundo parâmetro operacional mais influente foi o título 

Eficiência Térmica - Eh(%) - 10 anos

,0005886

-,044009

-,123558

-,155367

-,190708

,1944132

-,289392

-,379101

-,506028

-1,17189

1,539642

-2,27717

-3,08773

-4,30518

-4,56355

-8,77705

-19,2658

-21,7493

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

2Qby3Q

1Lby3Q

1Qby3Q

c(%)(Q)

1Qby3L

1Lby3L

2Lby3Q

X(%)(Q)

2Qby3L

2Lby3L

1Lby2L

Qinj (t/dia)(Q)

1Qby2Q

1Lby2Q

1Qby2L

(3)c(%)(L)

(2)X(%)(L)

(1)Qinj (t/dia)(L)

-,289392

-,379101

-,506028

-1,17189

1,539642

-2,27717

-3,08773

-4,30518

-4,56355

-8,77705



Tese de doutorado PPGCEP/UFRN    

Antonio Robson Gurgel   225 

 

do vapor (X(%)). Os resultados estatísticos demonstram que, neste período de tempo, ao se 

aumentar o título de vapor, a Eficiência Térmica do método diminuiu. Isto provavelmente está 

associado a maior quantidade de calor fornecida à rocha-reservatório e que foi perdida para as 

formações adjacentes e poço produtor (após o breakthrough de calor). A completação dos 

poços injetores e produtores (c(%)) foi o terceiro parâmetro que estatisticamente 

desempenhou influência negativa na Eficiência Térmica. Maiores intervalos de completação 

dos poços estiveram associados a decréscimos na variável resposta para 10 anos de projeto. 

As combinações quadráticas e lineares da vazão de injeção de vapor e títulos, bem como as 

combinações lineares e quadráticas de ambas também resultaram em influências estatísticas 

negativas na variável resposta Eh. 

  

A Figura I-3 apresenta os resultados estatísticos do gráfico de Pareto para 15 anos de 

projeto para o reservatório de 20 m de zona produtora de óleo. 

Figura I-3 - Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 15 anos de produção,   h=20 

m de zona produtora de óleo. 

 

De acordo com os resultados obtidos para 15 anos de projeto presentes na Figura I-3, 

observa-se que o título do vapor foi a variável que desempenhou uma influência estatística 
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Figura I-4- a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=20 m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%)  em 5 

anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=20m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%) em 5 anos 

negativa mais relevante ao final dos 15 anos de projeto na Eficiência Térmica - Eh. Indicando 

que o aumento deste parâmetro pode significar uma menor fração de calor remanescente 

presente na rocha-reservatório em virtude de se ter uma maior perda de calor para as 

formações de topo e base e para o poço produtor. Além disso, maiores valores da vazão de 

injeção de vapor também resultaram estatisticamente em decréscimos na variável Eh. 

 

Anexo I.2. Curvas de superfície de resposta para o reservatório de 20 m de 

zona produtora de óleo 

 

Nas Figuras I-4, I-5 e I-6 são apresentadas as análises das superfícies de respostas da 

variável Eficiência Térmica em função dos parâmetros operacionais Qinj(t/dia), X(%) e c(%) 

para 5, 10 e 15 anos de injeção de vapor no reservatório de 20 m de zona produtora de óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se observar os resultados presentes na Figura I-4 (a e b) verifica-se que para cinco 

anos de injeção de vapor a região onde se obteve estatisticamente os melhores resultados na 

Eficiência Térmica (Eh) para a combinação de variáveis entre o título de vapor (X(%)) e a 

vazão de injeção (Qinj) situa-se em valores máximos para Qinj. A variável X(%) não 

desempenhou influência positiva relevante nesta combinação. Com relação a combinação 

entre a variável Qinj e c(%), observa-se que o nível de vazão máximo - Qinj (+1)  
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desempenhou influência positiva na Eficiência Térmica (Eh) para 5 anos de projeto. Nesta 

análise, a variável c(%) desempenhou uma influência positiva discreta, indicando que quando 

se utilizou o intervalo mínimo de completação entre os poços injetores e produtores houve 

melhorias na Eficiência Térmica para 5 anos de simulação. 

 

Na Figura I-5 estão apresentados os resultados para a análise da superfície de resposta 

durante 10 anos de injeção contínua de vapor para o reservatório de 20 m de zona produtora 

de óleo. 

Figura I-5- a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=20 m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%)  

em 10 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=20 m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh 

(%) em 10 anos. 

 

 

Analisando os resultados obtidos na Figura I-5, observa-se que, estatisticamente, os 

resultados da variável resposta Eh em função dos parâmetros de entrada X(%) e Qinj (Figura – 

I-5- a) foi verificado que a região ótima  da combinação entre o título e a vazão de injeção foi 

encontrada quando se trabalhou com nível mínimo (-1) da variável Qinj e X(%), assim, neste 

caso, as respostas positivas na Eficiência Térmica (Eh) estiveram relacionados a menores 

níveis de título (X(%)) e vazão de injeção de vapor (Qinj). Isto pode significar menores perdas 

de calor e, portanto, uma maior Eficiência Térmica do método para o reservatório de 20 m no 

período de 10 anos de simulação.  Analisando a Eh em função da combinação dos parâmetros 

operacionais (c(%)) e Qinj (Figura I-5- b) foi observado que a completação dos poços 

injetores e produtores desempenharam influência positiva na Eficiência Térmica do método, 
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mais especificamente quando se trabalhou com menores valores de c(%). Isto também foi 

observado para a variável Qinj durante o tempo de simulação de 10 anos. 

A Figura I-6 apresenta a análise das curvas de superfície de resposta para 15 anos de 

projeto para o reservatório de 20m de zona produtora de óleo. 

Figura I-6 - a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=20m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%)  

em 15 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=20m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh 

(%) em 15 anos. 

 

 

Ao se analisar os resultados provenientes das Figura I-6-a e I-6-b , após a interação 

entre os parâmetros de entrada título de vapor (X(%)) e a vazão de injeção (Qinj) foi 

observado que os valores estatisticamente relevantes da influência destes parâmetros na 

Eficiência Térmica (Eh) situaram-se nos níveis mínimos (-1) para ambos. O mesmo resultado 

também foi verificado, com relação à interação entre a completação dos poços injetores e 

produtores (c(%)) e da vazão de injeção (Qinj) na Eficiência Térmica do método. Desta 

forma, os melhores valores de Eficiência Térmica estiveram na região de influência dos níveis 

mínimos destes dois últimos parâmetros de entrada. 

 

A seguir serão descritos os resultados para a análise da Eficiência Térmica em um 

reservatório de 30 m de zona produtora de óleo. 
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Anexo II. Análise da eficiência térmica para reservatórios de 30 m de 

zona produtora de óleo 

 

Na Tabela II-1 estão apresentados os resultados das 27 simulações para o reservatório 

de 30 m de zona produtora de óleo. 

Tabela II-1 - Resultados das simulações da Eh para o reservatório de 30m de espessura de zona 

produtora de óleo. 

Casos Qinj (t/dia) X(%) c(%) Eh (5 anos) Eh (10 anos) Eh (15 anos) 

1 35 25 50 75,42 69,12 54,88 

2 35 25 70 74,88 68,50 54,09 

3 35 25 100 73,66 67,40 52,76 

4 35 50 50 75,00 66,98 50,78 

5 35 50 70 74,44 66,07 49,64 

6 35 50 100 73,29 65,46 46,82 

7 35 75 50 75,30 56,66 49,93 

8 35 75 70 74,75 55,96 48,59 

9 35 75 100 73,77 55,43 47,22 

10 40 25 50 75,74 69,79 52,19 

11 40 25 70 75,16 68,84 50,88 

12 40 25 100 73,89 65,97 48,83 

13 40 50 50 75,37 58,9 50,02 

14 40 50 70 74,73 58,19 48,63 

15 40 50 100 73,55 56,33 45,49 

16 40 75 50 75,58 55,92 50,05 

17 40 75 70 74,90 55,00 48,17 

18 40 75 100 74,03 54,27 46,10 

19 45 25 50 76,05 65,51 51,04 

20 45 25 70 75,39 65,22 49,33 

21 45 25 100 74,11 62,25 46,97 

22 45 50 50 75,67 56,57 49,99 

23 45 50 70 74,91 55,72 48,29 

24 45 50 100 73,73 53,56 45,21 

25 45 75 50 72,36 55,81 50,04 

26 45 75 70 72,04 54,59 47,80 

27 45 75 100 71,41 53,55 45,38 
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Da mesma forma que para as espessuras anteriores, a partir dos resultados obtidos na 

Tabela 1, foram realizadas analises da Eficiência Térmica em função dos parâmetros título de 

vapor (X(%)), vazão de injeção (Qinj) e completação dos poços injetores e produtores (c(%)). 

Estas análises foram obtidas também por meio de gráficos de Pareto e curvas de superfície de 

resposta. Os valores destacados na cor verde foram utilizados para a o estudo da variação da 

vazão a partir do breakthrough de vapor. As análises a seguir, são referentes a espessura de 30 

m de zona produtora de óleo. 

 

Anexo II.1. Gráficos de Pareto para o reservatório de 30 m de zona 

produtora de óleo 

 

A Figura II-1 apresenta os resultados referentes à análise do gráfico de Pareto para o 

reservatório de 30 m de zona produtora durante os cinco primeiros anos de projeto. 

Figura II-1 - Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 5 anos de produção, h=30 

m de zona produtora de óleo. 

 

De acordo com os resultados da Figura II-1, para o reservatório de 30 m de zona 

produtora de óleo, o parâmetro que estatisticamente exerceu maior influência negativa na 

variável resposta Eficiência Térmica foi a completação dos poços injetores e produtores 
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(c(%)). Além disso, combinação linear entre a vazão de injeção (Qinj) e o título do vapor 

injetado (X(%)) desempenhou influência negativa bastante significativa. Por outro lado, a 

combinação linear e quadrática da vazão de injeção e do título, bem como a combinação 

quadrática e linear destas mesmas variáveis desempenharam estatisticamente respostas 

positivas na Eficiência Térmica do método. Ressalta-se também que o efeito quadrático da 

vazão de injeção resultou em uma resposta positiva na Eficiência Térmica do método, 

enquanto que o seu efeito linear resultou em uma resposta estatisticamente negativa. O 

parâmetro de completação dos poços injetores e produtores resultou estatisticamente em 

respostas negativas na Eficiência Térmica do Método para cinco anos de injeção contínua de 

vapor. 

 

Na Figura II-2 são apresentados os resultados estatísticos da influência dos parâmetros 

operacionais da vazão de injeção, título de vapor e completação dos poços injetores e 

produtores para 10 anos de injeção contínua de vapor em um reservatório de 30 m de zona 

produtora de óleo. 

Figura II-2- Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 10 anos de produção, h=30 

m de zona produtora de óleo. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura II-2, o parâmetro operacional que 

desempenhou estatisticamente maior influência na Eficiência Térmica foi o título do vapor 
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injetado (X(%)). Desta forma, a análise dos resultados mostrou que maiores valores deste 

parâmetro significaram respostas negativas nesta variável resposta (Eh). Além disso, para o 

reservatório de 30 m de zona produtora de óleo e em 10 anos de produção, os resultados da 

análise estatística também mostraram que maiores vazões de injeção de vapor também 

resultaram em respostas negativas na Eficiência Térmica do Método.  

 

A combinação linear e quadrática entre a vazão de injeção de vapor e o título, bem 

como o efeito linear da completação dos poços injetores e produtores resultaram em uma 

resposta estatisticamente negativa na eficiência térmica do método. A combinação entre a 

vazão de injeção e o título de vapor, ambas quadráticas e o efeito quadrático do título também 

resultaram em respostas estatísticas negativas na Eficiência Térmica. Por outro lado, o efeito 

da combinação linear da vazão de injeção com o efeito quadrático do título de vapor resultou 

em respostas estatisticamente positivas na variável resposta Eficiência Térmica. 

 

A Figura II-3 apresenta os resultados referentes à análise do gráfico de Pareto para 15 

anos de projeto em um reservatório de 30 m de zona produtora de óleo. 

Figura II-3- Diagrama de Pareto para a análise da variável resposta Eh em 15 anos de produção, h=30 

m de zona produtora de óleo. 
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Os resultados das análises do gráfico de Pareto da Figura II-3 para 15 anos de projeto 

presentes na Figura II-3 mostraram que as variáveis completação dos poços injetores e 

produtores, título de vapor e vazão de injeção de vapor todas sob o efeito linear 

desempenharam influências estatisticamente negativas na Eficiência Térmica do método. 

Entretanto, a combinação dos efeitos lineares da vazão de injeção e do título de vapor, bem 

como a combinação do efeito linear da vazão e o quadrático do título de vapor resultaram em 

respostas positivas na variável Eh durante os 15 anos de projeto. O efeito quadrático do título 

de vapor e a combinação linear da vazão de injeção de vapor e da completação dos poços 

injetores e produtores, além do efeito quadrático da vazão de injeção forneceram respostas 

negativas na Eficiência Térmica do método. 

 

Anexo II.2. Curvas de superfície de resposta para o reservatório de 30 m de 

zona produtora de óleo 

 

As Figuras II-4, II-5 e II-6 são referentes às análises das superfícies de respostas da 

variável Eficiência Térmica em função dos parâmetros operacionais Qinj(t/dia), X(%) e c(%) 

para 5, 10 e 15 anos de injeção de vapor. 

 

Figura II-4 - a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=30m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%) 

em 5 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=30m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%) 

em 5 anos. 
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As curvas de superfície de resposta para cinco anos de simulação numérica 

apresentadas nas Figuras II-4-a e II-4-b mostraram que, para a combinação entre os 

parâmetros operacionais título de vapor (X(%)) e vazão de injeção (Qinj) (Figura – II-4-a), a 

região de maior influência para a vazão de injeção está situada no nível máximo (+1) da 

análise realizada, correspondente a vazão de 45t/dia. Com relação ao título de vapor (X(%)), 

houve uma maior influência para valores menores deste parâmetro (-1) na Eficiência Térmica 

do método - Eh. Ao se analisar a combinação dos parâmetros da vazão de injeção e da 

completação dos poços (Figura – II-4 – b), observou-se que o nível máximo (+1) de Qinj 

(t/dia) desempenhou maior influência na Eficiência Térmica do método, ao passo que o 

intervalo de completação (c(%)) correspondente ao nível mínimo(c(%)=50 ou 15 m) foi 

positivamente mais relevante na melhoria da quantidade de calor remanescente do óleo 

porque contribuiu para a diminuição das perdas de calor durante este período. 

 

Figura II-5- a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=30m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%)  

em 10 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=30m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%) 

em 10 anos. 

 

   

Os resultados apresentados nas Figuras II-5-a e II-5-b mostraram que para 10 anos de 

simulação a Eficiência Térmica (Eh) foi melhorada quando se trabalhou com intervalo de 

vazão de injeção (Qinj) e título de vapor (X(%)) em seus valores mínimos (X(%)=25). Neste 

caso, ao se trabalhar com a combinação de menores quatidades de energia na forma de título e 

de vazão de vapor houve menores perdas associadas desta energia para as camadas de topo e 
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base além de um retardamento na produção de calor em direção aos poços produtores. Por 

outro lado, a análise obtida de Eh em função de Qinj e de c(%) indicou que melhorias na 

Eficiência Térmica foram obtidas quando valores menores de Qinj foram utilizados (nível -1), 

ao passo que para a o parâmetros c(%) a região de influência deste parâmetro na Eficiência 

Térmica do método foi abrangente para os todos os intervalos analisados, sendo mais 

acentuada para os intervalos de -1 a 0. 

 

Figura II-6 - a) Interação entre X(%) e Qinj (t/dia) para h=30m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%)  

em 15 anos; b) Interação entre c(%), e Qinj (t/dia) para h=30m. Resposta: Eficiência Térmica – Eh (%) 

em 15 anos. 

 

   

 Para 15 anos de simulação, a análise da Eficiência Térmica - Eh para o reservatório de 

30 m de zona produtora de óleo em função da combinação do parâmetros operacionais X(%) e 

Qinj mostrou que a utilização destes em seus níveis mínimos (-1) tanto para o título como 

para a vazão de injeção teve influência positiva na melhoria da  variável resposta Eh ao final 

dos 15 anos de projeto. Já para a combinação entre Qinj e c(%) a região de influência na 

melhoria na variável Eh situou-se também nos níveis mínimos e, para o caso da vazão de 

injeção, houve respostas positivas na melhoria da variável Eh para vazões maiores de injeção 

de vapor. 
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Anexo III. Análise da eficiência térmica e do fator de recuperação para 

reservatórios de 20 m de zona produtora de óleo 

Anexo III.1. Reservatório de 20 m de zona produtora de óleo 

 

A Figura III-1 apresenta os resultados das simulações numéricas referentes a análise 

do Fator de Recuperação e da Eficiência Térmica para o reservatório de 20 m de zona 

produtora de óleo. Nestas simulações o breakthrough do vapor foi de 10 anos para a vazão de 

injeção inicial (até antes do breakthrough de vapor) de 25 t/dia. 

 

Figura III-1- Gráficos da Fr vs tempo e Eh vs tempo para vazões variadas a partir do tempo de 

breakthrough (10º), h=20 m. 

 

 

Os resultados apresentados na Figura III-1 mostram que, do ponto de vista da análise 

do Fator de Recuperação em função da vazão de injeção antes e após o breakthrough, não se 

observou melhoria significativas no incremento da quantidade de óleo em relação a 
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manutenção da vazão de injeção constante do início ao fim do projeto. De acordo com os 

resultados presentes na Tabela III-1, o maior incremento no Fator de Recuperação foi de 1,8 

% para a vazão de injeção de 10 t/dia. Isto pode ter ocorrido devido à chegada tardia do 

vapor ao poço produtor, que só aconteceu no nono ano de projeto. A Figura III-2 apresenta 

os resultados para os últimos três anos de simulação. 

Figura III-2 – Fr vs tempo para os três últimos anos de projeto. 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura III-2, verificou-se que houve uma 

discreta melhoria na Fração de óleo recuperada quando se variou a vazão a partir do 

breakthrough que, neste se deu a partir do décimo ano de simulação. As vazões de 5, 10 e 15 

t/dia apresentaram praticamente o mesmo valor no Fator de Recuperação (FR=83,13%). 

 

Com relação aos resultados obtidos para a Eficiência Térmica, é possível concluir que 

houve, a partir do 10° ano de projeto, uma redução na quantidade de calor remanescente na 

rocha-reservatório proveniente da diminuição da quantidade de calor injetado em virtude de 

decréscimos na vazão de injeção de vapor. Conforme discutido anteriormente, uma menor 

quantidade de calor injetado pode significar reduções nos gastos energéticos associados ao 
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método de injeção contínua de calor. Desta forma, a redução, ou mesmo, interrupção da vazão 

de injeção de calor pode auxiliar no melhor gerenciamento da quantidade de vapor gasta 

durante os 15 anos de projeto. 

 

 A Figura III-3 apresenta os resultados das análises realizadas da Fração de óleo 

recuperada e da Eficiência Térmica, ambas em função do tempo e com variação das vazões de 

injeção a partir o breakthrough considerado no 8º ano de simulação com vazão no ínicio da 

simulação de 30 t/dia. 

 

Figura III-3- Gráficos da Fr vs tempo e Eh vs tempo para vazões variadas a partir do tempo de 

breakthrough (8º), h=20 m. 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura III-3, houve melhorias na Fator 

de Recuperação quando se variou a vazão de injeção a partir do breakthrough  que 

aconteceu no 8° ano de simulação. Estas melhorias no Fator de Recuperação variaram entre 

4,4 e 1,3% (Tabela III-1) para as vazões de 10t/dia e 25t/dia respectivamente. 
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Para a Eficiência Térmica, os resultados obtidos das simulações de injeção de vapor 

para o reservatório de espessura de 20 m e vazão de injeção inicial de 30 t/dia mostraram 

que, a partir do 8° de projeto, começou a haver uma queda acentuada na Eficiência Térmica, 

mesmo para o caso onde se manteve a vazão inalterada (Qinj=30t/dia) do início ao fim do 

projeto. Esta queda torna-se ainda mais acentuada com a variação desta vazão de injeção 

para valores que variam desde 0 até 25t/dia. Conforme ocorre a diminuição da vazão de 

injeção a partir do breakthrough, a quantidade de calor remanescente acumulado é reduzida 

fazendo com que a Eficiência Térmica do método no final dos 15 anos também seja menor. 

Por outro lado, menos calor está sendo necessário para recuperar mais óleo no reservatório 

(Tabela III-1) e desta forma, isto acaba contribuindo para uma melhoria na viabilidade 

técnico-econômica do método, desde que sejam mantidas condições de pressão e 

temperatura adequadas ao processo de injeção de vapor. 

 

Na Figura III-4 podem ser visualizados resultados das simulações numéricas para o 

reservatório de 20 m de zona produtora de óleo, com vazão de 35 t/dia para o breaktrhough 

que ocorre a partir do sétimo ano de projeto. 

Figura III-4-Gráficos da Fr vs tempo e Eh vs tempo para vazões variadas a partir do breakthrough (7º), 

h=20 m. 
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A análise das curvas da Fração de óleo recuperada   presentes na Figura III-4 em 

função do tempo e das vazões de injeção de vapor mostraram um incremento da recuperação 

de óleo ao final dos 15 anos de projeto quando se variou a vazão. De acordo com os 

resultados obtidos nesta figura e na Tabela III-1 o maior ganho obtido em termos 

percentuais após o breakthrough de 6,6 % para a vazão de injeção de 5t/dia, enquanto que o 

menor foi de 1,2 % quando se injetou 30t/dia. 

 

Os resultados do estudo da Eficiência Térmica para o caso onde o breakthrough se deu 

a partir do sétimo ano de projeto mostraram novamente uma diminuição em seu valor ao 

longo do tempo e que se tornou mais acentuada entre o sexto e sétimo ano. À medida em 

que houve a redução da vazão de vapor injetado no sétimo ano de simulação, a quantidade 

de calor acumulado no reservatório também se reduz e, com isso, a fração de calor 

remanescente acumulada no reservatório também se reduz, fazendo com que a Eficiência 

Térmica do método seja reduzida. Entretanto, é importante ressaltar que as perdas de calor 

tanto para as formações adjacentes como para o poço produtor também são reduzidas.  

 

A Tabela III-1 apresenta os resultados dos ganhos no Fator de Recuperação para o 

reservatório de 20 m de zona produtora após as modificações de vazão de injeção de vapor 

durante o tempo de breakthrough de vapor. 

Tabela III-1 - Valores do ganho do Fator de Recuperação em pontos percentuais após o tempo de 

breakthrough de vapor para o reservatório de 20 m de espessura. 

Qinj (t/dia) ΔFR (Ganho para tb=10 

anos) em p.p 

ΔFR (Ganho para tb=8 

anos) em p.p 

ΔFR (Ganho tb=7 

anos) em p.p 

0 0,8 2,9 4,8 

5 1,6 4,3 6,6 

10 1,8 4,4 6,5 

15 1,5 3,7 5,5 

20 0,8 2,6 4,1 

25 - 1,3 2,6 

30 - - 1,2 

  

De acordo com os resultados da Tabela III-1 para o reservatório de 20 m de zona 

produtora de óleo, ao se trabalhar com a variação da vazão em valores menores após o 
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breakthrough do vapor verificou-se um ganho no Fator de Recuperação de óleo que variou 

desde 0,8 % até 6,6 %. 

 

Os resultados a seguir são referentes à Fração de óleo recuperado, Eficiência Térmica 

e tempo de breakthrough de vapor para o reservatório de 30 m de zona produtora de óleo. 

 

Anexo III.2. Reservatório de 30 m de zona produtora de óleo 

 

A Figura III-5 apresenta os resultados da Fração de óleo recuperada e da Eficiência 

Térmica como funções do tempo e das vazões de injeção de vapor para o reservatório de 30 m 

de zona produtora de óleo. 

Figura III – 5- Gráficos da Fr vs tempo e Eh vs tempo para vazões variadas a partir do tempo de 

breakthrough (8º), h=30 m. 

 

De acordo com os resultados da Fração de óleo recuperada em função do tempo para o 

reservatório de 30 m de zona produtora de óleo (Figura III-5), observa-se que não houve um 

incremento no Fator de Recuperação de óleo no final dos 15 anos de projeto. Pelo contrário, à 
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medida em que se diminuiu a vazão a partir do breakthrough houve decréscimos no Fator de 

Recuperação de óleo conforme pode ser visualizado na Figura III-6. 

Figura III-6-  Fr em função do tempo para os cinco últimos anos de simulação para o reservatório de 

30 m de zona produtora de óleo, tb= 8º ano. 

 

É possível que este decréscimo no Fator de Recuperação para este caso esteja 

relacionado ao fato de já se estar trabalhando com VPIs relativamente baixos (2,37) e, desta 

forma, os efeitos da variação da temperatura no meio poroso em direção ao poço produtor não 

tenham sido tão afetados ao se variar a vazão. Além disso, pode-se inferir que a perda de calor 

para as formações adjacentes não tenha sido tão elevada para este tipo de reservatório (mais 

espessos do que aqueles mais delgados – 10 e 20 m), por isso o ajuste da vazão a partir do 

breakthrough de vapor não foi tão bem sucedido. Portanto, como menos vapor foi perdido, o 

ajuste na vazão para valores menores a partir do breakthrough de vapor não se mostrou mais 

eficiente para esta situação. 

   

Semelhante aos modelos anteriormente analisados (10 m e 20 m), com relação a 

Eficiência Térmica do reservatório de 30 m de zona produtora de óleo, os resultados 

mostraram que, ao se diminuir a quantidade de vapor injetado e, portanto, de calor acumulado 

no meio poroso, houve diminuições na Eficiência Térmica do método porque menos calor 
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remanescente acumulado esteve disponível na rocha-reservatório após o breakthrough de 

vapor no poço produtor. 

A Figura III-7 apresenta os resultados referentes às Frações de óleo recuperadas e da 

Eficiência Térmica, ambas obtidas para o caso onde a vazão de injeção inicial foi de 40 t/dia 

até o tempo de breakthough de vapor (7º ano de simulação). 

Figura III-7 – Gráficos da Fr vs tempo e Eh vs tempo para vazões variadas a partir do tempo de 

breakthrough (7º), h=30m. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que a melhoria para o reservatório 

de 30 m de zona produtora de óleo, quando se variou vazão de injeção a partir do tempo de 

breakthough do vapor a partir do 7º (Figura III-7) foi pouco significativa para este caso. Isto 

provavelmente está associado ao fato de que, neste caso, o volume poroso injetado antes da 

alteração das vazões, já era relativamente baixo (VPI=2,50), quando comparado aos 

reservatórios mais delgados (10 e 20 m). Desta forma, houve pouca perda de calor para as 

formações adjacentes e, ao se variar a vazão de injeção, diminuindo-a a partir do tempo de 

breakthrough o ganho substancial no Fator de Recuperação foi pouco significativo porque a 

melhoria na Fração de óleo recuperada obtida ao se minimizar as perdas de calor para as 
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formações adjacentes que poderia ser obtida ao se direcionar mais calor para o banco de óleo 

ficou prejudicada. 

 

A Figura III-8 apresenta os mesmos resultados obtidos que o da Figura III-7 para a 

Fração de óleo recuperada, entretanto, apresentados para os três últimos anos de simulação, de 

modo que se possa visualizar melhor as os ganhos obtidos com as alterações realizadas na 

vazão de injeção. 

Figura III-8- Fr em função do tempo para os cinco últimos anos de simulação para o reservatório de 30 

m de zona produtora de óleo, tb=7º ano. 

 

Segundo os resultados obtidos na Figura III-8 pode-se comprovar que o melhor 

resultado obtido foi aquele onde se variou a vazão de injeção a partir do breakthrough para 30 

t/dia. Entretanto, este resultado está muito próximo daquele onde foi mantida a mesma vazão 

de injeção de vapor do início ao fim da simulação (40 t/dia durante os 15 anos de simulação). 

 

Ao se analisar os resultados obtidos na Figura III-7, mas agora em termos de 

Eficiência Térmica, pode-se observar que para o caso onde o breakthrough de vapor se deu a 

partir do sétimo ano de projeto mostrou novamente uma diminuição da Eficiência Térmica ao 
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longo do tempo e que à medida em que houve a redução da vazão de vapor injetado no sétimo 

ano de simulação, a quantidade de calor acumulado no reservatório também se reduz e, com 

isso, a fração de calor remanescente acumulada no reservatório também diminui, fazendo com 

que a Eficiência Térmica do método seja reduzida. Entretanto, é importante ressaltar que as 

perdas de calor tanto para as formações adjacentes como para o poço produtor também são 

reduzidas, quando se diminui a vazão de injeção de vapor a partir do breakthrough. 

Contribuindo, portanto, para a diminuição dos gastos energéticos associados ao método. 

 

A Figura III-9 apresenta os resultados da Fração de óleo recuperada em função do 

tempo de simulação quando houve variação da vazão de injeção a partir do breakthrough no 

sexto ano de projeto. 

Figura -III-9- Gráficos da Fr vs tempo e Eh vs para vazões variadas a partir do tempo de breakthrough 

(6º), h=30m. 

 

 

A análise dos resultados presentes na Figura III-9 mostrou que houve pouca influência 

na resposta da Fração de óleo recuperada quando se alterou a vazão de injeção a partir do 

tempo de breakthrough, que neste caso, se deu partir do 6º ano. 
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Com o objetivo de se verificar quais resultados foram, discretamente, melhores, a 

Figura III-10 apresenta os resultados das análises para os quatro últimos anos de simulação. 

 

Figura III-10- Fr em função do tempo para os quatro últimos anos de simulação para o reservatório de 

30 m de zona produtora de óleo, tb=6º ano. 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura III-10, observou-se a alteração 

que produziu o melhor resultado, ainda que de forma bastante modesta, foi aquele onde a 

vazão foi variada para 25t/dia a partir do tempo de breakthrough de vapor do sexto ano. É 

importante observar também que este resultado está bastante próximo daqueles onde as 

vazões foram de 30, 35 e 40 t/dia. Da mesma forma que para os resultados da Figura III-7, 

pode-se inferir que ocorreu pouca perda de calor para as formações adjacentes antes de se 

reduzir a vazão a partir do breakthough de vapor. Desta forma, ao se variar a vazão de 

injeção, diminuindo-a a partir deste tempo, o ganho substancial no Fator de Recuperação foi 

de pouca relevância. Assim, a melhoria na Fração de óleo recuperada obtida ao se minimizar 

as perdas de calor para as formações adjacentes que poderia ser obtida ao se direcionar mais 

calor para o banco de óleo ficou comprometida. 
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Analisando a Figura III-9, os resultados do estudo da Eficiência Térmica para o caso 

onde o breakthrough de vapor se deu a partir do sexto ano de projeto mostraram uma 

diminuição da Eficiência Térmica ao longo do tempo e que se tornou mais acentuada entre o 

quarto e quinto ano. A proporção que houve a redução da vazão de vapor injetado no sexto 

ano de simulação, a quantidade de calor acumulado no reservatório também se reduziu e, 

devido a isso, a fração de calor remanescente acumulada no reservatório também foi 

diminuída, fazendo com que a Eficiência Térmica do método seja reduzida. Por outro lado, é 

importante ressaltar que as perdas de calor tanto para as formações adjacentes como para o 

poço produtor também foram amenizadas.  

 

A Tabela III-2 apresenta os valores dos possíveis ganhos obtidos quando se variou a 

vazão de vapor a partir do breakthrough para os três níveis de vazão estudados: 35, 40 e 45 

t/dia antes do breakthrough e que foram variados desde então. 

 

Tabela III-2 - Valores do ganho do Fator de Recuperação em pontos percentuais após o tempo de 

breakthrough de vapor para o reservatório de 30m de espessura. 

Qinj 

(t/dia) 

ΔFR (Ganho para 

tb=8 anos) em p.p 

ΔFR (Ganho para 

tb=7 anos) em p.p 

ΔFR (Ganho tb=6 

anos) em p.p 

0 -3,0 -2,1 -1,1 

5 -2,6 -1,3 0,4 

10 -1,9 -0,5 1,3 

15 -1,3 0,1 1,8 

20 -0,8 0,4 2,0 

25 -0,5 0,5 2,0 

30 -0,2 0,5 1,8 

35 - 0,3 1,3 

40 - - 0,6 

 

Conforme pode ser observado na Tabela III-2 e de acordo com o que foi explicado em 

parágrafos anteriores, as melhorias obtidas foram pouco significativas no Fator de 

Recuperação de óleo, sendo o melhor resultado obtido aquele cuja vazão de injeção foi 

alterada de 45 t/dia para 20 t/dia ou 25 t/dia.  
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Anexo IV. Analíse da influência da condutividade térmica e da capacidade 

calorífica das formações adjacentes na Eficiência Térmica da injeção de 

vapor 

 

As análises são referentes ao estudo do comportamento da Eficiência Térmica do 

método de injeção de vapor quando as variáveis condutividade térmica e capacidade calorífica 

das formações adjacentes (topo e base) a zona produtora de óleo. Os valores utilizados para a 

condutividade térmica foram obtidos a partir da pesquisa de GURGEL (2009). Conforme 

observado na Tabela IV-1 foi realizado um planejamento experimental de 27 simulações com 

os valores escolhidos para a condutividade térmica e capacidade calorífica 

 

Tabela IV-0-1 – Condutividade térmica, capacidade calorífica e espessura da zona produtora de óleo 

para três níveis de análise (mínimo:-1, médio:0 e máximo:1) 

Níveis -1 0 1 

Condutividade térmica [Btu/(m dia °F)] 54,61 78,74 188,9 

Capacidade calorífica – Cp [Btu/(ft
3
 ºF)] 35 70 105 

Espessura – h (m) 10 20 30 
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As Figuras de IV-1 à IV-6 apresentam os resultados da análise da Eficiência Térmica 

em função da condutividade térmica e da capacidade calorífica para três valores de espessura 

de zona produtora de óleo conforme descrito na Figura IV-1. 

Figura IV-1 - Análise da Eficiência Térmica para três valores de condutividade térmica das camadas 

adjacentes - h=10 m 
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Figura IV-2 - Análise da Eficiência Térmica para três valores de capacidade calorífica das formações 

adjacentes– h=10 m 

 

 

Figura IV-3 – Análise da Eficiência Térmica para três valores de condutividade térmica das camadas 

adjacentes h=20 m 
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Figura IV-4 Análise da Eficiência Térmica para três valores de capacidade calorífica das formações 

adjacentes – h=10 m 

 

 

Figura IV-5 Análise da Eficiência Térmica para três valores de condutividade térmica das camadas 

adjacentes – h=20 m 
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Figura IV-6 Análise da Eficiência Térmica para três valores de capacidade calorífica das formações 

adjacentes – h=30 m 

 

 

De acordo com as Figuras de IV-1 a IV-6, na análise da Eficiência Térmica, quando se 

variou a condutividade térmica e a capacidade calorífica das camadas adjacentes associadas às 

três espessuras de zona produtora de óleo (10 m, 20 m e 30 m), foi observado que formações 

adjacentes à zona produtora de óleo, com valores elevados de condutividade térmica, 

estiveram relacionadas a menores valores de Eficiência Térmica durante todo o tempo de 

simulação. Isto pode ser devido ao fato de que quanto maior for o valor da condutividade 

térmica destas camadas, maior será a capacidade que ela possui de conduzir o calor cedido da 

rocha-reservatório e, desta forma, ocorre a diminuição da quantidade de calor remanescente 

do meio poroso contendo óleo e água.  

 

Por outro lado, os resultados da Eficiência Térmica obtidos quando se variou a 

capacidade calorífica volumétrica das formações adjacentes também mostraram que valores 

elevados deste parâmetro nas formações adjacentes resultaram na diminuição da Eficiência 

Térmica do método. Este comportamento pode estar associado a maior quantidade de calor 

que a formação portadora de hidrocarbonetos absorveu para variar a sua temperatura, 

portanto, requerendo mais calor remanescente da formação. Uma vez que mais calor 

remanescente foi retirado da formação, a Eficiência Térmica do método foi reduzida. 


