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RESUMO 

Os óleos pesados são mais difíceis de serem extraídos, necessitando da aplicação de métodos 

especiais de recuperação para possibilitar sua produção. A recuperação desse tipo de óleo pode 

ser incrementada por intermédio de processos térmicos, que consistem basicamente em 

aumentar a temperatura, reduzindo a viscosidade do óleo e melhorando o seu escoamento. O 

processo de Drenagem Gravitacional Assistida por Vapor, SAGD (do inglês “Steam-Assisted 

Gravity Drainage”), é um método já conhecido, provado e utilizado com sucesso em campos 

ao redor do mundo. A Combustão In-Situ é outro método térmico bastante consolidado. 

Buscando aperfeiçoar o SAGD, unindo as vantagens deste com os da Combustão In-Situ, foi 

proposto um novo método denominado “SAGDOX” (do inglês “Steam-Assisted Gravity 

Drainage with OXygen addition”), patenteado pela Nexen Inc., em 2013. O SAGDOX consiste 

basicamente em utilizar a estrutura de poços do SAGD, e injetar ar através de um poço injetor 

vertical, a fim de melhorar a recuperação do óleo. O método está atualmente em estágio de 

desenvolvimento, com experimentos laboratoriais e em testes de modelos físicos, não contando 

ainda com testes em campo ou poços-piloto. Nesse trabalho foi realizado um estudo paramétrico 

do processo SAGDOX aplicado a um reservatório homogêneo contendo óleo pesado, com 

características do nordeste brasileiro. Os experimentos foram realizados através do simulador 

computacional STARS, da Computer Modelling Group, considerando-se um tempo de projeto 

de 20 anos. Foi realizado um planejamento experimental e analisada a produção acumulada de 

óleo quando submetido a diferentes valores para os seguintes parâmetros operacionais: vazão 

de injeção de vapor, vazão de injeção de ar, distância entre os poços horizontais, distância do 

poço injetor de ar e completação do poço injetor de ar. A análise de sensibilidade indicou que 

todos os parâmetros foram estatisticamente significativos, com a distância entre os poços 

horizontais sendo o parâmetro mais influente. Injetar oxigênio puro, ao invés de ar, resultou em 

maiores fatores de recuperação (FR) para os casos analisados. O processo SAGDOX atingiu 

menores fatores de recuperação quando comparado ao SAGD tradicional, mas mostrou poder 

antecipar a produção de óleo. 

Palavras-chave: SAGDOX. SAGD. Injeção de vapor. Combustão in-situ. Métodos térmicos 

de recuperação. Simulação numérica de reservatórios. 
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ABSTRACT 

Heavy oil is more difficult to be extracted, it requires the application of enhanced oil recovery 

(EOR) processes in order to be produced. The recovery of this type of oil can be improved by 

thermal processes, that consist in elevating the temperature, causing oil viscosity reduction, 

allowing it to flow better. The Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD) is a well-known 

method, proved and successfully used around the world. In-situ combustion is another thermal 

process well consolidated. In order to improve SAGD performance, In-Situ combustion 

advantages were mixed with SAGD’s, proposing a new process called Steam-Assisted Gravity 

Drainage with Oxygen addition (SAGDOX), by Nexen Inc., in 2013. SAGDOX basically 

consists in using the wells structure of SAGD, and add a vertical air injector well, aiming to 

increase oil recovery. The process is in development stage, with laboratory experimentation and 

physical model tests, with no field testing or pilots yet. In this paper, it was developed a 

parametric study of SAGDOX process applied to a heavy oil reservoir, with characteristics from 

Northeast Region of Brazil. Experiments were conducted using STARS software, a thermal 

reservoir simulator by Computer Modelling Group, and the project total time was considered 

20 years. Experiments were planned using Design of Experiments, and cumulative oil 

production was analyzed for different values for the following operational parameters: steam 

injection rate, air injection rate, distance between horizontal wells, distance of air injection well 

and air injector well completion. Sensibility analysis indicated that all parameters were 

statistically significant, being the distance between horizontal wells the most influent 

parameter.  Further results indicated that is better to inject pure oxygen, instead of air, leading 

to higher oil recovery factors. The SAGDOX process reached lower oil recovery factors when 

compared to traditional SAGD but showed that it can anticipate oil production. 

Keywords: SAGDOX; SAGD; steam injection; in-situ combustion; thermal recovery; reservoir 

simulation. 
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 Introdução  

Existem reservas de óleos pesados relativamente grandes ao redor do mundo. Apesar de 

apresentar maiores empecilhos para ser extraído, sua exploração torna-se cada vez mais 

importante à medida em que reservatórios contendo óleos mais leves vão sendo depletados. 

Para a produção de óleos pesados a utilização de métodos convencionais de recuperação 

não é recomendada devido à sua alta viscosidade dificultar seu movimento no meio poroso, 

deixando o fluido injetado passar direto para o poço produtor, resultando em baixa eficiência. 

A recuperação desse tipo de óleo pode ser incrementada através da aplicação de processos 

térmicos, que consistem basicamente em fornecer energia ao sistema, aumentando a 

temperatura, que ocasiona redução da viscosidade, melhorando o escoamento do óleo e a sua 

produção (THOMAS, 2004). 

Os métodos térmicos mais comumente utilizados são a Injeção de Vapor e a Combustão 

In-Situ (SIS). Na injeção de vapor, o calor é gerado na superfície e transmitido ao reservatório 

através da injeção do vapor. E a Combustão In-Situ (CIS) consiste basicamente em injetar ar 

para iniciar e manter uma combustão dentro do reservatório, gerando calor no próprio 

reservatório. Ambos com o intuito de aumentar a temperatura do reservatório e do óleo 

reduzindo a sua viscosidade e facilitando o seu escoamento no meio poroso (ROSA, 2011) 

Com o desenvolvimento da tecnologia de perfuração direcional foi possível adotar 

novas estratégias ao introduzir a utilização de poços horizontais, possibilitando o surgimento 

de novos métodos de recuperação. 

A injeção de vapor, por exemplo, originou o processo de drenagem de óleo por 

diferencial gravitacional assistida por vapor (do inglês Steam-Assisted Gravity Drainage - 

SAGD), no qual são utilizados dois poços horizontais dispostos paralelamente, um poço injetor 

de vapor localizado na parte superior e um produtor abaixo dele, aproveitando a drenagem 

gravitacional (BUTLER, 1981) 

A Combustão In-Situ também foi aperfeiçoada utilizando a tecnologia direcional, dando 

origem a processos como o Toe-to-Heel Air Injection (THAI), que consiste em utilizar poços 
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horizontais como produtor e verticais como injetores de ar, e o processo de drenagem de óleo 

por diferencial gravitacional assistida com combustão (do inglês Combustion Assisted Gravity 

Drainage - CAGD), no qual tanto os poços produtores quanto os injetores são do tipo 

horizontal. 

A fim de buscar melhorar os resultados do SAGD foi proposto um método combinado 

denominado “SAGDOX” (do inglês Steam-Assisted Gravity Drainage with OXygen addition), 

patenteado pela Nexen Inc., em 2013. O SAGDOX busca unir as vantagens do SAGD com as 

da Combustão In-Situ, e consiste basicamente em injetar vapor e oxigênio para melhorar a 

produção do óleo (KERR e JONASSON, 2013). 

O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo paramétrico do processo SAGDOX em 

um reservatório homogêneo contendo óleo pesado, com características do nordeste brasileiro, 

por meio de simulações numéricas realizadas utilizando o módulo STARS, da Computer 

Modelling Group. Foi analisada a produção acumulada de óleo quando submetido a diferentes 

valores de parâmetros operacionais como: vazão de injeção de vapor, vazão de injeção de ar, 

distância entre poços e completação do poço injetor de oxigênio. 

A dissertação foi dividida em seis capítulos: o Capítulo I é a Introdução e apresenta uma 

ideia geral sobre o tema do trabalho; o Capítulo II trata dos Aspectos Teóricos, explicando 

conceitos importantes relacionados ao trabalho; o Capítulo III é o Estado da Arte, que destaca 

os principais estudos relacionados ao tema da pesquisa; o Capítulo IV contempla Materiais e 

Métodos, apresentando a metodologia, ferramentas e dados utilizados para a realização do 

trabalho; o Capítulo V trata dos Resultados e Discussões, apresentando os resultados obtidos 

na pesquisa e as respectivas discussões; e no Capítulo VI apresenta as Conclusões e 

Recomendações, baseadas na avaliação dos resultados. 
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Aspectos Teóricos 
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 Aspectos Teóricos 

Este capítulo apresenta os principais aspectos teóricos relacionados aos tópicos que 

foram essenciais para a compreensão e realização desse trabalho. 

 Viscosidade 

A viscosidade é uma propriedade dos fluidos caracterizada pela resistência ao 

escoamento que o fluido oferece quando sujeito a um esforço tangencial. Quanto maior a 

viscosidade maior é essa resistência. 

Os fluidos viscosos podem ser classificados de acordo com seu comportamento 

reológico. Um fluido é dito newtoniano quando sua viscosidade varia somente em função da 

variação de temperatura e pressão, como é o caso da água, do ar e do óleo. Já o fluido não-

newtoniano varia sua viscosidade com a magnitude da taxa de cisalhamento. Esse tipo de fluido 

é muito utilizado em operações de perfuração e completação de poços (ROCHA, 2011). 

Nos líquidos a viscosidade diminui com o aumento da temperatura, e aumenta com a 

elevação da pressão. Já os gases ideais comportam-se de forma contrária. A viscosidade do óleo 

depende também da sua composição (ROSA, 2011).  

A viscosidade do óleo é um parâmetro importante para a previsão de fluxo de fluido, 

seja no reservatório ou na superfície, uma vez que impacta na velocidade que o fluido flui sob 

determinada diferença de pressão (JAHN et al., 2012).  

Pela Lei de Darcy é possível notar que o fluxo no meio poroso depende, dentre outras 

propriedades, da viscosidade do fluido, sendo inversamente proporcional à mesma. A equação 

de Darcy para fluxo linear, horizontal e monofásico é dada por: 

𝑞 = −
𝑘𝐴𝛥𝑃

µ𝐿
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Onde “q” é a vazão ou vazão volumétrica, “k” é a permeabilidade absoluta do meio 

poroso, “A” é a área da seção transversal, “ΔP” é a diferença de pressão, “µ” é a viscosidade 

do fluido, e “L” é o comprimento do meio poroso. O sinal negativo indica que a pressão diminui 

na direção do fluxo. 

A equação apresentada é válida para as seguintes condições: fluxo laminar, permanente 

e isotérmico; fluido homogêneo, incompressível, e não varia sua viscosidade em função da 

pressão; e meio poroso homogêneo, sem reagir com o fluido (ROSA, 2011). 

No SI a viscosidade é dada em pascal-segundo (Pa.s), comumente utilizada em 

centipoise (cP), onde 1 cP equivale a 0,001 Pa.s. 

 Mobilidade 

A mobilidade de um fluido é a relação entre sua permeabilidade efetiva ao fluido e sua 

viscosidade. Para o óleo é dada pela fórmula:   

 λo =
ko

µo
  

A permeabilidade efetiva mede a facilidade com que o fluido se move, e depende da 

saturação do fluido no meio poroso. Como as saturações dos fluidos são alteradas ao longo da 

vida do reservatório, a permeabilidade efetiva também varia. Quanto maior a saturação de um 

fluido, maior a permeabilidade efetiva a esse fluido (THOMAS, 2004). 

A razão de mobilidade é dada pela relação entre a mobilidade do fluido deslocante e a 

mobilidade do fluido deslocado. No caso de uma injeção de água no reservatório, por exemplo, 

é dada pela mobilidade da água pela mobilidade do óleo. Quanto maior a razão de mobilidade, 

menor é a eficiência de deslocamento do óleo, devido ao fluido injetado se locomover mais 

facilmente no meio (THOMAS, 2004).  
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 Óleos Pesados 

São hidrocarbonetos compostos por cadeias de carbono mais longas, o que faz com que 

eles apresentem densidades e viscosidades elevadas, dificultando o seu escoamento.  

Uma das formas de classificar o petróleo é pela sua densidade. A indústria do petróleo 

utiliza o grau API (°API), padronizado pelo American Petroleum Institute, para realizar a 

classificação, através da fórmula: 

°𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝑑
− 131.5 

Onde “d” é a densidade relativa do óleo (água = 1) medida na temperatura de 60 °F 

(15,6 ºC) e na pressão de 14,7 psia (1 atm). É uma grandeza adimensional, pois resulta da 

relação entre a massa específica de determinada substância e a massa específica de referência. 

Para líquidos normalmente a referência é a água (ρágua = 1000 kg/m3).  

Pela respectiva fórmula, nota-se que o grau API é inversamente proporcional à 

densidade, portanto quanto mais denso (pesado) é o óleo, menor é seu °API, e vice-versa. 

Geralmente o óleo possui °API maior que 10, sendo menos denso que a água, posicionando-se 

sobre a mesma. Mas existem óleos de °API menores que 10, nesses casos o óleo fica abaixo da 

água (GORDON, 2012). 

A classificação quanto à densidade pode variar entre os países. No Brasil a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) propõe a classificação em óleo 

leve, mediano, pesado e extrapesado baseada no °API do óleo, conforme a Tabela 2-1: 
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Tabela 2-1: Classificação do óleo conforme o grau API. 

ºAPI Classificação 

≥ 31 Leve 

22 ≤ API < 31 Mediano 

10 ≤ API < 22 Pesado 

< 10 Extrapesado 

Fonte: ANP, 2017. 

Os óleos pesados exigem tecnologias mais avançadas para sua extração, implicando em 

maiores investimentos. Além disso, seu refino também é mais custoso. Devido aos subprodutos 

gerados possuem menor valor comercial agregado, sendo geralmente vendidos a um preço mais 

barato do que óleos mais leves (GORDON, 2012). 

 Métodos Convencionais x Métodos Especiais de Recuperação 

Enquanto os métodos convencionais de recuperação resumem-se em injetar água ou gás 

imiscível com o objetivo de deslocar o óleo presente na rocha e manter a pressão do 

reservatório, os métodos especiais de recuperação buscam influenciar na viscosidade do óleo 

ou nas tensões interfaciais. A aplicação de um método especial é recomendada nos casos em 

que os métodos convencionais não foram ou não seriam eficientes (THOMAS, 2004). Ou ainda, 

para melhorar os fatores de eficiência e recuperar parte adicional do óleo que restou após uma 

recuperação convencional (ROSA, 2011). 

Por exemplo, para um reservatório contendo óleo pesado a injeção convencional de 

fluidos não apresentaria resultados satisfatórios devido à viscosidade do fluido injetado ser 

muito menor que a do óleo presente no reservatório, de forma que o fluido injetado cria 

caminhos preferenciais em direção aos poços produtores, deixando grande parte do óleo para 

trás. Portanto, nesses casos é necessário introduzir métodos que atuem reduzindo a viscosidade 

do óleo, possibilitando sua produção (THOMAS, 2004). 
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Os métodos especiais são normalmente classificados em quatro categorias: métodos 

térmicos, métodos miscíveis, métodos químicos e outros métodos. A aplicabilidade de cada 

método depende das características do reservatório e do fluido nele presente, sendo muito 

importante também analisar a viabilidade técnica e econômica (ROSA, 2011).  

Nesse trabalho foram abordados os métodos térmicos de recuperação. 

 Métodos Térmicos de Recuperação 

Os métodos térmicos de recuperação visam fornecer energia térmica, aquecendo o 

reservatório e o óleo presente no mesmo, possibilitando ou aumentando a sua recuperação. São 

os métodos mais utilizados para a produção de óleo pesado. 

Nas últimas décadas, em reservatórios de óleo pesado em geral têm sido aplicados 

métodos térmicos, atuando na redução da viscosidade do óleo por meio do calor. Originalmente 

desenvolvidos para os campos de óleos extremamente viscosos da Califórnia e da Venezuela, 

os métodos da Injeção de Vapor e da Combustão In-Situ tornaram viáveis a produção de óleo 

em campos previamente considerados não-comerciais pelos métodos convencionais de 

recuperação (RODRIGUES, 2008). 

O calor influencia a recuperação por meio de alguns mecanismos: a redução da 

viscosidade do óleo, ocasionando um aumento da eficiência de varrido, a expansão e destilação 

do óleo, e a extração de solvente, aumentando a eficiência de deslocamento (ROSA, 2011). 

A Figura 2-1 apresenta o comportamento da viscosidade em função da temperatura para 

um determinado óleo de viscosidade igual a 1000 cP (medida à 37,8ºC). O gráfico está em 

escala logarítmica no eixo vertical. 
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Figura 2-1: Viscosidade em função da temperatura. 

  

Fonte: Adaptado de BARILLAS, 2008. 

Na Figura 2-1 é observado que a viscosidade decai exponencialmente com o aumento 

da temperatura. Nota-se que para uma mesma variação na temperatura, a redução da 

viscosidade é significativamente maior para menores temperaturas. Por exemplo, para o trecho 

de 300 K a 350 K houve redução de aproximadamente 4900 cP na viscosidade, enquanto que 

para o trecho de 450 K a 500 K a redução foi de apenas aproximadamente 4 cP. 

Além de atuar diminuindo a viscosidade, os métodos térmicos também contribuem para 

manutenção da pressão do reservatório devido à expansão do óleo, ajudando a expulsar os 

fluidos do reservatório. Além disso, causa a vaporização das frações leves do óleo, que quando 

em contato com a formação mais fria condensam-se, formando um solvente ou banco miscível 

à frente da zona de vapor (RODRIGUES, 2012). 

Há basicamente duas formas de aquecer o reservatório: o calor pode ser gerado na 

superfície e transferido através da injeção de fluidos aquecidos, ou pode ser gerado no próprio 

reservatório por meio do processo da Combustão In-Situ.  O fluido aquecido normalmente é a 

água, sendo possível injetá-la ainda no estado líquido ou na forma de vapor, denominando os 

respectivos métodos: Injeção de Água Quente, e Injeção de Vapor. Na Combustão In-Situ ar é 
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injetado para manter o processo de combustão que usa como combustível fração do óleo 

presente no reservatório (THOMAS, 2004). 

A escolha do método deve ser realizada conforme as características do reservatório, 

resultados encontrados em reservatórios semelhantes e em simulações numéricas, além da 

experiência da equipe (BARILLAS, 2008). 

Nesse trabalho foram mais detalhados os métodos de Injeção de Vapor, Combustão In-

Situ, e os métodos derivados através destes. 

 Injeção de Vapor 

Na injeção de vapor o calor é adicionado ao reservatório por meio do vapor, de forma a 

aumentar a temperatura do óleo. É um método bastante difundido, e pode ser classificado 

conforme a maneira que se dá a injeção, de forma cíclica ou contínua.  

Na injeção cíclica, ou estimulação cíclica, o vapor é injetado de forma intermitente e o 

poço passa por ciclos: um período de injeção, um período de transferência (soaking) em que 

permanece fechado, e um período de produção no qual o mesmo poço, antes injetor, torna-se 

produtor. O ciclo pode ser repetido enquanto seja rentável, e a tendência é que cada novo ciclo 

apresente picos de produção cada vez menores (ROSA, 2011). 

Por razões econômicas, frequentemente iniciam-se projetos com a aplicação da injeção 

cíclica, que promove melhorias significativas nas taxas de produção de óleo e atua limpando as 

redondezas próximas ao poço, e quando esta não é mais vantajosa aplica-se a injeção contínua 

de vapor. Dessa forma a injeção cíclica de vapor “paga” a injeção contínua (ROSA, 2011). 

Na injeção contínua o poço injetor permanece injetando vapor que vai se deslocando em 

direção ao poço produtor, existindo pelo menos um poço produtor e um poço injetor.  A Figura 

2-2 apresenta o esquema da injeção contínua de vapor. 
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Figura 2-2: Esquema do processo de injeção contínua de vapor. 

 

Fonte: Adaptado de NAVIEIRA, 2007. 

A vantagem em utilizar vapor ao invés de água quente, é que aquele transporta uma 

maior quantidade de calor por unidade de massa do que a água, além de possuir menor 

viscosidade, proporcionando uma maior vazão para uma mesma pressão de injeção quando 

comparado à água. 

Em projetos de injeção de vapor geralmente são aplicados esquemas de injeção em 

malhas, nos quais os poços são distribuídos de forma homogênea ao longo do reservatório, 

sendo repetido determinado padrão ou arranjo (THOMAS, 2004).  

Dentre as desvantagens estão as perdas de calor nas linhas de injeção, maiores para 

reservatórios profundos, de espessura delgada, ou com baixa permeabilidade.  

Também deve ser considerado o efeito da segregação gravitacional, que faz com que o 

vapor, fluido menos denso que o óleo, tenda a se deslocar pela parte superior podendo ocorrer 

o breakthrough muito cedo, resultando em baixa eficiência de varrido (ROSA, 2011). 
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 Drenagem de óleo por diferencial gravitacional assistida por vapor - 

SAGD 

A drenagem de óleo por diferencial gravitacional assistida por vapor (do inglês Steam-

Assisted Gravity Drainage - SAGD), utiliza os avanços tecnológicos na perfuração direcional 

e consiste em um método térmico de recuperação de óleo no qual são utilizados dois poços 

horizontais em paralelo, localizados um acima do outro, sendo o poço superior um injetor de 

vapor, e o inferior, um produtor. A Figura 2-3 apresenta o esquema do método SAGD. 

Figura 2-3: Esquema do método SAGD. 

 

Fonte: FERNANDES (2016). 

O principal mecanismo que atua no processo é a segregação gravitacional. Devido à 

diferença de densidades o vapor injetado é levado ao topo do reservatório formando uma câmara 

de vapor. A transferência de calor ocorre por condução e por convecção do calor latente. O óleo 

nas extremidades dessa câmara é condensado e desce em direção ao poço produtor, por 

diferencial gravitacional (BUTLER, 1981). 
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Surgiu da necessidade de ter-se métodos com maior eficiência de recuperação em 

reservatórios contendo óleos de alta viscosidade e com pouca injetividade. Foi implantado pela 

primeira vez em campo na Underground Test Facility em Fort Mc Murray, Alberta – CA, que 

começou a operar em 1985. Devido ao sucesso do processo nesse local, a tecnologia foi 

implantada em campos de petróleo extrapesado no Canadá e na Venezuela. 

É muito utilizado em países com reservas de óleo pesado ou extrapesado, sendo mais 

efetivo para óleos com altas viscosidades, e tem sido provado economicamente viável em 

projetos comerciais. Devido às altas taxas de recuperação encontradas, geralmente maiores do 

que na injeção continua de vapor, esse método de recuperação tem sido bastante estudado 

(BARILLAS, 2008).  

 Combustão In-Situ 

A Combustão In-Situ (CIS) é um método térmico de recuperação de óleo no qual o calor 

é produzido dentro do reservatório, daí o termo In-Situ que significa “no lugar”. O processo 

consiste na injeção contínua de ar a fim de iniciar e manter uma combustão no reservatório, 

sendo uma pequena porção do óleo utilizada como combustível dando origem a uma frente de 

combustão que se move em direção ao poço produtor. À medida em que essa frente avança no 

reservatório, o calor é dissipado e a viscosidade do óleo diminui, aumentando sua mobilidade 

(ROSA, 2006). 

Uma grande vantagem desse método é que ele não utiliza gás natural ou água, como 

ocorre para a geração do vapor. Por outro lado, a Combustão In-Situ apresenta problemas 

relacionados à corrosão e riscos de explosão. 
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A Figura 2-4 apresenta o esquema do método da Combustão In-Situ, mostrando as 

diferentes zonas formadas ao longo da trajetória do poço injetor ao produtor. 

Figura 2-4: Esquema do método da Combustão In-Situ. 

 

Fonte: ARAÚJO, 2015. 

A combustão consiste na reação química entre combustíveis e comburentes, liberando 

grande quantidade de energia na forma de calor. O combustível pode ser líquido, gasoso ou 

sólido, e geralmente o comburente é o oxigênio. 

Se a quantidade de oxigênio for suficiente ocorre a combustão completa, que libera mais 

calor e forma gás carbônico e água como produtos. Caso contrário ocorre a combustão 

incompleta e os produtos formados são o monóxido de carbono e a água. Para o método de 

recuperação é preferível que as reações sejam completas, fornecendo mais calor. Uma vez 

iniciada a combustão, a energia liberada é suficiente para manter as reações até que pelo menos 

um dos reagentes acabe. Daí a importância de haver oxigênio suficiente disponível. 
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O fenômeno da combustão está ligado a quatro condições que devem ocorrer 

simultaneamente: existir combustível, o comburente ter acesso ao mesmo, haver a proporção 

correta entre combustível e comburente, e deve ser alcançada a temperatura de ignição do 

combustível. (KAUFHOLD, 2001). 

Idealmente é necessário existir ar em excesso para que não falte comburente para a 

queima do combustível, por outro lado, o excesso de ar deve ser o menor possível, pois o ar 

traz em sua composição elevada massa de nitrogênio, um gás inerte, resultando em perda de 

desempenho da utilização do calor do combustível. Ou seja, se a correta proporção entre o ar e 

o combustível não for mantida, haverá insuficiência ou excesso de ar, além do mínimo 

recomendável e, consequentemente, perda de eficiência no processo. (NOGUEIRA et al, 2005). 

Com oxigênio puro os fenômenos de combustão devem ser mais rápidos pois o ar 

atmosférico é composto por apenas 21% de oxigênio, sendo os 79% restantes gases que não 

alimentam a combustão, inibindo-a (KAUFHOLD, 2011). 

A ignição do óleo no reservatório é o primeiro requisito para a Combustão In-Situ. Ela 

ocorre quando o combustível, preenchidas as condições necessárias atinge a temperatura de 

ignição. Em muitos reservatórios a ignição é espontânea e em outros requer aquecimento. A 

reação de oxidação do óleo, mesmo sem a presença de combustão, causa elevação da 

temperatura no sistema. Dependendo da composição do óleo, a velocidade deste processo de 

oxidação pode ser suficiente para desenvolver temperaturas que levem à ignição do óleo. Caso 

contrário a ignição pode ser induzida pré-aquecendo o ar antes de injetá-lo, pelo uso de 

aquecedores de fundo, ou por meio da injeção de ar misturado a um produto químico oxidável, 

por exemplo o óleo de linhaça (ROSA, 2011). 

A alta temperatura obtida durante a queima faz com que as frações leves do óleo adiante 

da frente de combustão se vaporizem, deixando um resíduo de coque pesado ou depósito de 

carbono como combustível para ser queimado. Os componentes leves vaporizados e o vapor 

gerado pela combustão são carreados para adiante, até que se condensam depois de entrar em 

contato com as porções mais frias do reservatório. A frente se move para adiante ao longo do 

reservatório somente após a queima de todo combustível depositado (ROSA, 2011). O calor 

gerado na zona de combustão é transportado adiante da frente por condução, convecção de 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Aspectos Teóricos  

Glen Oliveira Martin Junior  32 

 

gases de combustão, vapores e líquidos e pela condensação de voláteis e de vapor (CHICUTA, 

2009). O óleo segue para o poço produtor por meio de mecanismos como o deslocamento de 

gases de combustão, de água gerada pelas reações de combustão e por gradiente de pressão. 

Ocorre a combustão direta quando a frente de combustão avança no mesmo sentido do 

fluxo de ar, ou seja, do poço injetor para o poço produtor, e reverso quando os sentidos são 

opostos. A combustão direta pode ser classificada como seca, quando apenas ar ou ar 

enriquecido é injetado, ou molhada, quando água também é injetada (CASTANIER e 

BRIGHAM, 2002).  

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

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

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

é colocado em produção e um outro é usado para injeção. O óleo aquecido na frente de 

combustão se move da zona aquecida até o poço produtor. Este método torna possível a 

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

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

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

apresentando, portanto, baixa eficiência (ROSA, 2011). 

Em projetos como esse há sempre uma preocupação com o controle da combustão e a 

possibilidade de os poços produtores serem danificados com a chama, entretanto, com o avanço 

da tecnologia, o método se torna mais controlável e prático. Possui ainda as vantagens de não 

requerer energia externa para criar vapor, apresentar menor emissão de gases que provocam o 

efeito estufa e potencial para usar o gás produzido na geração de eletricidade.  

 Toe-to-Heel Air Injection - THAI 

Com o avanço da tecnologia de perfuração direcional, surgiu o método Toe-to-Heel Air 

Injection (THAI) que consiste no processo de Combustão In-Situ, mas utilizando o poço 

produtor horizontal. Quando ocorre a queima, surge a zona de combustão que se move como 

uma onda, do “dedo do pé” (do inglês toe) em direção ao “calcanhar” (do inglês heel) que é 

localizado na seção de ganho de angulo do poço produtor, queimando os componentes mais 
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pesados do óleo e transformando uma parte deste óleo em frações mais leves. A utilização de 

poço produtor horizontal aumenta a área de drenagem e antecipa a produção. O esquema do 

método é apresentado na Figura 2-5. 

Figura 2-5: Esquema do método THAI. 

 

Fonte: ARAÚJO, 2015. 

Mediante a injeção controlada de ar, uma frente de combustão move-se do “dedo do pé” 

em direção ao “calcanhar” do poço horizontal. Conforme a temperatura vai sendo elevada, o 

betume é craqueado e as frações mais leves drenadas pelo poço produtor, trazidas à superfície 

por diferença de pressão. Como a frente de combustão atinge o betume à altas temperaturas, em 

média 400 ºC, o óleo é parcialmente transformado em um óleo mais leve (upgrade), e uma 

porção do óleo é deixado para trás como coque, que serve como combustível para a contínua 

combustão. Ao gerar o calor, a viscosidade do óleo é reduzida, possibilitando o escoamento do 

óleo para o poço produtor. 

O processo tem ampla aplicação em reservatórios de óleo pesado e betume. Pode ser 

usado em reservatórios delgados, assim como em reservatórios mais espessos, de 20 a 40 
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metros. É possível aplicá-lo em reservatórios de baixa pressão e de alta pressão, desde que os 

custos com a compressão do ar não sejam limitantes (GREAVES et al., 2008). 

Testes em campo apresentaram bons resultados. O piloto nas areias betuminosas de 

Athabasca ocorreu de 2006 a 2011, com poucos problemas operacionais e conseguindo um 

upgrade (melhora na qualidade) do óleo de aproximadamente 4 ºAPI. Em Kerrobert, há um 

piloto e um projeto semicomercial em andamento, desde 2009, conseguindo uma média de 

upgrade de 14 a 17 °API durante toda a produção. Entretanto as vazões de óleo foram menores 

que no processo SAGD (TURTA, 2016).  

Atualmente a Touchstone Exploration Inc. detém a patente do processo THAI. Antes a 

patente pertencia à Petrobank Energy and Resources Ltd., mas as empresas foram fundidas em 

2014, sendo o nome da primeira mantido. 

 Drenagem de óleo por diferencial gravitacional assistida por vapor 

com adição de oxigênio - SAGDOX 

O SAGDOX é um método térmico que combina a injeção de vapor e oxigênio para 

produzir energia no reservatório para a recuperação melhorada de petróleo. É um processo 

híbrido que une características e vantagens dos processos SAGD e Combustão In-Situ (KERR 

e JONASSON, 2013). 

É um método relativamente novo, patenteado pela Nexen Inc. Foi idealizado tendo em 

vista as grandes quantidades de betume em jazidas do Canadá., óleo de densidade e viscosidade 

muito elevadas. 

Em processos de vapor, o foco é a maximização da eficiência de calor entregue ao 

reservatório e diminuição das perdas para as camadas adjacentes e áreas não produtoras, 

enquanto que na Combustão In-Situ o foco é entregar oxigênio ao reservatório e gerar calor 

suficiente na formação. Em termos gerais, os processos da Combustão In-Situ são mais 

complexos do que os de vapor, devido ao envolvimento de reações químicas para a geração de 

calor (SHEN, 2002). 
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A mistura do processo é sinérgica de modo que o oxigênio ajuda a aquecer o reservatório 

ao queimar o óleo residual deixado atrás da zona varrida pelo vapor, e o vapor ajuda a pré-

aquecer e estabilizar a combustão. Tem potencial para reduzir o uso de vapor e os custos 

operacionais, o oxigênio tem dez vezes a densidade de energia do vapor, e produz menos água 

do que o SAGD (KERR e JONASSON, 2013). 

A Figura 2-6 apresenta o esquema idealizado para o SAGDOX. 

Figura 2-6: O processo SAGDOX. 

 

Fonte: Adaptado de NewTech Magazine, 2013. 

Tanto pode ser aplicado em reservatórios que atualmente estão sendo desenvolvidos 

com SAGD como em reservatórios nos quais o SAGD pode não ser adequado, como em casos 

de camadas delgadas e zonas profundas. 

O objetivo do SAGDOX é reduzir os custos de injeção, mantendo boa eficiência e 

produtividade. A combustão do oxigênio produz calor In-Situ, a temperatura extra da 
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combustão vaporiza a água conata, refluxando vapor. O vapor entrega energia do calor latente 

liberado por condensação. O volume de oxigênio, por unidade de calor entregue ao reservatório, 

é dez vezes menor se comparado ao vapor, e os custos 1/2 a 1/3 o custo do vapor (KERR e 

JONASSON, 2013). 

Atualmente o método está em estágio de desenvolvimento com experimentos 

laboratoriais e testes em modelos físicos, não contando ainda com testes em campo ou poços-

piloto. 

A zona de combustão é contida na área varrida pelo vapor, o betume residual é aquecido, 

fracionado e pirolisado por gases de combustão produzindo o coque, que é o combustível da 

combustão. A câmara de gás é formada contendo vapor, gases de combustão, água conata 

vaporizada e outros gases. A água condensada e o betume aquecido são coletados pelo poço 

horizontal inferior e levados à superfície (KERR e JONASSON, 2013). 

São utilizados poços de ventilação de gases a fim de remover os gases não-

condensáveis. Pela produção dos gases é possível controlar parcialmente as pressões do 

processo, independente da vazão de líquidos. Essa produção também pode ser usada para 

influenciar a direção e a taxa de crescimento da câmara de gás (KERR e JONASSON, 2013). 

Teoricamente o SAGDOX utiliza menos vapor, utilizando menor quantidade de água, e 

a formação de gás carbônico é reduzida pois há menos queima de gás natural para produzir o 

vapor. Como vantagens ambientais pode-se citar o menor uso de água e menor quantidade de 

gás carbônico emitido (KERR e JONASSON, 2013). 

O método pode ser aplicado em infraestruturas já existentes, adicionando um poço 

injetor de oxigênio próximo ao “dedão” do par de poços SAGD. 

Existem três geometrias propostas, podendo ser utilizadas conforme a aplicação: 

• Dual Horizontal (SAGDOX): utiliza a estrutura de poços SAGD e adiciona um injetor 

vertical e poços de ventilação de gases ou remoção dos gases na parte externa do anular 

na seção vertical do produtor, conforme apresentado na Figura 2-7. Aplicação: 

Reservatórios espessos contendo betume. 
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Figura 2-7: Esquema Dual Horizontal (SAGDOX). 

 

Fonte: KERR e JONASSON, 2013. 

• THSAGDOX: poço vertical para injeção de gás e vapor, com o oxigênio separado do 

vapor por meio de um packer térmico, e os gases removidos no anular do poço produtor. 

A Figura 2-8 mostra o esquema do THSAGDOX. Aplicação: Reservatório com zona 

de óleo delgada ou média. 

Figura 2-8: Esquema THSAGDOX. 

 

Fonte: Fonte: KERR e JONASSON, 2013. 

• Single Well SAGDOX (SWSAGDOX): todos os fluxos são contidos em um único poço, 

conforme apresentado na Figura 2-9. 
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Figura 2-9: Esquema SWSAGDOX. 

 

Fonte: KERR e JONASSON, 2013. 

Kerr e Jonasson (2013) traçaram algumas recomendações para a aplicação do método, 

buscando melhor eficácia e segurança, tais como: 

1. Usar oxigênio ao invés de ar como oxidante injetado. 

2. Manter o oxigênio injetado em uma zona concentrada. 

3. Segregar o oxigênio e o vapor ao máximo para evitar corrosão. 

4. Usar os poços de ventilação de gás próximos ao topo do reservatório, e longe do injetor 

de oxigênio. 

5. Observar e controlar a quantidade de oxigênio no gás ventilado, mantendo a relação 

abaixo de 5% v/v devido aos riscos de explosão. 

6. Manter sempre uma quantidade de vapor no reservatório, favorecendo a combustão. 

7. Manter uma quantidade de oxigênio no reservatório, manter a relação acima de 5% v/v, 

abaixo disso as vantagens são mínimas. 

8. Maximizar a injeção de oxigênio. 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

  Estado da Arte 
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 Estado da Arte 

O primeiro projeto de Combustão In-Situ com sucesso ocorreu em 1920 na cidade de 

Marietta, nos Estados Unidos, com a companhia Smith-Dunn, que conseguiu dobrar a produção 

de óleo através de um processo de Combustão In-Situ cíclico. 

Mills (1923) publicou um estudo no qual relata que o processo da Combustão In-Situ se 

iniciou com a ignição de resíduos de óleo no momento em que o ar estava sendo injetado no 

reservatório, formando uma mistura inflamável, que queimava por um período de 24 horas. O 

fogo gerado no fundo do poço era apagado lançando uma pequena quantidade de água pela 

cabeça do poço. Por fim, o poço era recolocado em produção por liberação de pressão. 

Butler e Stephens (1981) publicaram The Gravity Drainage of Steam Heated Heavy Oil 

to Parallel Horizontal Well, descrevendo a teoria da drenagem de óleo por diferencial 

gravitacional com injeção contínua de vapor (SAGD), que surgiu da necessidade de ter-se 

métodos com maior eficiência de recuperação em reservatórios contendo óleos de alta 

viscosidade e com pouca injetividade. Operou em campo pela primeira vez no ano de 1985, em 

Fort Mc Murray, Alberta – CA. Devido ao sucesso do processo foi implantado em campos 

contendo óleo extrapesado no Canadá e Venezuela. Em 1991 Butler publicou um livro chamado 

Thermal Recovery of Oil and Bitumen. 

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

mecanismos envolvidos da Combustão In-Situ, apontando vantagens e desvantagens dos 

procedimentos experimentais já realizados, a fim de fornecer dados para o desenvolvimento de 

um simulador para o método. Uma descrição completa do modelo da Combustão In-Situ é 

apresentada nesse estudo, no qual são apontadas as dificuldades de implementação desse 

método de recuperação. 

Em 1991, Greaves relatou o primeiro uso de poços horizontais no processo de 

combustão. Foram construídos três arranjos de poços injetores verticais e produtores 

horizontais em uma célula retangular com óleo obtido do lago Marguerite, localizado no 

Canadá, na qual foi realizada uma pequena combustão. Os resultados mostraram que a 

recuperação de óleo com um injetor vertical e um produtor horizontal foi de 55,7% do óleo 

original, em comparação com apenas 39,1% para a CIS convencional, e mais de 70% de óleo 
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recuperado quando foram utilizados dois poços horizontais. Portanto, a utilização de poços 

horizontais como produtores no método CIS foi operacionalmente uma melhoria significativa 

em relação ao processo CIS tradicional, pelo menos ao nível experimental.  

Em 1993, Greaves desenvolveu o processo Toe-to-Heel Air Injection (THAI). A 

motivação para utilização do método foi superar a problemas operacionais que normalmente se 

verificam quando há aplicação de um processo de Combustão In-Situ tradicional, representando 

um potencial grande avanço na recuperação de óleo pesado. 

Rose e Deo (1995) publicaram “Steam-Assisted Gravity Drainage in Oil Sand 

Reservoirs using a Combination of Vertical and Horizontal Wells”, nele foi estudada a 

aplicação do SAGD em reservatórios de óleo, utilizando poço produtor e injetor verticais, assim 

como produtor horizontal e injetor vertical. As vazões de produção para os poços verticais 

encontradas foram significantemente menores do que para o poço produtor. Essa observação 

foi consistente com o resultado dos estudos do modelo físico conduzidos por outros 

pesquisadores. Um novo modelo para o processo SAGD usando injetor vertical e produtor 

horizontal foi desenvolvido e seus resultados comparados com os contendo um par de poços 

horizontais. A produção de óleo com o poço vertical se aproxima de 40% do que é produzido 

com o par de poços horizontais. As razões óleo/vapor de ambas as combinações foram 

similares. SAGD demonstrou ter aplicabilidade no desenvolvimento de reservatórios de óleo – 

areias betuminosas. 

Coates e Zhao (2001) foram os primeiros a simular o processo THAI em escala de 

campo, na qual o espaçamento entre os poços injetores verticais e os produtores horizontais foi 

de 40 metros. No entanto, o tamanho da seção do campo selecionado deu uma taxa de produção 

de petróleo baixa, sendo seis vezes menor do que a esperada. 

Farouq Ali (2003) escreveu “Heavy Oil - Evermore Mobile”. Dentre os diversos 

processos usados para a produção de óleo pesado e areias betuminosas, injeção de vapor nas 

formas contínua e cíclica têm sido viáveis economicamente. Tecnologias promissoras, como o 

SAGD, tornaram possível produzir campos antes considerados inviáveis para operação 

comercial até então. Outros processos como Combustão In-Situ, foram menos eficazes, mas em 

determinadas condições pode ser justificada a sua aplicação. Considerou que a produção 

econômica através de injeção de vapor já era realidade, e para reservatórios mais complicados 
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tem sido possível graças aos avanços da perfuração horizontal. A injeção de vapor representa, 

em geral, altos custos, além de exigir cuidados principalmente no gerenciamento do calor para 

o sucesso do projeto. Combustão In-Situ é um processo especial que pode ser aplicado em 

alguns casos em que vapor não é aplicável, por exemplo em formações delgadas, ou onde há 

presença de aquífero, etc. Mesmo nessas situações, o uso de injeção de água quente pode ser 

avaliado. 

Em 2006, foi iniciado um projeto piloto do método THAI pela PETROBANK em 

Alberta, Canadá. O projeto utilizou três poços injetores verticais e três poços horizontais de 

produção. Inicialmente vapor foi injetado em ambos os poços verticais e horizontais por cerca 

de três meses, depois foi iniciada a injeção de ar, levando a ignição espontânea no reservatório. 

Registraram-se temperaturas de combustão em torno de 700 a 800 °C. A água produzida foi de 

boa qualidade, de modo que ela foi tratada de forma muito simples para a reutilização industrial 

como, por exemplo, no método SAGD. 

Belgrave, Nezekwu e Chhina (2007), publicaram o artigo “SAGD Optimization with Air 

Injection”. A empresa EnCana Corporation incorporou o uso da injeção de ar para aprimorar a 

performance do SAGD. O processo utiliza a estrutura de poços do SAGD, e utiliza-se do 

aquecimento do óleo via injeção de vapor e da eficiência de deslocamento da Combustão In-

Situ. Nesse caso o ar é injetado depois de haver comunicação entre os poços com a injeção de 

vapor. Foram realizados estudos com tubos de combustão, confirmando a ocorrência da 

combustão, além de mobilizar o óleo residual. Também foram realizados experimentos 

numéricos indicando que com o método, a recuperação de óleo pode ser incrementada em 8%. 

Altas vazões levaram a maiores recuperações, mas também significam maiores custos 

operacionais. 

Yang e Gates (2008) publicaram “The Design of Hybrid Steam In-Situ Combustion 

Bitumen Recovery Processes”, esse artigo estudou a aplicação dos métodos SAGD e 

Combustão In-Situ de forma combinada e sequencial, objetivando diminuir os custos 

operacionais, perdas de calor, emissão de gases do efeito estufa e tratamento de água. Foram 

realizadas simulações computacionais em 3D. Foram encontradas menores produções 

acumuladas de óleo para o método híbrido, mas a eficiência térmica foi melhor, além de 

diminuir a emissão de gases. A água utilizada para gerar vapor foi significantemente reduzida 

comparando-se à aplicação do SAGD. 
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Em 2008, Pfefferle sugeriu usar oxigênio e vapor em um processo SAGD para reduzir 

a demanda de vapor e ocasionar um upgrade (melhora na qualidade) parcial do óleo pesado. 

Supostamente a combustão ocorria na interface com o betume na parede da câmara e a 

temperatura controlada ajustando-se a concentração de oxigênio. Também sugeriu a injeção de 

oxigênio ao longo de todo o poço horizontal.   

Em 2008 e 2009, Yang propôs utilizar vapor mais oxigênio em um processo SAGD, 

simulando-o no STARS. Demonstrou que para todas as misturas de oxigênio, a zona de 

combustão foi contida na câmara de vapor/gás, utilizando o betume residual como combustível. 

A frente de combustão nunca atingiu as paredes da câmara. Também foi proposta a injeção 

alternada de vapor/oxigênio como alternativa à injeção contínua de vapor/oxigênio. Porém, 

problemas com corrosão, vazões mínimas, riscos de ignição e estabilidade da combustão não 

foram tratados. 

Oskouei et al (2010) publicaram o artigo “Experimental Evaluation of SAGD-ISC 

Hybrid Recovery Method”. Nesse estudo um experimento foi conduzido aplicando o método 

SAGD durante um período, em seguida a injeção de vapor foi substituída pela injeção de ar. 

Analisaram o óleo residual e água residual. Também retiraram amostras do modelo para avaliar 

a formação de asfalteno e coque. Foi possível recuperar em torno de 70% do óleo original. 

Em 2010, Rahnema propôs uma nova alternativa de recuperação de óleo pesado para o 

método da Combustão In-Situ, que consistia na utilização de poços injetores e produtores 

horizontais, o processo de drenagem de óleo por diferencial gravitacional assistida com 

combustão (CAGD). Uma característica importante desta técnica é que os poços horizontais 

injetores ficam devidamente situados acima dos poços horizontais produtores, o que ajuda a 

desenvolver uma câmara de combustão com crescimento estabilizado da frente de combustão. 

Na pesquisa realizada foi utilizada a simulação de reservatório para avaliar o desempenho do 

processo CAGD em comparação com o SAGD e o THAI. Os resultados revelaram que o 

processo de CAGD tem uma energia acumulada em forma de calor inferior quando comparado 

com os outros dois métodos, e sua taxa de produção de óleo é comparável à SAGD. A pesquisa 

identifica CAGD como uma alternativa de grande potencial para o método CIS. 

Rahnema, Barrufet e Mamora (2011) realizaram o estudo denominado “Experimental 

Study of Air Injection in SAGD Chamber” no qual analisaram a injeção de ar em reservatórios 
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em que a câmara de vapor formada pelo SAGD já está madura, além de evitar migração de 

vapor de outras zonas. Foram realizados experimentos laboratoriais com células de combustão. 

A temperatura máxima observada foi de 617 °C, com fator de recuperação de 12%. 

Oskouei et al (2011) publicaram artigo “Feasibility of In-Situ Combustion in the SAGD 

Chamber”. Propuseram a utilização da CIS onde o SAGD já havia sido aplicado de forma a 

recuperar boa parte do óleo residual, e também formando uma zona de coque com reduzida 

permeabilidade ao redor da câmara de vapor, isolando-a do resto do reservatório. Foi realizado 

um experimento em um modelo físico 2D, inicialmente foi aplicado o SAGD, ar foi injetado na 

zona superior através de um poço horizontal, formando a frente de combustão. De fato, o óleo 

residual foi produzido, chegando a uma adição de 20% em relação ao SAGD. 

Em 2012, Rahnema realizou estudos experimentais e numéricos do processo CAGD. O 

experimento de Combustão In-Situ foi realizado em célula de combustão e o ar injetado era 

composto por 50% de oxigênio. Para as simulações numéricas foi utilizado o STARS. Os 

resultados experimentais mostraram que o deslocamento de petróleo ocorre principalmente por 

drenagem por gravidade. A combustão foi observada nas fases iniciais, perto do poço injetor, 

sendo registrada uma temperatura máxima de 690 °C. Foi possível obter um upgrade do óleo 

por volta de 6 °API. Foram simulados casos para o CAGD e SAGD, sendo o poço produtor foi 

posicionado próximo à base do reservatório e poço injetor foi posicionado 6 metros acima do 

poço produtor. Os resultados das simulações apresentaram convergência em relação aos dados 

experimentais em termos de taxa de produção de fluido, temperatura de combustão e a 

composição do gás produzido. 

Kovscek (2012) publicou o artigo “Emerging Challenges and Potential Futures for 

Thermally Enhanced Oil Recovery”. Justificando que devido ao fato de a maior parte dos 

processos térmicos consistirem em gerar vapor na superfície, através da queima de gases 

naturais, tais técnicas causam mais danos ao meio ambiente quando comparadas às técnicas 

convencionais. Esse dano relativamente alto, demanda de água, e emissões de dióxido de 

carbono pela geração do vapor se tornaram um desafio para tais técnicas de recuperação 

térmicas. Esse artigo destaca os problemas técnicos, econômicos e ambientais associados aos 

métodos térmicos, assim como apresenta soluções em potencial para minimizá-los. Técnicas 

como por exemplo o aquecimento solar para substituir o uso de combustíveis fósseis para 
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geração do vapor, Combustão In-Situ, e aquecimento gerado na subsuperfície têm potencial 

para uma próxima geração de métodos térmicos. 

Kerr e Jonasson (2013) publicaram o artigo “SAGDOX – Steam Assisted Gravity 

Drainage with the Addition of Oxygen Injection”. Nesse artigo foi descrito um novo processo 

de recuperação de óleo patenteado pela Nexen Inc, que consiste na injeção de vapor e oxigênio 

aplicado para betumes. O método deriva do SAGD e utiliza suas vantagens em conjunto com 

as da Combustão In-Situ para recuperação de betume. Nele foram apresentados e discutidos a 

caracterização do óleo de Long Lake, testes em tubos de combustão, e também experimentos 

físicos comparando SAGD e SAGDOX. Propuseram um novo indicador de performance, 

ETOR (Energy to Oil Ratio) - razão energia-óleo, que também pode ser usado para injeção de 

vapor e Combustão In-Situ. O SAGDOX apresentou maior eficiência energética e pode operar 

por maiores períodos de tempo de forma econômica. 

Chang e Ivory (2016) publicaram “Steam-Air Injection Process”, considerando a 

injeção de vapor e ar simultaneamente ou em tempos diferentes. Simulações foram realizadas 

objetivando conseguir encaminhar ou desviar (tradução livre, diversion) o vapor de regiões 

mais depletadas para menos depletadas quanto ao óleo, de forma a melhorar o contato com o 

reservatório e aumentar a produção. O encaminhamento é causado pela deposição do coque e 

asfalteno nas regiões depletadas ou canais de alta permeabilidade. A injeção de ar mostrou-se 

mais eficaz quando usada para encaminhar o vapor injetado, quando caminhos preferenciais 

foram formados pelo vapor. Observaram que o ar deve ser injetado a uma vazão e temperatura 

relativamente baixas, promovendo a deposição do coque e desviando o vapor. As simulações 

mostraram que quando aplicado em campo, é importante parar a injeção de ar quando ocorrer 

o desvio, senão o óleo continuará sendo consumido ou degradado. Continuar a injeção de ar 

poderia, inclusive, aumentar a formação dos caminhos preferenciais ao remover o coque. 

Novas alternativas para métodos combinados de injeção de vapor e oxigênio foram 

estudadas com a finalidade de verificar e melhorar a eficácia do processo através de um estudo 

paramétrico e análises de sensibilidade. O presente trabalho combina o método da Drenagem 

de Óleo por Diferencial Gravitacional Assistida por Vapor (SAGD) aliado ao método da 

Combustão In-Situ, aplicado a um reservatório com características do Nordeste. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Materiais e Métodos 
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 Materiais e Métodos 

Essa seção apresenta os materiais e métodos adotados para a elaboração do trabalho. 

São citadas as ferramentas computacionais utilizadas, posteriormente é relatada a modelagem 

do fluido, a modelagem do reservatório, as condições operacionais e os parâmetros estudados. 

 Ferramentas Computacionais CMG 

As ferramentas computacionais utilizadas para a realização desse trabalho englobam os 

módulos da Computer Modelling Group1 (CMG) para a modelagem, simulação e análise dos 

resultados. Foi utilizada a versão 2015.10 para a realização do trabalho. 

 Módulo WinProp 

O WinProp é o módulo da CMG usado para a construção do modelo de fluidos presentes 

no reservatório. Ele permite, entre outras funcionalidades, realizar caracterização dos fluidos, 

ajustes de dados de laboratório, agrupamentos de componentes, e plotar digramas de fases. 

 Módulo Builder 

O Builder é o módulo utilizado na modelagem do reservatório, sendo possível definir a 

malha, inserir dados da rocha-reservatório, posicionar os poços, definir os parâmetros 

operacionais, entre outros. Nele é possível importar o modelo de fluidos criado no WinProp. É 

um pré-processador, gerando um arquivo com extensão “.dat” contendo o dataset - conjunto de 

dados – que serve como entrada para os simuladores da CMG. 

 Módulo STARS 

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

um simulador numérico trifásico pseudo-composicional desenvolvido pela CMG. Esse módulo 

                                                 
1 CMG Ltd. Computer Modelling Group, version 2015. www.cmgl.ca. 
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simula métodos térmicos de recuperação, como a injeção de vapor e a Combustão In-Situ. Ele 

utiliza como entrada o arquivo gerado pelo Builder, e fornece como saída arquivos com 

diferentes extensões, podendo ser abertos nos pós-processadores para visualizar os resultados.  

 Módulo Results 

Os módulos Results Graph e Results 3D são os pós-processadores da CMG. São 

ferramentas de análise de dados que usam como entrada arquivos gerados pelo simulador. Esses 

módulos apresentam os resultados em forma de gráficos (Graph) ou de vistas bidimensionais ou 

tridimensionais (3D).  

 Modelo de fluidos 

Foi utilizado o programa Winprop para realizar a modelagem do fluido com 

características da região nordeste brasileira. 

  

A Tabela 4-1 apresenta as características do fluido.  

Tabela 4-1: Características do fluido. 

Propriedade Valor 

Densidade relativa 0,934 

ºAPI 20 

Viscosidade @ 38ºC (cP) 817 

Coeficiente de Expansão Térmica do óleo (1/ºC) 6,88 x 10-4 

 

Observa-se pela Tabela 4-1 que se trata de um óleo pesado e de alta viscosidade. 
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Na Tabela 4-2 estão representadas as frações molares dos componentes presentes no 

modelo de fluidos.  

Tabela 4-2: Composição do fluido – modelo original. 

Componente Fração (%) 

CO2 0,45 

N2 0,27 

C1 9,91 

C2 0,18 

C3 0,27 

iC4 0,10 

nC4 0,13 

iC5 0,04 

nC5 0,05 

C6 0,05 

C7 0,07 

C8 0,10 

C9 0,04 

C10 0,12 

C11 0,63 

C12 0,73 

C13 1,39 

C14 2,06 

C15 2,73 

C16 1,41 

C17 2,15 

C18 1,53 

C19 4,03 

C20+ 71,56 

As características do C20+ são: densidade relativa de 0,9763 e peso molecular de 543 

g/mol. 
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Na Tabela 4-3 são apresentados os dados da liberação diferencial para o ajuste do 

modelo de fluido. São mostrados: massa específica do óleo, Fator Volume de Formação do 

Óleo (Bo), Razão de Solubilidade (Rs) e viscosidade do óleo, para diferentes pressões, onde 

“Psat” indica a pressão de saturação à temperatura de 38 ºC.  

 

Tabela 4-3: Dados da liberação diferencial para o ajuste do fluido. 

Pressão 

(kPa) 

Massa específica 

(kg/m3) 

Bo 

(m3/m3std) 

Rs 

(m3/m3std) 

Viscosidade 

(cP) 

6963 935,5 1,027 6,20 819,2 

6080 935,0 1,028 6,20 794,4 

5099 934,5 1,029 6,20 769,6 

4021 934,0 1,030 6,20 741,6 

2651 (Psat) 933,0 1,030 6,20 706,2 

1569 936,0 1,025 3,80 816,3 

101 942,0 1,015 0 1121,1 

 

 

A utilização do fluido considerando todos os componentes possibilita uma predição 

satisfatória do comportamento PVT pelas equações de estado, mas impacta diretamente no 

custo e tempo de simulação. Portanto, recomenda-se agrupar componentes para utilizar um 

número menor de pseudocomponentes (ARAÚJO, 2015). 

 

O C20+ foi expandido até o C40+, e foram realizados agrupamentos no fluido resultando 

em 6 pseudocomponentes: C1 - C3, C4 - C5, C6 - C9, C10 - C19, C20 - C39 e C40+, e cinco 

componentes: CO2, Coque, H2O, N2, O2. 

 

A Tabela 4-4 apresenta a composição do fluido, com os agrupamentos realizados e a 

fração molar de cada componente e pseudocomponente considerado no reservatório. 
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Tabela 4-4: Composição do fluido agrupando os componentes em pseudocomponentes.  

Componente 
Fração 

Molar 

H2O 0 

O2 0 

CO2 0,0045 

N2 0,0027 

C1-C3 0,1035 

C4-C5 0,0032 

C6-C9 0,0026 

C10-C19 0,1677 

C20-C39 0,4616 

C40+ 0,2542 

Coque 0 

 

Liu (1999) diz que a comparação dos diagramas de fases, antes e depois dos 

agrupamentos, é um dos métodos mais aceitos para validar a escolha dos pseudocomponentes. 

A Figura 4-1 apresenta o diagrama de fases para o modelo de fluidos original e para o 

modelo de fluidos ao agrupar os componentes em pseudocomponentes. 
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Figura 4-1: Diagrama de fases do fluido. 

 

 

Apesar da diferença encontrada entre os envelopes de fases, o ajuste está aceitável para 

o intervalo de trabalho, pois a temperatura máxima alcançada nos experimentos não ultrapassou 

340 ºC, e nessa região a curva está bem ajustada. 

Outras comparações foram feitas para verificar o ajuste do fluido. 

 

A Figura 4-2 apresenta a Razão de Solubilidade (Rs) e o Fator Volume-Formação (Bo), 

comparando o modelo obtido com o modelo experimental. 
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Figura 4-2: Gráfico de ajuste da Rs e Bo versus pressão. 

 

 

A Figura 4-3 apresenta o ajuste da densidade relativa do óleo, comparando o modelo 

utilizado com o modelo experimental. 

Figura 4-3: Gráfico de ajuste da densidade do óleo versus pressão. 

 

 

A Figura 4-4 apresenta o ajuste da viscosidade do óleo, comparando o modelo adotado 

com o modelo experimental. 
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Figura 4-4: Gráfico de ajuste da viscosidade do óleo versus pressão. 

 

 

Devido ao processo de combustão In Situ foram consideradas 12 reações químicas no 

sistema, baseadas em Araújo (2015): 

Reação 1: C40+ + 73,80 O2 ---> 51 CO2 + 52 H2O 

Reação 2: C20-39 + 41,9 O2 ---> 27,6 CO2 + 28,6 H2O 

Reação 3: C10-19 + 23,84 O2 ---> 15,56 CO2 + 16,56 H2O 

Reação 4: C6-9 + 11,23 O2 ---> 7,15 CO2 + 8,15 H2O 

Reação 5: C4-5 + 6,94 O2 ---> 4,29 CO2 + 5,29 H2O 

Reação 6: C1-3 + 2,11 O2 ---> 1,07 CO2 + 2,07 H2O 

Reação 7: C40+ ---> 0,6 C20-39 + 0,8 C10-19 + 2,2 C6-9 + 14,5 Coque 

Reação 8: C20-39 ---> 0,66 C10-19 + 1,43 C6-9 + 7,47 Coque 

Reação 9: C10-19 ---> 1,61 C6-9 + 4,23 Coque 

Reação 10: C6-9 ---> 0,62 C4-5 + 2,25 C1-3 + 1,96 Coque 

Reação 11: C4-5 ---> 2,74 C6-9 + 1,19 Coque 

Reação 12: Coque + 1,25 O2 ---> CO2 + 0,5 H2O 

 

As reações de 1 a 6 representam a combustão dos respectivos pseudocomponentes, e as 

reações de 7 a 11 representam o craqueamento das frações em componentes mais leves e a 

formação do coque. A reação 12 representa a combustão do coque. As reações de combustão 
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foram consideradas completas, havendo oxigênio suficiente para consumir o combustível, 

produzindo gás carbônico (CO2) e água (H2O). 

A Tabela 4-5 mostra os valores utilizados para a energia de ativação e entalpia de cada 

reação. 

Tabela 4-5: Parâmetros cinéticos das reações. 

 
Energia de Ativação 

(J/gmol) 

Entalpia da reação 

(J/gmol) 

Reação 1 76.258 1.893.930 

Reação 2 76.258 10.517.283 

Reação 3 76.258 4.890.202 

Reação 4 76.258 4.890.202 

Reação 5 76.258 4.890.202 

Reação 6 76.258 4.890.202 

Reação 7 66.989 46.520 

Reação 8 66.989 46.520 

Reação 9 66.989 46.520 

Reação 10 66.989 46.520 

Reação 11 66.989 46.520 

Reação 12 66.989 534.982 

Fonte: ARAÚJO, 2015. 

 

 Modelagem do reservatório 

Nesta seção são mostrados o modelo físico, as propriedades da rocha-reservatório, a 

interações rocha-fluido e também as condições operacionais adotadas.  

Foi considerado um modelo homogêneo, tridimensional (3D) e cartesiano. A 

representação 3D do reservatório estudado, com suas dimensões e a saturação inicial do óleo é 

apresentada na Figura 4-5. 
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Figura 4-5: Dimensões do reservatório e saturação inicial de óleo. 

 

Na Tabela 4-6 é apresentado o modelo da malha. 

Tabela 4-6: Modelo da malha. 

 Sistema 3D 

Número total de blocos 22.950 

Largura, dimensão em x (m) 100 

Comprimento, dimensão em y (m) 300 

Espessura, dimensão em z (m) 30 

Número de blocos em i 27 

Tamanho do bloco em i (m) Variável 

Número de blocos em j 34 

Tamanho do bloco em j (m) 8,82 

Número de blocos em k 25 

Tamanho do bloco em k (m) Variável 
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As propriedades e condições iniciais do reservatório são apresentadas na Tabela 4-7. 

Tabela 4-7: Propriedades do reservatório. 

Propriedade Valor 

Área do reservatório (m2) 30.000 

Temperatura (°C) 38 

Pressão @ 200 m (kPa) 1978 

Saturação de água conata 0,28 

Profundidade do topo do reservatório (m) 200 

Espessura da zona de óleo (m) 20 

Espessura da zona de água (m) 10 

As propriedades da rocha são apresentadas na Tabela 4-8. 

Tabela 4-8: Propriedades da rocha. 

Propriedade Valor 

Porosidade (%) 27 

Permeabilidade horizontal (mD) 1000 

Permeabilidade vertical (mD) 100 

Compressibilidade da formação (1/kPa) 4,35 x 10-4 

Capacidade calorifica volumétrica da formação (J/(m3*°C)) 2,35 x 106 

Condutividade térmica da rocha (J/(m*dia*°C)) 1,5 x 105 

Condutividade térmica da fase água (J/(m*dia*°C)) 5,42 x 104 

Condutividade térmica da fase óleo (J/(m*dia*°C)) 1,12 x 104 

Condutividade térmica da fase gás (J/(m*dia*°C)) 3740 

Capacidade calorífica volumétrica da formação adjacente (J/(m3*°C)) 2,35 x 106 

Condutividade térmica das camadas adjacentes (J/(m*dia*°C)) 1,5 x 105 
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A Figura 4-6 mostra o gráfico de permeabilidades relativas do sistema água-óleo. 

 

Figura 4-6: Curvas de permeabilidade relativa do sistema água-óleo. 

 

 

A Figura 4-7 mostra o gráfico de permeabilidades relativas do sistema líquido-gás. 

 

Figura 4-7: Curvas de permeabilidade relativa do sistema líquido-gás. 
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 Condições Operacionais 

A Tabela 4-9 mostra as condições operacionais do modelo base. 

Tabela 4-9: Condições operacionais do modelo base. 

Parâmetro Valor  

Vazão de injeção de vapor (t/d) 100 

Temperatura do vapor (°C) 288 

Título ou qualidade do vapor (%) 50 

Distância entre os poços horizontais (m) 8 

Vazão de injeção de ar (m³std/d) 50 x 103 

Concentração de oxigênio no ar injetado (%) 21 

Temperatura do ar (°C) 38 

Distância do poço injetor de ar (m) 44 

Pressão máxima no poço injetor - BHP (kPa) 7198,1 

Pressão mínima no poço produtor - BHP (kPa) 196,5 

Vazão máxima de produção de líquido - STL (m³std/d) 500 

Comprimento dos poços horizontais (m) 150 

Completação do poço injetor de ar completa 

As simulações foram realizadas para um tempo máximo de projeto de 20 anos. 

 Parâmetros estudados 

Nesse trabalho foram estudados os seguintes parâmetros: 

• vazão de injeção de vapor;  

• vazão de injeção de ar; 

• (A) distância do poço injetor de ar, que é a distância medida da extremidade final do 

poço produtor até o poço vertical injetor de ar; 

• (B) distância entre os poços horizontais, que é a distância entre o par de poços SAGD; 

• (C) completação do poço injetor de ar, podendo ser “base” – 8 m a 15 m, “topo” – 1 m 

a 8 m, ou “completa” – 1 m a 15 m. 

A geometria de poços adotada no trabalho é apresentada na Figura 4-8.  
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Figura 4-8: Geometria de poços utilizada. 

 

Fonte: Adaptado de KERR e JONASSON, 2013. 
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 Fluxograma da metodologia de trabalho 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica buscando trabalhos relacionados 

envolvendo os métodos SAGD e Combustão In-Situ, aplicados individualmente e em conjunto. 

Essa literatura foi estudada a fim de compreender os aspectos teóricos de cada mecanismo. 

Posteriormente foi feita a modelagem do fluido, baseada em trabalhos anteriores e considerando 

características do Nordeste brasileiro. Em seguida foi feita a modelagem do reservatório, com 

as propriedades da rocha e das interações rocha-fluido. Foram então realizados diferentes 

refinamentos na malha, analisados e selecionado aquele que seria utilizado. Posteriormente foi 

definido o modelo-base para o estudo. Então foram analisados os limites de injeção de vapor e 

de ar, e foi feito um planejamento experimental sendo definidos os fatores e os níveis a serem 

estudados. Após as simulações foi realizada uma análise de sensibilidade para indicar a 

influência dos parâmetros na produção acumulada de óleo. Os resultados foram apresentados e 

discutidos, culminando na dissertação de mestrado, apresentada na qualificação e na defesa. 

A Figura 4-9 apresenta o fluxograma da metodologia de trabalho adotada, 

Figura 4-9: Fluxograma da metodologia de trabalho. 
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 Resultados e Discussões 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos, sendo 

mostrados os refinamentos realizados na malha, o modelo base utilizado, análises das vazões 

de injeção, e o planejamento experimental. Em seguida é mostrada a análise de sensibilidade 

para alguns parâmetros. 

 Refinamento 

O refinamento da malha consiste em alcançar um modelo que aproxime a solução 

numérica à solução real do problema. Para reduzir o tempo de simulação que estava muito alto 

inicialmente, nessa etapa de refinamento foi utilizado um modelo injetando apenas vapor 

(SAGD), com a vazão de 100 t/d. Foram elaboradas cinco malhas com diferentes refinamentos, 

sendo refinado apenas na direção “i” devido ao tipo de processo de recuperação. Os 

refinamentos foram descritos na Tabela 5-1 com os respectivos tempos de simulação. 

Tabela 5-1: Refinamentos realizados. 

  Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 

Direção i  

(100 m) 

3*11m 

2*7,25m 

1*5m 

2*7,25m 

3*11m 

6*6,5m 

2*4,5m 

1*4m 

2*4,5m 

6*6,5m 

8*4,76m 

4*2,38m 

3*1,59m  

4*2,38m 

8*4,76m 

10*3,37m 

6*2,21m 

5*1,21m 

6*2,21m 

10*3,37m 

12*2,6m 

9*1,7m  

7*1m  

9*1,7m  

12*2,6m 

Direção j  

(300 m) 
34 * 8.82 m 

Direção k  

(30 m) 

20 * 1m 

 5 * 2 m 

Total de blocos 9350 14450 22950 31450 41650 

Tempo de 

simulação 
T1 = 21 min T2 = 1.67 * T1 T3 = 4.76 * T1 T4 = 6.9 * T1 T5 = 12.57 * T1 

À medida em que o modelo é mais refinado, mais detalhado e próximo da solução real 

ele se torna, porém requer cada vez maior tempo computacional. 
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A Figura 5-1 apresenta o gráfico de produção acumulada de óleo no tempo para cada 

modelo de malhas. Observa-se que para os refinamentos 1 e 2 os resultados não estão 

convergindo, indicando que nesses casos a malha não está refinada o suficiente. Já as curvas 

dos refinamentos 3, 4 e 5 estão convergindo, indicando que a solução é aceitável para esses 

refinamentos.  

Figura 5-1: Produção acumulada de óleo (Np) no tempo para cada refinamento. 

 

Na Figura 5-1, pelas curvas dos refinamentos 3, 4 e 5 convergirem e estarem bem 

próximas, e considerando também que os tempos de simulação aumentaram de 4,76*T1 para 

6,9*T1, e para 12,57*T1, respectivamente, optou-se por utilizar o Refinamento 3, de menor 

tempo computacional e com resultados similares. 
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 Definição do modelo base e comparativo com a recuperação 

primária 

As características do modelo base estão descritas na Tabela 5-2.  

Tabela 5-2: Características do modelo base. 

Vazão de injeção de vapor (t/d) 100 

Distância entre os poços horizontais (m) 8 

Vazão de injeção de ar (m³std/d) 50 x 103 

Concentração de oxigênio no ar injetado (%) 21 

Distância do poço injetor de ar (m) 44 

Completação do poço injetor de ar completa 

Um comparativo da vazão de produção de óleo e da produção acumulada de óleo (Np) 

entre o modelo base e a recuperação primária é apresentado na Figura 5-2. Mostrando que a 

aplicação do método SAGDOX aumentou a vazão de produção de óleo e levou a um incremento 

na produção acumulada de óleo, passando de 2.029 m³std na recuperação primária, para 13.181 

m³std.  
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Figura 5-2: Comparativo da vazão de produção de óleo e Np entre o modelo base e a 

recuperação primária. 

 

Devido ao óleo ser de alta viscosidade, já eram esperadas baixas vazões de produção 

para a recuperação primária. Com a injeção combinada de vapor e de ar, um dos efeitos é o 

aumento da temperatura média, ocasionando redução da viscosidade do óleo, que facilita o seu 

escoamento favorecendo sua produção. Já na curva de vazão de óleo observa-se o pico em 

aproximadamente 1 ano no modelo com injeção devido à chegada do banco de óleo, enquanto 

que para a recuperação primária o pico da produção é bem menor. 

 Análise de diferentes vazões de injeção 

Utilizando-se o caso base, foram realizadas algumas simulações a fim de encontrar os 

valores-limite para a vazão de injeção até que o seu incremento não resultasse em um aumento 

na produção acumulada de óleo. 
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 Análise da vazão de vapor 

Foram realizadas simulações injetando apenas vapor, usando vazões a partir de 20 t/d, 

incrementando em 20 t/d buscando encontrar o maior valor final de produção acumulada de 

óleo. Não foram consideradas as reações químicas nessa etapa.  

A Figura 5-3 mostra as curvas de produção acumulada de óleo (Np) para as diferentes 

vazões de injeção de vapor (Q). No gráfico nota-se que as vazões de injeção acima de 20 t/d 

resultam em maiores Np ao longo do tempo. Para valores de vazão de injeção maiores que 40 

t/d a curva de produção acumulada de óleo tende a se manter acima desta até aproximadamente 

15 anos, quando passam a ficar abaixo da vazão de 40 t/d. Portanto aumentar a injeção para 

valores acima de 40 t/d resultou em uma antecipação da produção e em uma menor Np final.  

Figura 5-3: Produção acumulada de óleo para diferentes vazões de injeção de vapor. 
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A Figura 5-4 mostra a vazão de produção de óleo para cada valor de injeção de vapor 

(Qv). Os picos de produção indicam a chegada do banco de óleo no poço produtor, nota-se que 

os casos com maiores vazões de injeção apresentam maiores picos e mais deslocados à 

esquerda, indicando uma antecipação da produção. Para os casos injetando 60 t/d e 80 t/d de 

vapor, as curvas de produção acumulada se mantém acima das demais por alguns anos, mas em 

seguida apresentam uma queda, resultando em Np finais menores, quando comparadas com a 

vazão de injeção de 40 t/d. Isso ocorre pois para as altas vazões pode ocorrer o breakthrough 

mais rapidamente, que é a chegada do fluido injetado ao poço produtor, gerando caminhos 

preferenciais, produzindo o fluido injetado com preferência em relação ao óleo, devido à 

diferença de mobilidade, resultando em menor fator de recuperação.  

Figura 5-4: Vazão de óleo para as diferentes vazões de injeção de vapor. 
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 Análise da vazão de ar 

Procedimento similar foi realizado, dessa vez injetando apenas ar, incrementando a 

vazão de injeção em 20.000 m3/d até encontrar um valor máximo de Np.  

A Figura 5-5 apresenta a produção acumulada de óleo para as diferentes injeções de ar. 

É possível observar que das curvas consideradas a vazão de injeção de 40.000 m³/d resultou na 

maior produção acumulada ao fim do projeto. Para a vazão de ar de 60.000 m³/d a produção 

acumulada foi maior até aproximadamente 9 anos de projeto, entretanto, devido a sua alta vazão 

de injeção a ocorrência de caminhos preferenciais ocasiona a produção do ar injetado, reduzindo 

a capacidade de combustão e de produção de óleo, fazendo com que o modelo de 40.000 m³/d 

apresente valores superiores até 20 anos. 

Figura 5-5: Produção acumulada de óleo para diferentes vazões de injeção de ar. 
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Foi plotado um gráfico da vazão de produção de óleo para os mesmos casos. A Figura 

5-6 mostra que para maiores vazões de injeção de ar o pico de produção é maior e alcançado 

com antecedência em relação às menores vazões de injeção. Porém, o declínio da vazão de 

produção de óleo ocorre mais rapidamente também para as maiores vazões de injeção. Nas 

vazões mais altas o ar entra no sistema muito cedo prejudicando a recuperação.  

 

Figura 5-6: Vazão de produção de óleo para as diferentes vazões de injeção de ar. 
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 Planejamento Experimental 

Foi realizado um planejamento do tipo fatorial 34 x 2, totalizando 162 experimentos. Na 

Tabela 5-3 é apresentado o planejamento fatorial, onde são apresentados os parâmetros 

analisados (fatores) e os intervalos (níveis) considerados.  

Tabela 5-3: Planejamento fatorial 34 x 2. 

Parâmetro 

Nível 

Mínimo 

(-1) 

Intermediário 

(0) 

Máximo 

(+1) 

(A) Distância do poço vertical ao produtor (m) 44 - 88 

(B) Distância entre os poços horizontais (m) 5 8 11 

Vazão de injeção de vapor (m³std/d) 20 50 80 

Vazão de injeção de ar (10³ m³std/d) 20 35 50 

(C) Completação do poço injetor de ar 

   

Base 

(8-15m) 

Topo  

(1-8m) 

Completa  

(1-15m) 

 

A Figura 5-7 apresenta o esquema do processo, representando alguns parâmetros 

graficamente de acordo com a letra correspondente da tabela anterior. 
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Figura 5-7: Esquema do processo com representação gráfica dos parâmetros analisados. 

 

Fonte: Adaptado de KERR e JONASSON, 2013. 

A matriz de planejamento elaborada, já com os valores de produção acumulada de óleo 

encontrados está no APÊNDICE A. De posse desses dados foi realizada a análise de 

sensibilidade. 

 Análise de Sensibilidade 

Para a criação dos gráficos foram utilizados os valores da produção acumulada de óleo 

(Np) em quatro instantes: 5, 10, 15 e 20 anos. Nas análises foi considerado um intervalo de 

confiança de 95% (p = 0,05) e elas são válidas apenas dentro dos intervalos de níveis estudados, 

não podendo ser extrapoladas.  

5.4.1.1 Análise dos Diagramas de Pareto 

A Figura 5-8 apresenta o Diagrama de Pareto para a produção acumulada de óleo (Np) 

em 5 anos.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Glen Oliveira Martin Junior  73 

 

Figura 5-8: Diagrama de Pareto para a Np em 5 anos. 

 

Observa-se que para 5 anos todos os parâmetros individuais foram significativos. A 

distância entre os poços horizontais revelou-se como a de maior influência na produção 

acumulada de óleo (Np), no qual a variação de seu nível mínimo para o máximo acarreta em 

um aumento da Np. Isso ocorre, pois, uma vez que a posição do poço produtor é fixa, o aumento 

da distância entre poços horizontais significa que o poço injetor está posicionado mais próximo 

ao topo do reservatório, facilitando a expansão da câmara de vapor, aumentando o varrido e a 

produção de óleo, e retardando a chegada do fluido injetado no produtor. 

A vazão de vapor foi o segundo parâmetro mais significativo em 5 anos. Um aumento 

da vazão do nível mínimo ao máximo acarretou em um aumento na Np. Isso ocorre devido à 

maior quantidade de vapor aumentar a temperatura média do reservatório e varrer uma porção 

maior do reservatório. 
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A vazão de ar foi o terceiro parâmetro mais significativo nesse tempo. O aumento da 

vazão do nível mínimo ao máximo resultou em um incremento na Np. Isso se deve ao fato de a 

maior quantidade de ar injetado favorecer as reações químicas liberando mais calor, 

aumentando a temperatura média do reservatório e varrer uma parte maior do reservatório. 

A distância do poço injetor de ar foi o quarto parâmetro mais significativo nesse tempo, 

onde a variação dessa distância do nível mínimo ao máximo resultou em uma redução na Np. 

Isso ocorre, pois, uma menor distância possibilita a chegada mais rápida da frente de óleo 

ocasionada pela combustão.  

A completação do poço injetor de ar foi o quinto parâmetro mais significativo, que levou 

a um aumento da Np ao variar seu valor do nível mínimo ao máximo. Isso ocorre, pois, ao 

injetar na parte superior possibilita que a combustão varra uma parte maior do reservatório antes 

que o ar chegue ao poço produtor. 

As influências das interações entre dois parâmetros foram discutidas posteriormente, 

nas superfícies de resposta. 

A Figura 5-9 apresenta o Diagrama de Pareto para a produção acumulada de óleo (Np) 

em 10 anos. 
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Figura 5-9: Diagrama de Pareto para a Np em 10 anos. 

 

É possível observar que para 10 anos todos os parâmetros continuaram significativos. 

A distância entre os poços horizontais foi o parâmetro mais influente nesse tempo, seguida da 

distância do poço injetor de ar, vazão de injeção de vapor, completação do poço injetor de ar, e 

vazão de injeção de ar.  

A distância do poço injetor de ar apresentou-se nesse tempo como o segundo parâmetro 

mais significante no sistema e mostrou que uma maior distância acarretou em maior produção 

acumulada de óleo. Isso ocorre devido a essa distância possibilitar um varrido de uma maior 

porção do reservatório e retarda a chegada do fluido injetado ao poço produtor.  

A variação da vazão de injeção de vapor nesse tempo apresentou influência negativa na 

Np. Isso está associado às grandes quantidades de vapor chegando no poço produtor através de 

caminhos preferenciais. 
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O aumento da vazão de injeção de ar também apresentou influência negativa para esse 

tempo. Isso se dá pela maior quantidade de oxigênio entrando no sistema sendo produzida 

rapidamente. 

A Figura 5-10 mostra o Diagrama de Pareto para a produção acumulada de óleo (Np) 

em 15 anos. 

Figura 5-10: Diagrama de Pareto para a Np em 15 anos. 

 

O diagrama de Pareto em 15 anos apresenta comportamento similar ao anterior, de 10 

anos, com a diferença que para 15 anos o parâmetro vazão de injeção de ar mostrou-se mais 

influente que a completação do poço injetor de ar.  

A Figura 5-11 apresenta o Diagrama de Pareto para a produção acumulada de óleo (Np) 

em 20 anos. 
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Figura 5-11: Diagrama de Pareto para a Np em 20 anos. 

 

Observa-se que para 20 anos a distância do poço injetor de ar é o parâmetro mais 

influente, sendo que seu aumento do nível mínimo ao máximo resulta em um aumento na 

produção acumulada de óleo. Para tempos mais longos esse parâmetro mantido no valor 

máximo favorece a recuperação pois possibilita que a frente de combustão percorra uma 

extensão maior do reservatório, reduzindo a viscosidade e deslocando o óleo em direção do 

poço produtor, além de retardar a produção do ar injetado. 

A vazão de injeção de vapor foi o segundo parâmetro mais influente, impactando de 

forma negativa na produção acumulada de óleo ao ser aumentada do valor mínimo ao máximo. 

Valores altos para a vazão de injeção de vapor antecipa sua a chegada no poço produtor através 

de caminhos preferenciais, resultando em menor recuperação. 

A distância entre os poços horizontais foi o terceiro parâmetro mais influente; um 

aumento da distância reflete em um aumento da produção acumulada de óleo. A distância evita 
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que o vapor entre no poço produtor muito rápido, e permite que o vapor aqueça uma área maior 

do reservatório. 

5.4.1.2 Análise das Superfícies de Resposta 

O Método das Superfícies de Resposta (em inglês Response Surface Methodology - 

RSM) permite analisar a influência das interações significativas entre as variáveis na resposta. 

As interações de três ou mais variáveis foram consideradas ruídos do sistema e eliminadas, 

assim como também a interação 2-5 devido a não apresentar valor estatisticamente significativo 

em nenhuma das datas. O objetivo é maximizar a produção acumulada de óleo (Np). 

A Figura 5-12 mostra a superfície de resposta da interação entre os parâmetros distância 

do poço injetor de ar e da distância entre os poços horizontais, para os tempos 5, 10 e 20 anos. 
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Figura 5-12: Superfícies de resposta para interação entre os parâmetros distância do 

poço injetor de ar e da distância entre os poços horizontais. 

 

Pode-se observar na Figura 5-12 que para 5 anos, a região de maior produção 

acumulada de óleo é encontrada para valores mínimos de distância do poço injetor e máximos 

de distância entre poços horizontais. Nota-se pela inclinação do plano que nesse tempo a 

distância entre os poços horizontais tem maior influência na Np enquanto que o outro parâmetro 

apresenta pouca influência e de forma negativa, ou seja, aumentar a distância do poço injetor 

de ar leva a uma diminuição na Np.  

De 10 anos em diante nota-se uma mudança na superfície de forma que a região de 

maior Np é obtida para os valores máximos de ambos os parâmetros. Nesses tempos a distância 
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do poço injetor de ar passou a influenciar mais na resposta do que no tempo anterior, e dessa 

vez de forma positiva, ao aumentar essa distância há um aumento na Np. 

Em geral, a maior distância entre os poços horizontais favorece a expansão da câmara 

de vapor, e a maior distância do injetor de ar possibilita varrer maior área do reservatório, além 

de retardarem a produção do fluido injetado, aumentando a produção acumulada de óleo. 

A Figura 5-13 mostra as superfícies de resposta para a interação entre a distância do 

poço injetor de ar e a vazão de injeção de vapor. 

Figura 5-13: Superfícies de resposta para a interação entre a distância do poço injetor 

de ar e a vazão de injeção de vapor. 
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Pela Figura 5-13, é possível observar que para 5 anos a produção acumulada de óleo é 

maximizada na região com os dois parâmetros nos valores máximos ou com a vazão de vapor 

intermediária e a menor distância do injetor de ar. Ou seja, para a maior distância é preferível 

usar a maior vazão de injeção de vapor, e para a menor distância usar a vazão intermediária.  

Para os anos seguintes, a resposta é maximizada ao utilizar baixas vazões de injeção de 

vapor e com o poço injetor de ar posicionado mais distante. Essa combinação permite um 

varrido mais eficaz no reservatório, retardando a chegada dos fluidos injetados ao poço 

produtor. 

A Figura 5-14 apresenta as superfícies de resposta para a interação entre a distância do 

poço injetor de ar e a vazão de injeção de ar. 
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Figura 5-14: Superfícies de resposta para a interação entre a distância do poço injetor 

de ar e a vazão de injeção de ar. 

 

Na Figura 5-14 as superfícies de resposta mostram que que para 5 anos a produção 

acumulada de óleo é maximizada na região com os dois parâmetros nos valores máximos ou 

com a vazão de injeção de ar intermediária e a menor distância do injetor de ar, sendo preferível 

usar a maior vazão de injeção de ar para a maior distância, e a vazão de ar intermediária para a 

menor distância do injetor de ar.  

Em 10 anos a maior Np é alcançada utilizando a vazão intermediária e a maior distância 

do poço injetor de ar. Em 20 anos a resposta é maximizada ao utilizar baixas a intermediárias 

vazões de injeção de ar e com o poço injetor de ar posicionado mais distante. Dessa forma é 
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possível um varrer melhor o reservatório, além de retardar a chegada do fluido injetado ao poço 

produtor. 

A Figura 5-15 mostra as superfícies de resposta para a interação entre a distância do 

poço injetor de ar e a completação do poço injetor de ar. 

Figura 5-15: Superfícies de resposta para a interação entre a distância do poço injetor 

de ar e a completação do poço injetor de ar. 

 

Pela Figura 5-15 nota-se que interação entre as variáveis demonstrou que para 5 anos a 

completação do poço injetor de ar estando no nível intermediário e a distância desse poço 

estando no valor mínimo maximiza a Np. Já para os outros anos os valores máximos de 

produção acumulada de óleo são obtidos ao variar ambos os parâmetros do nível mínimo ao 

máximo.  
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A completação deve ser realizada preferencialmente no topo para um horizonte de 5 

anos, e ao longo de todo o poço injetor de ar para 10 anos em diante, e a distância do mesmo 

mantida no valor mínimo para o tempo de 5 anos e no valor máximo para os tempos posteriores.  

A Figura 5-16 apresenta as superfícies de resposta para a interação entre a distância 

entre os poços horizontais e a vazão de injeção de vapor. 

Figura 5-16: Superfícies de resposta para a interação da distância entre os poços 

horizontais e a vazão de injeção de vapor. 

 

Na Figura 5-16, em 5 anos percebe-se que variar ambos os parâmetros dos valores 

mínimos aos valores máximos, acarreta em um aumento na produção acumulada de óleo. Em 

10 anos, valores intermediários de vazão de vapor e máximos para a distância entre os poços 
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horizontais leva à maior Np. Em 20 anos a produção acumulada máxima é atingida para a maior 

distância entre os poços horizontais e menor vazão de injeção de vapor.  

Portanto, de acordo com as superfícies de resposta, quanto maior o tempo mais 

interessante torna-se usar uma menor vazão de injeção de vapor. 

A Figura 5-17 apresenta as superfícies de resposta para a interação entre o parâmetro 

da distância entre os poços horizontais e da vazão de injeção de ar. 

Figura 5-17: Superfícies de resposta para a interação entre o parâmetro da distância 

entre os poços horizontais e da vazão de injeção de ar. 
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Na Figura 5-17 percebe-se que para essa interação, em 5 anos os valores máximos de 

Np são obtidos para o maior valor de distância entre os poços horizontais e vazão de injeção de 

ar intermediária. Para 10 anos em diante a função é maximizada para a maior distância entre os 

poços horizontais e menor vazão de injeção de ar.  

A Figura 5-18 mostra as superfícies de resposta para a interação entre a vazão de injeção 

de vapor e a vazão de injeção de ar. 

 

Figura 5-18: Superfícies de resposta para a interação entre a vazão de injeção de vapor e 

a vazão de injeção de ar. 
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Na Figura 5-18 observa-se para essa interação que em 5 anos, valores intermediários 

para ambos os parâmetros levam às maiores produções acumuladas de óleo. Caso ambas sejam 

mantidas nos níveis mínimos resultam nas menores Np. Para 10 anos, as maiores Np são 

encontradas para valores de injeção de ar intermediários e injeção de vapor intermediário a 

mínimos. Já para 20 anos a função resulta em maiores Np ao utilizar ambos os parâmetros nos 

valores mínimos. 

Em resumo, manter as ambas as vazões de injeção em valores intermediários a mínimos 

leva a maiores produções acumuladas de óleo para tempos mais longos, isso se dá pois com as 

vazões muito altas os fluidos injetados chegariam rapidamente ao poço produtor, podendo criar 

caminhos preferenciais, deixando de varrer de maneira mais eficaz o reservatório. 

A Figura 5-19 mostra as superfícies de resposta para a interação entre a vazão de injeção 

de vapor e a completação do poço injetor de ar. 
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Figura 5-19: Superfícies de resposta para a interação entre a vazão de injeção de vapor e 

a completação do poço injetor de ar. 

 

Pela Figura 5-19 percebe-se que em 5 anos os melhores resultados de produção 

acumulada de óleo ocorrem para valores intermediários de vazão de vapor e de completação de 

ar. Para 10 anos é interessante uma vazão intermediária de injeção de vapor, e a completação 

do poço injetor de ar no nível máximo. Já para 20 anos a máxima Np é obtida quando a vazão 

de injeção de vapor é mínima e a completação do poço injetor de ar está no nível máximo.  

5.4.1.3 Resumo da Análise de Sensibilidade 

Na Tabela 5-4 é apresentado um resumo classificando as influências encontradas para 

cada parâmetro individual ao longo dos anos. 
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Tabela 5-4: Resumo dos resultados da Análise de Sensibilidade. 

Escala de influência 5 anos 10 anos 20 anos 

Maior DistHor (+) DistHor (+) DistInjAr (+) 

 
Qv (+) DistInjAr (+) Qv (-) 

 

Qar (+) Qv (-) DistHor (+) 

 
DistInjAr (-) CompAr (+) Qar (-) 

Menor CompAr (+) Qar (-) CompAr (+) 

Na Tabela 5-4 as variáveis estão classificadas da mais influente à menos influente, 

dentro de um mesmo ano analisado. A indicação “(+)” significa que um aumento nessa variável 

resultou em um aumento na resposta, enquanto que a indicação “(-)” indica que ao aumentar o 

valor dessa variável houve uma diminuição na função objetivo. 

A distância entre os poços horizontais demonstrou ser o parâmetro mais influente em 5 

e 10 anos.  Em 20 anos mostrou-se como terceiro parâmetro mais influente. O aumento dessa 

distância levou a um aumento na produção acumulada de óleo (Np) em qualquer tempo 

analisado. 

A distância do poço injetor de ar em 5 anos mostrou-se um dos menos influentes e o 

aumento da distância reduziu a Np. Nos anos seguintes o aumento da distância aumentou a Np 

e demonstrou ser um dos parâmetros com maior influência, sendo o parâmetro mais influente 

em 20 anos.  

O aumento da injeção de vapor levou a um aumento na Np em 5 anos, e uma diminuição 

em 10 e 20 anos. A vazão de injeção de vapor figurou como segundo parâmetro mais influente 

para 5 e 20 anos, e terceiro em 10 anos.  

A vazão de injeção em 5 anos ficou em terceiro lugar na escala de influência. Aumentar 

a vazão de ar levou a um aumento na Np. Para 10 e 20 anos o aumento na vazão de ar diminuiu 

a Np, e foi um dos parâmetros menos influentes. 

Para a completação do poço injetor de ar mostrou-se o parâmetro menos influente, e a 

variação do nível mínimo para o máximo aumentou a Np.  
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As análises são válidas somente para os intervalos estudados. 

 Melhorando o fator de recuperação  

A Tabela 5-5 apresenta os 20 maiores valores de produção acumulada de óleo 

encontrados nos experimentos realizados, em ordem decrescente pela Np em 20 anos. 

Tabela 5-5: Resultados da matriz de planejamento – 20 maiores valores de Np. 

Experimento 

Dist. do 

poço injetor 

de Ar (m) 

Dist. entre 

os poços 

horizontais 

(m) 

Qv 

(t/d) 

Qar  

(103 

m³std) 

Completação 

do poço 

injetor de ar 

Np  

(5 anos) 

Np 

(10 anos) 

Np 

(20 anos) 

150 88 11 50 35 completa 14.041 20.145 23.436 

148 88 11 50 35 base 13.622 19.683 23.211 

146 88  11 50 20 topo 12.707 19.543 23.050 

147 88 11 50 20 completa 11.193 18.967 22.987 

57 44 11 20 20 completa 11.629 18.456 22.758 

138 88 11 20 20 completa 6.916 17.967 22.651 

149 88 11 50 35 topo 14.771 19.815 22.484 

55 44 11 20 20 base 10.199 17.471 22.421 

145 88 11 50 20 base 10.479 18.091 22.344 

123 88 8 50 35 completa 12.416 18.126 22.000 

114 88 8 20 35 completa 10.383 17.490 21.986 

141 88 11 20 35 completa 10.895 18.231 21.885 

136 88 11 20 20 base 5.898 15.829 21.881 

117 88 8 20 50 completa 12.102 18.428 21.793 

64 44 11 50 20 base 13.470 18.459 21.720 

111 88 8 20 20 completa 5.782 16.663 21.702 

66 44 11 50 20 completa 13.734 18.473 21.610 

137 88 11 20 20 topo 8.780 17.794 21.559 

109 88 8 20 20 base 5.776 14.957 21.506 

30 44 8 20 20 completa 11.372 17.577 21.475 

A matriz de planejamento completa juntamente com os resultados obtidos está 

disponível no APÊNDICE A. 
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O Experimento 150 foi o que resultou em maior produção acumulada de óleo. Na 

Tabela 5-6 observa-se que valores dos parâmetros utilizados atendem às recomendações 

expostas no fim da seção anterior. 

Tabela 5-6: Valores dos parâmetros do Experimento 150. 

Distância do injetor de 

ar (m) 

Distância entre os 

poços horizontais 

(m) 

Vazão de 

vapor (t/d) 

Vazão de ar 

 (103 m³std) 

Completação do poço 

injetor de ar 

88 (máximo) 11 (máximo) 50 

(intermediário) 

35 (intermediário) Completa (máximo) 

Foi realizada para esse caso uma análise da concentração de oxigênio no ar injetado para 

ver se o fator de recuperação poderia ser incrementado. 

 

 Análise da concentração de oxigênio no ar injetado 

Foi realizado um comparativo da produção de óleo para o Experimento 150 com a 

injeção de ar contendo 21% de O2 e 100% O2 (oxigênio puro), e as vazões foram ajustadas de 

forma que os volumes de oxigênio fossem os mesmos para os dois casos. Ou seja, a vazão de 

35.000 m³ de ar, do qual 7.350 m³ (21%) é oxigênio e o restante nitrogênio, foi comparada ao 

caso com a vazão de 7.350 m³ sendo 100% de oxigênio. Dessa forma ambos os casos possuem 

a mesma quantidade do componente oxigênio injetada. A vazão de vapor foi mantida em 50 t/d 

em ambos os casos. 

A Figura 5-20 apresenta uma vista IJ da camada 4 (onde está posicionado o poço injetor 

de vapor) mostrando a temperatura no reservatório para as duas concentrações de oxigênio, em 

quatro datas distintas. Nota-se que o caso com maior porcentagem de oxigênio permitiu que a 

temperatura fosse aumentada mais rapidamente em uma maior porção do reservatório.  
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Figura 5-20: Comparativo da temperatura para as duas concentrações de oxigênio em 

quatro datas distintas. 
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A Figura 5-21 apresenta uma vista IK localizada na camada 17, no centro do 

reservatório, mostrando o comparativo da câmara de vapor para as duas concentrações de 

oxigênio injetado. Nota-se que ao injetar 100% de oxigênio a câmara de vapor atinge maiores 

temperaturas e expande-se mais rapidamente quando comparada com concentração de 21% de 

oxigênio, causando a redução da viscosidade do óleo e a condensação deste presente nas 

extremidades da câmara, que desce em direção ao poço produtor. 

Figura 5-21: Comparativo da temperatura para 21% de O2 e 100% O2. 
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A Figura 5-22 mostra o comparativo da produção de óleo para a concentração de 

oxigênio no ar injetado de 21% (padrão) e 100%, sendo a vazão de vapor 50 t/d em ambos os 

casos. Observa-se que para a maior concentração de oxigênio no ar injetado houve aumento 

considerável do fator de recuperação, atingindo 35,3% ao invés de 26,3% para a menor 

concentração. O caso com concentração de 21% tem uma vazão aproximadamente 5 vezes 

maior, aumentando bastante a velocidade de entrada de ar, contendo uma grande porção de 

nitrogênio, que diminui a eficácia do oxigênio suportar a combustão, além de demandar que 

parte da energia gerada pela combustão seja gasta no seu aquecimento. Ao injetar 100% de O2 

a uma menor vazão de injeção, a velocidade é reduzida e todo o oxigênio é usado como 

comburente favorecendo as reações químicas, recuperando maior quantidade de óleo.  

 

Figura 5-22: Comparativo da produção de óleo para concentração de 21% e 100% 

oxigênio. 
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 Comparativo SAGDOX e SAGD  

Foi realizada uma análise para o melhor caso encontrado do SAGDOX e comparado ao 

SAGD com mesmos parâmetros. No SAGD é injetado apenas vapor com vazão de 50 t/d, no 

SAGDOX além do vapor na mesma vazão de injeção é injetado 7.350 m³/d de oxigênio (100%).  

 

A Figura 5-23 apresenta uma vista IJ da camada 15 com os perfis de temperatura para 

o SAGD e o SAGDOX. Observa-se que o processo SAGDOX consegue aquecer uma maior 

extensão do reservatório e atinge maiores temperaturas do que o método SAGD. 
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Figura 5-23: Comparativo dos perfis de temperatura SAGD e SAGDOX em 2, 5, 15 e 20 

anos. 

 

A Figura 5-24 apresenta uma vista IJ da camada 15 com a viscosidade para o SAGD e o 

SAGDOX. Observa-se que o processo SAGDOX consegue reduzir a viscosidade mais 

rapidamente por toda a extensão do reservatório. 
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Figura 5-24: Comparativo da viscosidade SAGD e SAGDOX em 1, 5, 10 e 20 anos. 

 

A Figura 5-25 apresenta um gráfico da vazão de produção de óleo e do fator de 

recuperação no tempo, para o SAGD e SAGDOX com 21% e 100% de oxigênio. Todos os 

casos injetam 50 t/d de vapor. 
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Figura 5-25: SAGD x SAGDOX 

 

Observa-se que o SAGD atinge picos de produção de óleo menores do que o SAGDOX, 

mas consegue manter os níveis de produção mais elevados durante mais tempo. O SAGDOX 

apresenta altas vazões de produção nos anos iniciais, mas essas vazões caem de forma mais 

acelerada. A vazão de produção de óleo para o método SAGDOX com 100% O2 é superior à 

do método SAGD até por volta dos 7 anos, e o fator de recuperação (FR) maior até por volta 

dos 12 anos. O FR obtido ao fim do tempo de projeto foi de 35,35% para o SAGDOX utilizando 

oxigênio puro, enquanto que o SAGD atingiu 44,42%.  

O processo SAGDOX com oxigênio puro demonstrou potencial de poder antecipar a 

produção em relação ao SAGD, porém resultou em menor FR ao fim do projeto. Utilizar a 

menor concentração de oxigênio no SAGDOX mostrou-se tecnicamente menos vantajoso do 

que o processo SAGD.
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 Conclusões e Recomendações 

Nessa seção foram sintetizadas as principais conclusões decorrentes do trabalho 

realizado e em seguida apresentadas algumas sugestões para estudos posteriores. 

 Conclusões 

Para o reservatório e fluido analisado, dentro do intervalo de cada parâmetro estudado, 

chegou-se às seguintes conclusões: 

A distância entre os poços horizontais foi o parâmetro que apresentou a maior 

influência, e sua variação do nível mínimo ao máximo impactou positivamente a produção 

acumulada de óleo em todos os tempos analisados. 

A distância do poço injetor de ar mostrou ter influência na produção acumulada de óleo, 

sendo a menor distância favorável à Np em 5 anos, e desfavorável a partir de 10 anos.  

As vazões de injeção de vapor e de ar apresentaram influência positiva para 5 anos, 

indicando que a variação do valor mínimo ao máximo resultou em um aumento na produção 

acumulada de óleo. Para 10 anos em diante o aumento da vazão de injeção levou a menor 

recuperação. Para o processo parece ser interessante utilizar vazões intermediárias a baixas. 

A completação do poço injetor de ar mostrou-se um parâmetro significativo, 

influenciando positivamente na resposta quando variado do nível mínimo ao máximo. 

Injetar oxigênio puro possibilitou aumentar mais rapidamente a temperatura ao longo 

do reservatório e resultou em maior fator de recuperação. 

O SAGDOX mostrou-se inferior ao SAGD para o caso em que utiliza ar na menor 

concentração. Quando utilizado oxigênio puro, o SAGDOX atinge valores na curva do FR 

acima do encontrado no SAGD até por volta de 11 anos, podendo ser vantajoso. 

Com a aplicação do processo SAGDOX foi possível atingir um fator de recuperação 

máximo de 35,35% por volta de 10 anos de projeto. 
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 Recomendações 

Como recomendações para futuros estudos são listadas as seguintes: 

Aplicar o método SAGDOX em reservatórios com diferentes características e tipos 

de óleo, por exemplo betume, a fim de determinar se o método é mais eficaz em 

reservatórios com esse tipo de óleo.  

Analisar a adição de poços de ventilação de gases (poços de alívio de pressão) para 

verificar se há aumento do fator de recuperação. Configurá-los de forma a produzirem 

apenas gás ou pouquíssimo óleo. 

Encontrar a melhor relação entre vapor e ar injetado, e analisar diferentes 

concentrações de oxigênio fazendo com que os processos sejam maximizados no 

reservatório. 

Realizar um comparativo do processo SAGD e SAGDOX, sendo neste uma parte 

do vapor substituída por ar ou oxigênio, para avaliar o potencial de redução do uso de água 

no SAGDOX.  

Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) do processo 

SAGDOX, no qual são levados em consideração fatores como: custos associados ao 

método, preço de venda do barril de óleo, e o valor do dinheiro no tempo, para determinar 

a sua atratividade, podendo ser o processo considerado viável ou inviável conforme os 

objetivos e parâmetros utilizados pela empresa. 
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Apêndices 

APÊNDICE A: Matriz de planejamento com os valores de produção acumulada obtidos. 

Exp. 

Dist. 

injAr 

(m) 

Dist. 

SAGD 

(m) 

Qv 

(t/d) 

Qar 

(103 

m³std) 

Comp. 

injAr 

Np 

(5 anos) 

Np 

(10 anos) 

Np 

(15 anos) 

Np 

(20 anos) 

150 88 11 50 3500 completa 14.042 20.145 22.575 23.436 

148 88 11 50 35 base 13.622 19.683 22.251 23.211 

146 88 11 50 20 topo 12.707 19.543 21.675 23.051 

147 88 11 50 20 completa 11.193 18.968 21.548 22.987 

57 44 11 20 20 completa 11.629 18.456 21.266 22.758 

138 88 11 20 20 completa 6.916 17.967 21.253 22.651 

149 88 11 50 35 topo 14.771 19.816 21.826 22.484 

55 44 11 20 20 base 10.199 17.471 20.806 22.421 

145 88 11 50 20 base 10.479 18.091 20.899 22.344 

123 88 8 50 35 completa 12.416 18.126 20.930 22.000 

114 88 8 20 35 completa 10.383 17.490 20.417 21.986 

141 88 11 20 35 completa 10.895 18.232 20.583 21.885 

136 88 11 20 20 base 5.898 15.829 20.405 21.881 

117 88 8 20 50 completa 12.102 18.428 21.001 21.793 

64 44 11 50 20 base 13.471 18.459 20.680 21.720 

111 88 8 20 20 completa 5.782 16.663 20.055 21.702 

66 44 11 50 20 completa 13.734 18.473 20.566 21.610 

137 88 11 20 20 topo 8.780 17.794 20.194 21.559 

109 88 8 20 20 base 5.776 14.957 19.749 21.506 

30 44 8 20 20 completa 11.372 17.577 20.117 21.476 

28 44 8 20 20 base 10.512 17.106 20.098 21.447 

121 88 8 50 35 base 12.207 17.638 20.330 21.447 

120 88 8 50 20 completa 9.919 17.022 19.822 21.415 

87 88 5 20 35 completa 8.718 16.396 19.686 21.414 

119 88 8 50 20 topo 11.213 17.406 19.814 21.370 

56 44 11 20 20 topo 11.866 17.635 19.879 21.348 

159 88 11 80 35 completa 14.427 19.426 21.139 21.273 

85 88 5 20 35 base 8.438 16.434 19.694 21.268 

139 88 11 20 35 base 9.644 17.050 19.968 21.261 

155 88 11 80 20 topo 13.784 19.128 20.868 21.253 

122 88 8 50 35 topo 13.092 18.046 20.344 21.215 

90 88 5 20 50 completa 11.193 17.782 20.435 21.124 

58 44 11 20 35 base 11.696 17.850 20.157 21.101 

67 44 11 50 35 base 13.647 18.873 20.610 21.087 

156 88 11 80 20 completa 12.646 18.659 20.531 21.021 

112 88 8 20 35 base 9.254 16.412 19.396 20.913 

110 88 8 20 20 topo 7.648 16.898 19.283 20.875 
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140 88 11 20 35 topo 12.443 18.244 20.018 20.825 

118 88 8 50 20 base 9.495 16.423 19.292 20.808 

65 44 11 50 20 topo 13.612 17.812 19.869 20.804 

157 88 11 80 35 base 13.949 18.831 20.566 20.777 

88 88 5 20 50 base 10.770 17.694 20.260 20.743 

113 88 8 20 35 topo 11.492 17.292 19.561 20.683 

115 88 8 20 50 base 11.041 17.507 20.039 20.653 

144 88 11 20 50 completa 12.309 17.838 19.983 20.638 

69 44 11 50 35 completa 13.747 18.325 20.089 20.537 

158 88 11 80 35 topo 14.670 19.054 20.464 20.507 

142 88 11 20 50 base 11.265 17.532 19.730 20.463 

29 44 8 20 20 topo 11.657 16.912 19.070 20.442 

60 44 11 20 35 completa 12.099 17.465 19.402 20.441 

84 88 5 20 20 completa 3.870 15.023 18.504 20.341 

132 88 8 80 35 completa 12.800 17.768 19.859 20.333 

82 88 5 20 20 base 4.027 13.662 18.524 20.260 

154 88 11 80 20 base 11.926 17.789 19.728 20.255 

153 88 11 50 50 completa 13.497 18.052 19.927 20.116 

96 88 5 50 35 completa 10.337 16.049 18.949 20.073 

126 88 8 50 50 completa 12.080 17.161 19.411 19.802 

131 88 8 80 35 topo 13.056 17.604 19.371 19.743 

128 88 8 80 20 topo 11.875 16.920 18.864 19.717 

152 88 11 50 50 topo 14.322 18.133 19.520 19.679 

116 88 8 20 50 topo 12.490 17.522 18.985 19.678 

86 88 5 20 35 topo 9.253 15.814 18.453 19.649 

39 44 8 50 20 completa 12.484 16.560 18.527 19.631 

130 88 8 80 35 base 12.358 17.063 19.053 19.605 

37 44 8 50 20 base 12.339 16.554 18.532 19.532 

42 44 8 50 35 completa 12.659 17.047 18.836 19.437 

33 44 8 20 35 completa 11.567 16.655 18.608 19.437 

38 44 8 50 20 topo 12.407 16.389 18.421 19.432 

83 88 5 20 20 topo 4.471 14.827 17.553 19.411 

31 44 8 20 35 base 11.312 16.563 18.462 19.261 

40 44 8 50 35 base 12.403 16.961 18.635 19.210 

89 88 5 20 50 topo 11.015 16.608 18.534 19.152 

162 88 11 80 50 completa 13.917 18.102 19.095 19.100 

129 88 8 80 20 completa 10.623 16.176 18.189 19.096 

93 88 5 50 20 completa 7.851 14.695 17.522 19.069 

99 88 5 50 50 completa 10.440 15.889 18.473 19.036 

125 88 8 50 50 topo 12.625 17.008 18.685 19.029 

95 88 5 50 35 topo 10.639 15.692 18.118 19.027 

94 88 5 50 35 base 9.747 15.410 17.991 19.026 

3 44 5 20 20 completa 8.274 14.920 17.404 18.814 

1 44 5 20 20 base 7.596 14.803 17.474 18.814 

161 88 11 80 50 topo 14.230 17.966 18.799 18.803 
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68 44 11 50 35 topo 13.091 16.862 18.435 18.768 

2 44 5 20 20 topo 9.979 15.037 17.288 18.686 

91 88 5 50 20 base 7.687 14.314 17.169 18.660 

105 88 5 80 35 completa 10.626 15.545 17.897 18.621 

92 88 5 50 20 topo 8.442 14.519 16.974 18.512 

41 44 8 50 35 topo 12.356 16.253 17.994 18.457 

127 88 8 80 20 base 10.155 15.557 17.543 18.416 

143 88 11 20 50 topo 12.830 16.792 18.117 18.403 

59 44 11 20 35 topo 11.842 15.830 17.433 18.296 

124 88 8 50 50 base 10.856 15.697 17.917 18.285 

135 88 8 80 50 completa 12.352 16.647 18.138 18.267 

32 44 8 20 35 topo 11.265 15.585 17.366 18.107 

134 88 8 80 50 topo 12.847 16.927 18.005 18.103 

98 88 5 50 50 topo 10.972 15.686 17.588 18.101 

6 44 5 20 35 completa 10.246 15.265 17.253 18.094 

75 44 11 80 20 completa 13.320 16.963 18.005 18.044 

73 44 11 80 20 base 13.166 16.787 17.911 17.962 

104 88 5 80 35 topo 10.842 15.347 17.368 17.934 

63 44 11 20 50 completa 12.075 15.938 17.392 17.896 

151 88 11 50 50 base 11.192 15.931 17.727 17.880 

76 44 11 80 35 base 13.066 17.075 17.837 17.842 

78 44 11 80 35 completa 13.311 17.045 17.838 17.841 

4 44 5 20 35 base 9.822 15.148 16.956 17.740 

5 44 5 20 35 topo 10.786 15.171 17.057 17.663 

74 44 11 80 20 topo 13.042 16.538 17.634 17.648 

61 44 11 20 50 base 11.568 15.618 17.079 17.592 

72 44 11 50 50 completa 12.532 16.367 17.407 17.572 

97 88 5 50 50 base 9.460 14.686 17.043 17.547 

36 44 8 20 50 completa 11.718 15.880 17.190 17.540 

101 88 5 80 20 topo 9.483 14.250 16.294 17.234 

77 44 11 80 35 topo 12.948 16.227 17.059 17.060 

15 44 5 50 35 completa 10.915 14.869 16.418 17.008 

160 88 11 80 50 base 12.220 16.051 16.980 16.984 

35 44 8 20 50 topo 11.599 15.422 16.540 16.980 

51 44 8 80 35 completa 11.930 15.585 16.753 16.974 

11 44 5 50 20 topo 10.626 14.171 16.082 16.937 

48 44 8 80 20 completa 11.887 15.128 16.578 16.909 

108 88 5 80 50 completa 9.805 14.543 16.562 16.887 

49 44 8 80 35 base 11.821 15.488 16.648 16.874 

34 44 8 20 50 base 11.196 15.175 16.472 16.862 

47 44 8 80 20 topo 11.811 15.129 16.607 16.851 

44 44 8 50 50 topo 11.754 15.378 16.608 16.839 

46 44 8 80 20 base 11.756 15.019 16.409 16.811 

12 44 5 50 20 completa 10.404 14.070 15.911 16.810 

8 44 5 20 50 topo 11.341 15.269 16.438 16.747 
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102 88 5 80 20 completa 8.431 13.676 15.748 16.705 

70 44 11 50 50 base 11.515 15.436 16.513 16.700 

45 44 8 50 50 completa 11.268 15.172 16.415 16.693 

71 44 11 50 50 topo 12.200 15.570 16.606 16.690 

13 44 5 50 35 base 10.692 14.632 16.120 16.668 

9 44 5 20 50 completa 10.862 14.959 16.323 16.630 

10 44 5 50 20 base 10.326 14.009 15.701 16.516 

133 88 8 80 50 base 11.017 14.966 16.368 16.488 

14 44 5 50 35 topo 10.763 14.509 16.007 16.486 

107 88 5 80 50 topo 10.523 14.701 16.145 16.408 

50 44 8 80 35 topo 11.642 15.126 16.229 16.407 

7 44 5 20 50 base 10.458 14.496 15.757 16.115 

62 44 11 20 50 topo 11.524 14.592 15.745 16.023 

103 88 5 80 35 base 8.572 12.985 15.144 15.892 

80 44 11 80 50 topo 12.312 15.332 15.814 15.814 

43 44 8 50 50 base 10.519 14.167 15.385 15.698 

81 44 11 80 50 completa 12.094 15.248 15.678 15.678 

53 44 8 80 50 topo 11.428 14.871 15.610 15.676 

24 44 5 80 35 completa 10.418 13.887 15.116 15.450 

17 44 5 50 50 topo 10.209 13.795 14.987 15.320 

23 44 5 80 35 topo 10.260 13.566 14.792 15.118 

22 44 5 80 35 base 10.188 13.571 14.741 15.055 

20 44 5 80 20 topo 10.073 13.060 14.456 14.865 

54 44 8 80 50 completa 10.671 13.980 14.706 14.771 

21 44 5 80 20 completa 10.024 12.935 14.252 14.747 

79 44 11 80 50 base 11.307 14.293 14.667 14.667 

106 88 5 80 50 base 8.237 12.477 14.383 14.637 

18 44 5 50 50 completa 9.405 12.856 14.039 14.411 

26 44 5 80 50 topo 9.935 13.136 14.066 14.277 

52 44 8 80 50 base 9.666 12.479 13.230 13.300 

16 44 5 50 50 base 8.551 11.592 12.742 13.087 

100 88 5 80 20 base 7.227 10.127 12.128 13.002 

27 44 5 80 50 completa 8.738 11.884 12.801 12.973 

19 44 5 80 20 base 8.427 10.365 11.480 11.949 

25 44 5 80 50 base 7.421 9.956 10.865 11.041 

 

 


