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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro do Petróleo. 

 

Aplicabilidade do Método de Combustão In Situ nas Areias Betuminosas de 

Athabasca 

 

Marta Hiromi Kamisaki 

 

Março/2015 

 

Orientador: Prof. Santiago Gabriel Drexler, M.Sc. 

Curso: Engenharia do Petróleo 

 

A região do Athabasca (Alberta, Canadá) possui uma grande quantidade de betume e óleo 

pesado em sua formação. A maior parte de sua produção ocorre através da mineração 

(cerca de 70% do total produzido), em que a parte superficial das areias betuminosas são 

extraídas. Entretanto, a parte do óleo na subsuperfície necessita de métodos térmicos para 

ser produzida devido a sua alta viscosidade. Drenagem gravitacional assistida por vapor 

é o método térmico mais utilizado atualmente em Athabasca, correspondendo a cerca de 

25% da produção total.  Futuramente, serão necessárias tecnologias mais avançadas para 

uma melhor eficiência de recuperação. Dessa forma, focaremos neste trabalho a análise 

do método de Combustão In Situ. Esta técnica, apesar de seu histórico com um alto 

número de projetos malsucedidos, possui, em teoria, uma alta eficiência de recuperação. 

Assim, o In Situ Combustion Research Group da University of Calgary tem feito ao longo 

dos anos pesquisas para uma aplicação mais eficiente do método em campo. Um de seus 

testes consiste em simular a combustão de amostras das areias betuminosas de Athabasca 

em uma caixa tridimensional. As amostras pós teste de combustão foram analisadas e 

discutidas neste projeto. Essa análise baseou-se no calor de combustão e na variação da 

porcentagem de cada um dos elementos presentes nas amostras após o teste 3D. Dessa 

forma, pudemos verificar a eficiência do método de Combustão In Situ para esse campo 

em determinadas condições de pressão e injeção. Os dados obtidos serão usados em uma 

posterior análise numérica. 

 

Palavras-Chave: Combustão In Situ, Athabasca, Areia Betuminosa, Calor de Combustão, 

Teste de Combustão Tridimensional. 
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The region of the Athabasca (Alberta, Canada) has great amount of bitumen and heavy 

oil in its formation. Most of the production is done by mining (about 70% of total 

production), so the surface of the oil sands can be extracted. However, the part of the oil 

in the subsurface requires thermal methods to be produced due to its high viscosity. 

Currently, Steam Assisted Gravity Drainage is the thermal method most used in 

Athabasca, corresponding to approximately 25% of total production. In the long run, 

more advanced technologies will be require to improve recovery efficiency. Thereby, in 

this work, we will focus on the analysis of the In Situ Combustion method. This 

technique, despite its historical high number of unsuccessful projects, has, in theory, a 

high recovery efficiency. Thus, the In Situ Combustion Research Group at the University 

of Calgary has researched over the years for a more efficient application of the method in 

the field. One of the tests consists in simulate the combustion of Athabasca oil sands in a 

three-dimensional box. The post-combustion test samples were analyzed in this project. 

In this analysis, the heat of combustion and the variation of the percentage of each element 

present in the samples were obtained. Thus, we could verify the In Situ Combustion 

efficiency for this field under specific pressure and injection conditions. This data will 

later be used in a numerical analysis. 

 

Keywords: In Situ Combustion, Athabasca, Oil Sands, Heat of Combustion, Three-

dimensional Combustion Test. 
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1 Introdução 
 

 Combustão in situ é um método térmico de recuperação de óleo pesado e de 

areias betuminosas. Apesar de seu grande potencial teórico, muitos operadores ainda 

hesitam aplicá-lo em campo devido ao histórico de projetos malsucedidos, ocorridos 

principalmente na década de 60. O grande número de falhas decorreu em grande parte 

da aplicação inadequada da técnica. 

 A complexidade da técnica pode ser atribuída à dificuldade no entendimento dos 

processos de escoamento multifásico, da transferência de calor e massa, da oxidação 

de alta e baixa temperatura, dentre outros que ocorrem simultaneamente no reservatório 

no momento da execução. Entretanto, se o reservatório a ser utilizado for escolhido 

adequadamente e se as devidas medidas forem tomadas no momento do planejamento, 

da implementação, da operação e do controle da frente de combustão, os riscos de falha 

podem ser minimizados.  

 Adiante, aprofundaremos mais sobre a Combustão In Situ e suas variações. 

Discutiremos quais são suas vantagens e desvantagens para auxiliar na decisão de sua 

aplicação em campo. Para isso, é preciso contar também com a assistência de análises 

laboratoriais para examinar sua viabilidade. Posteriormente, explicaremos as reações 

de cinética que ocorrem dentro de um reservatório durante a aplicação da Combustão 

In Situ por elas se mostrarem dominantes diante de outras reações. 

 Tubo de combustão é um equipamento utilizado para simular a Combustão In 

Situ em um fluxo unidimensional e para investigar a performance da aplicação do 

método em determinado tipo de reservatório. Uma nova técnica de simulação está 

sendo desenvolvida na University of Calgary utilizando uma caixa 3D. Isso permite uma 

visualização mais realista do caminho do fluido de injeção e da frente de combustão em 

um reservatório. 

 Anteriormente ao início deste trabalho, um teste 3D foi realizado pela University 

of Calgary utilizando as areias betuminosas de Athabasca. O desenvolvimento deste 

projeto baseia-se na análise das amostras pós teste 3D através da obtenção das 

porcentagens de água, coque e óleo e do calores de combustão de cada um dos 

componentes presentes. Dessa forma, poderemos verificar a performance da 

Combustão In Situ neste determinado reservatório. 
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1.1 Objetivos 
 

A complexidade do funcionamento da técnica de Combustão In Situ e o seu 

potencial em aumentar a recuperação de óleo pesado cada dia mais explorado são as 

motivações para o desenvolvimento deste projeto. Desta forma, um dos objetivos deste 

trabalho é fornecer uma visão geral sobre o método de Combustão In Situ. Queremos 

também fazer uma breve investigação da região das areias betuminosas de Athabasca 

(Alberta, Canadá), verificar a eficácia da utilização da nova técnica de simulação 3D e 

avaliar a performance do método neste determinado campo. Os resultados obtidos 

neste trabalho serão posteriormente utilizados em uma análise numérica do método de 

combustão in situ. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho  
 

 Capítulo 1: Introduzimos o tema e os objetivos deste projeto. 

Capítulo 2: Faremos uma breve explicação sobre o método de Combustão In 

Situ, suas vantagens e desvantagens e as suas variações. 

Capítulo 3: Explicaremos as reações cinéticas que ocorrem dentro do 

reservatório durante a execução do método e mostraremos algumas técnicas de 

avaliação da performance em campo. 

Capítulo 4: Apresentaremos a geologia da região de Athabasca (Alberta, 

Canadá) e sua atual produção de óleo utilizando diferentes métodos de recuperação. 

Capítulo 5: Explicaremos o passo a passo dos procedimentos experimentais 

realizados para auxiliar futuras pesquisas semelhantes. 

Capítulo 6: Apresentaremos os resultados experimentais obtidos pela análise 

das amostras pós teste 3D. Os resultados incluem a recuperação de água, óleo e coque 

e o calores de combustão de cada um destes componentes.  

Capítulo 7: Discutiremos os resultados experimentais e as informações 

fornecidas nos capítulos anteriores. 

Capítulo 8: Concluiremos este projeto resumindo os resultados obtidos e dando 

sugestões para o problema final. 
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2 Combustão In Situ 
 

2.1 Introdução 
 

 Combustão in situ (CIS) é um método de avançado de recuperação de óleo 

pesado e de areias betuminosas. Diferentemente de outras técnicas térmicas que 

consistem em aquecer na superfície o fluido a ser injetado, a combustão in situ gera o 

calor a partir da queima dos hidrocarbonetos presentes no reservatório. Esse calor 

diminui a viscosidade do óleo à frente, e os fluidos gerados a partir da combustão 

também auxiliam no deslocamento do óleo para o poço produtor. Os diferentes 

mecanismos de deslocamento serão tratados ao longo do capítulo. 

Teoricamente, a eficiência na recuperação de óleo utilizando combustão in situ 

é maior se comparada com outras técnicas de recuperação avançada. A tabela a seguir 

mostra comparativamente a eficiência das diferentes técnicas de EOR. 

Tabela 2.1. Eficiência de recuperação utilizando diferentes métodos de EOR [1] 

 

  
A Tabela 2.2 mostra a eficiência de recuperação de óleo considerando apenas 

os projetos bem-sucedidos. Com a evolução tecnológica é possível que esses valores 

sejam diferentes atualmente. A combustão in situ se mostrou o segundo melhor método 

de EOR considerando a eficiência de recuperação de óleo em campo. 
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Tabela 2.2 Eficiência de recuperação de óleo em barris por acre-pé e em porcentagem 
de óleo in place remanescente produzido considerando apenas projetos bem-sucedidos 
[2]. 

 
  

Para minimizar a probabilidade de falha e identificar se a utilização do método é 

adequada, é preciso primeiramente conhecer as suas vantagens e limitações, como 

listadas por Sarathi [3]. 

 
a) Vantagens: 

- É o processo de recuperação de óleo mais eficiente termicamente; 

- Utiliza ar, o fluido menos caro e mais fácil de obtenção para injeção; 

- O método pode recuperar economicamente óleo de diferentes tipos de 

reservatórios (diferentes profundidades, densidades); 

- O método mostra-se eficiente na recuperação de óleo leve em grandes 

profundidades, não apenas na produção de óleo pesado; 

- Ideal para formações de pequena espessura (10 a 50 ft), apesar de também ter 

se mostrado eficiente em formações de maiores espessuras; 

- As heterogeneidades de um reservatórios mostram-se menos prejudiciais à 

combustão in situ do que à injeção de vapor; 

- A pressão não é um fator que influencia no sucesso do projeto; 

- A permeabilidade da formação tem pouca influência sobre a combustão in situ; 

- O processo pode ser implementado após a utilização de outras técnicas; 

- Pode ser aplicado em reservatórios em que outras técnicas de injeção não 

foram eficazes. Como por exemplo, em grandes profundidades, a injeção de vapor pode 

não ser eficiente, pois haveria grandes perdas de calor no trajeto entre a superfície e o 

reservatório; 

- O espaçamento entre poços pode ser maior ao utilizar esse método, o que 

poderia levar a uma recuperação maior de óleo se comparado à injeção de vapor. 
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b) Limitações: 

-Apesar do ar ser de graça, o sistema de compressão e sua manutenção podem 

ser elevados dependendo da espessura do reservatório a ser injetado. Se a espessura 

do reservatório for menor do que 40 ft, os custos da Combustão In Situ ainda serão 

menores do que o método com injeção de vapor. Se o reservatório tiver uma espessura 

maior, as perdas de calor ao se injetar vapor serão baixas o suficiente para transferir o 

calor a um menor custo. 

- Os problemas associados com combustão são complicados e requerem 

técnicas sofisticadas para resolvê-los; 

- É preciso uma análise laboratorial de alto custo previamente à aplicação da 

técnica para se conhecer melhor as características da queima, a disponibilidade de 

combustível e os requisitos do gás com oxigênio a ser injetado; 

- Ainda não existe um padrão certo de reservatório em que a combustão in situ 

se mostra eficiente. É necessário fazer um teste piloto para verificar a viabilidade da 

técnica do determinado reservatório; 

- A complexidade do método impede a criação de simuladores numéricos mais 

sofisticados que poderiam a auxiliar na previsão de sua performance. 

 

2.2 Combustão Direta 

 

2.2.1 Combustão direta seca 

Dependendo da temperatura inicial do reservatório ou do gás a ser injetado, pode 

ser necessário o aquecimento inicial da área ao redor do poço injetor. Esse aquecimento 

é feito pela injeção de um fluido quente ou a partir de um aquecedor elétrico ou a gás. 

Em seguida, ar é injetado no reservatório e a combustão se inicia pelo contato do 

oxigênio com o hidrocarboneto. 

A contínua injeção mantém a frente de combustão em direção ao poço produtor. 

Os produtos da combustão auxiliam no deslocamento do óleo a ser produzido. O dióxido 

de carbono produzido diminui a viscosidade do óleo como em um método miscível e 

expande o óleo em que se misturou, aumentando a mobilidade do óleo.  

Uma modificação pode ser feita injetando ar enriquecido ou oxigênio. Isso 

reduziria o volume de fluido injetado, o que seria vantajoso para reservatórios de baixa 
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injectividade. Essa variação pode ser uma alternativa também para reservatórios que 

apresentam baixo nível de combustão sob injeção de ar. 

Diferentes regiões são formadas no reservatório pela combustão in situ direta 

seca (observe a Figura 2.1 e 2.2): 

 - Zona queimada: Área com quase nenhum combustível remanescente por já ter 

sido varrida pela combustão. Temperatura aumenta quanto mais próximo da frente de 

combustão e a energia gerada se mantém nessa região ou se dissipa nas camadas ao 

redor; 

 - Zona de combustão: Onde oxigênio e hidrocarbonetos reagem e formam 

dióxido de carbono e água, liberando energia. Região principal de formação de energia. 

O aumento da temperatura depende da quantidade de combustível presente por volume 

de rocha reservatório; 

 - Região de craqueamento e vaporização: Os hidrocarbonetos são sujeitos a 

craqueamento e vaporização por estarem em uma região de alta temperatura e sem 

oxigênio (não entram em combustão). Os elementos leves formados são misturados 

com o óleo nativo à frente e os hidrocarbonetos pesados se mantêm na região e são 

usados na combustão; 

 - Zona de vapor: Distribuição plana de temperatura (platô de vapor), dependente 

da pressão de operação e da concentração de gases de combustão. Presença de vapor 

de água conata e de água resultante da combustão; 

 - Frente de condensação: Menor temperatura por estar mais afastada da frente 

de combustão, resultando em condensação. Não existem mais reações de 

craqueamento e vaporização na região; 

 - Reservatório nativo: Alterado apenas pela saturação de gás; 

 

Figura 2.1: Combustão in situ direta [4] 
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Um perfil esquemático de temperatura de um reservatório utilizando combustão 

seca pode ser observado a seguir: 

 

Gráfico 2.1: Perfil esquemático de temperatura de combustão in situ seca [3] 

 

2.2.2 Combustão direta molhada 

 Conforme dito anteriormente, uma significativa quantidade de energia 

permanece na zona queimada na combustão seca devido à baixa condutividade térmica 

do ar. Uma forma de aproveitar essa energia para o aquecimento do reservatório nativo 

seria a injeção conjunta ou alternada de água, visto que a condutividade térmica da água 

à 3450 kPa é aproximadamente 100 vezes a do ar [4].  

 A combustão molhada pode ser dividida em: incompleta, normal e 

supermolhada, dependendendo da razão água-ar (WAR) injetada. Na combustão 

incompleta (baixa WAR), toda água injetada se torna vapor superaquecido, deixando de 

recuperar muita energia da zona queimada. Na combustão normal, praticamente todo o 

calor da zona queimada é recuperado. Na combustão supermolhada (alta WAR), a 

máxima temperatura da frente de combustão diminui e a água em estado líquido passa 

totalmente pela zona de oxidação. Nesta situação, a temperatura da zona de combustão 

é influenciada pela pressão de operação. Os Gráficos 2.2 a 2.4 mostram os perfis 

esquemáticos de temperatura dos três tipos de combustão molhada [5]: 
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Gráfico 2.2: Perfil esquemático de temperatura de combustão in situ molhada 

incompleta [5] 

 

Gráfico 2.3: Perfil esquemático de temperatura de combustão in situ molhada normal 

[5] 

 

 

Gráfico 2.4: Perfil esquemático de temperatura de combustão in situ molhada 

supermolhada [5] 

 Um outro resultado de se usar combustão molhada é a diminuição da queima 

dos hidrocarbonetos, levando a um aumento no deslocamento de óleo e a uma 

diminuição na injeção de gás. Acredita-se que esse resultado decorre da hidrogenação 

do depósito de combustível, tornando-o móvel. 
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 Na combustão supermolhada, a temperatura de combustão é reduzida e, como 

consequência, parte do oxigênio passa pela região sem reagir e apenas parte do 

combustível é consumido. Dessa forma, a frente de combustão avança a uma 

velocidade maior, resultando em um projeto com duração mais curta e menores custos 

de compressão se comparados com combustão seca. 

 

2.3 Combustão Reversa 
 

 Na combustão direta, a frente de combustão segue do poço injetor ao poço 

produtor. Dessa forma, o óleo pesado tem que se deslocar de uma região aquecida 

(onde sua viscosidade é menor) para uma região mais fria (onde sua mobilidade é 

reduzida). Uma alternativa para esse método seria a combustão reversa.  

 A combustão reversa tem como princípio injetar incialmente gás com oxigênio 

no reservatório através do poço produtor. A ignição se iniciaria por este poço e então 

posto em produção. Um outro poço começaria a injetar o gás, fazendo com que a frente 

de combustão (se deslocando do poço produtor ao poço injetor) se mova em direção 

contrária ao do fluxo de gás. Dessa forma, a região entre o óleo que começou a se 

mover e o poço produtor continua aquecida, facilitando a produção de óleo viscoso. 

 Na combustão direta, o movimento da frente de combustão é ditado pelo 

consumo do combustível no reservatório, enquanto que na combustão reversa, ele 

depende da frente de calor gerado. Existindo oxigênio (que foi injetado inicialmente pelo 

poço produtor e posteriormente pelo poço injetor) e combustível no reservatório, o único 

fator que faltaria para iniciar a combustão seria a alta temperatura. A ignição se inicia 

no poço produtor e conforme o combustível vai sendo consumido, mais calor é gerado 

e, consequentemente, a alta temperatura segue em direção ao poço injetor. Uma vez 

que todo o oxigênio tenha sido consumido na região queimada, a frente de queima não 

se inverterá na direção do poço produtor, mesmo que ainda haja combustível e alta 

temperatura na região. O Gráfico 2.5 mostra o perfil esquemático de temperatura e 

saturação do método.  
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Gráfico 2.5: Perfil esquemático de temperatura e saturação de combustão in situ 

reversa [6] 

 Na combustão reversa grande parte do combustível consumido tem um peso 

molecular intermediário, diferentemente da combustão direta, cujo o foco seria a queima 

de hidrocarbonetos de grande peso molecular. Todavia, na combustão reversa, ocorre 

o craqueamento do óleo com o movimento deste em direção à região de maior 

temperatura. Como consequência, sua densidade é melhorada. 

 A produção de óleo muito viscoso ocorre em sua maior parte após o 

breakthrough, que é caracterizado pelo aumento do water cut, da produção de gás e 

oxigênio e da bottom hole temperature. 

 Apesar da combustão reversa ter um grande potencial teórico para a produção 

de óleos muito pesados e viscosos, testes laboratoriais e de campo mostram as 

dificuldades na sua execução devido a: 

- Tendência de uma combustão instantânea ocorrer nas proximidades do poço 

injetor; 

- Produção de fluidos de alta temperatura, pois a ignição se iniciaria pelo poço 

produtor. Isso faz com que haja a necessidade de equipamentos resistentes a essas 

temperaturas; 

- Coque e hidrocarbonetos pesados permaneceriam na parte queimada o que 

poderia levar a reversão da frente de combustão em direção ao poço produtor. Caso a 

reversão ocorra, haveria geração de calor, mas pouca produção de óleo. 
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3 Cinética & Equações na Combustão in Situ 
 

A combustão in situ, diferentemente de outras técnicas com injeção de fluidos, 

depende em grande parte das características do óleo e da rocha presentes no 

reservatório, pois estes influenciam nas reações químicas do combustível presente na 

formação e na consequente liberação de calor. 

Dentre todos os mecanismos envolvidos no processo de combustão in situ, as 

reações cinéticas se mostram dominantes. Elas são divididas em três diferentes classes, 

conforme a temperatura de atuação.  

Neste capítulo, analisaremos as reações presentes no processo e as diferentes 

equações utilizadas no desenvolvimento de um projeto em campo. 

 

3.1 Oxidação de Baixa Temperatura (OBT) 
 

 A oxidação de baixa temperatura ocorre através da reação entre os 

hidrocarbonetos presentes no óleo e o oxigênio em uma temperatura entre 150 a 300°C 

[7]. Os principais resultados dessa reação são água e hidrocarbonetos parcialmente 

oxigenados, como por exemplo ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas, álcoois e 

hidroperóxidos [8]. 

Moore [9] constatou através de suas observações experimentais que a OBT é 

caracterizada por um rápido aumento no consumo de oxigênio e na produção de óxidos 

de carbono, seguidos de uma queda na taxa das reações de oxidação a uma 

temperatura por volta de 232 e 282°C. Essa curva em que o consumo de oxigênio 

diminui com o aumento da temperatura caracteriza uma região de gradiente de 

temperatura negativo (Negative Temperature Gradient Region) como pode ser vista no 

Gráfico 3.1. 
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Gráfico 3.1: Perfil esquemático da taxa de consumo de oxigênio com a 

temperatura em uma combustão in situ seca [9] 

 

A OBT atua nos óleos leves com mais facilidade, mas os resultados na 

composição e viscosidade não são significantes [10]. Entretanto, essa reação em óleo 

pesado afeta a mobilidade pelo aumento da viscosidade e densidade, além de aumentar 

a quantidade de combustível para a combustão [11] e diminuir a quantidade de óleo 

recuperável [12]. Como o principal produto da OBT é o coque, se a reação se prolongar 

por muito tempo, o óleo pode ficar preso nos poros permanentemente [3]. Dessa forma, 

é necessário reduzir as reações de OBT na combustão in situ. Um modo de evitar essas 

reações seria manter um regime de alta temperatura através de uma injeção constante 

de ar [13]. 

 

3.2 Craqueamento Térmico – Reações de Temperatura Intermediária 
 

 Craqueamento térmico é caracterizado pela mudança na composição do óleo 

quando este é aquecido em um ambiente sem oxigênio. Suas reações são de média 

temperatura e, segundo Burger [6], envolvem reações de desidrogenação, de 

craqueamento e condensação. 

 Nas reações de desidrogenação, o hidrogênio é removido mantendo o número 

de carbonos constante. Nas de craqueamento, ligações carbono-carbono são rompidas, 

resultando em moléculas com menor número de carbonos. Nas reações de 

condensação, moléculas com maior número de carbonos são formadas. 

 Para diferentes tipos de componentes no óleo, diferentes reações de 

craqueamento térmico ocorrem como por exemplo [3]: 
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- Nas parafinas, reações de desidrogenação e/ou craqueamento ocorrem em 

temperaturas entre 370 e 677°C. Normalmente, desidrogenação ocorre em cadeias 

mais curtas e craqueamento em mais longas. Após um tempo sob uma significante alta 

temperatura, coque e hidrocarbonetos voláteis são formados pela quebra de ligações 

carbono-carbono e pela desidrogenação. As moléculas resultantes se ligam, formando 

componentes com maior peso molecular.  

- Nos aromáticos, reações de condensação ocorrem entre 650 a 1650°C, 

quebrando as ligações fracas entre carbono e hidrogênio e formando ligações mais 

fortes entre carbonos. 

 Através dos resultados experimentais em óleo pesado obtidos por Abu-Khamsi 

[14] foram identificados três estágios de reações de temperatura intermediária no meio 

poroso: destilação, craqueamento moderado do óleo e coqueamento. Partes mais leves 

do óleo são perdidas durante a destilação. Através do craqueamento moderado (205 a 

282°C), componentes mais estáveis e menos viscosos são formados através da 

remoção de ramificações. Acima de 288°C, ocorre o coqueamento do óleo 

remanescente em frações voláteis e não-voláteis (coque). 

Uma vez que as areias betuminosas de Athabasca serão nosso foco de análise, 

pesquisas feitas pela University of Calgary sobre o craqueamento térmico neste tipo de 

betume mostram sua importância para este projeto. As reações são descritas por 

Sarathi [3]: 

Betume  Maltenos 

Maltenos  Asfaltenos 

Asfaltenos  Coque 

Asfaltenos  Gás 

 Coque é caracterizado pela sua insolubilidade em tolueno, sendo necessário 

obter a perda em ignição para determinar a quantidade de coque. Os asfaltenos são 

solúveis em tolueno e insolúveis em pentano, sendo então necessária a passagem 

sucessiva de tolueno na amostra e sua evaporação total na mistura resultante para a 

obtenção dos asfaltenos. Um procedimento semelhante a este, porém utilizando 

pentano, é realizado para a recuperação de maltenos. [4] 
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 Moore [4] observou, através de testes de combustão supermolhada utilizando 

betume de Athabasca, que a formação de energia e coque em temperaturas abaixo de 

360°C ocorre através de oxidação de baixa temperatura, sendo a atuação do 

craqueamento térmico insignificante. 

 

3.3 Oxidação de Alta Temperatura (OAT) 
 

  A oxidação de alta temperatura consiste na quebra de ligações hidrogênio-

carbono a altas temperaturas na presença de oxigênio. O combustível reage com o 

oxigênio formando principalmente água, dióxido de carbono e monóxido de carbono, 

liberando o calor que sustenta e propaga a frente de combustão. A reação 

estequiométrica da OAT é descrita por Dew [15]: 

 

𝐶𝐻𝑛 + [
2𝑚+1

2(1+𝑚)
+

𝑛

4
] 𝑂2  [

1

1+𝑚
] 𝐶𝑂 + [

𝑚

𝑚+1
] 𝐶𝑂2 +  

𝑛

2
 𝐻2𝑂     (3.1) 

 

Onde n = razão atômica hidrogênio/carbono do combustível 

          m = razão dióxido de carbono/monóxido de carbono produzidos  

 

 Segundo Scarborough e Cady [16], a OAT pode ser dividida nas seguintes 

etapas: 

1. Difusão do oxigênio sobre a superfície do combustível; 

2. Adsorção do oxigênio pela superfície; 

3. Reação com o combustível; 

4. Dessorção dos produtos da reação; 

5. Difusão dos produtos para a massa de gás. 

Se uma das etapas for mais lenta do que as outras, ela controlará integralmente 

o processo de combustão. A velocidade da reação química é considerada bem mais 

rápida do que a taxa de difusão, por isso pode-se dizer que a velocidade de reação é 

dependente da difusão. Entretanto, ainda existem diferentes opiniões entre 

pesquisadores quanto ao fator que controla o processo de combustão (se é dependente 

da taxa de difusão ou das reações químicas). 
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 Segundo Bousaid [16], a taxa de combustão do óleo pode ser obtida através da 

seguinte equação: 

             𝑅𝑐 =  
𝑑𝐶𝑚

𝑑𝑡
= 𝑘 𝑃𝑂2

𝑎  𝐶𝑓
𝑏                     (3.2) 

onde Rc =  taxa de combustão do óleo, kg / m3 sec 

         Cf = concentração instantânea de combustível, kg / m3 

         PO2 = pressão parcial do oxigênio, Pa 

         k = constante da taxa de reação, (kg / m3)1-b/ (Pa)a sec 

         a = ordem de reação com respeito à pressão parcial do oxigênio 

         b = ordem de reação com respeito à concentração de combustível 

 

 A constante k da equação 3.2 pode ser calculada a partir da equação de 

Arrhenius [3]: 

                𝑘 = 𝐴 exp(−𝐸/𝑅𝑇)                               (3.3) 

onde A = constante pré-exponencial = constante de Arrhenius 

         E = energia de ativação, cal mole-1 

         R = constante universal dos gases = 1,987 cal mole-1 K-1 

         T = temperatura, K  

 

 

3.4 Avaliação da Performance de um Projeto de Combustão In Situ 

 

3.4.1 Método de Nelson-McNeil 

Apesar do método de Nelson e McNeil [17] para a avaliação da performance de 

um projeto de combustão seca ter se baseado em muitas suposições, estimativas 

razoáveis podem ser obtidas. Para isso, os resultados de um tube test (simulação da 

combustão em um tubo) são necessários para o cálculo da concentração de combustível 

e de ar necessário. 
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Nomenclatura utilizada nessa seção: 

D = Diâmetro do tubo, ft. 

L = Comprimento da seção queimada, ft. 

 = Porosidade. 

Vg = Volume do gás produzido, scf. 

N2a = Fração volumétrica de nitrogênio no ar injetado. 

O2a = Fração volumétrica de oxigênio no ar injetado. 

N2g = Fração volumétrica de nitrogênio no gás produzido. 

O2g = Fração volumétrica de oxigênio no gás produzido. 

CO2g = Fração volumétrica de dióxido de carbono no gás produzido. 

COg = Fração volumétrica de monóxido de carbono no gás produzido. 

 

Considerando a equação de combustão e que 𝑁2 é totalmente inerte: 

𝐴𝑟 + 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 →  𝑁2 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 +  𝑂2 𝑛ã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑖𝑑𝑜 (3.4) 

 

Carbono no combustível queimado= Wc=  

(CO2 produzido+ CO produzido) *
12

379
 = 

= [(Vg * CO2g) + (Vg * COg)] * 
12

379
 lb 

(3.5) 

 

A constante 379 é referente ao volume ocupado por um mol de gás na 

determinada condição (em scf). 

 

Hidrogênio no combustível queimado = WH = 

= 2 * [(Oxigênio injetado – Oxigênio produzido não reagido) + 

– (CO2 produzido) – 0.5 * (CO produzido)] * 
2

379
 = 

= 2 * [(Vg * N2g * O2/N2a) - (Vg * CO2g) - 0.5*(Vg * COg)] * 
2

379
 lb 

(3.6) 
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Através das equações 3.5 e 3.6, o consumo total de combustível (WF) pode ser 

calculado: 

WF = WC + WH lb                                              (3.7) 

 

Volume de areia queimada= Vb = (π D2/4) L  (3.8) 

             

Combustível consumido por volume de areia queimada = 

=W = WF/Vb 
(3.9) 

         

Volume total de ar injetado = Va = N2 injetado + O2 injetado scf = 

= Vg N2g + (Vg N2g) (O2a / N2a) scf 
(3.10) 

 

Volume de ar injetado por pé cúbico de areia queimada (A): 

A = (Va/WF) W [(1-φR) / (1- φP)] = (4 Va F) / (π D2 L) scf/cu.ft (3.11) 

 
 
Onde F = (1-φR) / (1- φP) (3.12)  

                

Um termo adimensional de fluxo de ar (iD) foi considerado por Nelson e McNeil 

para calcular o ar injetado necessário para obter uma certa eficiência de varrido na zona 

de combustão. 

 

Tabela 3.1: Relação entre o termo adimensional do fluxo e a eficiência de varrido areal 

durante   breakthrough [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Máxima injeção de ar = ia = iD umin ah (scf/dia)       (3.13) 
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Onde umin = fluxo mínimo de ar para manter a combustão (scf/dia-sq.ft de área 

de frente de queima) 

  

 A pressão de injeção pode ser calculada a partir da seguinte equação derivada 

do fluxo radial permanente para um fluido compressível de um modelo de malha five-

spot: 

           𝑃𝑖𝑤
2 =  𝑃𝑤

2 + (
𝑖𝑎𝜇𝑎𝑇𝑓

0.703 𝑘𝑔ℎ
) [𝑙𝑛

𝑎2

𝑟𝑤𝑣1𝑡1
− 1.238]                    (3.14) 

  

Onde   Piw = bottom hole pressure do poço injetor, psia 

Pw = bottom hole pressure do poço produtor, psia 

ia = máxima injeção de ar, scf/dia 

μa = viscosidade do ar, cp 

Tf = temperatura da formação, °R 

a = espaçamento entre poços, ft 

t1 = tempo para atingir a máxima injeção de ar, dias 

kg = permeabilidade efetiva do ar, md 

h = espessura da formação, ft 

rw = raio do poço produtor, ft. 

Óleo deslocado de uma região queimada do reservatório:  

            𝑁1 = 43560 (
𝑆𝑜𝜑𝑅

5,615
−

𝑊𝐹

350
)

𝑏𝑏𝑙

𝑎𝑐−𝑓𝑡
                              (3.15) 

Onde   So = saturação de óleo em porcentagem de volume de poro 

 350 = densidade de óleo a 10°API  

Óleo deslocado de uma região não queimada do reservatório considerando que 

40% de óleo vem desta localização: 

            𝑁2 = 43560 (
0,4 𝑆𝑜𝜑𝑅

5,615
)

𝑏𝑏𝑙

𝑎𝑐−𝑓𝑡
                   (3.16) 
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Admitindo que a vazão de produção de óleo é proporcional à vazão de ar injetado 

e considerando as equações 3.15 e 3.16, a produção diária de óleo (Np) pode ser 

calculada pela seguinte equação: 

 𝑁𝑝 = [
𝐸𝑣𝑁1

100
−

(100−𝐸𝑣)𝑁2

100
] 

106

43560∗0,626∗𝐴
  

𝑏𝑏𝑙

𝑀𝑀𝑠𝑐𝑓
                (3.15) 

Onde   Ev = eficiência de varrido volumétrica 

  

3.4.2 Método do Volume Queimado 

Através método do volume queimado de Gates e Ramey [18], razões ar-óleo e 

a recuperação de óleo são calculados em função do volume de reservatório queimado. 

Como essa técnica se baseia nos dados de campo de South Belridge (Mobil), a sua 

utilização se limita a campos com características similares: óleo 13°API, permeabilidade 

de 3000 md, porosidade de 0.34 e volume de óleo de 1700 bbl/ac-ft. Dados necessários 

para a aplicação do método: volume de óleo inicial, saturação de gás inicial, 

concentração de combustível, volume de ar necessário para a queima do combustível 

e o oxigênio necessário. 

 Um algoritmo baseado nesse método foi desenvolvido por Fassili [19] utilizando 

regressão e ajuste de curva de recuperação de óleo em função volume queimado. É 

possível obter uma rápida estimativa para a performance de um projeto combustão in 

situ utilizando o conjunto de equações a seguir: 

 

 𝐻 𝐶⁄ =  
4[0,2658∗𝑁2−𝐶𝑂2−𝑂2−0,5∗𝐶𝑂]

𝐶𝑂2+𝐶𝑂
  (3.16) 

 

𝑐𝑓 =
1,209↔10−3𝑞𝑔[𝐶𝑂2+𝐶𝑂][12+𝐻

𝐶⁄ ]

𝑉𝑓𝑟𝑡
2   (3.17) 

  

 𝐴𝐹𝑅 =  
479,7 𝑁2

(𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂)(12 + 𝐻
𝐶⁄ )

 (3.18) 

 

𝐵 =
𝑐𝑓

𝜌𝑓

43560

350
  (3.19) 

     
𝑅 =  𝑆𝑜𝑖 − 𝐵  (3.20) 

 

  𝐴𝑆𝑅 =  𝐶𝑓 𝐴𝑅𝐹 (43,56) (3.21) 
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   𝑉𝐵(0) = 0,147143𝑆𝑔 + 0,010714𝑆𝑔
2 (3.22) 

 

𝑋 =
𝑉𝐵−𝑉𝐵(0)

100−𝑉𝐵(0)
  (3.23) 

 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝑀𝐷 = 26,82295 − 0,46787 𝑆𝑔 (3.24) 

 

𝑌 =
𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
=

= 6,77526𝑋 − 15,947794𝑋2 + 16,187487𝑋3 + 7,014659𝑋4 

(3.25) 

 

𝑑𝑌

𝑑𝑋
= 6,775267 − 31,895588𝑋 + 48,561561𝑋2 − 28,058636𝑋3

  
(3.26) 

 

𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 =
100

100−𝑉𝐵(0)
+

𝑀𝐷 

100−𝑉𝐵(0)

𝑑𝑌

𝑑𝑋

  
(3.27) 

 

𝐴𝑂𝑅 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝐴𝑆𝑅

(𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎)𝑅
  (3.28) 

 

𝑁𝑝% = 100𝑋 + 𝑌 𝑀𝐷  (3.29) 

 

𝑁𝑝 =
(𝑁𝑝%) 𝑅 𝐴 𝐻

100
  (3.30) 

 

𝐴𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜 =  
𝐴𝑆𝑅 𝐴 𝐻 𝑉𝐵

100
 (3.31) 

 

𝐴𝑂𝑅 𝑐𝑢𝑚. =  
𝑎𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜

𝑁𝑝
 (3.32) 

 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
𝑎𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜

𝑞
 (3.33) 

 

𝐴𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =  
0,9(𝑁𝑝%)−15,85

100
  (3.34) 

 

𝐴𝑂𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑂𝑅 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 ( 1 + 𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎) 
 

(3.35) 

 

Onde: A = área da malha, acres 

 AFR = ar/comustível, Mscf/lb 
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 ASR = ar/areia, Mscf/ac-ft 

 B = combustível consumido, bbl, ac-ft 

 Cf = concentração de combustível, lb/cu.ft de rocha 

 CO2 = concetração de dióxido de carbono no gás produzido, % 

 CO = concetração de monóxido de carbono no gás produzido, % 

 AOR cum. = ar/óleo cumulativo, Mscf/bbl 

 AOR atual = ar/óleo atual, Mscf/bbl 

 H= espessura, ft 

 H/C = razão hidrogênio-carbono presente no combustível 

 N2 = concentração de nitrogênio no gás produzido, % 

 Np% = óleo recuperado, % volume de poro 

 O2 = concentração de oxigênio no gás produzido, % 

 q = injeção de ar, Mscf/D 

 qg = vazão de ar pelo tubo de combustão, scf/h 

 rt = raio do tubo de combustão, ft 

 R = recuperação final, bbl/ft 

 Sg = saturação de gás, % 

 Soi = saturação inicial de óleo, bbl/ac-ft 

 VB = volume queimado, % volume total 

 Vf = velocidade da frente de combustão, ft/h 

 rf = densidade do combustível 

 

3.4.3 Correlação de Satman-Brigham 

A correlação foi desenvolvida a partir do histórico de produção de 12 projetos de 

combustão seca e aplicada em tube tests para a sua confirmação. Ao utilizar dados de 

campo no método, foi possível criar duas correlações para prever a recuperação de um 

campo utilizando combustão in situ seca.  
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 Aplicação do método:  

Tomemos como referência o gráfico da produção cumulativa de óleo (CIOP) vs 

injeção cumulativa de ar (CAI) a partir de dados de campo de testes com combustão in 

situ seca, como mostra o Gráfico 3.2: 

 
Gráfico 3.2: Produção cumulativa de óleo (CIOP) vs injeção cumulativa de ar (CAI) em 

testes piloto de combustão seca [20] 

 

i) Primeira Correlação: 

 Plotar 
𝐶𝐼𝑂𝑃+𝐹𝐵

𝑂𝑂𝐼𝑃
 vs. 𝐶𝐴𝐼 [

𝛷𝑆𝑜

𝑂𝐼𝑃
] [

𝑂2𝑈𝑡

1−𝛷
]. 

Onde  OOIP = volume de óleo inicial no reservatório 

OIP = volume de óleo antes do início da combustão no reservatório 

 FB = combustível queimado 

Φ = porosidade 

O2 Ut = utilização de oxigênio 

  So = saturação de óleo 
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Comparando este novo gráfico com o gráfico anterior (CIOP vs. CAI), o 

volume da rocha, a quantidade de combustível queimado e a quantidade de 

oxigênio foram inclusos (como mostrado no Gráfico 3.3). OOIP e OIP foram 

inseridos para normalizar as coordenadas para o tamanho do campo. O volume 

de rocha foi levado em consideração, pois muito do calor gerado pela frente de 

combustão é deixado para trás ao ficar armazenado na rocha: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎 =  
𝑂𝐼𝑃

𝛷𝑆𝑜

(1 − 𝛷) (3.36) 

 
Gráfico 3.3: Efeitos do volume de rocha, combustível e utilização de oxigênio em 

testes piloto de combustão in situ [20] 

 

ii) Segunda correlação: 

 

Plotar 
𝐶𝐼𝑂𝑃+𝐹𝐵

𝑂𝑂𝐼𝑃
  vs.  [0,427𝑆𝑜 − 0,00135ℎ + 2,196 (

1

𝜇𝑜
)

0,25

] 
𝐶𝐴𝐼 (%𝑂2𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)

(𝑂𝐼𝑃/𝛷𝑆𝑜) (1−𝛷)
, 

como mostrado no Gráfico 3.4. 



 
 
 

24 
 

Onde  μo = viscosidade do óleo, cp 

            h = espessura do reservatório, ft 

Essa segunda correlação é uma forma mais aprimorada da correlação 

anterior. Entretanto, o uso é limitado para óleos com viscosidade acima de 700 

cp. Se a viscosidade for menor que 10 cp, melhor utilizar a primeira correlação 

(item i). Se houve previamente uma recuperação do óleo, é preferível utilizar 

essa segunda correlação.  

A validade da correlação poderá ser confirmada através deste gráfico 

plotado. Para este exemplo, foram considerados os seguintes intervalos de 

saturação de óleo, viscosidade do óleo e espessura do reservatório para o 

desenvolvimento da correlação. 

0,36 < So < 0,79 

10 < μo < 700 cp 

4,4 < h < 150 ft 

 

 
Gráfico 3.4: Previsão da performance de um campo com combustão seca utilizando a 

segunda correlação [20] 
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4 Areias Betuminosas de Athabasca 
 

 Este trabalho teve como foco as areias betuminosas de Athabasca (Alberta, 

Canadá). Uma amostra dessas areias foi fornecida por uma empresa privada atuante 

na região de Athabasca e um teste de combustão em uma caixa 3D foi realizado no 

laboratório de In Situ Combustion da University of Calgary. Uma posterior análise 

laboratorial do material queimado foi feita para fornecer dados para uma futura análise 

numérica do método de combustão in situ. Desta forma, faremos neste capítulo uma 

breve apresentação da região de Athabasca. 

 

4.1 Geologia de Athabasca 
 
 Na província de Alberta, Canadá, existem 3 áreas principais de areias 

betuminosas: Athabasca, Cold Lake e Peace Riever como podem ser observadas na 

figura 4.1. 

 
Figura 4.1: Áreas de Areias Betuminosas – Alberta, Canadá [21] 
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 A área de Athabasca é localizada na formação McMurray, que é composta por 

calcário e xisto calcário a leste e rochas carbonáticas a oeste sobre uma discordância 

geológica angular. A formação foi formada em um vale a partir de processos fluviais e 

por uma conseguinte transgressão marinha durante o período Cretáceo. Como 

consequência, McMurray é formada de rochas sedimentares fluviais na base, estuarinas 

no meio e marinhas no topo [22]. 

 As teorias mais convencionais quanto à origem do óleo na região envolvem a 

migração do óleo do oeste para leste como mostra a figura 4.2. Segundo Selby e 

Creaser [23], a geração e a migração deste óleo ocorreram há 112 ± 5.3 Ma, o que seria 

recente se comparado com a data de deposição da areia. Esse estudo reforça a ideia 

de que o óleo seria originário das antigas rochas Paleozoicas e é consistente com 

natureza inconsolidada das areias e com o alto nível de biodegradação do óleo 

(resultando em betume) [24]. 

 
Figura 4.2: Corte transversal de Alberta, seguindo ao longo do rio Athabasca de oeste 

para leste e continuando na direção Nordeste ao passar pela região das areias 

betuminosas de Athabasca [24]. 

 

 A areia em si possui uma alta permeabilidade absoluta, porém o deslocamento 

do betume é restringido pela sua alta viscosidade e pelas camadas de xisto sobre os 

depósitos.  

Apesar dessas informações citadas anteriormente e dentre outras existentes 

sobre a formação McMurray, existe ainda uma dificuldade na previsão das fáceis da 

formação pela complexidade de sua distribuição, pela fusão de unidades canalizadas 

de estuário que atrapalham a separação de dados e pelos modelos de deposição que 

descrevem inadequadamente as fáceis [22]. Como consequência, não foi possível 

evoluir o modelo de deposição da formação de McMurray desde a década de 80. 
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4.2 Produção  
 
 Segundo o Departamento de Energia de Alberta, o Canadá possui 

aproximadamente 2 trilhões de barris de óleo in place [21], sendo as reservas 

equivalentes a 180 bilhões de barris [24]. Apenas o volume de óleo in place em Alberta 

foi estimado em 1,7 trilhões de barris (mais que 80% do total nacional). 

 O Alberta Energy and Utilities Board (AEUB) determinou que as reservas de óleo 

presentes em Athabasca são de 177 bilhões de barris (considerando o volume possível 

a ser produzido com as tecnologias disponíveis atualmente). Entretanto, é possível que 

o volume recuperável chegue a 322 bilhões de barris l [24]. 

 A tabela 4.1 e o gráfico 4.1 mostram a produção de óleo das areias betuminosas 

da província de Alberta separada por área no período entre 2002 e 2010. Considerando 

que Athabasca pode ser dividida em três sub-áreas (Athabasca North, Conklin e 

Wabiskaw), a produção total de Athabasca é a soma das produções de suas sub-áreas, 

como pode ser visto na tabela 4.2 e no gráfico 4.2.  

 
Tabela 4.1: Produção de óleo de areias betuminosas da província de Alberta, Canadá 
(bbl) [21] 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Athabasca 
North 

548.031 626.848 733.869 654.428 816.442 829.825 787.655 904.831 941.981 

Cold Lake 201.715 226.665 237.534 246.594 276.332 285.400 293.347 286.669 323.505 

Conklin 20.583 31.204 42.741 44.129 52.304 62.897 105.840 155.543 226.811 

Peace River 9.965 12.328 15.167 21.864 20.077 36.087 38.633 41.133 36.947 

Wabiskaw 42.902 40.593 39.165 49.006 57.238 63.351 64.425 64.542 61.223 

Alberta  
(total) 823.196 937.638 1068.476 1016.021 1222.393 1277.56 1289.900 1452.718 1590.467 

 

Gráfico 4.1: Produção de óleo de areias betuminosas da província de Alberta, Canadá 
entre 2002 e 2009 [21]. 
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Tabela 4.2: Produção de óleo das areias betuminosas de Athabasca, Canadá (bbl) [21] 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Athabasca 
North 

548,031 626,848 733,869 654,428 816,442 829,825 787,655 904,831 941,981 

Conklin 20,583 31,204 42,741 44,129 52,304 62,897 105,840 155,543 226,811 

Wabiskaw 42,902 40,593 39,165 49,006 57,238 63,351 64,425 64,542 61,223 

Athabasca 
(total) 

611,516 698,645 815,775 747,563 925,984 956,073 957,920 1124,916 1230,015 

 
 

Gráfico 4.2: Produção de óleo das areias betuminosas de Athabasca, Canadá(bbl) [21] 

 

 
 

4.3 Tecnologias de Produção em Athabasca  
 

4.3.1 Recuperação Primária 

Recuperação primária é a recuperação de petróleo a partir da energia 

naturalmente existente dentro do reservatório. Essa energia é proveniente da 

descompressão (expansão dos fluidos e contração do volume poroso) e/ou do 

deslocamento de fluidos por outros fluidos já existentes no reservatório. 

Os mecanismos de produção que regem esse método são: mecanismo de gás 

em solução, mecanismo de capa de gás e mecanismo de influxo de água. É possível 

que mais de um mecanismos atue dentro de um reservatório. 

O mecanismo de gás em solução ocorre a medida que o óleo vai sendo 

produzido. No momento em que a pressão do reservatório é reduzida à pressão de 

bolha, o mecanismo começa a atuar. O gás que inicialmente estava dissolvido se 

dissocia do óleo e então se expande, auxiliando na produção de petróleo. 
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O mecanismo de capa de gás atua através da expansão do gás localizado acima 

do óleo. O óleo ao entrar em produção faz com que a pressão dentro do reservatório 

diminua e consequentemente, que o gás se expanda. 

O mecanismo de influxo de água acontece pela diminuição da pressão interna 

do reservatório ao ser produzido. A diminuição leva à expansão do aquífero, que 

expande em direção ao óleo localizado logo a cima. Visto que a compressibilidade da 

água é menor do que a do gás, é necessário um grande volume de aquífero para que o 

mecanismo atue com eficiência. 

 

4.3.2 Mineração  

Ocorre a escavação e obtenção da areia betuminosa, que em seguida é tratada 

para se obter o betume. Esse processo é responsável por cerca de 70% da produção 

total de óleo em Athabasca como pode ser observado na Tabela 4.7. 

 
4.3.3 Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) [21] 

SAGD é um método térmico que consiste em injetar vapor por um poço horizontal e 

produzir óleo e água (vapor condensado) por um poço paralelo abaixo (Figura 4.3). O 

vapor é injetado por alguns meses para aquecer o reservatório uniformemente. 

Inicialmente o óleo é produzido pelo aumento de pressão causado pela injeção. 

Posteriormente, o método de gás lift atua, gaseificando o óleo e o tornando mais leve e 

fácil para a produção. Uma vez que a produção se inicia, a injeção e produção 

acontecem continuamente e simultaneamente. Ao observar a tabela 4.6 é possível 

perceber a importância crescente deste método na produção em Athabasca. 

 
Figura 4.3: Representação do processo de SAGD 
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Apesar do método de huff and puff (injeção cíclica de vapor - CSS) ter uma 

grande relevância na produção de óleo em Cold Lake e Peace River, não é utilizado em 

Athabasca. O método de Combustão In Situ ainda está em fase de testes em Athabasca. 

A produção de óleo por técnica em Athabasca (tabela 4.6 e gráfico 4.3) foi calculada a 

partir da soma das produções de suas sub-áreas (tabelas 4.3 a 4.5).  

 
Tabela 4.3: Produção de óleo por técnologia em Athabasca North (bbl) [21] 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MINING 539.888 614.562 704.777 612.751 760.839 770.835 721.491 825.842 856.876 

PRIMARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAGD 8.142 12.286 29.092 41.677 55.603 58.990 66.164 78.989 85.105 

 

Tabela 4.4: Produção de óleo por técnologia em Conklin (bbl) [21] 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MINING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIMARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAGD 20.806 31.204 42.741 44.129 52.304 62.897 105.840 155.543 226.811 

 

Tabela 4.5: Produção de óleo por técnologia em Wabiskaw (bbl) [21] 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MINERAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIMÁRIA 42.902 40.593 39.165 49.006 57.238 63.351 64.425 64.542 61.223 

SAGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 4.6: Produção de óleo por técnologia em Athabasca (bbl)  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MINERAÇÃO 539.888 614.562 704.777 612.751 760.839 770.835 721.491 825.842 856.876 

PRIMÁRIA 42.902 40.593 39.165 49.006 57.238 63.351 64.425 64.542 61.223 

SAGD 28.948 43.49 71.833 85.806 107.907 121.887 172.004 234.532 311.916 

TOTAL 611.738 698.645 815.775 747.563 925.984 956.073 957.92 1124.916 1230.015 
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Gráfico 4.3: Produção de óleo por tecnologia utilizada em Athabasca (bbl) 

 

 

 Para uma melhor visualização da participação de cada tecnologia para a 

produção total de óleo em Athabasca, obteve-se as porcentagens do óleo produzido 

utilizando uma certa tecnologia em relação ao total do mesmo ano (tabela 4.7 e gráfico 

4.4). 

 
Tabela 4.7: Porcentagem de produção de óleo por tecnologia utilizada (%) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MINERAÇÃO 88,25 87,96 86,39 81,97 82,17 80,63 75,32 73,41 69,66 

PRIMÁRIA 7,01 5,81 4,80 6,56 6,18 6,63 6,73 5,74 4,98 

SAGD 4,73 6,22 8,81 11,48 11,65 12,75 17,96 20,85 25,36 

 

Gráfico 4.4: Porcentagem de produção de óleo por tecnologia utilizada 
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5 Procedimento Experimental 
   

5.1 Teste de Combustão In Situ utilizando Caixa 3D 
 
 Anteriormente ao início do experimento deste projeto, um teste de Combustão in 

Situ utilizando Caixa 3D foi realizado pela equipe de In Situ Combustion da University of 

Calgary. Esse teste tinha como objetivo obter o perfil de temperatura dentro da caixa 3D 

e verificar a eficiência de recuperação de óleo utilizando areias betuminosas de 

Athabasca. O material foi dividido em 8 partes na direção X, 3 na Y e 4 na Z.  

Para o experimento a ser discutido neste projeto, foram utilizadas as amostras 

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 4.1.1/4.1.3, lean core e rich core. Lean Core e Rich Core (o mesmo 

tipo de betume foi misturado em ambos, porém em maiores concentrações no Rich 

Core, sendo as saturações então conhecidas) após o teste 3D resultaram nas demais 

amostras. A numeração corresponde a posição cartesiana do segmento dentro da caixa. 

Exemplo: amostra 2.3.1 se localiza no segundo corte da direção X, no terceiro da 

direção Y e no primeiro da direção Z. 

 

Figura 5.1: Modelo 3D de Simulação de Combustão In Situ 

 

 Visto que o teste 3D ainda está na fase de desenvolvimento, não foi possível 

adicionar mais informações por questão de confidencialidade. 

 

5.2 Extração de óleo 

 
a) Usar o Instrumento de Extração Bailey-Walker (Figura 5.2) para extrair o óleo 

das amostras: 
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i) Triturar a amostra para um estado mais homogêneo; 

ii) Transferir cerca de 60g do material para um cartucho extrator Soxhlet 

de celulose seco e cobri-lo com uma bola de algodão (para proteger 

a amostra de se espalhar no momento em que o tolueno estiver 

pingando sobre ela); 

iii) Insirir o cartucho dentro do frasco de extração, que contém 250ml de 

tolueno e cerca de meia dúzia de regularizadores de ebulição 

(pequenos fragmentos que evitam que o líquido fervente derrame de 

volta ao cartucho) no fundo; 

 

Figura 5.2: Instrumento de Extração Bailey-Walker 

 

iv) Colocar o frasco com tolueno em cima de uma manta de aquecimento 

para ferver a água e o tolueno a 105°C (abaixo da temperatura normal 

de ebulição do tolueno devido à altitude). O vapor sobe e condensa 

dentro do tubo de condensação (que possui um sistema de 

refrigeração que circula água em volta do tubo). O tolueno 

condensado passa pelo cartucho, removendo o óleo da amostra, mas 

não o coque (coque é insolúvel ao tolueno). Devido à diferença de 

densidade entre o tolueno e a água, esta se precipita no fundo do 

tubo graduado; 
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v) Deixar o sistema circulando durante a noite. O processo estará pronto 

quando não houver mais evidência de óleo saindo do cartucho; 

vi) Medir a massa de água recuperada no tubo graduado; 

vii) Testar aproximadamente 120 g de cada amostra (2 cartuchos). 

 

b) Obter as amostra de areia+coque após a extração: 

 

i) Secar a amostra sólida pós-extração, deixando o cartucho na capela 

durante a noite; 

ii) Pôr a amostra em um forno por pelo menos 16 horas a uma 

temperatura de 110°C para remover o tolueno residual (essa 

temperatura não é alta o suficiente para queimar o coque); 

iii) Deixar a amostra resfriar no dessecador. 

 

c) Obter as amostras de óleo após a extração: 

 

i) Filtrar a mistura obtida no fundo do frasco de extração utilizando o 

Funil de Büchner (Figura 5.3) com um filtro de papel para um frasco 

sob pressão a vácuo; 

 

Figura 5.3: Funil de Büchner sob pressão a vácuo 

 

ii) Conectar um balão de amostra com a mistura e um balão coletor 

vazio a um Evaporador Rotativo à vácuo (Figura 5.4); 

iii) Iniciar o evaporador a uma temperatura de 60°C, pressão de 78 mbar 

e rotação de aproximadamente 40 rpm até que não haja sinal de 

tolueno pingando do condensador. Esperar a pressão reduzir ou abrir 

a válvula de alívio para remover os balões; 
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iv) Se o volume total a ser testado for alto, esse processo pode ser 

dividido em partes e o óleo juntado em um balão de amostra para 

uma evaporação final. Pesar esse frasco previamente para calcular a 

massa final de óleo; 

v) Aumentar a rotação para 240 rpm por 30 minutos; 

vi) Remover o tolueno residual da amostra de óleo, deixando o balão em 

uma manta de aquecimento (Figura 5.5) sob pressão a vácuo. 

vii) Checar a variação do peso diariamente. Se essa variação for menor 

que 0,05%, o óleo está pronto para ser testado; 

viii) Transferir o óleo para um frasco de vidro com tampa com a ajuda de 

um soprador térmico. 

 

 

Figura 5.4: Evaporador Rotativo 
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Figura 5.5: Manta de aquecimento 

5.3 Escolha de Recipiente de Amostra 
 

a) Cápsulas de Gelatina (Figura 5.6): Para líquidos voláteis com ponto de ebulição 

abaixo de 180°C. O peso da cápsula (spike weight) deve ser medido; 

 

b) Recipiente Selado com Fita: Para amostras voláteis. O peso da fita deve ser 

medida separadamente (valor a ser introduzido no calorímetro); 

 

c) Pellet de amostra: Para amostras em pó. O pellet queima mais devagar, 

reduzindo o risco de combustão incompleta; 

 

d) Cápsulas de combustível (Figura 5.7): Para amostras não-voláteis (sólidas ou 

líquidas). Não mergulhe o fio do fusível no líquido (posicionar logo acima ou em 

um pouco de algodão acima do líquido). 

 

Figura 5.6: Cápsulas de Gelatina 
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Figura 5.7: Cápsulas de Combustível 

 

5.4 Preparar a amostra a ser testada 
 

a) Preparar a amostra original a ser testada no calorímetro: 

i) Triturar a amostra para um estado mais homogêneo; 

ii) Para amostras não-voláteis e não-metálicas é recomendado comprimi-

las em pellet usando o 2811 Parr Pellet Press (Figura 5.8); 

 

 

Figura 5.8: 2811 Parr Pellet Press 

 

iii) Testar o pellet dentro de uma cápsula de combustível no calorímetro (o 

óleo da amostra não foi queimado completamente); 

iv) Utilizar Cápsulas de Gelatina (apesar de serem usadas principalmente 

para amostras voláteis); 

v) Tarar a cápsula de combustível; 

vi) Pesar a cápsula de gelatina e tarar novamente; 

vii) Pesar a amostra adicionada na cápsula de gelatina. 

 

b) Preparar o óleo a ser testado no calorímetro: 
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i) Tarar a cápsula de combustível; 

ii) Pesar a cápsula de gelatina (spike) e tarar novamente; 

iii) Pesar o óleo adicionado na cápsula de gelatina; 

Observação: É recomendado iniciar com 0,4g de amostra se o material não for 

conhecido. Para este experimento foi usado um valor entre 0,4 e 0,5g uma vez 

que todos os testes semelhantes feitos usaram mais que 0,5g. 

 

c) Preparar a amostra de areia+coque a ser testada no calorímetro: 

i) Tarar a cápsula de combustível; 

ii) Pesar a cápsula de gelatina (spike) e tarar novamente; 

iii) Pesar a amostra de areia+coque adicionada na cápsula de gelatina; 

iv) Hidratar a amostra com água caso a combustão da amostra na cápsula 

não tenha sido bem sucedida. Um máximo de 20% de água é tolerado. 

Muita água pode amolecer a cápsula de gelatina; 

v) Confinar a amostra dentro de um dessecador próxima a uma fonte de 

água por 5 dias para hidratar mais uniformemente caso o método anterior 

não tenha sido eficaz. É possível que a porcentagem de água não seja o 

suficiente (veja a tabela 6.22); 

vi) Triturar Ácido Benzóico e adicionar à cápsula de gelatina juntamente com 

a amostra. Misturar o ácido e a amostra agitando a cápsula fechada. 

Espera-se que a maior parte do coque e da cápsula de gelatina seja 

queimada; 

 

Observação: Não ultrapassar 1g de amostra ou uma liberação de 8000 calorias 

(correspondente a um aumento de 3.4°C na temperatura da água) por disparo. 

 

5.5 Iniciar o sistema  
 

a) Encher o jarro de recebimento do 1563 Water Handling (Figura 5.9) com água 

destilada; 

b) Ligar o Water Handling; 

c) A água dentro do jarro deve estar de 6 a 8 polegadas do topo. Adicionar mais 

agua se necessário; 

d) Encher a pipeta de distribuição de 2L (cheque previamente se a válvula está 

aberta para a direção da pipeta); 

e) Liguar o 1266 Isoperibol Calorimeter (Figura 5.10) e ativar o aquecedor; 
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f) Ligar o 1552 Water Cooler quando a temperatura da jaqueta atingir 35 ± 0,5°C. 

 

Figura 5.9: 1563 Water Handling e 1552 Water Cooler 

 

 

Figura 5.10: 1266 Isoperibol Calorimeter (Calorímetro) 

 

5.6 O experimento 
 

a) Bomba de combustão (1108 Oxygen Combustion Bomb - Figura 5.11) 

 

i) Checar qualquer sinal de deterioração na bomba. Trocar as partes 

danificadas antes do início do experimento. Algumas partes devem ser 

trocadas a cada 500 disparos ou a cada 6 meses (o que ocorrer antes). 

Para amostras com cloreto, essas trocas devem ser feitas a cada 250 

disparos (cheque a seção “Operating Instructions Manual for the 1108 

Oxygen Combustion Bomb – Maintenance and Safety Instructions”); 

ii) Colocar a cabeça da bomba no suporte A32A Support Stand (Figura 

5.12) para conectar o fusível; 
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iii) Conectar 10 cm de 45C10 Fuse Wire (fio de fusível) nos dois eletrodos; 

iv) Colocar a cápsula de combustível com a amostra preparada no loop do 

eletrodo. Inclinar a cápsula de combustível de modo que a chama não 

acerte diretamente no eletrodo ou a cabeça da bomba; 

v) Entortar o fio para baixo para que possa tocar a cápsula de gelatina 

(como na Figura 5.13). Não deixar o fio tocar a cápsula de combustível. 

O fio deve tocar as amostras em pellet. Entretanto, se uma amostra em 

pó é usada, o fio não deve tocá-la (apenas próximo é o suficiente); 

vi) Inserir 1ml de água destilada dentro da bomba; 

vii) Lubrificar a gaxeta da cabeça da bomba com um pouco de água para 

que possa ser inserida com mais facilidade no cilindro (não torcer a 

cabeça da bomba); 

viii) Fechar a bomba firmemente com a mão com a tampa de rosca; 

ix) Fechar a válvula de escape no topo da cabeça da bomba (apenas com a 

força dos dedos); 

x) Conectar o tanque de oxigênio na válvula de entrada localizada na 

cabeça da bomba; 

xi) Estabelecer uma pressão de 30 atm (40 atm no máximo) no tanque de 

oxigênio e pressionar o botão O2 Fill localizado no calorímetro. Não fique 

próximo da bomba enquanto ela estiver sendo enchida; 

xii) Quando a bomba estiver cheia (som de bep), fechar a válvula do tanque 

e liberar a pressão residual, abrindo a válvula de alívio devagar. 

 

 

Figura 5.11: 1108 Oxygen Combustion Bomb 
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Figura 5.12: Cabeça da bomba no A38A Support Stand 

 

 

Figura 5.13: Fio do fusível encostando a cápsula de gelatina dentro da cápsula de 

combustível 

 

b) Disparar a bomba: 

 

i) Checar se existe algum sinal de deterioração no balde, na jaqueta ou na 

tampa do calorímetro. Trocar se necessário; 

ii) Checar se o balde está limpo e seco; 

iii) Colocar o balde na balança e tarar; 

iv) Abrir a válvula da pipeta de distribuição para encher o balde. Virar a 

válvula para a posição original para encher a pipeta novamente; 

v) Checar se a água dentro do jarro de recebimento ainda está de 6 a 8 

polegadas do topo; 

vi) Pesar a água dentro do balde. O peso deve ser de 1988.4g; 
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vii) Colocar o balde dentro da jaqueta; 

viii) Com a ajuda do gancho de elevação (lifting handle), colocar a bomba 

dentro do balde, encaixando em cima do suporte circular. Antes de 

submergir toda a bomba, conectar os dois fios de ignição na cabeça da 

bomba. Posicionar o fio longe do agitador. Remover o gancho 

cuidadosamente e sacudí-lo para devolver qualquer resíduo de água de 

volta para o balde; 

ix) Checar se existe algum sinal de vazamento na bomba (olhe 

cuidadosamente por 1 min); 

x) Se bolhas saírem, remover a bomba da água, transferir a água do balde 

para o jarro de recebimento, liberar devagar (deve demorar mais de 1 

minuto) a pressão da bomba ao abrir a válvula de alívio, abrir a bomba e 

descartar a amostra. Refazer o processo do item b com uma nova 

amostra; 

xi) Se não existe nenhum sinal de vazamento, fechar o topo do calorímetro 

(cuidado para que o agitador não agarre nos fios de ignição); 

xii) Apertar o botão de iniciar e inserir o peso da amostra e do spike; 

xiii) Quando escutar um bep, afastar do calorímetro; 

xiv) O resultado é impresso automaticamente após o teste. 

 

c) Após o disparo: 

i) Remover a bomba do balde; 

ii) Abrir a válvula de alívio da bomba, deixando o gás escapar devagar 

(liberação total deve demorar mais de 1 minuto); 

iii) Remover a tampa de rosca e colocar a cabeça da bomba no suporte para 

checar qualquer combustão incompleta. Caso isso ocorra, descartar o 

teste; 

iv) Medir a parte não queimada do fio do fusível. O total de calorias liberado 

pela parte queimada do fio (2.3 calorias por centímetro) pode ser inserido 

no calorímetro para a correção de fusível (aperte F3, insira o ID# e mude 

o valor do fusível). Entretanto, um valor de 15 calorias pode ser usado 

para todos os testes (normalmente esse erro não ultrapassa 5 calorias 

do valor padrão de 15 calorias). Veja 1266 Calorimeter Operating 

Instruction Manual – Fuse Correction; 

v) Lavar a cabeça da bomba com água destilada e secar completamente; 
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vi) Lavar o interior do cilindro da bomba com água destilada e coletar a 

lavagem; 

vii) Checar se a quantidade de enxofre da lavagem ultrapassa 0,1% usando 

0,0709N carbonato de sódio. A porcentagem pode ser inserida no 

calorímetro para a correção de enxofre (pressione Report, insira o ID# e 

digite a quantidade de enxofre. Veja 1266 Calorimeter Operating 

Instruction Manual – Acid and Sulfur Correction. 

viii) Devolver a água do balde para o jarro. 

 

5.7 Calibrando o Calorímetro 
 

a) O fator de energia equivalente (EEValue) representa a soma das 

capacidades térmicas dos componentes do calorímetro. É necessário 

calibrar o aparelho com uma certa frequência, pois o sistema varia com o 

uso. Para testar se esse valor está correto, seguir as mesmas instruções dos 

processos 5.4 e 5.5 usando um pellet de ácido benzoico; 

b) O calor de combustão do ácido deve ser em torno de 26,4560 MJ/kg (limites 

26,4145 e 26,4899 MJ/kg). Se o valor não estiver entre esses limites, calibrar 

o calorímetro; 

c) Ir para a página de Calorimeter Operation na tela do calorímetro e mudar o 

modo de determination para standardization; 

d) Seguir os procedimentos 5.4 e 5.5 usando pellets de ácido benzoico; 

e) Repetir a operação pelo menos 6 vezes para calibrar; 

f) Se a divergência do EEValue for maior que 0,1%, descartar a corrida; 

g) O novo valor do EEValue é calculado automaticamente usando a média das 

corridas. 

 

5.8 Calor de Combustão das Cápsulas de Gelatina 
 

a) Seguir os procedimentos 5.4 e 5.5 usando as cápsulas de gelatina vazias; 

b) Repetir pelo menos 5 vezes; 

c) Obter a média dos calores de combustão e converter para calorias/grama; 

d) O Calor de Combustão do spike (cápsula de gelatina) pode ser alterado em: 

Operating Controls > Use Spiking Correction > Heat of Combustion of Spike. 

Digitar o novo valor em Cal/g. 
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Observação: Esse procedimento deve ser feito quando um novo pacote de cápsulas 

de gelatina for utilizado. 

 

5.9 Perda na Ignição (LOI) 
 

a) Pesar o cadinho; 

b) Após a extração do óleo, pesar o cadinho com a amostra de areia+coque (use 

por volta de 60g de amostra); 

c) Colocar os cadinhos+amostra no forno a uma temperatura de 600°C por 16hrs; 

d) Transferir os cadinhos para um dessecador para resfriar; 

e) Pesar os cadinhos com as amostras após a ignição para determinar o LOI 

(subtraindo o peso obtido do peso original do cadinho+ amostra); 

f) Obter a porcentagem de coque presente na mostra ao subtrair o blank value (LOI 

da areia pura) do LOI. 
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6 Resultados Experimentais 
 

6.1 Teste de calor de combustão com o uso de pellet e cápsula de gelatina 

 
 Para amostras não-voláteis e não-metálicas é recomendado o uso de pellets 

(material comprimido) de amostras diretamente nas cápsulas de combustível de aço 

inoxidável. Entretanto, após o teste de combustão, uma parte do hidrocarboneto não foi 

queimada (Figura 6.1). Então, em vez de comprimir as amostras em pellets, as amostras 

foram inseridas em cápsulas de gelatina (apesar de normalmente serem usadas com 

amostras voláteis). 

Tabela 6.1: Calor de Combustão da amostra 2.3.1 (areia+coque+óleo) 

 Método utilizado Calor Bruto (MJ/kg)  

 pellet 4,1123  

 cápsula de gelatina 4,9512  

 
Figura 6.1: Pellet da amostra 2.3.1 

após a combustão 

 
Figura 6.2: Amostra 2.3.1 na 

cápsula de Gelatina após a 

combustão

A combustão da amostra em cápsula de gelatina foi bem sucedida (não existe 

indícios de hidrocarbonetos remanescentes) como mostrada na Figura 6.2. O calor de 

combustão também foi maior, o que significaria uma quantidade de hidrocarbonetos 

maior queimada. Dessa forma, todas as outras amostras foram testadas na cápsula de 

gelatina. 

Considerando que os resultados não tenham uma divergência muito elevada e que 

visualmente as amostras não apresentem hidrocarbonetos residuais, são desejados 

valores baixos para os calores de combustão presentes nas amostras assim como para 

as porcentagens de hidrocarbonetos presentes. Isso significaria uma melhor eficiência 

de combustão e de varrido. 
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6.2 Calor de Combustão das amostras antes da extração do óleo 
 

Tabela 6.2: Calor de Combustão da amostra 2.1.1 (areia+coque+óleo) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)   

  1 3,2396   

  2 2,9804   

  3 2,9630   

  4 3,2391   

  6 3,2540   

  7 3,2757   

  Média= 3,1586   

 

 

Tabela 6.4: Calor de Combustão da amostra 2.3.1 (areia+coque+óleo) 

  Corrida Calor Bruto (MJ/kg)   

  1 4,7506   

  2 4,6474   

  4 4,8104   

  5 4,843   

  Média= 4,7629   

 

Tabela 6.5: Calor de Combustão da amostra 4.1.1, 4.1.3 (areia+coque+óleo) 

  Corrida Calor Bruto (MJ/kg)   

  1 5,0716   

  2 5,2587   

  3 5,1168   

  4 4,7995   

  5 5,4839   

  6 5,5481   

  Média = 5,2131   

 

 

 

 

Tabela 6.3: Calor de Combustão da amostra 2.2.1 (areia+coque+óleo) 

  Corrida Calor Bruto (MJ/kg)   

  1 5,5223   

  2 5,3066   

  3 5,4488   

  4 5,4364   

  Média= 5,429   
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Tabela 6.6: Calor de Combustão da amostra Rich Core (areia+coque+óleo) 

  Corrida Calor Bruto (MJ/kg)   

  1 6,3622   

  2 6,3812   

  Média = 6,3717   

 

Legenda das tabelas 6.2 a 6.6 

  EEValue = 2400 

  EEValue = 2403,9699 

  EEValue = 2404,6618 

 

Durante este experimento, três diferentes EEValues (definição dada no capítulo 

5) foram usados. No início, EEValue era igual a 2403,9699, mas foi alterado 

automaticamente para 2400 (default). Foi possível alterar de volta o valor da maioria dos 

resultados. O calorímetro foi então calibrado para obter um novo valor de EEValue 

(2404,6618). A alteração dos resultados não foi muito significante. 

 Repetibilidade é a diferença entre resultados sucessivos obtidos por um mesmo 

operador usando um mesmo material e aparelho sob as mesmas condições. Para as 

amostras sólidas usadas neste experimento, a repetibilidade do calor de combustão não 

foi considerada, visto que o material não era totalmente homogêneo. Apenas os 

resultados de grande divergência foram descartados. 
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6.3  Extração 

Tabela 6.7: Extração de óleo e água  

Amostra # Cartucho 
(g) 

Cartucho 
+ Amostra 

(g) 

Amostra 
(g) 

Recuperação 
de Água (g) 

Recuperação 
de Água (g) 

Recuperação 
de Água (%) 

 

2.1.1   1/2 10,0133 157,1226 147,1093 0,90 
2,10 0,7103 

2.1.1   2/2 9,8086 158,3470 148,5384 1,20 

2.2.1   1/2 9,9068 145,7014 135,7946 0,25 
0,85 0,3089 

2.2.1   2/2 9,3295 148,6720 139,3425 0,60 

2.3.1   1/2 9,1417 127,2990 118,1573 0,70 
1,40 0,5966 

2.3.1   2/2 9,0327 125,5218 116,4891 0,70 

4.1.1, 4.1.3   1/2 9,7173 88,4022 78,6849 0,90 
1,80 1,0061 

4.1.1, 4.1.3   2/2 9,5910 109,8170 100,2260 0,90 

Rich Core   1/5 10,5504 137,3247 126,7743 2,00 

11,90 1,8610 

Rich Core   2/5 10,4310 134,4130 123,9820 2,00 

Rich Core   3/5 10,1483 137,7714 127,6231 2,30 

Rich Core   4/5 10,2746 140,2130 129,9384 2,50 

Rich Core   5/5 9,8865 141,0265 131,1400 3,10 

Lean Core   1/5 9,2708 151,1641 141,8933 10,60 

51,20 7,2682 

Lean Core   2/5 10,5998 150,5431 139,9433 9,80 

Lean Core   3/5 9,3210 151,1481 141,8271 10,00 

Lean Core   4/5 8,6390 148,4778 139,8388 10,00 

Lean Core   5/5 8,8910 149,8234 140,9324 10,80 

 

 A água recuperada (g) foi medida no tubo graduado do instrumento de extração 

Bailey-Walker. A porcentagem de água calculada não era tão alta para alterar 

significativamente o calor de combustão total da amostra. 

 
Água % =

Recuperação de água (g)

Amostra (g)
 𝑥 100 

 
(6.1) 



 
 
 

 
 

Tabela 6.8: Recuperação de Óleo após Vaporização do Tolueno 

Amostra # 
Tara do 

frasco (g) 
Frasco+Óleo(g) 

07/02/2014  
Frasco+Óleo(g) 

07/03/2014 
Frasco+Óleo(g) 

07/04/2014 
Frasco+Óleo(g) 

07/07/2014 
Frasco+Óleo(g) 

07/08/2014 
Frasco+Óleo(g) 

07/10/2014  
Recuperação 
de Óleo (g) 

Recuperação 
de Óleo (%) 

2.1.1 209,80 230,50 230,39 230,31 230,26 230,25 230,21 20,41 6,9035 

2.2.1 209,97 245,00 244,86 244,79 244,71 244,67 244,61 34,64 12,5901 

2.3.1 212,75 238,08 237,91 237,85 237,76 237,75 237,68 24,93 10,6245 

4.1.1,4.1.3 217,71 234,81 234,50 234,40 234,25 234,22 234,13 16,42 9,1778 

 

Tabela 6.9 Recuperação de Óleo após Vaporização do Tolueno (Rich Core) 

Amostra # 
Tara do 

frasco (g) 
Frasco+Óleo(g) 

11/16/2012 
Frasco+Óleo(g) 

11/19/2012 
Frasco+Óleo(g) 

11/20/2012 
Frasco+Óleo(g) 

11/21/2012 
Frasco+Óleo(g) 

11/22/2012 
Frasco+Óleo(g) 

11/23/2012 
Recuperação 
de Óleo (g) 

Recuperação 
de Óleo (%) 

Rich Core   1/5 106,1127 124,53 124,18 124,11 124,11 123,98 123,98 17,8673 14,0938 

Rich Core   2/5 101,5070 119,38 119,00 118,98 118,98 118,94 118,93 17,4230 14,0528 

Rich Core   3/5 110,0775 128,98 128,63 128,59 128,55 128,49 128,49 18,4125 14,4272 

Rich Core   4/5 105,6594 121,72 121,55 121,55 121,50 121,50 121,98 16,3206 12,5603 

Rich Core   5/5 109,9327 129,08 128,61 128,55 128,49 128,40 128,38 18,4473 14,0669 

       TOTAL= 88,4707 13,8353 

 

 

             

            Apesar da variação do peso ter sido menor que 0,05% do primeiro pro segundo dia, houve uma diferença significante nos dias seguintes. 

Então, as amostras de óleo foram deixadas na manta de aquecimento sob pressão a vácuo por uma semana. O soprador térmico utilizado para 

transferir o óleo para outro o frasco pode ter ajudado a remover o tolueno residual. 

 Recuperação de Óleo (g) = (Frasco + Óleo)𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔) −  Tara do Frasco (g)  (6.2) 

 
Óleo % =

Recuperação de Óleo(g)

Amostra (g)
 𝑥 100 (6.3) 

4
9

 
 



 
 
 

 
 

 

 

 
LOI (%) =  

LOI (g)

Amostra (g)
∗ 100 (6.5) 

 

Visto que as amostras foram testadas duas vezes, o valor final do LOI foi a média dos dois resultados.

Tabela 6.10: Perda na Ignição (LOI) 

Amostra # Cadinho # Cadinho (g) 
Cadinho + Amostra 

ANTES (g) 
Amostra (g) 

Cadinho + Amostra 
DEPOIS (g) 

LOI (g) LOI (%) LOI Média (g) LOI Média (%) 

2.1.1   1/2 11 29,9000 89,9407 60,0407 87,472 2,4687 4,1117 

2,4815 4,1346 2.1.1   2/2 24 23,0093 83,0042 59,9949 80,5099 2,4943 4,1575 

2.2.1   1/2 4 29,8270 89,8291 60,0021 89,1354 0,6937 1,1561 

0,6932 1,1551 2.2.1   2/2 1 30,1742 90,1847 60,0105 89,4921 0,6926 1,1541 

2.3.1   1/2 28 23,5425 83,5571 60,0146 82,2557 1,3014 2,1685 

1,3017 2,1689 2.3.1   2/2 18 30,3726 90,3854 60,0128 89,0835 1,3019 2,1694 

4.1.1, 4.1.3   1/2 31 30,9918 90,9927 60,0009 87,778 3,2147 5,3578 

3,2314 5,3850 4.1.1, 4.1.3   2/2 14 27,0768 87,0902 60,0134 83,8421 3,2481 5,4123 

Rich Core   1/2 7 30,0522 90,069 60,0168 89,6016 0,4674 0,7788 

0,4656 0,7758 Rich Core   2/2 12 29,545 89,57 60,0250 89,1061 0,4639 0,7728 

Lean Core   1/2 21 29,3127 79,3166 50,0039 78,7848 0,5318 1,0635 

0,5389 1,0777 Lean Core   2/2 3 30,4983 80,5077 50,0094 79,9617 0,5460 1,0918 

 LOI (g) = (cadinho + amostra)𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − (cadinho + amostra)𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠  (6.4) 

5
0

 

 



 
 
 

51 
 

6.4 Calor de Combustão das Amostras de Óleo 
 

Tabela 6.11: Calor de Combustão da amostra 2.1.1 (óleo) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 39.2193  

 2 39.3267  

 3 39.4936  

 Média= 39.3465  

 

Tabela 6.12: Calor de Combustão da amostra 2.2.1 (óleo) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 40.7398  

 2 40.6404  

 3 40.7484  

 Média= 40.7095  

 

 

 
Tabela 6.14: Calor de Combustão da amostra 4.1.1, 4.1.3 

(óleo) 

  Corrida Calor Bruto (MJ/kg)   

  1 40.4781   

  2 40.4913   

  3 40.3972   

  Average= 40.4555   

 

Tabela 6.15: Calor de Combustão da amostra Rich 
Core (óleo) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 41.8860  

 2 41.8058  

 3 41.7073  

 Média= 41.7997  

 

              A repetibilidade considerada para o calor de combustão do óleo foi 0,13 MJ/kg 

(conforme o “Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocargon Fuels 

by Bomb Calorimeter” – ASTM). Os valores com divergência maior não foram 

adicionados na tabela. 

 

   
Tabela 6.13: Calor de Combustão da amostra 2.3.1 

(óleo) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 40.6849  

 2 40.8286  

 3 40.7384  

 Média= 40.7506 
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6.5             Calor de Combustão das Amostras após a Extração do Óleo 
 

6.5.1       Amostras de areia+coque sem auxílio de combustão 

Tabela 6.16: Calor de Combustão da amostra 2.1.1 (areia+coque) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 -0,4587  

 2 -0,4203  

 3 -0,2460  

 Média= -0,3750  

 

Tabela 6.17: Calor de Combustão da amostra 2.2.1 (areia+coque) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 -0,7263  

 2 -0,6436  

 3 -0,7873  

 Média= -0,7191  

 

Tabela 6.18: Calor de Combustão da amostra 2.3.1 (areia+coque) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 -0,8821  

 2 -0,4658  

 3 -0,6390  

 Média= -0,6623  

 

Tabela 6.19: Calor de Combustão da amostra 4.1.1, 4.1.3 (areia+coque) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 -0,0556  

 2 0,4334  

 3 0,1522  

 4 -0,1050  

 5 -0,1182  

 Média= 0,0614  

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.20: Calor de Combustão da amostra Rich Core 
(areia+coque) 

 Corrida Calor Bruto (MJ/kg)  

 1 -0,8045  

 2 -0,7160  

 Média= -0,76025  
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Figura 6.3: Amostra 2.1.1 

(areia+coque) após combustão 

 

Figura 6.4: Cápsula de Combustível 

com amostra 2.1.1 (areia+coque) após 

combustão 

 

Figura 6.5: Amostra 2.2.1 

(areia+coque) após combustão 

 

Figura 6.6: Cápsula de Combustível 

com amostra 2.2.1 (areia+coque) após 

combustão 

 

Figura 6.7: Amostra 2.3.1 

(areia+coque) após combustão 

 

Figura 6.8: Cápsula de Combustível 

com amostra 2.3.1 (areia+coque) após 

combustão 

 

Figura 6.9: Amostra 4.1.1, 4.1.3 

(areia+coque) após combustão 

 

Figura 6.10: Cápsula de Combustível 

com amostra 4.1.1, 4.1.3 (areia+coque) 

após combustão 
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Figura 6.11: Amostra Rich Core 

(areia+coque) após combustão 

 

Figura 6.12: Cápsula de Combustível 

com amostra Rich Core (areia+coque) 

após combustão 

Analisando as Figuras 6.3 a 6.12, percebe-se a presença de coque e parte da 

cápsula de gelatina ainda após a combustão. A queima incompleta da cápsula ocorreu 

provavelmente devido à areia cobrindo-a parcialmente, não permitindo a combustão 

total. As queimas incompletas do coque e da cápsula provavelmente são as causas do 

resultado negativo/baixo dos calores de combustão obtidos (Tabelas 6.16 a 6.20). 

 

Tabela 6.21: Perda por Ignição após Combustão no Calorímetro da Amostra 4.1.1, 4.1.3 

Cadinho # Cadinho 
(g) 

Cadinho + 
Amostra (g) 

Amostr
a (g) 

Cadinho + Amostra (g) 
DEPOIS 

LOI (g) LOI (%) 

20 24,9334 25,6332 0,6998 25,6115 0,0217 3,1009 

10 29,4836 30,4486 0,9650 30,4229 0,0257 2,6632 

        Média= 0,0237 2,8820 

 

 A LOI da Tabela 6.21 foi obtida testando a amostra 4.1.1, 4.1.3 pós combustão 

no calorímetro. O resultado mostra que ainda havia uma quantidade significativa de 

coque na amostra. É necessário levar em consideração que a massa da amostra testada 

era muito pequena (menor que 1g), o que afeta significativamente a precisão do LOI. 

Entretanto, o coque remanescente na amostra pós combustão era considerável se 

comparado com a amostra inicial pós extração. Logo, era necessário um auxílio de 

algum combustível para a queima total do coque. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

55 
 

6.5.2 Amostras de areia+coque com auxílio de água para a combustão 

 
Tabela 6.22: Calor de Combustão da Amostra Rich Core (areia+coque) com auxílio 

de água 

 Corrida Método usado Água% 
Calor Bruto 

(MJ/kg)  

 1 cápsula de gelatina 9,8823 -0,2021  

 2 cápsula de gelatina 10,1782 -0,2187  

 3 cápsula de gelatina 15,1658 -0,2887  

 4 pellet 9,8823 FALHA  

 5 amostra livre 10,1782 FALHA  

 

 
Água % =  

amostra hidratada (g) − amostra seca (g)

amostra seca (g)
∗ 100 (6.6) 

  
 

            A massa da amostra usada no calorímetro foi calculada subtraindo a 

porcentagem de água da amostra hidratada. Mesmo com o auxílio da água, o calor de 

combustão foi negativo (Tabela 6.22), mas com resultados melhores do que os 

anteriores apresentados na Tabela 6.20. Outros métodos foram testados para checar a 

interferência das cápsulas de gelatina nos resultados, porém houve falha na utilização 

de pellet e de amostra solta. 

               A amostra 2.1.1 (com uma presença de coque maior que o Rich Core) foi testada 

usando cápsula de gelatina.  

Tabela 6.23: Calor de Cobustão da amostra 2.1.1 (areia+coque) com auxílio 
de água 

Corrida Método usado Água% Calor Bruto (MJ/kg) 

1 cápsula de gelatina 5,0818 0,0601 

2 cápsula de gelatina 9,897 0,4853 

 

            O calor de combustão da amostra 2.1.1 com auxílio de água obtido foi positivo 

como mostrado na Tabela 23, porém o resultado ainda não era satisfatório. 

            Uma pequena quantidade de cada amostra foi então confinada dentro do 

dessecador com uma fonte de água por 5 dias para que ocorresse uma hidratação mais 

homogênea. Entretanto, a porcentagem de água usando esse método era muito baixa 

para alterar significativamente o calor de combustão (veja as Tabelas 6.24 e 6.25). 
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Tabela 6.24: Porcentagem de água nas amostras (areia+coque) hidratas 

naturalmente próximas a uma fonte de água  

Amostra # Massa da amostra(g) - antes 
Massa da amostra(g) - 

depois Água % 

2.1.1 5,5416 5,6488 1,9344 

2.2.1 5,4890 5,5130 0,4372 

2.3.1 5,4674 5,5066 0,7170 

4.1.1, 4.1.3 5,8507 6,0396 3,2287 

3D B3 RICH 5,8675 5,9904 2,0946 

 

Tabela 6.25: Calor de Combustão da Amostra Rich core (areia+coque) Hidratada Naturalmente 

Corrida Método usado Água% Calor Bruto (MJ/kg) 

1 cápsula de gelatina 2,0946 -0,6392 

 

            Usar água para auxiliar a combustão não foi o suficiente para obter a queima 

total do coque. Então foi considerado ácido benzoico, pois possui um calor de 

combustão relativamente alto e não se apresenta na forma líquida (evaporaria rápido). 

 

 

6.5.3  Amostras de areia+coque com auxílio de ácido benzoico para a combustão 

 

            Pellets de ácido benzoico foram triturados para serem misturados com a 

amostra. Eles foram misturados juntos dentro da cápsula de gelatina para que o peso e 

a porcentagem de ácido benzoico pudessem ser mais precisos. Um valor diferente de 

EEValue (2409,5) foi usado, pois um novo frasco de ácido benzoico foi usado. 

 

Tabela 6.26: Calor de Combustão (CdC) da amostra 2.1.1 com coque e auxílio de ácido benzóico 

Corrida 
massa% 
de ácido 
benzóico 

CdC areia+coque+ 
acido benzóico 

(MJ/kg) 

CdC areia+ 
coque 

(MJ/kg) 

Massa 
areia + 

coque(g) 

Calor Total 
(MJ) 

Coque na 
amostra 

(%) 

Massa de 
coque (g) 

CdC 
coque 

(MJ/kg) 

1 25,0077 7,4319 1,1106 0,7305 0,0008113 3,3588 0,02454 33,0656 

2 22,8033 6,6560 0,8273 0,7337 0,0006070 3,3588 0,02464 24,6308 

3 25,1737 7,3975 0,9866 0,7217 0,0007120 3,3588 0,02424 29,3736 

  Média = 0,9748    Média =  29,0233 
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Tabela 6.27: Calor de Combustão (CdC) da amostra 2.2.1 com coque e auxílio de ácido benzóico 

Corrida 
massa% 
de ácido 
benzóico 

CdC areia+coque+ 
acido benzóico 

(MJ/kg)) 

CdC areia+ 
coque 

(MJ/kg) 

Massa 
areia + 

coque(g) 

Calor 
Total (MJ) 

Coque na 
amostra 

(%) 

Massa 
de coque 

(g) 

CdC coque 
(MJ/kg) 

1 26,8886 7,4681 0,4859 0,7249 0,0003522 0,3793 0,00275 128,0992 

2 21,9278 6,0326 0,3155 0,7395 0,0002333 0,3793 0,00281 83,1761 

3 19,8947 5,3506 0,1097 0,7457 0,0000818 0,3793 0,00283 28,9205 

  Média = 0,3037    Média =  80,0653 

 
            O calor de combustão das corridas 1 e 2 da Tabela 6.27 foi muito alto comparando com os testes 

das outras amostras. Foi considerado utilizar apenas a corrida 3, porém a média dos resultados é próxima 

do resultado calculado (Tabela 6.32). 

 
 

Tabela 6.28: Calor de Combustão (CdC) da amostra 2.3.1 com coque e auxílio de ácido benzóico 

Corrida 
massa% 
de ácido 
benzóico 

CdC areia+coque+ 
acido benzóico 

(MJ/kg)) 

CdC areia+ 
coque 

(MJ/kg) 

Massa 
areia + 

coque(g) 

Calor Total 
(MJ) 

Coque na 
amostra (%) 

Massa de 
coque (g) 

CdC 
coque 

(MJ/kg) 

1 19,6492 5,5495 0,4537 0,7651 0,0003471 1,3931 0,01066 32,5675 

2 21,1909 5,9147 0,4096 0,7531 0,0003085 1,3931 0,01049 29,4019 

3 20,7379 5,9039 0,5275 0,7369 0,0003887 1,3931 0,01027 37,8650 

  Média= 0,4636    Média =  33,2781 

 

 

Tabela 6.29: Calor de Combustão (CdC) da amostra 4.1.1, 4.1.3 com coque e auxílio de ácido benzóico 

Corrida 
massa% 
de ácido 
benzóico 

CdC areia+coque+ 
acido benzóico 

(MJ/kg)) 

CdC areia+ 
coque 

(MJ/kg) 

Massa 
areia + 

coque(g) 

Calor Total 
(MJ) 

Coque na 
amostra (%) 

Massa de 
coque (g) 

CdC 
coque 

(MJ/kg) 

1 25,3631 7,9909 1,7393 0,7195 0,0012514 4,6092 0,03316 37,7353 

2 22,4527 6,8620 1,2085 0,7329 0,0008857 4,6092 0,03378 26,2193 

3 20,5192 6,3916 1,2124 0,7654 0,0009280 4,6092 0,03528 26,3039 

           Média= 1,3867    

Média = 
 (2° e 3°)  26,2616 

 

Tabela 6.30: Calor de Combustão (CdC) da amostra Rich Core com coque e auxílio de ácido benzóico 

Corrida 
Massa% de ácido 

benzóico 
CdC areia+coque+ácido benzóico (MJ/kg) CdC areia+coque (MJ/kg) 

1 25,8753 6,8160 -0,0162 

2 25,3069 6,6362 -0,0559 

3 23,4235 6,1839 0,0661 

4 21,1321 5,6783 0,1120 

5 22,7380 5,9944 -0,0265 

6 21,4414 5,6397 0,2023 

  Média = 0,0470 
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            O calor de combustão (CdC) do coque da amostra Rich Core não foi calculado, 

pois o média do CdC da areia+coque foi próximo de zero, indicando que a quantidade 

de coque presente na amostra era insignificante. 

 

Cálculos utilizados nas Tabelas 6.26 a 6.30: 

 
 

Calor do ácido benz. (MJ) = CdC ácido benz. (
MJ

kg
)  x Massa do ácido benz. (kg) (6.7) 

 
          O calor de combustão (CdC) do ácido benzoico (utilizado na equação 6.7) foi 

obtido a partir da média dos resultados dos testes de combustão usando o ácido puro. 

 

 
 Calor (ácido benz. +amostra)(MJ) = 

= CdC (ácido benz. +Amostra) (
MJ

kg
) x Massa do (ácido benz. +mostra)(kg) 

(6.8) 

 
            O calor de combustão do ácido benzoico+amostra é igual ao calor bruto obtido 

no teste de combustão. 

 

 
 Calor da amostra (MJ) = 

= [ Calor (ácido benz. + amostra)] (MJ) – [Calor do ácido benz. ] (MJ) 
(6.9) 



 
 
 

 
 

 

 

            A porcentagem de coque foi calculada usando os resultados de LOI e de Blank Value (veja a Tabela 6.31). Uma vez que a presença de 

coque foi considerada insignificante na amostra Rich Core, a sua LOI % foi usada como Blank Value (LOI da areia pura). 

 

 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒(𝑘𝑔) = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑘𝑔) ∗ 𝐶𝑜𝑞𝑢𝑒 % (6.11) 

 

 
𝐶𝑑𝐶 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒 (

𝑀𝐽

𝑘𝑔
)  =

 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑀𝐽)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒 (𝑘𝑔)
 (6.12) 

 Coque % = LOI % − Blank % (6.10) 

Tabela 6.31: Porcentagem de Coque 

Amostra # 
Cadinho 

# 
Cadinho 

(g) 

Cadinho + 
Amostra 

ANTES (g) 

Amostra 
(g) 

Cadinho + 
Amostra 

DEPOIS (g) 
LOI (g) 

LOI 
(%) 

LOI Médio (g) LOI Médio (%) 
Blank 

(%) 
Coque 

(%) 

2.1.1   1/2 11 29,9000 89,9407 60,0407 87,4720 2,4687 4,1117 

2,4815 4,1346 0,7758 3,3588 2.1.1   2/2 24 23,0093 83,0042 59,9949 80,5099 2,4943 4,1575 

2.2.1   1/2 4 29,8270 89,8291 60,0021 89,1354 0,6937 1,1561 

0,6932 1,1551 0,7758 0,3793 2.2.1   2/2 1 30,1742 90,1847 60,0105 89,4921 0,6926 1,1541 

2.3.1   1/2 28 23,5425 83,5571 60,0146 82,2557 1,3014 2,1685 

1,3017 2,1689 0,7758 1,3931 2.3.1   2/2 18 30,3726 90,3854 60,0128 89,0835 1,3019 2,1694 

4.1.1, 4.1.3   
1/2 31 30,9918 90,9927 60,0009 87,7780 3,2147 5,3578 

3,2314 5,3850 0,7758 4,6092 
4.1.1, 4.1.3   
2/2 14 27,0768 87,0902 60,0134 83,8421 3,2481 5,4123 

Rich Core   1/2 7 30,0522 90,0690 60,0168 89,6016 0,4674 0,7788 

0,4656 0,7758 0,7758 0,0000 Rich Core   2/2 12 29,5450 89,5700 60,0250 89,1061 0,4639 0,7728 

5
9
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Figura 6.13: Amostra 2.1.1 

(areia+coque) e Cápsula de 

Combustível após combustão com 

ácido benzóico 

 

Figura 6.14: Amostra 2.2.1 

(areia+coque) e Cápsula de 

Combustível após combustão com 

ácido benzóico

 

Figura 6.15: Amostra 2.3.1 

(areia+coque) e Cápsula de 

Combustível após combustão com 

ácido benzóico 

 

Figura 6.16: Amostra 4.1.1, 4.1.3 

(areia+coque) e Cápsula de 

Combustível com combustão usando 

ácido benzóico

 

Figura 6.17: Amostra Rich Core 

(areia+coque) e Cápsula de 

Combustível após combustão com 

ácido benzoico 

 

 

 

 

 

 

 

            A cápsula de gelatina e o coque aparentaram terem se queimado 

completamente após o teste de combustão (veja as Figuras 6.13 a 6.17) e os resultados 
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dos calores de combustão foram mais satisfatórios (Tabelas 6.26 a 6.29).  A partir dos 

calores brutos obtidos foi possível calcular os calores de combustão do coque. 

 

Observação: Use o ácido benzoico apenas na forma de pellet quando testado puro. A 

combustão rápida do ácido em pó pode danificar a bomba e causar graves acidentes. 

 

 

6.6            Calor de Combustão do Coque – Cálculo 
            

Cálculo do calor de combustão do coque: 

 

 

 

Tabela 6.32: Calor de Combustão do Coque usando CdC da amostra sem extração 
e do Óleo 

Amostra 
CdC Amostra sem 
extração (MJ/kg) 

CdC Óleo 
(MJ/kg) 

Óleo na 
amostra (%) 

Coque na 
amostra (%) 

CdC coque 
(MJ/kg) 

2.1.1 3,1586 39,3465 6,9035 3,3588 13,1699 

2.2.1 5,4285 40,7095 12,5901 0,3793 79,9228 

2.3.1 4,7629 40,7506 10,6245 1,3931 31,1031 

4.1.1, 4.1.3 5,2131 40,4555 9,1778 4,6092 32,5477 

Rich Core  6,3717  41,7997  13,8353 0,0000 - 

 

 

 

 

 

 

 

CdC Coque (
MJ

kg
) =

=  
CdC Amostra (antes da extração) (

MJ
kg

) − CdC Óleo (
MJ
kg

)  x Óleo% x 10−2

Coque % x 10−2 
 

(6.14) 

CdC Amostra (antes da extração) (
MJ

kg
) =

= CdC Óleo (
MJ

kg
) x Óleo % x  10−2 + CdC Coque (

MJ

kg
) x Coque % x  10−2 

(6.13) 
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6.7            Calor de Combustão do Coque – Resumo 
 

Tabela 6.33: Calor de Combustão (MJ/kg) do Coque utilizando dois métodos - Resumo 

 
                      Método  

      Amostra     
Auxílio de ácido 

benzóico 
Cálculo 

 2.1.1 29,0233 13,1699 

 2.2.1 80,0653 79,9228 

 2.3.1 33,2781 31,1031 

 4.1.1, 4.1.3 30,0861 32,5477 

 Rich Core - - 
 

          Para efeito de comparação, os calores de combustão do coque utilizando os dois 

métodos foram colocados na mesma tabela (Tabela 6.33). Os valores obtidos para a 

amostra 2.1.1 foram bem diferentes entre si. Foi considerado o método utilizando ácido 

benzoico para as análises posteriores, pois o valor de 29,0233 MJ/kg para o calor de 

combustão da amostra 2.1.1 mostrava-se mais coerente com as outras amostras. 

 

6.8            Análise Final  
 

Tabela 6.34: Porcentagem de Coque e Óleo em cada amostra. 

Amostra % coque % óleo 

2.1.1 3,3588 6,9035 

2.2.1 0,3793 12,5901 

2.3.1 1,3931 10,6245 

4.1.1, 4.1.3 4,6092 9,1778 

Lean Core 0,3018 3,3751 

Rich Core 0 13,8353 
 

Tabela 6.35: Calor do Coque presente em 1kg de amostra 

Amostra CdC do Coque (MJ/kg) % Coque Calor do Coque em 1kg de amostra (MJ) 

2.1.1 29,0233 3,3588 0,9748 

2.2.1 80,0653 0,3793 0,3037 

2.3.1 33,2781 1,3931 0,4636 

4.1.1, 4.1.3 30,0861 4,6092 1,3867 

Rich Core  - 0 0,0000 
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Tabela 6.36: Calor do Óleo presente em 1kg de amostra 

Amostra CdC do Óleo (MJ/kg) % Óleo Calor do Óleo em 1kg de amostra (MJ) 

2.1.1 39,3465 6,9035 2,7163 

2.2.1 40,7095 12,5901 5,1254 

2.3.1 40,7506 10,6245 4,3295 

4.1.1, 4.1.3 40,4555 9,1778 3,7129 

Rich Core  41,7997 13,8353 5,7831 

 

 Somando o calor proveniente do coque (Tabela 6.35) e do óleo (Tabela 6.36) em 

uma amostra de 1kg, é possível obter o calor total em 1kg de amostra (Tabela 6.37). 

Tabela 6.37: Porcentagem do Calor na Amostra Proveniente  do Coque e do Óleo 

Amostra 
Calor Total em 1kg 

de amostra (MJ) 
% Calor proveniente 

do Coque 
% Calor proveniente 

do Óleo 

2.1.1 3,6911 26,4103 73,5897 

2.2.1 5,4291 5,5940 94,4060 

2.3.1 4,7931 9,6721 90,3279 

4.1.1, 4.1.3 5,0996 27,1928 72,8072 

Rich Core  5,7831 0,0000 100,0000 
 
 

Tabela 6.38: Calor Total presente nas amostras após o teste 3D e o quanto foi 
consumido durante o processo 

Amostra 
Calor Remanescente 

em 1kg de amostra (MJ) 
Calor Consumido* 

em 1kg de amostra (MJ) 
% Calor Consumido 

2.1.1 3,6911 2,0920 36,1740 

2.2.1 5,4291 0,3540 6,1219 

2.3.1 4,7931 0,9900 17,1180 

4.1.1, 4.1.3 5,0996 0,6835 11,8182 

 
*Comparação feita considerando Rich Core como a amostra inicial antes do teste 3D. 

Explicação nos parágrafos a seguir. 

 

 A posição das amostras 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 mostra que inicialmente era 

constituído apenas de Lean Core. Analisando a Tabela 6.34, é possível notar um 

aumento significativo da porcentagem de óleo e coque nas amostras. Provavelmente, o 

óleo foi proveniente das camadas acima e se concentrou na última camada (Z=1).  

 A amostra 4.1.1, 4.1.3 encontrava-se inicialmente em uma região de maior 

concentração de Rich Core. Comparando o calor existente nesta amostra com o inicial 

(Tabela 6.37), percebe-se que pouco foi consumido/deslocado. Houve apenas uma 

variação de 11,8182% do calor (Tabela 6.38), apesar de uma alta concentração de óleo 

na amostra original (Tabela 6.34). 
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7 Discussão 
 

7.1 Teste de Combustão 3D 
 
 A baixa variação de calor na amostra 4.1.1, 4.1.3 (como foi mostrado no capítulo 

anterior) pode ter ocorrido devido a um menor fluxo de oxigênio/vapor na região (o fluido 

injetado possivelmente escoava preferencialmente pelo centro da caixa). Essa idéia é 

sustentada pela significativa presença de coque formado (Tabela 6.34). Houve também 

um aumento na quantidade de coque nas amostras 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1. 

 Este teste 3D não se mostrou muito eficiente para a produção de óleo. A partir 

do aumento da quantidade de coque nas amostras, percebe-se que pode não ter havido 

um fluxo efetivo do oxigênio para a região. Isso pode ser deduzido pelo fato de que a 

formação do coque por craqueamento necessita de altas temperaturas (proveniente da 

frente de combustão) e de baixa concentração de oxigênio. 

 Uma sugestão para melhorar a qualidade de injeção seria diminuir a razão de 

mobilidade (M) [26]. 

𝑀 =  
𝜆𝑓

𝜆𝑜
=  

𝑘𝑓

𝜇𝑓
∗

𝜇𝑜

𝑘𝑜
 

 

onde λf = mobilidade do fluido deslocante 

         λo = mobilidade do óleo 

         𝑘𝑓 = permeabilidade efetiva do fluido deslocante 

         𝑘𝑜 = permeabilidade efetiva do óleo 

         𝜇𝑓 = viscosidade do fluido deslocante 

         𝜇𝑜 = viscosidade do óleo 

 

 Quanto maior a razão de mobilidade, menor é a eficiência de varrido, levando a 

formação de caminhos preferenciais (fingering). Então, para melhorar a eficiência, é 

possível aumentar a viscosidade do fluido injetado ou diminuir a viscosidade do óleo, 

facilitando assim, a distribuição do oxigênio no reservatório. Se uma quantidade maior 

de água for injetada juntamente com o gás, a viscosidade do fluido deslocante seria 

maior e a viscosidade do óleo poderia diminuir com o aumento da temperatura (esse 

aumento é ocasionado pela maior condutividade térmica da água se comparada com a 

do ar). Entretanto, é necessário controlar a injeção de água, pois uma quantidade 
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excessiva pode resultar em uma combustão supermolhada, diminuindo assim a 

temperatura máxima da frente de combustão. 

 Uma vez que o óleo presente inicialmente era pesado, é possível que em vez 

que craqueamento, ele tenha sofrido oxidação de baixa temperatura. Neste caso, a falta 

de oxigênio não seria o fator que teria influenciado a formação de coque, mas a baixa 

temperatura. A solução proposta ainda seria o aumento da quantidade de água injetada, 

pois com uma melhor condutividade térmica, a temperatura se elevaria, aumentando as 

reações de oxidação de alta temperatura. 

  

 

7.2 Aplicação da Combustão In Situ em Campo 
 
 O número de poços em produção utilizando combustão in situ vem diminuindo 

ao longo dos anos. Todos os que estão atualmente em operação utilizam o método 

convencional de combustão em uma distância grande entre o poço produtor e injetor (o 

óleo precisa então se deslocar em uma região com uma temperatura relativamente 

baixa para ser produzido) [27]. Entretanto, novos processos de combustão in situ estão 

sendo desenvolvidos atualmente, criando oportunidades para a técnica crescer entre os 

métodos térmicos.  

 Além disso, como dito no Capítulo 2, a recuperação em grandes profundidades 

utilizando da injeção de vapor pode não ser eficiente pela grande perda de calor sofrida 

pelo fluido no trajeto da superfície até o reservatório. Então, se conseguirmos aumentar 

a eficiência de recuperação utilizando a combustão in situ para um valor tão alto quanto 

o teórico, poderemos produzir esse tipo de reservatório e tantos outros que não são 

recuperáveis com a tecnologia atual. 
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8 Conclusão 
 

 A produção de óleo pesado e betume na região de Athabasca é feita na sua 

maior parte por mineração. O aumento da participação do SAGD na produção total da 

área mostra a crescente necessidade da utilização de métodos térmicos que possam 

produzir o óleo da subsuperfície. Athabasca possui uma reserva de 177 Gbbl 

atualmente. É esperado que essa reserva chegue a 322Gbbl com o avanço tecnológico. 

Teoricamente, a eficiência de recuperação de óleo utilizando Combustão In Situ mostra-

se ser a maior dentre os métodos de EOR. Dessa forma, se conseguirmos compreender 

os mecanismos e a cinética envolvidos na combustão e aumentar a eficiência de 

recuperação da CIS em campo, poderemos produzir reservatórios que não são 

recuperáveis com a tecnologia atual. 

 As reações cinéticas estudadas neste projeto incluem: Oxidação de Baixa 

Temperatura (OBT), Reações de Temperatura Intermediária e Oxidação de Alta 

Temperatura (OAT). A OBT deve ser evitada na Combustão In Situ, uma vez que altera 

negativamente os óleos pesados, aumentando o nível de coque e diminuindo o de óleo 

recuperável. Nas Reações de Temperatura Intermediária (reações sem oxigênio), 

componentes leves do óleo são perdidos (podendo se agregar ao óleo à frente), a 

viscosidade diminui com a redução das ramificações nas moléculas e coque é formado 

(a uma temperatura mais elevada). A OAT é a reação mais visada na CIS, uma vez que 

seus produtos (água, monóxido de carbono, dióxido de carbono) auxiliam no 

deslocamento do fluido a ser produzido e a energia gerada sustenta a frente de 

combustão, aumentando a temperatura e, consequentemente, diminuindo a viscosidade 

do óleo. 

 A simulação de combustão tridimensional realizada pelo In Situ Combustion 

Research Group da University of Calgary nos forneceu amostras que mostraram um 

aumento na quantidade de óleo e de coque em relação à areia original. Considerando 

as reações cinéticas, o coque pode ter sido formado a partir de reações de 

craqueamento (pela falta de oxigênio em um região de temperatura intermediária) ou 

por oxidação de baixa temperatura (oxigênio estaria presente, porém a temperatura não 

teria sido alta o suficiente para a OAT).  

Uma forma de melhorar a combustão seria adicionar ou aumentar a quantidade 

de água na injeção. A presença da água diminuiria a razão de mobilidade e, 

consequentemente, aumentaria a eficiência de varrido. Dessa forma, o oxigênio poderia 

ser melhor distribuído no reservatório para evitar o craqueamento. A água aumentaria 
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também a condutividade térmica do fluido injetado, resultando em um aumento da 

temperatura e na diminuição da viscosidade do óleo. É preciso evitar adicionar muita 

água, pois uma combustão supermolhada poderia acarretar na diminuição da 

temperatura máxima da frente de combustão. 

Mesmo controlando a formação de coque, uma quantidade significativa de óleo 

nas amostras não foi consumida pela frente de combustão tampouco produzida. Para 

contornar esta situação, a adição de água ou o controle da vazão de injeção de ar podem 

resultar em uma melhor eficiência de varrido. 

 Como existe uma dificuldade em simular a combustão in situ, precisaremos 

alterar as variáveis existentes até que obtenhamos resultados satisfatórios no teste 

tridimensional. Utilizando os resultados deste teste nos métodos de avaliação de 

performance de um projeto de combustão in situ, é possível obter variáveis necessárias 

para a aplicação da combustão em campo. A partir desta aplicação, poderemos então 

verificar a real eficiência do método para a recuperação de óleo. 
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