MINERAÇÃO DE PETRÓLEO
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I. APRESENTAÇÃO
Este trabalho tem por finalidade trazer aos presentes
1lgumas informações sobre a mineração de petróleo.
Dentro cm breve os engenheiros de minas poderão ouvir e
participar de projetos decorrentes desse
novo campo de
atividades .

A tecnologia sobre mineração de hidrocarbonetos está
amadurecendo rapidamente e num futuro prÓxLmo esse método po
derá contribuir de uma maneira mais substancial no aumento
da produção mundial de petróleo.
II. INTRODUÇÃO

O fluxo de um fluido em um meio poroso é
expresso
pela lei de Darcy cuja equação é largamente empregada
na
engenharia de petróleo.
A equação relaciona a vazão do fluido(Q) através
de
uma superfície porosa (A), com a permeabilidade da rocha (k),
com a energia necessária para transportar o fluido de um
ponto do reservatório para o poço(Pl-P 2 l ,com a vi&cosidade
do fluido (Jl) e com a distância entre um ponto do reservatório
e o poço (L) .
A equação é a seguinte :
Q

)J. L

O estudo dessa equação nos faz chegar as
seguintes
conclusões:
- Tratando-se de Óleos normais, o aumento da pressão
do reservatório(Pll acarreta um aumento da vazão de óleo.
- Reservatórios de baixa permeabilidade produzem Óleo
em pequena quantidade.
- Qualquer diminuição de viscosidade
do
fluido
acarretá um aumento de vazão.

O sistema de produção primária pode acarretar
uma
recuperação média de 17% do óleo no reservatório. A recuperação
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secundária retira em torno de 16% c a recuperação terciárja C'In
torno de 10% . Alguns reservatórios em condições favoráveis
p.xl:m
apresentar deseJlllenho bem melhor.
Para se retirar o restante do óleo do
reservatório ,
não produzido pelos sistemas de recuperação acim:l citados, bem
como para produzir Óleos pesados em reservatór1os de baixa
permeabilidade ou de baixa pressão, cogita-se então
da
mineração de petróleo .
III.

M~TODOS

DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

Vamos nos referi r aos métodos de produção de poços de
petróleo que podem , e m alguns casos,aumentar a recuperação
de óleo do reservatório .
Para f ins d i dáticos , esses métodos são classificados
métodos
em produção primária , secundária, terciária ou
especiais.
a) Produção Primária
~ o método inicial de produção de óleo de um poço.
Se a energia do fluido no reservatório for suficiente ,
o
óleo fluirá para o poço e dai para a superfície .
Caso
contrário, haverá necessidade da instalação de um processo
de elevação artificial.
Caro sarente cm média até 17% do óleo "in place" é produzido
por este método , torna-se necessária a aplicação de outros
processos com a finalidade de reduzir a quantidade de óleo
deixada no reservatório .

b) Recuperação Secundária
Os processos de recuperação secundária são aqueles
que procuram suplementar a energia disponível no reservatório,
através da injeção de água ou de gás, pois essa
energia
tende a declinar ao longo da vida produtiva do campo .
Os fluidos injetados através de poços programados
para esse fim funcionam como agentes de arraste
para
o
óleo remanescente em direção aos poços produtores .
Atualmente no Brasi l, praticamente todos os campos
terrestres encontram-se sob injeção de água ou
de gás ,
enquanto que para os campos da plataforma continental , os
estudos para a aplicação dessa técnica já começaram.
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Recuperaçao
Considera-se como recuperação terciária, os processos
que procuram modificar certas carartc>rísticas físicas õos fluidcs
c::k, re:-;. ·rvatório. I sto é conseguido 1través da
manipulação
dos parâmetros que regem o escoamento dos diversos fluidos
através do meio poroso .
Esses métodos, no Brasil, encontrar-se em
testes
de laboratório ou em escala de projeto-piloto nos
campos
terrestres . Os métodos térmicos, que são mais promissores,
já estão em escala comercial .
IV. MINERAÇKO DE PETRÓLEO
a) Histórico
As operações de mineração de óleo mais antigas são
provavelmente as de Pechelbronn, na França,
Wietze
na
Alemanha e Higashima, no Japão.
A mineração de Pechelbronn foi
um
pequeno
projeto
em
um campo de petróleo de elevada viscosidade.
O método de mineração desenvolvido
na área
de
Pechelbronn consistiu na abertura de galerias em calcáreo
argiloso situados'acima da zona de óleo. Dessas galerias
eram abertos poços na zona de óleo . O óleo se
deslocava
para esses poços e era levado a superfície
por meio de
bombas.
Durante a II Guerra Mundial foram produzidos por
mineração 180.000 barris de óleo anualmente,desse campo.
O campo de Wietze na Alemanha vinha produzindo por
bombeio desde 1880 c começou a ser minerado em 1919.
Em
1953 a produção por mineração era de 12.300 barris
por
mês . O teor de óleo era de 0,6 barris por tonelada
de
minério .
Dois métodos de mineração foram empregados na área
de Wietze: o método indireto ou de Pelchelbronn e o método
direto que incluía a retirada do arenito com óleo para
a
superfície e a extração de óleo pela lavagem
com
água
quente.
A mina de Higashima foi uma
operação
japonesa
realizada durante a II Guerra Mundial em um
campo
de
petróleo parcialmente depletado pela produção através
de
poços. O teor de óleo estimado era de cerca de 0,4 bbls de
óleo por tonelada de minério .
o esquema de mineração era basicamente o mesmo de
Pechelbronn empregando galerias de drenagem, exceto
pelo
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fato de que elas eram abertas nas próprias areias can óleo.
Inicialmente o acesso a mina era feito por
dois
"shafts" distanciados 100m um do out0o.
Ao pé _de cada
"shaft" eram abertas galerias de 1. 5 de inclinaçao
para
facilitar o fluxo de óleo . A produção máxima da mina foi
de 37354 bbls de óleo em 1945.
Enquanto alguns países já produziam
óleo
por
mineração, em 1932, o governo americano através do Bureau
of Mines realizou um estudo das ocorrências de óleo pesado
daquele país, para fins de mineração, tendo
chegado
a
conclusão que a mineração seria viável ecorx:rni.caJrente quando
o óleo atingisse um preço superior a US$ 2,00/barril.
Em outubro de 1978 novo estudo foi realizado sobre
os Óleos pesados americanos. Dessa vez a firma americana
Golder Associates Inc . , por solicitação do Bureau of Mines,
elaborou um estudo de viabilidade técnica e económica
de
produção de petróleo por mineração de campos americanos .
Para a seleção dos campos candidatos à
foram estudadas as seguintes ocorrências :

mineração

- Oleos "in-place" de campos que atingiram a sua depleção
económica pelos métodos correntes d e produção e que
não
eram capazes de produzir pelas técnicas atuais .
- Campos de óleo descobertos por perfuração mas cujas
características do óleo não permitiam a sua produção
por
poços .
- Afloramentos impregnados de asfalto, betume ou óleo
pesado.
Dessas ocorrências foram
selecionadas
as
possivelmente mineráveis, com base nos seguintes critérios:
-

Profundidade da zona de óleo
Tamanho do campo
Teor de óleo
Espessura da zona de óleo .

A pesquisa assim real izada resultou numa lista de
aproximadamente 10 . 000 ocorrências, cujo detal.harrento foi oreju
dicado
pela
falta de dados e inadequação de
campos
para mineração .
de
A falta de dados sempre ocorre,pois os tipos
informações necessárias como as abaixo mencionadas não são
obtidas pela perfuração de poços:
- Propriedades mecânicas das rochas reservatórios bem
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como das rochas logo acima e abaixo io reservatório.
- Porosidadé, permeabilidade e saturação
de óleo.

das

- Geometria em três dimensões das zonas de óleo
como posição dos falhamentos e rejeites respectivos .
- Distribuição do óleo remanescente dentro
reservatório.

zonas
bem
do

- Espessura do estéril.
Condições de mineração seletiva.
- Presença de água subterrânea.
- Presença de gás.
Selecionadas as áreas mineráveis, os estudos
da
Golder Associates foram então dirigidos para os diferentes
sistemas de mineração existentes, com fim de verificar quais
os tipos de mineração que seriam mais adequados para
os
reservatórios selecionados, tipos de mineralão esses
ou
envolvendo remoção fisica da rocha reservatorio
para
posterior extração do óleo ou drenagem do
óleo
do
reservatório, sem remoção de rocha .
Pela conclusão dos estudos realizados,
foram
selecionados 9(nove) campos para mineração, sendo 4(quatro)
por mineração a céu aberto, 3 (três) por mineração subterrânea
direta, l(um) pelo método de drenagem com estimulação
a
vapor e l(um) por drenagem simples.
A
avaliação
concluiu
ser economicamente
inviável a mineração subterrânea dos três campos. Concluiu
também que o método por drenagem subterrânea sem
injeção
de vapor era o mais barato deles , vindo a seguir a mineração
a céu aberto .
Esse trabalho da Golder interessou a várias ~
mui tas das quais estão estudando com mais detalhes as áreas
oferecidas.
b) Situação atual da mineração de petróleo no mundo
A produção de óleo por mineração tem sido executada
há séculos. As operações existentes sempre foram
relacionadas co• uma das seguintes justificativas :
- A necessidade de fo rnecimento estratégico de
óleo
durante a guerra, independentemente do custo de produção .
Guerra
Este foi o caso da Alemanha e Japão durante a II
Mundial.
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- A necessidade de óleo em paises carentes
dÚrante
épocas favoráveis.
Exemplos dessa justificativa são
a
dos paises da Europa nos anos de 1920 e i930, <XIII problenas
económicos e mão de obra barata.
- Circunstâncias particulares de paises de
dirigida como na Rússia.

economia

Atualmente estão em andamento a mineração a
céu
aberto dos arenitos betuminosos do Athabasca, do
Canadá,
no campo de Yarega na Rússia, nos depósitos de Sarata-MJntearu
na Rumania e em Wyoming nos Estados Unidos.
Além disso, a partir de 1978, com o relatório
da
Golder Associates, cresceu o interesse na mineração deól~
estando em estudo uma série de projetes aguardandoa solução
de problemas técnicos e económicos existentes.
No Canadá, presentemente, dois projetes comerciais
de mineração de areias com óleo estão em operação,
ambos
na região de Athabasca na provincia de Alberta . A fábrica
pioneira da Suncor iniciou sua produção em 1967 e
depois
de uma série de probl~mas iniciais, atingiu a
produção
atual de 45 . 000 barris de óleo por dia . A fábrica
está
sendo modificada para alcançar 78.000 barris de óleo
por
dia.
A mineração é a céu aberto, e a extração do óleo é
feita por água quente e por processos especiais onde
a
cadeia do betume é partida para a produção de frações mais
leves.
A segunda instalação comercial é da Syncinde
que
1n1c1ou sua produção em 1978 . Sua capacidade de projeto é
de 129.000 bbls/dia a ser alcançada em 1984. A mineração
é também a céu aberto e a extração do óleo por água quente.
um outro projeto da Esso está em inicio de consbrução civil
na área, para uma produção de 141 . 000 bbls/dia.
Na região de Athabasca,
as
areias
são
bastante
rasas.
O material é
em geral
inconsolidado, mole durante os periodos quentes
mas
à
temperaturas baixas ele torna-se duro. A saturação média
de betume é de 14%. Como referência, 2
toneladas
de
arenito com saturação de 10% em peso devem ser processadas
para recuperar 1 barril de betume na área de Athabasca.
Em Yarega, na Rússia, está sendo aplicado
um
processo mui to promissor de mineração que combina os métodos
de mineração subterrânea com os de produção "in-situ". um
pré-requisito para essa combinação de métodos é a existência
de uma camada de rochas estruturalmente consistente próxima
ao reservatório de Óleo, de preferência abaixo dele e
a
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uma distância superior a 30m. Nesse tipo de mineração
é
neces sário que inicialmente seja aberto um "shaft"
até
essa rochn. Do fundo do "shaft" são então, abertos tuneis
que se estendem horizontalmente ao longo de toda área
do
reservatório . Desses tuneis são perfurados~ as~tes
parn denL ro do reservatório e completados na zona de óleo .
Desse modo por efeito de gravidade, o óleo é drenado por
um sistema coletor fechado para dentro do tunel
e
dai
bombeado para a superficie . Como os poços são
curtos,
inferiores a SOm, é económica a perfuração de um
grande
número de poços d e pequeno espaçamento, obtendo deste modo
o máximo de drenagem . Em Yarega usa-se
eventualmente
estimulação de vapor para auxiliar o fluxo de óleo
para
os poços .
Inicialmente , devido a alta viscosidade do óleo e
a baixa temperatura do reservatório, foi obtido no campo
de Yarega, um fator de recuperação de 1 ,5 a 2% através de
poços furados na superficie. No periodo 1936-72
foi
aplicada a técnica de perfuração a partir de tuneis c
o
fator d e rec uperação alcançado foi de 6% . Com o uso
da
injeção de vapor foi obtidos um fato r de recuperação
de
60% . Durante o periodo de 1972 - 1976 foi produzido
um
total de 7 . 000 . 000 barris de óleo. Em Yarega a pDO~dade
do reservatório é de 200m .

O dese nvolvimento dos depósitos de Sarata-Montearu
na Rumani a , foi
iniciado e m 1925. A drenagem
por
gravidade do Óleo era reali zada por meio de galerias
e
posteriormente por poços ligeiramente inclinados , perfur~
a partir das galerias . O fator de recuperação
final
atingiu 60% . A mina ainda está em operação e até agora já
produz iu cerca de 2.000 .000 barris de óleo.
~~ Wyoming-USA, a Conoco está produz indo 70 barris
de Óleo por dia, por método de produção "in- situ ".
Na
e ncosta de um morro foi aberto um tunel de 300m de comprimento, concl uido no corpo do arenito produtor,
de
onde
foram perfurados poços dentro da zona de óleo ligeiramente
inclinados para facilitar o deslocamento do óleo para os
cole tores . Como os poços foram perfurados acima do contacto
óleo-água , não houve necessidgde de ~evestimento , e devido
a sua densidade s uperior a 25 API nao houve
necessidade
de injcção de va por . Antes da aplicação da mineração,
o
único poço do campo produzia 1 ,5 bbls de Óleo/dia.

c) Conceitos básicos de mineração
A lei de Darcy nos rrostra que os processos oonvencicnais
produção de óleo através de poços de petróle~ seriam de
pouca valia nos reservatórios de baixa permeabilidade
e

d~
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nos reservatórios rasos de óleo, de alta viscosidade
baixa pressão.

e

Já vimos que a aplicação dos métodos de
produção
por poços ainda d~ria no reservatório cerca de 50%
do
óleo original .
A solução para aumento de produção nos casos acima
é a mineração de petróleo, método pelo qua 1 pode-se l·ccuperar
até 95% do óleo contido no reservatório .
Na mineração, o óleo pode ser recuperado do arenito
produtor pelos métodos de mineração subterrânea, mineração
a céu aberto e processo de produção "in-situ".
Nos dois primeiros casos, o arenito com óleo
é
minerado, britado e tratado na superfície por um
sistema
de extração adequado.
Nas técnicas de produção "in-situ", o
óleo
é
produzido diretamente, sem a retirada de material. Assim,
a perfuração e a injeção de vapor, se for o caso,
são
levadas próximo ou dentro da zona produtora.
Cada processo citado tem suas vantagens e desvantagens
econômicas, técnicas e ambientais, bem como limitações que
restringem seu uso a depósitos com características geoló gicas específicas.
Mesmo com o alto custo da energia , com o custo do
barril de petróleo subindo descontroladamente, o
arenito
com óleo é considerado um material de valor relativamente
baixo. Assim, sua mineração só é vâlida quando
são
aplicados esquemas de mineração de grande volume e baixo
custo .
Desse modo, a mineração subterrânea não é aplicada
no caso do petróleo, tendo em vista o seu alto custo e ao
fato de que as rochas reservatórios constituídas
de
formações suficientemente resistentes que acarretam segurança
para se abrir um tunel tem um teor de óleo baixo. De outro
modo, quando o teor de óleo é bem elevado , de modo que a
mineração seja economicamente atrativa, a
rocha
é
perigosamente inconsolidada.
Pela experiência, os técnicos russos V.A. Sorokin
et all . indicam que a mineração a céu aberto
pode
ser
realizada quando o óleo ocorrer a profundidade mâxima
de
60m e que para profundidades maiores até 600m, devem
ser
aplicados somente os métodos que não impliquem notransporte
do minério a superfície, ou seja somente os métodos
de
gravidade.
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Um procedimento que tem dado bons resultados , nos
campos de Yarega, Sarata-Montearu e Casper-Wyoming,combina
os mitodos subterrâneos e "in-situ". Apesar de uma ser1e
de exigências geológicas, esse mitodo tem sido aplicado em
vários países.
Os trabalhos realizados na Amirica do Norte eml932
alim de
o utro realizado pela Energy Development Consultants, Inc EDC também em 1978 por solicitação do Bureau of
Mines
americano, fizeram ressur21r as discussões sobre a~
e deram origem a publicaçao de uma série de artigos sobre
o assunto.

e posteriormente em 1978 pela Golder Associates,

Ao passo que a Golder e a EDC se mostram bastante
entusiasmadas com a mineração de petróleo, o DOE - Department
of Energy americano considerou o método de uso
limitado,
aplicável somente a uma pequena percentagem dos reservatórios
de óleo americanos.
A Continental Oil Company - Conoco americana
qu~
produz 70 barris de óleo por dia, por mineração, não
e
tambim muito entusiasta do processo. A Companhia oonsideza
ser o método aplicável somente em condições excepcionais,
não tendo condições de resolver o problema de
importação
de óleo daquele pais.
d) Estudos referentes a mineração de camposde petróleo
brasileiros
Para realização de estudos preliminares
sobre
a
possibilidade de mineração de campos de petróleo brasileiros,
a PETROBAAS foi assessorada pelo consórcio Golder Associates
!no/Construtora União Ltda. cujos ticnicos em um
curto
prazo procuraram analisar, avaliar e selecionar reservatórios
passiveis de utilizaxão de processo de recuperação
de
petróleo por mineraçao .
Para execução do trabalho, a PETROBAAS forneceu ao
Consórcio os dados disponíveis de ll campos rasos para que
os estudassem no sentido de que fosse reduzido o núme ro de
candidatos e que no relatório apresentado fosse
indicado
também o programa de trabalho posterior.
Desse modo, em fim de janeiro de 1982, o Consórcio
apresentou seu relatório subdividido nos seguintes itens:
- campos que não apresentam as condições
exigidas para mineração.

mínimas

- Campos de baixo potencial que devem
aguardar
o
desenvolvimento do programa de perfuração para verificação
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de muda nças significativas do seu potencial.
- Campos que possuem algumas característ icas que
os
tornam passiveis de estudos mais detalhados para verificação
da possibilidade de produzirem Óleo por mineração .
Os campos que se enquadraram na categoria dos
boas possibilidades para mineração foram:

com

Campo de são Luiz(RN), localizado a 170 km
a oeste
de Natal, com fâcil acesso por rodovia asfaltada. o campo
é produtor no arenito AÇU. A formação JANDAIRA, constituída
de calcáreos e arenitos, situada acima da formação AÇU, a
uma profundidade de 41,6 - 54,0m, mostrou-se portadora de
óleo, dai seu interess3 para mineração. o teor de
óleo
foi estimado em O,oa m óleojm3,
o
que
daria ,
um volume de aproximadamente 2
milhÕes de m3 de óle<(Krn2.
Estão sendo realizados estudos, utilizando testemunhos
e amostras dos poços já perfurados no campo ,
com
os
seguintes objetivos :
- determinação mais precisa da saturação de óleo .
- possível inclusão da formação AÇU, como objetivo da
mineração .
- correlação com áreas adjacentes.
Campo de Castanhal(SE), situado na parte terrestre da
bacia de Sergipe- Alagoas, ao norte de Aracajú . O campo é
produtor de óleo viscoso e pesado, no membro CARMÚPOLIS da
formaxão MURIBECA. As perfurações na área, mostraram
a
ocorrencia de indícios de óleo na parte superior dos poços
e uma zona de enxofre e anidrita. O campo tem uma área de
5,0 Km2 e o horizonte da anidrita com o enxofre é
de
l0-30m. o topo do membro CARMÚPOLIS, encontra-se a
uma
profundidade de 200m com uma espessura de 77,4m,
que
somados aos 25m da parte superior, perfazem um total
de
102,4m de arenitos com óleo. A relação esteril/minério é
de 5 ,4:1. Cálculos preliminares, mostram a existência, na
área, de 180 milhÕes de m3 de óleo .
campo de D. João, situado ao sul da Bacia do Reoôncavo,
sendo parte em terra(l/3) e parte no mar(2/3) . O
campo
possui diversas zonas produtoras, sendoas mais importantes
a Agua Grande e a Sergi.
A Zona Agua Grande, possui capa de gás e óleo não
móvel na parte terrestre e é produtora na parte marítima.
Abaixo da zona Agua Grande, existe a Zona B, com espessura
média de 2 metros. Poucos dados existem sobre essa camada,
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e ela foi considerado como esteri l !_"'lra mineração .
Abaixo da Zona B, est •o loca::.izadosos reservatórios
da formação Sergi . As melhores zonas produtoras são
as
C, E~ G e J. O volume total de óleo é estimado em
167
milhoes de m3 .
os problemas para mineração do campo de
D. João
são: primeiro a sua localização, pois
2/3
do
mesmo
encontra-se sob as águas da baia de Todos o~ Santos
e
segundo é que a parte t e rrestre está muito habitada
ou
com plantação de cacau. Além disso, por ser um reservatório
bastante complexo, os estudos para d~terminação do
plano
de mineração serão bastantes demoraâ ~ s e dispendiosas.
V. CONCLUSÕES
A PETROBRÁS, procurando sempre aumentar a produção
nacional de hidrocarbonetos e acompanhando o
consenso
'mundial, criou um Grupo de Trabalho, que irá coordenar · a
coleta de dados especlficos eara mineração, para que
se
possa decidir, pela realizaçao de estudos de
viabilidade
técnica e económica, em um desses campos, com vistas
à
utilização dessa nova técnica de produção petrollfera.
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