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RESUMO 

No Brasil, em especial no Nordeste, há grande ocorrência de reservatórios contendo óleos 

pesados. Um dos processos promissores para a recuperação desse óleo é a drenagem 

gravitacional assistida com vapor e solvente (ES-SAGD) que utiliza dois poços horizontais 

paralelos, onde o injetor é disposto acima do produtor. A realização do processo se dá 

mediante a injeção de um aditivo de hidrocarboneto em baixa concentração em conjunto com 

vapor. O vapor contribui com calor para redução da viscosidade do óleo e o solvente ajuda na 

miscibilidade, reduzindo a tensão interfacial entre óleo/solvente. A principal força atuante 

neste processo é a gravitacional e a transferência de calor ocorre por meio da condução, 

convecção e pelo calor latente do vapor. A mobilidade do fluido deslocado é então melhorada, 

implicando num aumento do fator de recuperação. Para melhor compreender esse processo foi 

realizado um estudo numérico utilizando o método ES-SAGD num reservatório 2D, onde se 

verificou a sensibilidade de alguns parâmetros operacionais (temperatura, vazão de injeção de 

vapor, qualidade do vapor, tipo de solvente injetado, porcentagem de solvente e distância 

vertical entre o poço produtor e injetor) sobre o fator de recuperação. Foi encontrado, nos 

resultados, que o solvente melhora a produção do óleo. Além de ter constatado que a adição 

de solvente ao sistema faz com que as perdas energéticas para as camadas sobrejacentes e 

subjacentes diminuam. Neste estudo, foram utilizados modelos semissintéticos, porém com 

dados de reservatório com características semelhantes ao do Nordeste Brasileiro. As 

simulações foram realizadas no módulo STARS (Steam, Thermal and Advanced Process 

Reservoir Simulator) do programa da CMG (Computer Modelling Group), versão 2014. 

Contudo, dependendo da distância vertical entre os poços e a quantidade de vapor injetado, 

não existe a antecipação do banco de óleo como observados em outros trabalhos, mostrando a 

importância da análise destes parâmetros. Com isso foi realizado a análise energética para 

diferentes distâncias verticais, constatando que quanto maior a distância vertical maior a perda 

energética e maior o fator de recuperação. 

Palavras-chave: ES-SAGD, simulação numérica, óleo pesado, análise energética. 
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ABSTRACT 

In Brazil, especially in the Northeast, there is a high occurrence of reservoirs containing 

heavy oil. One of the promising processes for the recovery of this oil is the gravitational 

drainage assisted with steam and solvent (ES-SAGD) that uses two parallel horizontal wells, 

where the gun is disposed above the producer. The completion of the process by giving 

injection of hydrocarbon additive in low concentration in conjunction with steam. The steam 

adds heat to reduce the viscosity of the oil and the solvent miscibility aid in reducing the 

interfacial tension between oil / solvent. The main force acting in this process is the 

gravitational and heat transfer takes place by conduction, convection and latent heat of the 

steam. The mobility of the displaced fluid is then enhanced, resulting in increased recovery 

factor. To better understand this process was carried out a numerical study using the ES-

SAGD method a 2D reservoir, where it was found the sensitivity of some operating 

parameters (temperature, steam injection flow, steam quality, solvent injected percentage of 

solvent and vertical distance between the production well and gun) on the recovery factor. It 

was found, in results, as the solvent improves oil production. In addition to having found that 

the addition of solvent to the system causes the energy loss to the overlying and underlying 

layers decrease. In this study, we used semisynthetic models, but with container data with 

similar characteristics to the Brazilian Northeast. The simulations were performed in the 

STARS module (Steam, Thermal and Advanced Process Reservoir Simulator) of the CMG 

program (Computer Modelling Group) version 2014. However, depending on the vertical 

distance between the wells and the amount of injected steam, there is no anticipation oil 

database as observed in other studies, showing the importance of analyzing these parameters. 

With this energy analysis was performed for different vertical distances, finding that the 

higher the vertical distance power loss and increased recovery factor.  

Keywords: ES-SAGD, numerical simulation, heavy oil, energy analysis. 
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orS - Saturação de óleo residual 

SPE – Society of Petroleum Engineers 

STARS – Steam, Thermal and Advanced Reservoir Simulator 

std – Condição padrão 

T– Temperatura 

UTF- Underground Test Facility  

VAPEX - Vapour Extraction 

invv
 
- volume do reservatório invadido pelo fluido injetado  

tv
 
- volume total do reservatório 

WI- Índice do poço, que descreve a geometria de um poço especificado 

Xv – Qualidade do vapor adimensional 

λM - Mobilidade do fluido 
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1 Introdução  

O petróleo é uma das principais fontes de energia do planeta, ocupando, no Brasil, o 

primeiro lugar da matriz energética. Assim, tecnologias que envolvam o desenvolvimento e a 

aplicação de técnicas capazes de aumentar a rentabilidade de campos petrolíferos são 

importantes e necessitam de estudos mais aprofundados. Por isso, através da simulação 

numérica de reservatórios, pode-se fazer um estudo mais detalhado e ainda fornecer 

resultados convincentes. Em nível regional, o Rio Grande do Norte tem grandes reservas de 

petróleo pesado. Apesar de uma parte significativa dessas reservas já tenham sido produzidas 

(campos maduros), há sempre busca de novas tecnologias e métodos de recuperação 

suplementar sendo estudados, testados e implantados com o intuito de maximizar a 

quantidade de óleo recuperado do reservatório (Silva
(2)

, 2013). 

Dentre os métodos térmicos utilizados para a recuperação desses recursos, a injeção 

contínua de vapor tem se constituído como uma das principais alternativas economicamente 

viáveis. O calor latente transportado pelo vapor aquece o óleo do reservatório, reduzindo sua 

viscosidade e facilitando a produção (Galvão, 2012). No Brasil, essa tecnologia é largamente 

utilizada pela Petrobras em campos localizados na região Nordeste e nas acumulações da 

Bacia do Espírito Santo. O volume original de óleo atualmente envolvido com esse processo 

excede os 5 bilhões de barris, dos quais 30% estão acumulados somente em reservatórios do 

Ceará e do Rio Grande do Norte (Rodrigues et al., 2009). 

Nos últimos anos, uma alternativa cada vez mais utilizada para aumentar a eficiência 

desse mecanismo tem sido a adição de solventes ao vapor injetado. Os solventes são 

hidrocarbonetos leves que têm a propriedade de reduzir as tensões interfaciais e facilitar a 

produção do óleo. Resultados experimentais, estudos numéricos e testes de campo sugerem 

que grandes benefícios podem ser alcançados com a adição de solventes ao vapor injetado, 

como o aumento das vazões de óleo e das razões óleo-vapor, redução do consumo de água e 

energia para a geração de vapor, diminuindo a emissão de gases causadores do efeito estufa 

(Nasr e Ayodele, 2006). 
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O solvente injetado vaporiza-se e flui com a frente de vapor, inibindo os “fingers”, 

permitindo uma maior expansão da zona aquecida e, portanto, promovendo uma melhor 

distribuição do calor no reservatório. Quando o solvente alcança regiões menos aquecidas do 

reservatório, ele se condensa e se mistura ao óleo pesado, formando uma zona de baixa 

viscosidade entre a região aquecida e a porção não atingida do reservatório. Esta zona de 

transição melhora a razão de mobilidades entre os fluidos deslocante (vapor) e deslocado 

(óleo), aumentando, assim, a eficiência de varrido e, consequentemente, a recuperação de óleo 

(Bracho e Oquendo, 1991). 

O deslocamento no caso de injeções imiscíveis, como a injeção de vapor, não é 

completamente efetivo, mas o fluido do reservatório pode ser deslocado de uma maneira mais 

eficiente por outro fluido que seja miscível nele. É nesse ponto onde a injeção de solvente 

assume um papel significativo na recuperação do óleo pesado. Nas técnicas de recuperação 

avançada baseadas em solvente, vários mecanismos influenciam a taxa de recuperação de 

óleo, como a transferência de massa, as forças viscosas e a drenagem gravitacional. Ao se 

difundir, o solvente reduz a viscosidade e as tensões interfaciais que retardam e reduzem a 

recuperação do óleo. A mistura óleo-solvente flui então com maior facilidade e é recuperada 

nos poços produtores. (Galvão, 2012) 

A drenagem gravitacional assistida com injeção de vapor e solvente (ES-SAGD) é 

uma combinação de um método térmico com um método miscível, onde a adição de solvente 

é um recurso utilizado para aumentar a eficiência térmica em relação à drenagem 

gravitacional assistida por vapor (SAGD). 

Como o reservatório é homogêneo, foi escolhido um modelo de duas dimensões para 

realizar um estudo numérico afim de verificar a influência de alguns parâmetros operacionais 

(temperatura, qualidade do vapor, vazão de injeção de vapor, volume de solvente injetado, 

tipo de solvente e distância vertical entre os poços injetor e produtor) sobre a recuperação de 

óleo. Foi analisado a antecipação do banco de óleo no sistema com e sem solvente e realizado 

a análise energética. 
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Este trabalho, composto por cinco capítulos, trata da análise energética da injeção de 

vapor e solvente em reservatórios com características semelhantes ao do nordeste brasileiro, 

utilizando o método ES-SAGD.  

No Capítulo II, são apresentados os aspectos teóricos que fundamentam a 

compreensão do trabalho. Diversos estudos relacionados ao tema e as respectivas 

metodologias e técnicas utilizadas se encontram no Capítulo III, referente ao estado da arte. 

O Capítulo IV mostra os aspectos relacionados à ferramenta computacional utilizada, à 

modelagem dos fluidos, o modelo físico do reservatório, às propriedades da rocha, às 

condições operacionais fixas, e, por fim, à metodologia de trabalho. No Capítulo V, têm-se 

os resultados e discussões referentes às simulações realizadas. E as principais conclusões 

obtidas neste trabalho e as recomendações para trabalhos futuros são citadas em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

  Aspectos Teóricos 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Aspectos Teóricos 

Danielle Alves Ribeiro da Silva  26 

 

2 Aspectos Teóricos 

Neste capítulo, são apresentados os principais aspectos teóricos que fundamentam a 

compreensão do método proposto. 

2.1 Óleos pesados 

Ao contrário dos óleos convencionais, os óleos pesados apresentam porcentagens 

maiores de materiais residuais não destiláveis. As altas proporções de hidrocarbonetos 

pesados existentes nesses resíduos tornam o óleo altamente viscoso e apropriado para a 

manufatura de asfalto. No entanto, reduzem fortemente a sua aplicabilidade para a maioria 

dos outros propósitos (Galvão, 2008) 

O desafio da produção para estes tipos de óleos é a sua recuperação e conversão do 

reservatório em derivados úteis. Alguns órgãos sugerem sua classificação baseada no ºAPI 

(Queiroz, 2006): 

 Para UNITAR, óleo pesado: 10 < ºAPI < 20; 

 Para o Governo do Canadá, óleo pesado: ºAPI < 27,5; 

 Para ANP, óleo pesado: ºAPI < 22; óleo extra-pesado: ºAPI <10; 

 Para a Petrobras offshore, óleo pesado: ºAPI < 19 e μres >10 cP; óleo extra pesado: 

ºAPI < 14 e μres > 100 cP; Onshore, óleo pesado: ºAPI < 18 e μres > 500 cP. 

 

2.2  Métodos de recuperação avançada 

Por muitos anos, a indústria petrolífera considerou três etapas de recuperação: 

primária, secundária e terciária. No entanto, a inconveniência de se utilizar essa classificação 

como uma sequência cronológica é que muitas operações de produção em reservatórios não 

são conduzidas nessa ordem específica. Um exemplo bem conhecido é a produção de óleos 

pesados que ocorre em muitas partes do mundo. Se o óleo bruto é suficientemente viscoso, ele 
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TÉRMICOS 

pode não fluir a vazões econômicas submetido apenas à energia natural do reservatório, de tal 

sorte que a energia primária seria negligenciada (Galvão, 2008). 

De acordo com Aires (2013), é necessária a utilização de métodos avançados de 

recuperação (Improved Oil Recovery - IOR) que envolvem a injeção de um ou mais fluidos, 

de certas características no reservatório. O fluido injetado e o seu processo provocam um 

acréscimo na pressão do reservatório e interagem com o sistema rocha-reservatório a fim de 

criar condições favoráveis para uma melhor recuperação de óleo. Essas interações são devidas 

a mecanismos físicos e químicos, e à injeção de energia térmica pode resultar, por exemplo, 

em: 

 Baixas tensões interfaciais; 

  Expansão do óleo; 

 Redução da viscosidade do óleo; 

 Modificação da molhabilidade. 

A Figura 2-1 mostra o fluxograma dos métodos de recuperação avançada de petróleo:  

Figura 2-1: Fluxograma dos métodos de recuperação avançada. 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Silva
(2)

, 2013) 
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2.2.1 Métodos Térmicos 

Em reservatórios com óleos pesados ou extrapesados que são muito viscosos, não é 

muito apropriada a utilização de métodos convencionais de recuperação, já que a alta 

viscosidade do óleo pode impedir o movimento do óleo dentro do meio poroso deixando 

passar só o fluido injetado, resultando em baixas eficiências de varridos. 

O óleo ao ser aquecido diminui a viscosidade e este é o princípio básico do método 

térmico de recuperação de óleo. Inicialmente, a busca dessa diminuição de viscosidade era 

feita com o aquecimento do óleo para aumentar a produção. Os processos foram evoluindo no 

tempo até os métodos atuais. Nos métodos térmicos têm-se duas categorias: a combustão in-

situ, no qual o calor é gerado no próprio reservatório a partir da combustão de parte do óleo 

ali existente e a injeção de fluidos aquecidos, que é a origem de calor na superfície e 

transferida para um fluido que logo é injetado no poço (Barillas, 2005). 

Na injeção de fluidos aquecidos usa-se água como meio de conduzir o calor desde a 

superfície até a zona de óleo, e que pode ser injetada na forma de vapor ou a uma temperatura 

bem elevada, entretanto, ainda no estado líquido, tendo-se então dois procedimentos: injeção 

de vapor e injeção de água quente.  

Os métodos de recuperação térmica de óleo são na maioria das vezes bem-sucedidos já 

que a viscosidade é diminuída em alta proporção. No entanto, não se tem um método 

excelente de recuperação de óleo. O método selecionado deve ser avaliado com extremo 

cuidado e vai depender das condições físicas dos reservatórios, dos resultados encontrados em 

reservatórios análogos, do conhecimento da equipe de trabalho e dos resultados das 

simulações realizadas. 

 

2.2.1.1  Injeção de vapor 

O método consiste na injeção de vapor no reservatório, formando um banco de vapor 

que se condensa e transfere calor para o óleo, para a água e para a própria rocha, inclusive as 
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das camadas adjacentes. Apresentam dois modos de operação: cíclico e contínuo. O modo 

cíclico alterna fases de injeção e produção num mesmo poço, enquanto que no modo contínuo 

a injeção permanece num mesmo poço injetor até os poços produtores vizinhos serem 

atingidos pelo banco de alta temperatura. Normalmente, a fase cíclica precede a contínua, 

sendo considerada apenas uma coadjuvante no processo de aumentar a recuperação de 

petróleo (Lacerda, 2000). 

A injeção de vapor é um processo bastante apropriado para formações muito 

permeáveis e espessas, portadoras de óleo viscoso, apesar de nas formações espessas o 

mecanismo de segregação gravitacional e eficiência de varrido (relação entre o volume da 

zona invadida pelo fluido injetado e o volume do reservatório) serem relevantes. O método 

não é recomendado para formações muito profundas, já que se torna grande a perda de calor 

no poço, nem para os reservatórios com altas saturações de água, já que grande parte da 

energia seria destinada a aquecer a água, sem qualquer benefício para a recuperação (Queiroz, 

2006). 

 

2.2.1.2 Injeção contínua de vapor 

Na injeção contínua de vapor o mesmo é injetado continuamente em um ou mais 

poços chamados poços injetores, e o óleo é empurrado para poços de produção (Figura 2-2). 
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Figura 2-2: Injeção contínua de vapor.  

 

(FONTE: Carvalho, 2011)  

 

Como esse processo requer poços injetores e produtores, uma maior área dentro do 

reservatório é compreendida, obtendo-se altas recuperações do óleo, maiores que na injeção 

cíclica de vapor. Os fatores de recuperação de óleo neste processo são capazes de chegar a 

50% ou mais.  
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2.2.1.3 Qualidade do vapor 

A água é o meio básico usado nos métodos térmicos de geração de calor na superfície. 

Ela pode ser aquecida até a temperatura de vapor ou convertida para vapor. Após atingir a 

temperatura de ebulição, o fornecimento continuado de calor converte mais e mais água para 

vapor nessa temperatura. A fração em peso de água convertida para vapor é chamada de 

qualidade do vapor. Depois de atingir a qualidade de 100%, um posterior fornecimento de 

calor novamente aumenta a temperatura, produzindo vapor superaquecido.  

A energia adicional requerida para converter água em ebulição para vapor é o 

chamado calor latente. Um sistema água-vapor pode ganhar ou perder esse tipo de energia 

sem variar a temperatura ou a pressão. O calor latente é maior às pressões mais baixas e 

diminui até zero no ponto crítico da água (374 ºC e 225 Kgf/cm2). Acima deste ponto, a água 

existe somente numa fase única. 

A Figura 2-3 mostra o diagrama pressão versus volume de uma substância pura. A 

linha EFGH representa a vaporização da substância a uma temperatura T1. Partindo-se do 

ponto H e seguindo a linha HGFE tem-se um processo de condensação. O ponto G é 

chamado de ponto de orvalho, porque aí aparece a primeira gota de líquido, enquanto que F é 

o ponto de bolha. 

Figura 2-3: Diagrama pressão versus volume de uma substância pura.  
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(FONTE: Rosa, Carvalho, Xavier, 2006) 

 

A linha formada pela ligação dos pontos de bolha obtidos a diferentes temperaturas 

recebe o nome de curva dos pontos de bolha (linha FC). A linha que liga os pontos de orvalho 

recebe o nome de curva dos pontos de orvalho (linha GC). Essas duas linhas se encontram no 

chamado ponto crítico e delimitam uma área denominada região de duas fases, onde líquido e 

vapor coexistem em equilíbrio. 

Na linha FG, a localização de um ponto em relação à curva dos pontos de bolha (linha 

FC) e à curva dos pontos de orvalho (linha GC) indica as porcentagens de líquido e de vapor, 

partindo de 100 % de líquido, no ponto F, até 0% de líquido, no ponto G. 

 

2.2.2 Métodos Miscíveis 

Dentre os métodos existentes de recuperação avançada, o método miscível pode ser 

definido como um processo de recuperação de óleo caracterizado pela ausência de interfaces 

entre o fluido deslocante e o deslocado. A importância desse processo está relacionada com a 

sua habilidade reduzir as forças capilares e interfaciais que, do contrário, causariam a retenção 

do óleo no reservatório. A propriedade dos fluidos responsável por essa habilidade é chamada 

miscibilidade (Rosa, Carvalho, Xavier et al., 2006).  

Os métodos miscíveis se ocupam da injeção de fluidos que venham a se tornar ou que 

sejam miscíveis com o óleo do reservatório, de tal modo que não existam tensões interfaciais. 

Dessa maneira, o óleo será totalmente deslocado para fora da área que for contatada pelo 

fluido injetado. Os fluidos que podem ser utilizados para deslocamento miscível são, 

preferencialmente, o dióxido de carbono, o gás natural, o nitrogênio e solventes (Gadelha de 

Souza, 2006 ). 
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2.2.2.1 Injeção de solvente 

A dissolução do solvente no óleo pesado possui um papel predominante na determinação 

da taxa de recuperação. Dois parâmetros importantes para quantificar a recuperação do óleo do 

reservatório é a solubilidade de um solvente no óleo e a difusividade molecular, estas dependem 

das propriedades físico-químicas do sistema e da pressão e temperatura da formação (Luo et al., 

2007). 

2.2.3 Drenagem gravitacional de óleo assistida por vapor e solvente (ES-SAGD) 

A drenagem gravitacional de óleo assistida por vapor e solvente (Expanding Solvent – 

Steam Assisted Gravity Drainage) consiste na adição de solvente ao processo SAGD. O 

solvente é co-injetado com vapor no poço injetor onde o vapor contribui com calor para 

redução da viscosidade do óleo e o solvente ajuda na miscibilidade, reduzindo a tensão 

interfacial entre óleo/solvente. Dessa forma, pode-se identificar a presença de um método 

térmico (injeção de vapor) e um método miscível (injeção de solvente). O ES-SAGD é 

utilizado para recuperação de óleos pesados e/ou betuminosos (Nasr e Ayodele, 2005).  

O solvente cujo comportamento termodinâmico de vaporização é semelhante, ou 

próximo, ao comportamento termodinâmico da água para uma determinada condição de 

reservatório é considerado como o mais apropriado (Nasr e Ayodele, 2006). Espera-se assim 

que, o solvente selecionado possa condensar e evaporar nas mesmas condições que a fase 

água. 

 Neste processo, o solvente é injetado com vapor na fase de vapor e devem condensar 

na interface da câmara de vapor. O solvente condensado em torno da interface da câmara de 

vapor dilui o óleo e em conjunto com o calor, reduz a sua viscosidade.  

A Figura 2-4 e Figura 2-5 ilustram o processo ES-SAGD. 

Figura 2-4: Processo ES-SAGD.  
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(Fonte: Adaptado de Ivory et al., 2008). 

Figura 2-5: Detalhe do processo ES-SAGD.  

 

(Fonte: Adaptado de Badamchizadeh; Kohse; Kumar, 2011). 

 

Os principais objetivos deste processo são: a melhoria nas vazões de produção de óleo, 

um menor consumo de energia e necessidade de água em comparação com o SAGD 

convencional ou processos baseados em vapor. A redução na quantidade de vapor utilizado 

proporciona diminuição dos gases lançados na atmosfera (CO2) e a quantidade de água a ser 

tratada, tanto para a produção de vapor como na etapa de produção do óleo, também ocorre 

redução no consumo de gás.  
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2.3 Simulação numérica de reservatórios 

Nessa categoria, estão classificadas as ferramentas numérico-computacionais 

desenvolvidas para auxiliar nos estudos de reservatórios. Nesses métodos, o reservatório é 

representado de forma mais ampla, considerando-se a distribuição espacial da rocha; do 

fluido; e das propriedades rocha-fluido. A representação do reservatório é feita por meio de 

um modelo de fluxo, que o subdivide em células, denominadas “grid” de simulação. Os 

procedimentos que o simulador utiliza são semelhantes aos da Equação de Balanço de 

Materiais, sendo ainda introduzidas informações geológicas e geofísicas, dados de rocha, 

dados de fluido, propriedades rocha-fluido, etc. (Morse, 2006). 

De acordo com Cotia (2012), a simulação de reservatório é uma técnica capaz de 

prever o comportamento de um reservatório de petróleo sob vários cenários de operações 

diferentes, sendo assim, muito útil da perspectiva do gerenciamento de reservatórios. Através 

desta técnica é possível, entre outras coisas: 

 Prever a produção de água, óleo e gás do reservatório; 

 Determinar o impacto da perfuração de novos poços na produção do campo; 

 Prever a recuperação de óleo adicional decorrente da aplicação de um método de 

recuperação secundária ou especial; 

 Determinar as melhores locações para poços produtores e injetores; 

 Entender os mecanismos de escoamento; 

 Melhorar o modelo do reservatório através do ajuste de histórico. 

 

2.4 Planejamento e otimização de experimentos 

Um bom planejamento consiste em projetar um experimento de maneira que seja 

possível obter a informação que se está procurando, e assim escolher as melhores condições 

de operação. 
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No planejamento de qualquer experimento é essencial que os fatores e as respostas de 

interesse estejam determinados. Normalmente, os fatores são as variáveis que o pesquisador 

pode controlar ou atributos de incerteza de um sistema, enquanto que as repostas são as 

variáveis de saída do sistema nas quais se tem interesse. Assim como os fatores, as respostas 

podem ser qualitativas ou quantitativas. 

As respostas podem ou não ser afetadas por modificações provocadas nos fatores. 

Dependendo do problema, pode haver várias respostas de interesse, que talvez precisem ser 

consideradas simultaneamente. 

Quando todos os fatores e respostas forem identificados, o próximo passo será a 

definição do objetivo que se pretende alcançar com os experimentos para que seja possível 

escolher o planejamento fatorial mais adequado. 

Num planejamento fatorial completo realizam-se todas as possíveis combinações dos 

diferentes fatores escolhidos usando a técnica do planejamento fatorial.  

Um planejamento fatorial completo considera as possíveis combinações dos níveis que 

se podem obter entre os diferentes fatores que serão analisados. Por exemplo, se os fatores são 

temperatura e concentração de HCl, o número de experimentos pode ser quatro, realizando 

uma análise linear em dois níveis: mínimo (-1) e máximo (+1). Contudo, quando se acrescenta 

outra variável, como o tipo de catalisador, as possíveis combinações entre os níveis mínimo e 

máximo das variáveis podem aumentar até oito, de tal maneira que, a cada variável 

acrescentada, o número de experimentos dobra (2
2
 = 4, 2

3
 = 8, 2

4
 = 16, 2

5
 = 32, 2

6
 = 64,..., 2

k
) 

(Barillas, 2008). 

Havendo n1 níveis do fator 1, n2 do fator 2, ..., e nk do fator k, o planejamento será um 

fatorial de n1 x n2 x ... x nk experimentos, sendo este o número mínimo necessário para um 

planejamento fatorial completo. 

Para estudar o efeito de qualquer fator sobre uma dada resposta, é necessário variar de 

nível e observar o resultado que essa variação produz sobre a resposta.  
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Para k fatores, ou seja, k variáveis controladas pelo pesquisador, um planejamento 

fatorial completo de dois níveis determina realização de 2 x 2 x ... x 2 = 2
k
 ensaios diferentes, 

sendo denominado de planejamento fatorial 2
k
 (Barros Neto et al., 2007). 

A Tabela 2-1 mostra um planejamento fatorial 2
2
, para estudar o efeito da temperatura 

e de um tipo de catalisador sobre o rendimento da reação (Barros Neto et al., 2007). Conforme 

esta tabela, quando se utiliza o catalisador A e eleva-se a temperatura de 40° C para 60° C 

(ensaios 1 e 2), o rendimento médio passa de 59% para 90%. Ocorre, portanto um aumento de 

31%. Quando o catalisador é do tipo B (ensaios 3 e 4), o rendimento aumenta apenas 14%. Os 

resultados mostram que o efeito da temperatura depende do nível em que o catalisador está. O 

efeito do catalisador, por sua vez, também depende do nível da temperatura. A 40°C (ensaios 

1 e 3) observa-se que a mudança de catalisador reduz o rendimento médio em 5%. Enquanto 

que a 60°C (ensaios 2 e 4), a redução passa a ser de 22%. Portanto, o efeito de uma variável 

depende do nível de outra, ou seja, as variáveis interagem e este efeito de interação entre elas 

pode ser calculado (Barrilas, 2008). 

Tabela 2-1: Resultados de um planejamento fatorial 2
2
 do efeito da temperatura e do catalisador no rendimento 

de uma reação. 

Ensaio Temperatura (°C) Catalisador Rendimento médio (%) 

1 40 A 59 

2 60 A 90 

3 40 B 54 

4 60 B 68 

(Fonte: Barros; Scarminio; Bruns, 2001.) 

O efeito principal (para este exemplo é o efeito da temperatura) é definido como a 

média dos efeitos da temperatura nos dois níveis do catalisador. Utilizando a letra T para 

representar esse efeito, e sendo �̅�𝑖 a resposta média observada no i- ésimo experimento, se 

pode escrever a equação (2-1). 

2 1 4 3)( ( )

2

y
T

y y y  
          (2-1) 
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(90 (6859) 54)
22,5%

2
T

  
   

Este resultado mostra que, o rendimento da reação sobe 22,5% em média quando a 

temperatura passa de seu nível inferior para o nível superior. Porém, esta conclusão não está 

completa, pois como o catalisador e a temperatura interagem é necessária uma interpretação 

dos efeitos dos dois fatores conjuntamente.  

Nos planejamentos de dois níveis, a identificação dos níveis superior e inferior pode 

ser feita pelos sinais (+) e (-), respectivamente. A partir desta notação pode ser observado na 

Tabela 2-1 que os ensaios 2 e 4 estão no nível máximo (+) e os ensaios 1 e 3 no nível mínimo 

(-). Esta atribuição também pode ser aplicada em termos qualitativos como é o caso do 

catalisador. Dessa forma, a equação (2-1) pode ser reescrita como uma diferença entre duas 

médias nos níveis máximos e mínimos, como representa a Equação (2-2). 

T y y   = 1 32 4

2 2

y yy y
T

   
    
   

       (2-2) 

A equação (2-2) pode ser utilizada para o cálculo de qualquer efeito principal de um 

planejamento experimental de dois níveis. Para o cálculo do efeito do catalisador será 

utilizada a Equação (2-3). 

3 4 1 2

2 2
C

y y y y
y y 

    
     

  
                   (2-3) 

13,5%C    

O valor negativo do efeito do catalisador significa que quando se troca o catalisador A 

pelo B, o rendimento da reação cai em 13,5% em média. Se a escolha dos níveis do 

catalisador tivesse sido invertida (catalisador A nível máximo (+) e catalisador B nível 

mínimo (-)), a resposta seria um incremento de 13,5% ao mudar de catalisador. Na prática a 

conclusão obtida é a mesma, o rendimento do catalisador B é menor em 13,5% em média que 

o catalisador A.  
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Se não existisse interação, o efeito da temperatura seria o mesmo para qualquer 

catalisador, o que não ocorre para o exemplo analisado, por isso é necessário avaliar a 

interação entre os dois fatores. O efeito da temperatura é +31% com o catalisador A e +14% 

com o catalisador B. Assim, a metade da diferença entre estes valores é, por definição, o 

efeito de interação entre os fatores. Usando TxC para representar a interação dos efeitos, 

escrever-se a equação (2-4): 

4 3 2 32 1 1 4

2 2 2 2

y y y yy y y
T

y
xC

        
         

      
              (2-4) 

14 31
8,5%

2
TxC


    

A partir das equações (2-2), (2-3) e (2-4) observa-se que, para calcular qualquer efeito 

usam-se todas as respostas observadas. Cada efeito é a diferença de duas médias. Metade das 

observações colabora para uma das médias, e a metade restante aparece na outra média. Esta 

característica é importante nos planejamentos fatoriais de dois níveis (Barros Neto et. al, 

2001). 

 

2.4.1 Diagrama de Pareto 

Ferramenta gráfica de análise utilizada na estatística, que permite colocar os dados em 

uma ordem hierárquica, auxiliando a identificar e avaliar os parâmetros e as iterações mais 

significativas sobre cada variável de resposta considerada em um processo. Se um 

determinado fator possui um valor positivo no diagrama de Pareto, significa que ele influencia 

a resposta analisada no sentido de aumentá-la. Da mesma forma, um valor negativo referente 

a um parâmetro analisado, significa que tal variável contribui no sentido de diminuir o valor 

esperado para a resposta analisada. 

No diagrama, o valor presente ao lado da barra resulta da divisão da média das 

respostas nos níveis analisados pelo desvio padrão. Quando este valor é positivo significa que, 
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com uma mudança do nível mínimo ao máximo da variável analisada há um incremento da 

resposta, que neste caso é o FR. São considerados estatisticamente significativos ao nível de 

95 % de confiança, os fatores cujas barras extrapolam a linha divisória (p = 0,05). 

 

2.4.2 Superfície de Resposta 

A metodologia de superfícies de resposta (ou RSM, de Response Surface 

Methodology) é uma técnica de otimização baseada em planejamentos fatoriais que foi 

introduzida por G. E.  P. Box nos anos cinquenta, e que desde então tem sido usada com 

grande sucesso na modelagem de diversos processos industriais (Barros Neto, 2003). 

Essa metodologia é constituída de duas etapas distintas - modelagem e deslocamento, 

que são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o objetivo de atingir uma 

região ótima da superfície investigada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se 

modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos) a respostas obtidas com planejamentos 

fatoriais ou com planejamentos fatoriais ampliados. O deslocamento se dá sempre ao longo do 

caminho de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a trajetória na qual a 

resposta varia de forma mais pronunciada (Galvão, 2008). 

Pode-se obter uma representação bidimensional da superfície modelada a partir das 

curvas de nível, que são linhas em que a resposta é constante (Barros Neto, 2003). 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Estado da Arte 
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3 Estado da Arte 

A aplicação de solventes nos métodos térmicos de recuperação de óleo tem sido 

reportada na literatura desde a década de 1970. Originalmente, a injeção de solvente foi 

estudada para melhorar a injetividade do vapor pela abertura de caminhos de fluxo (Farouq 

Ali e Snyder, 1973), porém um “breakthrough” antecipado do vapor ocorreu em canais 

altamente permeáveis. 

A maior parte dos estudos atuais relacionados ao tema utiliza-se da simulação 

numérica  para analisar a viabilidade de métodos como o VAPEX (“Vapour Extraction”) e o 

ES-SAGD (“Expanding Solvent-SAGD”). Também podem ser encontrados na literatura 

diversos estudos experimentais e alguns pilotos de campo.  

Alikhan e Farouq Ali (1974) realizaram um estudo experimental sobre a recuperação 

de óleo em um meio poroso através da injeção de um banco de hidrocarboneto leve seguido 

por um banco de vapor. A presença do solvente melhorou a razão de mobilidades, a eficiência 

de deslocamento e a recuperação de óleo. Uma grande quantidade do hidrocarboneto injetado 

foi recuperada pelos efeitos de destilação do vapor. 

Redford e McKay (1980) analisaram a injeção simultânea de hidrocarbonetos e vapor 

como forma de aumentar a recuperação de betume. Os experimentos foram realizados 

utilizando um par de poços de 18 polegadas de diâmetro e 16 polegadas de altura dispostos 

em um simulador físico tridimensional. Foram testados os seguintes aditivos: metano, etano, 

propano, butano, pentano, gasolina natural e nafta. Os resultados mostraram que, para certas 

condições de pressão e temperatura do sistema, o uso de aditivos hidrocarbonetos com o 

vapor pode afetar significativamente a recuperação de óleo. Na maioria dos casos, a adição de 

hidrocarbonetos ao vapor resultou em menores quedas de pressão entre os poços. 

Shu e Hartman (1988) realizaram experimentos numéricos para delinear o mecanismo 

de recuperação em um processo de bancos de vapor com solvente. O estudo focou o uso de 

pequenas quantidades de solvente – não mais que 10% do volume de vapor. Os solventes 

foram classificados em leves, médios e pesados, de acordo com a sua respectiva volatilidade 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Estado da Arte 

Danielle Alves Ribeiro da Silva  43 

 

(alta, média e baixa). Os solventes leves promoveram as recuperações de óleo mais 

antecipadas, enquanto que os solventes médios promoveram o maior acréscimo na produção 

total de óleo. Os solventes pesados não melhoraram a recuperação de óleo. A injeção de vapor 

precedida pela injeção de solvente não foi proveitosa. 

Bracho e Oquendo (1991) apresentaram os resultados obtidos a partir da injeção 

simultânea de vapor e solvente no poço LSJ – 4057, localizado no campo Tia Juana – 

Venezuela. O solvente selecionado para o estudo foi o diesel industrial, em virtude de sua 

maior compatibilidade com o óleo produzido na área, maior disponibilidade e menor custo. O 

teste piloto correspondeu ao segundo ciclo de injeção de vapor do poço. A adição do solvente 

ao vapor injetado promoveu um aumento de 63,6% na vazão de produção média quando 

comparado ao segundo ciclo de outros poços da mesma área. A produção acumulada para um 

período de 30 dias foi 85,9% maior do que a de outros poços vizinhos. Dentre os 

equipamentos adicionais requeridos para a realização desse teste, o sistema de bombeamento, 

capaz de manusear pequenos volumes, foi o fator chave no controle da concentração de 

solvente no fluxo de vapor. 

Das (1998) apresentou um trabalho com resultados experimentais, uma análise teórica 

e a praticabilidade do processo VAPEX em reservatórios de óleo pesado e betume. Verificou-

se que este método pode reduzir muitos problemas inerentes aos processos térmicos, como as 

elevadas perdas de calor, além de constituir-se numa alternativa eficiente para a recuperação 

de óleo pesado e betume. Um óleo de melhor qualidade foi produzido com a redução da 

concentração de asfaltenos, e isso melhorou as vazões de produção.  

Goite, Mamora e Ferguson (2001) executaram experimentos de laboratório para 

analisar a utilização do propano como aditivo ao vapor. Foi utilizado um óleo de °API 13,5 

proveniente do Campo Morichal – Venezuela. O principal componente do aparato foi uma 

célula de injeção dentro da qual foi colocada uma mistura de água, areia e óleo. A adição do 

propano ao vapor numa razão mássica de 5:100 antecipou o início da produção de óleo em 

20% do volume poroso injetado em relação à injeção do vapor puro. Houve também uma 

antecipação do pico de produção em 13% do volume poroso injetado. O início da produção 

foi praticamente o mesmo quando foram utilizadas razões mássicas propano:vapor de 0:100, 

1:100 e nitrogênio:vapor de 5:100. 
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Mamora et al. (2003) realizaram estudos experimentais e de simulação numérica para 

analisar a injeção simultânea de vapor e propano nos campos de Hamaca – Venezuela (óleo 

de 10,1°API) e Duri – Indonésia (óleo de 19°API). O aparato experimental consistiu de cinco 

partes principais: sistema de injeção de fluido, célula de injeção, sistema de produção de 

fluido, sistema de medição de gás e sistema de registro de dados. Tanto a caracterização dos 

fluidos utilizados quanto as simulações do processo em si foram executadas com o auxílio de 

programas comerciais da CMG. A adição do propano melhorou a injetividade mesmo quando 

foram utilizadas razões mássicas propano:vapor tão baixas quanto 2,5:100 em Hamaca e 

1,25:100 em Duri. Os inícios das produções foram antecipados e as viscosidades dos óleos 

produzidos foram menores do que aquelas obtidas através da injeção do vapor puro. 

Zhao (2004) utilizou a simulação numérica para analisar a recuperação de óleos 

pesados através da injeção alternada de vapor e solvente (processo SAS). As simulações em 

escala de campo conduzidas para avaliar o desempenho do processo utilizaram condições de 

reservatório típicas de “Cold Lake” (Alberta-Canadá). O solvente utilizado foi o propano. As 

propriedades do óleo e do propano e a solubilidade do propano no óleo foram geradas através 

do WinProp (CMG), enquanto que o estudo de simulação foi executado no STARS (CMG). 

Os resultados mostraram que a vazão de produção de óleo no processo SAS pôde ser 

maior ou igual àquela do processo SAGD. A maior viscosidade do óleo nos contornos da 

câmara, para o processo SAS, foi compensada pela maior permeabilidade relativa da fase óleo 

resultante da maior saturação desta fase. Estimativas econômicas preliminares indicaram que, 

em relação ao SAGD, o SAS pode reduzir em 18% a quantidade de energia requerida para 

produzir o volume equivalente de óleo. 

Salama e Kantzas (2005) realizaram experimentos de laboratório com solventes 

líquidos (C8 e C5) para estudar os fenômenos de transferência de massa em sistemas com 

solvente e óleo pesado ou betume. Diferentes configurações e vazões de deslocamento foram 

empregadas e os fatores de recuperação do óleo pesado foram determinados. Para a avaliação 

das concentrações de solvente na mistura efluente, foram utilizadas as técnicas NMR 

(“Nuclear Magnetic Resonance”) e medidas de densidade convencionais. As análises de 

transferência de massa foram realizadas para determinar os coeficientes de dispersão. As 

injeções de solventes em poços verticais mostraram-se mais eficientes que as injeções 
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horizontais por exigirem uma menor quantidade de solvente injetado para uma recuperação 

similar de óleo. A eficiência do processo aumentou quando solventes de menor peso 

molecular foram utilizados.  

Nasr e Ayodele (2006) forneceram um resumo dos processos híbridos vapor-solvente 

desenvolvidos pelo Alberta Research Council (ARC), incluindo o ES-SAGD e o Thermal 

Solvent Hybrid. Alguns exemplos de campo e de laboratório destes e de outros processos 

desenvolvidos nos últimos anos também são mostrados. Estudos de otimização do ES-SAGD 

usando o simulador CMG STARS mostraram que a adição de solvente ao processo de 

Drenagem Gravitacional Assistida por Injeção de Vapor (SAGD) pode render menores razões 

energia acumulada-óleo e que o solvente pode reduzir a quantidade de vapor injetado e 

promover uma melhor recuperação de óleo. Os autores concluíram que, de um modo geral, os 

novos processos híbridos vapor-solvente melhoraram as vazões de óleo, a razão óleo-vapor 

(ROV) e reduziram os consumos de energia e água, bem como a emissão dos gases 

causadores do efeito estufa. 

Gates (2007) examinou o ES-SAGD através de um mapa viscosidade versus pressão 

versus temperatura e do simulador STARS, da CMG. O mapeamento das trajetórias pressão 

temperatura em certas localizações do reservatório foi usado para planejar e melhorar as 

estratégias de operação. Isso foi feito através da modelagem dos processos SAGD e ESSAGD 

usando um detalhado modelo tridimensional de um reservatório de Athabasca (Alberta-

Canadá). O ES-SAGD promoveu menores razões acumuladas vapor-óleo que o SAGD, 

reduzindo significativamente a quantidade de vapor injetado. Como a maior parte do solvente 

injetado foi produzida, pode haver significativos benefícios econômicos usando-se o ES-

SAGD em vez do SAGD. O mapeamento do processo, em um gráfico pressão versus 

temperatura, revelou benefícios do ES-SAGD como a redução da temperatura de operação 

(menores perdas de calor e maior eficiência térmica). O aumento da vazão de óleo alcançado 

no ES-SAGD pode ter impacto significativo na economicidade do processo. 

Govind et al. (2008) realizaram um estudo numérico para averiguar a viabilidade do 

processo ES-SAGD em termos de antecipação da produção e redução do consumo de energia. 

Também foi analisado o impacto das seguintes condições operacionais sobre o processo: 

pressão de injeção, concentração de solvente, período de circulação para pré-aquecimento e 
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tamanho do grid. Foi utilizado um modelo 3D heterogêneo e propriedades específicas de 

reservatório: espessura de 44 m, razão entre as permeabilidades vertical e horizontal de 0,6, 

porosidade média de 28% e saturação de óleo de 85%. As simulações foram realizadas no 

STARS (CMG). Os resultados mostraram que o processo ES-SAGD pode ser vantajoso, pois 

antecipa a produção de óleo, reduz as razões óleo-vapor, reduz o consumo de água, energia e 

as emissões de CO2. O butano, por ter uma maior pressão de vapor em relação aos demais 

solventes utilizados no estudo, ocupou um maior volume na câmara de vapor, limitando ainda 

mais a vazão de injeção de vapor e, consequentemente, reduzindo as razões óleo-vapor. 

Guerrero-Aconcha e Kantzas (2009) estudaram a difusão de hidrocarbonetos gasosos 

em óleo  pesado e betume. Eles utilizaram um método de volume finito não iterativo para 

obter o coeficiente de difusão do solvente em função da concentração sem o conhecimento 

prévio de relações entre densidade (e coeficiente de difusão) e concentração. Um equipamento 

específico (Computed Assisted Tomography – CAT) foi utilizado para obter os perfis de 

densidade e retornar o cálculo dos coeficientes de difusão em função da concentração. Os 

resultados mostraram que o método de volume finito não iterativo pode ser uma boa 

alternativa na obtenção dos coeficientes de difusão, utilizando um simples perfil de densidade. 

O equipamento utilizado provou ser uma ferramenta inestimável na obtenção de perfis de 

densidade em sistemas de lenta difusividade, uma vez que sua alta resolução permitiu que os 

perfis de densidade fossem obtidos mais rapidamente. 

Al-Bahlani e Babadagli (2012) realizaram um estudo experimental em escala de 

laboratório para analisar a injeção de vapor e solvente em reservatórios de óleo pesado 

fraturados. Cada um dos diversos ciclos aplicados no processo consistiu de três fases: (1) 

injeção de vapor e água quente, (2) de injeção de solvente e (3) injeção de vapor e água 

quente. Os solventes analisados foram o heptano, o querosene, o decano e um óleo leve. Os 

solventes com menor peso molecular promoveram uma maior produção de óleo. Quanto 

maiores as vazões de injeção utilizadas, mais antecipadas foram as recuperações de óleo, 

porém com uma alta razão solvente-óleo. Experimentos dinâmicos mostraram que há uma 

vazão ótima, de tal sorte que o processo pode ser eficiente em termos de tempo de 

recuperação e uso de solvente. 
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Praxedes (2013) observou que a escolha do solvente não depende exclusivamente da 

capacidade de melhoria da mobilidade que ele proporciona, mas também das propriedades do 

reservatório e condições operacionais. A injeção de solvente puro aquecido requer uma 

apreciável quantidade de solvente. A câmara de solvente vaporizado não é sustentável devido 

ao baixo calor latente dos solventes. A injeção alternada de vapor e solvente fornece calor 

para o ciclo de solvente e aumenta a recuperação de óleo. Todavia, a injeção de solvente puro 

e a injeção alternada de vapor e solvente têm uma economia menos favorável do que a co-

injeção de vapor-solvente. 

Silva
(1)

 (2013) estudou a influência da qualidade do vapor na injeção contínua de 

vapor em reservatórios de óleos pesados. Dentro desse estudo, foi realizado uma análise 

energética onde observou-se que a medida que se aumenta a vazão e a qualidade do vapor, as 

perdas de calor para as camadas adjacentes e sobrejacentes do reservatório são maiores. 

Percebe-se, portanto, que os recentes desenvolvimentos relacionados à co-injeção de 

vapor e solvente como método de recuperação avançada em reservatórios de óleo pesado são 

bastante animadores. Assim, torna-se indispensável um estudo da viabilidade de aplicação 

desta nova tecnologia em alguns campos da Bacia Potiguar, com as devidas adequações às 

suas particularidades. 
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Capítulo IV 

Materiais e Métodos 
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4 Materiais e Métodos 

Neste capítulo, são tratados aspectos relacionados às ferramentas computacionais 

utilizadas, à modelagem dos fluidos, o modelo físico do reservatório, a propriedade das 

rochas, as condições operacionais fixas e à metodologia do trabalho. 

 

4.1 Ferramentas computacionais 

Para realização deste estudo foram utilizados três módulos do simulador 

computacional da CMG (Computer Modelling Group Ltd.), versão 2014.10. São eles: 

WINPROP (Phase Behavior and Property Program), BUILDER (Pre-Processing 

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

 

4.1.1 WINPROP 

Segundo Bautista (2010), o módulo Winprop da empresa Modelling Computer Group 

(CMG) é uma ferramenta que usa as propriedades de equilíbrio multifásico da equação de 

estado para: 

 Modelar Fluidos; 

 Agrupar componentes; 

 Ajustar dados de laboratório em equações matemáticas através de regressões; 

 Simular os processos de contato múltiplo; 

 Construir o diagrama de fases; 

 Simular experimentos de laboratório (Liberação diferencial, teste do separador óleo – 

gás, etc.) 
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4.1.2 BUILDER 

A construção do modelo representativo do reservatório na linguagem do simulador 

leva em consideração, os dados geológicos, as características dos fluidos, as interações rocha‐

fluido e as características do processo. 

Dados requeridos: 

 Modelo de reservatório; 

 Caracterização dos fluidos; 

 Propriedades rocha-fluido; 

 Modelo numérico; 

 Condições operacionais. 

 

4.1.3 STARS 

As simulações foram realizadas no programa STARS (Steam, Thermal, and Advanced 

Processes Reservoir Simulator) da CMG (“Computer Modelling Group”) - versão 2014.1. 

Trata-se de um simulador trifásico pseudocomposicional que foi desenvolvido com o intuito 

de simular recuperações avançadas de petróleo, tais como, métodos térmicos e métodos 

químicos, utilizando uma ampla variedade de características físicas e químicas.  

Os sistemas de malha podem ser cartesianos, cilíndricos ou de profundidade e 

espessura variáveis, sendo possível utilizar configurações bidimensionais e tridimensionais 

para qualquer sistema de malha. 
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4.2 Modelo de Fluido 

O modelo de fluido utilizado neste trabalho foi ajustado no simulador WinProp da 

CMG e apresenta características similares aos encontrados no Nordeste Brasileiro. A Tabela 

4-1 mostra a composição do fluido. 

o Existem 7 pseudocomponentes na fase oléica com as seguintes frações molares:  

Tabela 4-1: Composição do fluido. 

Pseudo-Componentes Fração molar (%) 

CO2-N2 0,72 

C1-C3 10,35 

IC4-NC5 0,32 

C6-C12 1,74 

C13-C20 18,90 

C21-C39 42,55 

C40+ 25,42 

Total 100 

 

Depois de finalizar a modelagem do hidrocarboneto foi possível observar o ajuste do 

modelo de fluido, através dos pontos experimentais da razão de solubilidade (Rs) e do fator 

volume de formação do óleo (Bo) com a variação da pressão. Na Figura 4-1 e Figura 4-2 

observa-se o bom ajustes das curvas. 
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Figura 4-1: Pressão x Razão de solubilidade (Rs). 

 

 

Figura 4-2: Pressão x Fator volume de formação do óleo (Bo). 
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4.2.1 Viscosidade do Fluido 

Devido à sua influência no deslocamento do óleo dentro do reservatório, a viscosidade 

é considerada uma propriedade muito importante no ajuste do modelo de fluidos. A Figura 

4-3 abaixo mostra o ajuste entre os valores da viscosidade teórico e simulado. 

Figura 4-3 - Ajuste da viscosidade. 

 

4.3 Solvente 

No processo ES-SAGD, onde solvente é injetado junto com vapor, o solvente possui a 

capacidade de criar uma zona de alta mobilidade próxima à interface vapor- óleo aumentando 

assim a vazão de produção de óleo e o fator de recuperação.  Todavia, a escolha do solvente a 

ser utilizado neste processo não depende exclusivamente da capacidade de melhoria da 

mobilidade do óleo dentro do reservatório, mas também das propriedades do reservatório e 

condições operacionais (Ardali e Barrufet, 2012). 
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Os solventes utilizados no processo deste trabalho foi o pentano (C5H12), hexano (C6H14) 

e heptano (C7H16) pois a utilização destes solventes junto com vapor proporciona fator de 

recuperação de óleo significante. Suas propriedades se encontram na Tabela 4-2. 

Tabela 4-2: Propriedades do solvente.  

Fórmula C7H16 

Aspecto líquido transparente e incolor. 

Peso Molecular 100,21g/mol 

Densidade (20/4) 0,68 

Ponto de ebulição 98 ° C 

Ponto de fusão -90 ° C 

 

Fórmula C6H14 

Aspecto líquido transparente e incolor. 

Peso Molecular 86,3 g/mol 

Densidade (20/4) 0,67 

Ponto de ebulição 69 ° C 

Ponto de fusão -95 ° C 

 

Fórmula C5H12 

Aspecto líquido transparente e incolor. 

Peso Molecular 72,15 g/mol 

Densidade (20/4) 0,63 

Ponto de ebulição 36,1 ° C 

Ponto de fusão -129,8 ° C 

Disponível em http://grupopetroquimica.blogspot.com.br/2009/04/heptano.html 

 

4.4 Modelagem do Reservatório 

Alguns fatores são relevantes na construção de um modelo de simulação, tais como: 

objetivos do estudo, complexidade do problema, qualidade desejada para a descrição, 

quantidade e qualidade dos dados de produção, precisão requerida, tempo e custo. As 

principais limitações impostas são: capacidade computacional (número e tamanho dos blocos, 

número de componentes), quantidade e qualidade das informações disponíveis (Mezzomo, 

2001).  

http://grupopetroquimica.blogspot.com.br/2009/04/heptano.html
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4.4.1 Modelo físico do reservatório 

Foi decidido estudar o modelo em duas dimensões já que o reservatório considerado é 

homogêneo.  

O reservatório possui as seguintes dimensões: 

 Comprimento: 150 m; 

 Largura: 20 m; 

 Espessura: 30 m. 

 

A Figura 4-4 mostra a vista IJ do reservatório estudado das suas dimensões. 

Figura 4-4: Dimensões do reservatório. 
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Figura 4-5: Mostra a vista IK do reservatório. 

 

 

O modelo 2D foi discretizado na direção i e k, como mostra a Figura 4-5, ficando: 

 75 blocos na direção “i” com 2 m cada; 

 1 bloco na direção “j” de 20 m cada; 

 30 blocos na direção “k” de 1,0 m cada 
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4.4.1 Mapa de saturação de óleo e localização dos poços produtor e injetor no 

modelo base 

A Figura 4-6 mostra o mapa de saturação de óleo que apresenta valor máximo de 

0,7196 nas primeiras camadas da zona de óleo (topo do reservatório) e valor mínimo de 

0,0001 nas últimas camadas referentes à zona de água (base do reservatório). A figura 

apresenta uma vista frontal dos poços no modelo base onde se observa a localização dos 

mesmos. São dois poços horizontais com distância vertical entre o poço injetor e o produtor 

de 23 m, respectivamente. O poço injetor está localizado no topo do reservatório (200 m). 

Observa-se também, que o poço produtor está a 5 m de distância do contato água-óleo. 

Figura 4-6: Mapa de saturação de óleo com vista frontal dos poços produtor e injetor. 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Materiais e Métodos 

Danielle Alves Ribeiro da Silva  59 

 

4.4.2 Propriedades da rocha 

Na Tabela 4-3 estão as propriedades da rocha reservatório utilizada. Elas são baseadas 

em características de rochas encontradas no nordeste brasileiro. 

Tabela 4-3: Propriedades da rocha reservatório. 

Permeabilidade horizontal, Kh (mD) 1000 

Permeabilidade vertical, Kv (mD) 0.1* Kh 

Porosidade (%) 25 

Temperatura inicial do reservatório (ºC) 38 

Volume de óleo in place m
3 

std 12952.1 

Viscosidade do óleo (cP@38 ºC) 819 

Saturação de água conata, Sw (%) 28 

Profundidade do reservatório (m) 200 

Contato água- óleo (m) 228 

Condutividade térmica da rocha (J/m*day*C) 274000 

Condutividade térmica da água (J/m*day*C) 53500 

Condutividade térmica do óleo (J/m*day*C) 11500 

Condutividade térmica do gás (J/m*day*C) 3900 

 

4.4.3 Curvas de Permeabilidade relativa 

A Figura 4-7 abaixo mostram as curvas de permeabilidade relativa, consideradas neste 

trabalho, em relação à saturação de água e saturação de líquido. E é possível observar que, um 

aumento da saturação de água promove um declínio na permeabilidade relativa do óleo, e que 

quanto maior a saturação de líquido menor a permeabilidade relativa do gás. 
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Figura 4-7 - Permeabilidade relativa água - óleo e líquido - gás. 

 

 

4.4.4 Condições de operação 

Na Tabela 4-4 encontram-se as condições de operação do modelo base: 

Tabela 4-4: Condições de operação do modelo base. 

Temperatura do vapor e do solvente (º C) 288 

Título do vapor (%) 60 

Pressão máxima no poço injetor (kPa) (psi)  7.198,1 (1.044) 

Pressão mínima no poço produtor (kPa) (psi)  196,5 (28,5) 

Vazão máxima de produção de líquido (m³std/dia)  500 

Distância entre o poço injetor e o poço produtor (m)  23 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

P
er

m
ea

b
il

id
ad

e 
re

la
ti

v
a 

(K
r)

 

Saturação de água/líquido 

krw

krow

krg



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Materiais e Métodos 

Danielle Alves Ribeiro da Silva  61 

 

4.5 Metodologia de trabalho 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada a seguinte sequência ordenada de 

eventos: 

1. Revisão bibliográfica sobre o tema; 

2. Montagem do modelo de fluidos no módulo WinProp da CMG; 

3. Montagem do modelo de reservatório no módulo Builder da CMG; 

4. Combinação e ajuste dos modelos de fluido e reservatório; 

5. Simulação para diferentes vazões de vapor (25 m³/dia, 50 m³/dia, 75 m³/dia e 

100m³/dia), variando o tipo de solvente (C5, C6 e C7) e a porcentagem de 

solvente (0%, 5%, 25%, 50%, 75% e 100%) afim de verificar o intervalo de 

estudo; 

6. Planejamento fatorial completo de 3
5
 para o estudo de sensibilidade dos 

parâmetros operacionais escolhidos (temperatura, qualidade do vapor, vazão de 

vapor, porcentagem de solvente e tipo de solvente); mostrados na Tabela 4-5. 

Tabela 4-5: Parâmetros e níveis utilizados no planejamento de 3
5
. 

Parâmetro Mínimo (-1) Central (0) Máximo (+1) 

Temperatura, T (°C) 249 288 352 

Qualidade do vapor, Xv (%) 10 50 90 

Vazão de vapor, Qv (m³/dia) 50 75 100 

Porcentagem de solvente, %S 5 25 50 

Tipo de Solvente, TipoS C5 C6 C7 

 

7. Análise dos resultados através de Diagramas de Pareto e Superfícies de 

Respostas sobre o fator de recuperação; 

8. Simulação para as vazões de 75 m³/dia e 25 m³/dia de solvente C7, variando as 

porcentagens de vapor (0%, 5%, 25%, 50%, 75% e 100%).  

9. Estudo comparativo da distância vertical com e sem solvente;  
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10. Planejamento fatorial, agora 3
3
, para o estudo de sensibilidade dos parâmetros 

operacionais escolhidos (distância vertical, qualidade do vapor e porcentagem 

de solvente); mostrados na Tabela 4-6. 

Tabela 4-6: Parâmetros e níveis utilizados no planejamento 3
3
. 

Parâmetro Mínimo (-1) Central (0) Máximo (+1) 

Distância vertical, Dv (m) 7 15 23 

Vazão de vapor, Qv (m³/dia) 5 12,5 25 

Porcentagem de solvente, %S (%) 0 5 25 

11. Análise energética do método de injeção de vapor e solvente para diferentes 

distâncias verticais (7m, 9m, 12m, 15m e 23m), vazão de vapor (12,5 m³/dia e 

25 m³/dia) e porcentagem de solvente (5% e 25%); 

12. A equação usada para calcular a perda energética foi: 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  𝐸𝑖𝑛𝑗 − 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝐸𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 

13. Análise energética para a maior distância vertical (Dv=23m); 

14. Conclusões e recomendações.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados e Discussões 
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5 Resultados e Discussões 

Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos na pesquisa. Foram analisados 

diferentes parâmetros operacionais usando técnicas de planejamento de experimentos para ver 

a influência das variáveis na produção de óleo e no fator de recuperação e foi estudado 

também a energia no reservatório de forma a verificar os casos com menor e maior perda 

energética. 

 

5.1 Análise da vazão de injeção  

Primeiramente foram realizadas simulações para diferentes vazões de injeção de vapor 

(25 m³/dia, 50 m³/dia, 75 m³/dia e 100 m³/dia), para diferentes porcentagens de solvente em 

relação a vazão de vapor (0%, 5%, 25%, 50%, 75% e 100%) e o tipo de solvente (C5, C6 e 

C7). Nesse caso a distância vertical entre os poços se manteve constante e igual a 23 metros. 

As Figura 5-1, Figura 5-2 e Figura 5-3  mostram o fator de recuperação versus tempo, 

para uma vazão de injeção de vapor de 25 m³/dia, onde foram considerados três tipos de 

solvente (Figura 5-1 – C5, Figura 5-2 – C6 e Figura 5-3 – C7) e diferentes porcentagens de 

injeção de solvente. Onde a porcentagem do solvente é com relação à vazão de vapor injetada, 

por exemplo, quando tem 100% de solvente, a quantidade de solvente injetado é igual a de 

vapor (25 m³/dia de vapor + 25 m³/dia de solvente). E que o solvente foi descontado na 

construção de todos os gráficos desse trabalho. 
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Figura 5-1: Comparativo do fator de recuperação mantendo a vazão de injeção de vapor fixa em 25 m³/dia 

variando a porcentagem do solvente C5.  

 

 

Figura 5-2: Comparativo do fator de recuperação mantendo a vazão de injeção de vapor fixa em 25 m³/dia 

variando a porcentagem do solvente C6.  
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Figura 5-3: Comparativo do fator de recuperação mantendo a vazão de injeção de vapor fixa em 25 m³/dia 

variando a porcentagem do solvente C7. 

 

As três figuras mostram comportamento similares independentemente do tipo de 

solvente injetado. Pode ser observado que um aumento da porcentagem de solvente promove 

um incremento da recuperação do óleo. Para o período de 20 anos a menor recuperação do 
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óleo foi obtida para uma injeção de 0% de solvente e a maior foi injetando 100% de solvente 

(25 m³/dia de vapor + 25 m³/dia de solvente); no caso da injeção de C5 foi obtida uma 

recuperação em 20 anos de 63,23%, para o caso da injeção de C6 foi 71,92% e para o caso da 

injeção C7, um FR de 80,50%, mostrando que o solvente mais eficiente do ponto de vista de 

aumento de FR foi o C7. Isso pode ser explicado, pelo fato de que, os solventes usados, o C7 

ser o mais pesado e mais miscível com o óleo no reservatório, além de ter uma maior 

afinidade com o mesmo. 

Quando se incrementa a vazão de injeção de vapor encontrou-se um resultado 

semelhante, resultados que podem ser observados nas Figura 5-4, Figura 5-5 e Figura 5-6 

referente a vazão de 50 m³/dia de vapor, que mostram o fator de recuperação versus tempo 

para diferentes casos estudados.  

 

Figura 5-4: Comparativo do fator de recuperação mantendo a vazão de injeção de vapor fixa em 50 m³/dia 

variando a porcentagem do solvente C5. 
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Figura 5-5: Comparativo do fator de recuperação mantendo a vazão de injeção de vapor fixa em 50 m³/dia 

variando a porcentagem do solvente C6. 

 

Figura 5-6: Comparativo do fator de recuperação mantendo a vazão de injeção de vapor fixa em 50 m³/dia 

variando a porcentagem do solvente C7. 
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Percebe-se que para o C5 (Figura 5-4) obteve-se um fator de recuperação de 64,41%, 

para o C6 (Figura 5-5) um FR de 71,58% e o solvente C7 (Figura 5-6) recuperou 78,79%, e 

que também não ocorreu a antecipação do banco de óleo com a adição do solvente. 

O estudo também foi realizado para a vazão de injeção de 75 m³/dia de vapor e 100 

m³/dia de vapor, os resultados são mostrados na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1: Comparativo do fator de recuperação das vazões de 75 m³/dia de vapor e 100 m³/dia de vapor com e 

sem solvente. 

 75 m³/dia 

(0% solv) 

75 m³/dia 

(100% solv) 

100 m³/dia 

(0% solv) 

100 m³/dia 

(100% solv) 

FR (%)  C5 C6 C7  C5 C6 C7 

5 anos 44,35 39,92 41,23 42,94 48,12 44,64 45,35 46,54 

10 anos 51,80 62,70 69,05 75,41 54,00 62,70 68,04 76,47 

15 anos 53,88 64,25 70,64 77,74 56,44 64,40 69,58 77,73 

20 anos 55,23 65,12 71,43 78,39 57,93 65,88 70,95 78,86 

 

Na Tabela 5-1 mostra o FR referente aos 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de projeto, 

para as vazões de 75 m³/dia de vapor e 100 m³/dia de vapor, com e sem solvente. Foi 

escolhido a porcentagem de 100% pois foi visto que os melhores FR foram obtidos a maiores 

concentrações.  

É possível perceber através das figuras e da tabela anterior, que os maiores fatores de 

recuperação foram obtidos quando se injetou o solvente C7 a altas concentrações, e que o 

maior FR foi obtido na vazão de 25 m³/dia. E que nos primeiros anos de produção não houve 

a antecipação do banco de óleo quando se injetou solvente, para nenhuma das vazões 

estudadas. 
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5.2 Análise da sensibilidade dos parâmetros operacionais 

 Para verificar se determinados fatores exercem influência no processo de injeção de 

vapor e solvente, foi realizada uma análise de algumas variáveis, com o objetivo de entender a 

influência na recuperação de petróleo. 

Foi realizado um planejamento fatorial completo de cinco variáveis com três níveis 

(3
5
), totalizando 243 simulações. 

Os parâmetros utilizados na análise da sensibilidade podem ser observados na Tabela 

5-2, que mostra os níveis e variáveis analisadas: 

Tabela 5-2: Intervalo dos parâmetros operacionais estudados. 

Parâmetro Mínimo (-1) Central (0) Máximo (+1) 

Temperatura, T (°C) 249 288 352 

Qualidade do vapor, Xv (%) 10 50 90 

Vazão de vapor, Qv (m³/dia) 50 75 100 

Porcentagem de solvente, %S 5 25 50 

Tipo de Solvente, TipoS C5 C6 C7 

 

Os resultados obtidos das simulações são mostrados na Tabela 8-1 (em anexo) 

realizadas para o fator de recuperação de 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção. A 

tabela foi organizada em ordem decrescente do FR em 20 anos, encontrado que o melhor caso 

foi 91,74% e o pior caso foi 52,68%. 

Avaliou-se através do digrama de Pareto a significância linear (L) dos parâmetros 

operacionais e das interações entre os mesmos. Os diagramas foram realizados para 5 anos, 10 

anos, 15 anos e 20 anos de produção. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Danielle Alves Ribeiro da Silva  71 

 

Na Figura 5-7, Figura 5-8, Figura 5-9 e  Figura 5-10 são apresentados os diagramas de 

Pareto do processo de injeção de vapor e solvente sobre o fator de recuperação do óleo (FR) 

para o período de 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção, respectivamente. 

Figura 5-7: Diagrama de Pareto do FR para 5 anos de projeto. 

 

 A Figura 5-7 mostra que em 5 anos de projeto o parâmetro mais significativo foi a 

vazão de injeção de vapor (Qv) seguido da qualidade do vapor (Xv), ambos com valores 

positivos, o que significa que a mudança da variável do nível mínimo para o nível máximo 

influencia positivamente no fator de recuperação do óleo. 

 

Figura 5-8: Diagrama de Pareto do FR para 10 anos de projeto. 
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 Já a Figura 5-8 mostra que a variável mais significativa em 10 anos de projeto foi a 

porcentagem de solvente injetado (%S) seguido pelo tipo de solvente injetado (TipoS), ambos 

com valores positivos, ou seja, influência no aumento do fator de recuperação quando há uma 

mudança do nível mínimo para o nível máximo. 

Figura 5-9: Diagrama de Pareto do FR para 15 anos de projeto. 
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Enquanto que na Figura 5-9 mostra que em 15 anos de projeto o parâmetro mais 

significativo continuou sendo a porcentagem de solvente injetado (%S) seguido pela 

qualidade do vapor (Xv), que agora influência o fator de recuperação quando há uma 

mudança do nível máximo para o nível mínimo.  

Figura 5-10: Diagrama de Pareto do FR para 20 anos de projeto. 

 

E por fim na Figura 5-10 percebe-se que o parâmetro operacional mais significativo 

em 20 anos continuou sendo a porcentagem de solvente injetado (%S) mostrando que, a co-

injeção vapor-solvente proposta pelo método ES-SAGD é significante, onde o solvente ajuda 

na miscibilidade, reduzindo a tensão interfacial entre óleo/solvente. 

Foi utilizada a técnica de superfícies de resposta para analisar a influência das 

interações entre dois parâmetros de modo a identificar a máxima e mínima resposta sobre o 

fator de recuperação, para 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos de produção. Os parâmetros 

operacionais que não estão sendo analisados são mantidos no ponto intermediário.  

As superfícies de resposta foram analisadas somente para as interações entre 

parâmetros que de acordo com o diagrama de Pareto apresentaram significância estatística. 
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A Figura 5-11 mostra a interação entre qualidade de vapor (Xv) e temperatura (T) nos 

períodos de 5, 10 e 15 anos, com relação ao período de 20 anos não foi considerado, pois 

apresentou comportamento semelhante ao de 15 anos.  

Figura 5-11: Análise da interação entre a qualidade do vapor (Xv) e a temperatura (T) – 5, 10 e 15 anos de 

produção.  

  

 

 

Observa-se na Figura 5-11 que, em 5 anos de projeto houve um incremento no fator de 

recuperação quando tanto a temperatura (T) quanto a qualidade do vapor (Xv) atingiram seus 

níveis máximos. Já nos 10 anos, o incremento do FR foi obtido quando a temperatura (T) 

atingiu o nível máximo e a qualidade do vapor (Xv) seu nível mínimo. E nos últimos 15 anos 

e 20 anos, os modelos apresentaram o mesmo comportamento, melhorando o fator de 

recuperação nos níveis mínimos, tanto a temperatura (T) como a qualidade do vapor (Xv).  

FR: 5 anos FR: 10 anos 

Xv 

Xv 

Xv 
T T 

T 

FR: 15 anos 
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A interação entre o percentual de solvente injetado (%S) e a vazão de injeção de vapor 

(Qv) foi significativa nos 5 anos, 15 anos e 20 anos de produção. Porém como o 

comportamento de 15 e 20 anos foi semelhante, a Figura 5-12 mostra a interação entre a 

porcentagem de solvente injetado (%S) e a vazão de injeção de vapor (Qv) no fator de 

recuperação em 5 anos e 15 anos, apenas.  

Figura 5-12: Análise da interação entre o percentual de solvente injetado (%S) e a vazão de injeção de vapor 

(Qv) –5 e 15 anos de produção. 

     

 

Assim na Figura 5-12 o fator de recuperação aumenta em 5 anos quando ocorre um 

incremento na vazão de injeção de vapor (Qv) e uma redução da porcentagem de solvente 

(%S) Já nos 15 anos, há um aumento no fator de recuperação quando vazão de injeção de 

vapor (Qv) está no nível máximo e porcentagem de solvente (%S) também está no nível 

máximo. 

A Figura 5-13 mostra a interação entre a vazão de injeção de vapor (Qv) e a qualidade 

do vapor (Xv) no fator de recuperação em 10 anos e 20 anos de produção. Para essa interação, 

observa-se um incremento na variável resposta, fator de recuperação, quando vazão de injeção 

de vapor (Qv) está no seu nível máximo e qualidade do vapor (Xv) no nível mínimo, em 

ambos os períodos.  

 

FR: 5 anos 

%S 
%S Qv 

Qv 

FR: 15 anos 
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Figura 5-13: Análise da interação entre a qualidade do vapor (Xv) e a vazão de injeção de vapor (Qv) –10 e 20 

anos de produção. 

  

 

Já a Figura 5-14 mostra que a interação entre o tipo de solvente (TipoS) e a 

porcentagem de solvente injetado (%S) em 10 anos, que teve o mesmo comportamento em 15 

anos e 20 anos, ou seja, há o incremento no fator de recuperação quando ambos estão em seus 

níveis máximos.                   

 Figura 5-14: Análise da interação entre a porcentagem de solvente (%S) e o tipo de solvente injetado (TipoS) –

10 anos de produção. 

 

FR: 10 anos FR: 20 anos 

Qv Qv Xv Xv 

FR: 10 anos 
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A Figura 5-15 mostra análise da interação entre a porcentagem de solvente (%S) e a 

temperatura (T) em 10 anos e 20 anos de produção.  

Figura 5-15: Análise da interação entre a porcentagem de solvente (%S) e a temperatura (T) –10 e 20 anos de 

produção. 

      

 

Na Figura 5-15, se observa que em 10 anos há um incremento no fator de recuperação 

quando as variáveis temperatura (T) e porcentagem de solvente (%S) estão nos seus níveis 

máximos. Já em 20 anos, há um incremento no fator de recuperação quando a porcentagem de 

solvente (%S) está em seu nível máximo e a temperatura (T) em seu nível mínimo. 

FR: 20 anos FR: 10 anos 

%S 
TipoS 

%S T %S T 
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A Figura 5-16 mostra a interação entre o tipo de solvente injetado (TipoS) e a 

qualidade do vapor (Xv) em 10 anos e 15 anos de projeto, observando-a, percebe-se que o 

fator de recuperação teve um incremento quando o tipo de solvente injetado (TipoS) estava no 

seu nível máximo e a qualidade do vapor (Xv) no seu nível mínimo, em ambos os anos.  

 

 

 

 

Figura 5-16: Análise da interação entre o tipo de solvente injetado (TipoS) e a qualidade do vapor (Xv) – 10 e 15 

anos de produção.  

                                    

 

É possível observar na Figura 5-17 a interação entre a porcentagem de solvente (%S) e 

a qualidade do vapor (Xv) e que o fator de recuperação aumenta quando a porcentagem de 

solvente (%S) é máxima e a qualidade do vapor (Xv) é mínima nos 15 anos de projeto, que 

tem o mesmo comportamento em 20 anos.  

Figura 5-17: Análise da interação entre a porcentagem de solvente injetado (%S) e a qualidade do vapor (Xv) – 

15 anos de produção.  

FR: 10 anos FR: 15 anos 

TipoS TipoS 
Xv Xv 

FR: 15 anos 
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A partir das curvas de nível analisadas nesta seção, conclui-se que os parâmetros 

operacionais (temperatura, vazão de injeção de vapor, qualidade do vapor injetado, tipo de 

solvente e a porcentagem de solvente injetado) podem ser otimizados no sentido de se obter as 

melhores respostas referentes ao fator de recuperação. Além disso, foi observado que alguns 

desses parâmetros podem ser modificados, no tempo, com o objetivo de manter as melhores 

respostas. 

 

5.3 Análise do solvente C7 

Após analisar os diagramas de Pareto e as superfícies de resposta pôde-se concluir que 

o solvente C7 é o melhor solvente para se trabalhar, conseguindo uma boa recuperação do 

óleo em relação aos demais estudados (C5 e C6). 

A distância vertical entre os poços foi considerada 23 metros e a temperatura de 

injeção do vapor e do solvente foi de 288 °C. 

%S 

 

Xv 
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Por isso foram realizadas simulações fixando a vazão de solvente C7 (25 m³/dia e 75 

m³/dia) e variando a porcentagem de vapor utilizado (0%, 5%, 25%, 50%, 75% e 100%) para 

comparar com o estudo feito anteriormente onde foi fixado o vapor e variou-se a porcentagem 

de solvente, utilizando as mesmas vazões e porcentagens afim de saber o que acontecia no 

sistema quando diminuíamos a quantidade de calor latente. A Figura 5-18 mostra o fator de 

recuperação versus o tempo para diferentes porcentagens de solvente e vapor. As curvas 

tracejadas com marcadores representam os casos com vazão de injeção de vapor fixa em 25 

m³/dia variando a porcentagem de solvente. E as curvas sem marcadores representam a 

injeção de solvente fixa em 25 m³/dia variando a porcentagem de vapor. 

  

 

 

 

Figura 5-18: Fator de recuperação injetando 25 m³/dia de vapor ou solvente e variando a porcentagem de 0, 5, 

25, 50, 75 e 100% de solvente ou vapor. 
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Lembrando que a curva 0% vapor (solv frio) se refere a injeção de 25 m³/dia de 

solvente na temperatura do reservatório, no caso, a 38 °C. Enquanto que os demais estão 

sendo injetados na mesma temperatura do vapor (288 °C). 

A  Tabela 5-3 em seguida, explica os valores referente à legenda da Figura 5-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5-3: Valores correspondentes as porcentagens da legenda do gráfico. 

Casos 

Vazão de 25 

m³/dia de vapor 

fixa 

Total 

injetado 

(m³/dia) 

Casos 

Vazão de 25 

m³/dia de 

solvente fixa 

Total 

injetado 

(m³/dia) 

0% solv 25 + 0,00 25,00 
0% vapor 

(solv frio) 
25 + 0,00 25,00 

5% solv 25 + 1,25 26,25 0% vapor 25 + 0,00 25,00 

25% solv 25 + 6,25 31,25 5% vapor 25 + 1,25 26,25 

50% solv 25 + 12,50 37,50 15% vapor 25 + 3,75 28,75 

75% solv 25 + 18,75 43,75 50% vapor 25 + 12,5 37,50 

100% solv = 

100% vapor 
25 + 25,00 50,00 75% vapor 25 + 18,75 43,75 
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A Figura 5-19 também compara o fator de recuperação, agora injetando 75 m³/dia de 

vapor ou solvente e variando a porcentagem de solvente ou vapor. 

Figura 5-19: Fator de recuperação injetando 75 m³/dia de vapor ou solvente e variando a porcentagem de 0, 5, 

25, 50, 75 e 100% de solvente ou vapor. 

 

A explicação mostrada na Tabela 5-3, também serve para a Figura 5-19. É só mudar a 

vazão para 75 m³/dia fixa de vapor ou solvente e variar as porcentagens de solvente ou vapor, 

que o valor total injetado no sistema para cada curva do gráfico é encontrado.   

 A seguir encontra-se a Tabela 5-4 que mostra o fator de recuperação de todos as 

curvas da Figura 5-18 e a Tabela 5-5 referente a Figura 5-19 para os seguintes anos, 1 ano, 10 

anos, 15 anos e 20 anos. O primeiro ano foi escolhido para melhor observar a não antecipação 

do banco de óleo com a adição do solvente no sistema. 

Tabela 5-4: Fatores de recuperação para a injeção de 25 m³/dia, para cada caso em 1 ano, 10 anos, 15 anos e 20 

anos. 

FR (%) 0% 

solv 

5% 

solv 

25% 

solv 

50% 

solv 

75% 

solv 

100% solv = 

100% vapor 

0% vapor 

(solv frio) 

0% 

vapor 

5% 

vapor 

15% 

vapor 

50% 

vapor 

75% 

vapor 
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Tabela 5-5: Fatores de recuperação para a injeção de 75 m³/dia, para cada caso em 1 ano, 10 anos, 15 anos e 20 

anos. 

 

Após analisar as Tabela 5-4 e Tabela 5-5 pôde-se notar claramente a não antecipação 

do banco de óleo na adição do solvente ao vapor, já que o melhor caso foi para 0% de 

solvente no primeiro ano de produção. Indo de encontro a outros autores, por exemplo, 

Galvão (2008) que disse em sua dissertação que o solvente acelera a chegada do banco de 

óleo se comparada a um modelo sem solvente (injeção só de vapor).  

 

5.3.1 Estudo comparativo da distância vertical com e sem solvente 

Foi realizado um estudo variando o Dv (7 m, 9 m, 12 m, 15 m e 23 m) para duas 

vazões de injeção de vapor com e sem solvente. 

A Figura 5-20 mostra a vazão de produção de óleo no tempo para algumas distâncias 

verticais estudadas com casos de injeção ou não de solvente no início da produção (primeiros 

1 ano 7,66 7,57 5,91 3,67 3,15 2,99 

 

0,27 1,76 1,80 1,98 2,56 2,80 

10 anos 43,68 48,47 56,08 56,92 56,80 56,88 19,44 25,34 27,46 33,18 46,21 52,28 

15 anos 46,36 51,50 61,39 69,11 74,29 77,77 27,96 36,24 41,03 50,12 65,85 75,48 

20 anos 47,33 52,52 62,47 70,37 76,16 80,50 34,89 46,35 53,33 65,45 85,44 85,33 

FR (%) 0% 

solv 

5% 

solv 

25% 

solv 

50% 

solv 

75% 

solv 

100% solv = 

100% vapor 

0% vapor 

(solv frio) 

0% 

vapor 

5% 

vapor 

25% 

vapor 

50% 

vapor 

75% 

vapor 

1 ano 11,02 10,71 7,51 3,70 3,18 2,99 0,27 1,76 1,80 2,00 2,56 2,80 

10 anos 51,80 55,49 61,83 67,81 72,28 75,41 19,44 33,37 38,19 52,88 63,06 70,67 

15 anos 53,88 57,08 63,04 68,86 73,55 77,74 27,96 49,56 57,30 75,61 88,31 82,66 

20 anos 55,23 58,35 64,07 69,73 74,30 78,39 34,89 63,05 73,63 96,89 90,97 82,96 
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365 dias), pois foi no primeiro ano que houve ou não a antecipação do banco de óleo ao poço 

produtor com a adição do solvente. O caso estudado corresponde a uma vazão de injeção de 

vapor de 25 m³/dia.  

Os resultados mostram que modificando as distâncias verticais o banco de óleo não 

antecipa com a adição de solvente quando comparado com a injeção somente de vapor, em 

nenhuma distância vertical analisada. Apesar de ser um pouco difícil identificar no primeiro 

pico (assinalado na figura com uma seta azul) no qual se refere a distância vertical de 7 

metros pois estão bem próximos, o só com vapor antecipou a chegada do óleo mais 

rapidamente do que o com solvente. No entanto, a identificação vai melhorando à medida que 

se aumenta a Dv, como é o caso dos últimos picos (assinalados com setas vermelhas) 

referente a distância vertical de 23 metros, observando melhor essa não antecipação do banco 

de óleo.  

 

 

 

 

 

Figura 5-20: Análise para diferentes distâncias verticais fixando 25m³/dia de vapor com 25% de solvente. 
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Assim na Figura 5-21 mostra que com a metade da vazão utilizada anteriormente, 

agora com 12,5 m³/dia de vapor e com os mesmos 25% de solvente injetado (sobre os 12,5 da 

massa de vapor), houve a antecipação do banco de óleo quando foi modificado as distâncias 

verticais.  
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 Figura 5-21: Análise para diferentes distâncias verticais fixando 12,5m³/dia de vapor com 25% de solvente. 

 

 

 Esses resultados ficam mais compreensíveis, quando se observa as Figura 5-22 e 

Figura 5-23, que mostram a viscosidade do óleo na Dv de 15 metros na mesma data para os 

quatro casos, com e sem solvente. Nas injeções de vapor de 25 m³/dia e 12,5 m³/dia, 

respectivamente. 
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Aaaaa

a 

Figura 5-22: Comparação da viscosidade do óleo para a Dv de 15 metros, na vazão de injeção de vapor de 25 

m³/dia sem (A) e com solvente (B).   

 

Figura 5-23: Comparação da viscosidade do óleo para a Dv de 15 metros, na vazão de injeção de vapor de 12,5 

m³/dia sem (A) e com solvente (B). 

 

 

A Figura 5-22 (A) mostra a viscosidade do óleo na injeção de 25 m³/dia de vapor sem 

adição de solvente na mesma data da Figura 5-22 (B) com a adição de solvente ambas com 

Dv de 15 metros, e é possivel observar que o óleo chega mais rapidamente quando não se tem 

adição de solvente (Figura 5-22(A)), a seta vermelha indica a direção do banco de óleo, ele 

está indo do poço injetor ao poço produtor. Já na Figura 5-23 (A) mostra a injeção de 12,5 

m³/dia de vapor sem solvente com Dv de 15 metros, observa-se que o banco de óleo chega 

(A)

 

(B) 

(A)

 

(B) 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Danielle Alves Ribeiro da Silva  88 

 

mais rápido quando se tem a adição de solvente no sistema (Figura 5-23 (B)), isso se deve a 

sua miscibilidade com o óleo, diminuindo sua viscosidade, chegando mais rapidamente ao 

poço produtor.  

Como foi observada a influência da distância vertical (Dv) e da vazão de injeção de 

vapor (Qv), foi realizado uma análise de sensibilidade. 

 

5.4 Análise de sensibilidade da Dv, Qv e %S  

Para verificar se determinados fatores exercem ou não influência na antecipação do 

banco de óleo no processo de injeção de vapor e solvente, foi realizada uma análise da 

distância vertical (Dv), vazão de injeção de vapor (Qv) e porcentagem de solvente injetado 

(%S) a fim de confirmar se possuem ou não influência na recuperação de petróleo. 

Foi realizado um planejamento fatorial completo de três variáveis com três níveis (3
3
), 

totalizando 27 simulações. 

Os parâmetros utilizados na análise da sensibilidade podem ser observados na Tabela 

5-6: 

Tabela 5-6: Intervalo dos parâmetros operacionais estudados. 

Parâmetro Mínimo (-1) Central (0) Máximo (+1) 

Distância vertical, Dv (m) 7 15 23 

Vazão de vapor, Qv (m³/dia) 5 12,5 25 

Porcentagem de solvente, %S (%) 0 5 25 

 

Os resultados obtidos das simulações são mostrados na Tabela 5-7 realizadas para o 

fator de recuperação de 3 meses, 6 meses, 5 anos e 10 anos de produção. A tabela foi 

organizada em ordem decrescente do FR 10 anos, encontrando que o melhor FR foi 56,89% e 

o pior caso foi 13,40%. 
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Tabela 5-7: Simulações realizadas no estudo da injeção de vapor e solvente com os fatores de recuperação de 

óleo após 3 meses, 6 meses, 5 anos e 10 anos de produção. 

 Parâmetros 

Operacionais 

FR 

Casos Dv Qv %S 3 meses 6 meses 5 anos 10 anos 

27 1 1 1 0,06 0,42 31,93 56,89 

26 1 1 0 0,06 0,45 32,09 56,06 

18 0 1 1 0,18 2,69 29,00 51,50 

17 0 1 0 0,22 3,14 27,73 49,44 

24 1 0 1 0,06 0,42 24,90 44,91 

25 1 1 -1 0,08 0,54 29,04 43,69 

23 1 0 0 0,06 0,45 24,68 43,23 

9 -1 1 1 1,40 2,97 24,42 43,22 

8 -1 1 0 1,31 2,85 23,79 41,51 

15 0 0 1 0,16 2,06 21,96 39,97 

16 0 1 -1 0,30 3,50 24,00 39,43 

14 0 0 0 0,11 2,31 20,81 37,59 

22 1 0 -1 0,06 0,29 21,37 34,51 

6 -1 0 1 0,95 2,09 18,30 32,99 

21 1 -1 1 0,05 0,13 17,72 31,81 

20 1 -1 0 0,05 0,11 17,58 29,85 

13 0 0 -1 0,07 1,95 17,44 29,18 

7 -1 1 -1 1,27 2,50 17,67 28,97 

5 -1 0 0 0,91 1,99 17,10 28,55 

12 0 -1 1 0,05 0,41 14,93 27,35 

11 0 -1 0 0,05 0,18 14,05 25,27 

3 -1 -1 1 0,41 1,30 11,70 21,38 

4 -1 0 -1 0,87 1,74 12,70 20,53 

19 1 -1 -1 0,05 0,10 12,34 20,35 

2 -1 -1 0 0,20 1,20 11,31 18,97 

10 0 -1 -1 0,05 0,14 11,32 17,94 

1 -1 -1 -1 0,10 1,04 8,35 13,40 
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Avaliou-se através do digrama de Pareto a significância linear (L) e quadrática (Q) dos 

parâmetros operacionais e das interações entre os mesmos. Os diagramas foram realizados 

para 3 meses, 6 meses, 5 anos e 10 anos de produção. 

Na Figura 5-24, Figura 5-25, Figura 5-26 e Figura 5-27 são apresentados os diagramas 

de Pareto do processo de injeção de vapor e solvente para o fator de recuperação do óleo (FR) 

para o período de 3 meses, 6 meses, 5 anos e 10 anos de produção, respectivamente. 

Figura 5-24: Diagrama de Pareto do FR para 3 meses de produção. 

 

 

A Figura 5-24 mostra que em 3 meses de projeto o parâmetro mais significativo foi a 

distância vertical (Dv), com valor negativo, o que significa que a mudança da variável do 

nível máximo para o nível mínimo influência no aumento do fator de recuperação do óleo. 
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Figura 5-25: Diagrama de Pareto do FR para 6 meses de produção. 

 

Já a Figura 5-25 mostra que a variável mais significativa em 6 meses de projeto 

continuou sendo a distância vertical (Dv) com valor negativo, seguido pela vazão de injeção 

de vapor (Qv) com valor positivo, ou seja, influência no aumento do fator de recuperação 

quando há uma mudança do nível mínimo para o nível máximo. 

Figura 5-26: Diagrama de Pareto do FR para 5 anos de produção. 
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Enquanto que na Figura 5-26 mostra que em 5 anos de projeto o parâmetro mais 

significativo agora passou a ser a vazão de injeção de vapor (Qv) seguido pela distância 

vertical (Dv), ambos com valores positivos, ou seja, incrementa o fator de recuperação 

quando há uma mudança do nível mínimo para o nível máximo. 

Figura 5-27: Diagrama de Pareto do FR para 10 anos de produção. 

 

E por fim na Figura 5-27 percebe-se que o parâmetro operacional mais significativo 

em 10 anos continuou sendo a vazão de injeção de vapor (Qv), isso ocorre porque quanto 

maior a vazão de injeção de vapor, maior quantidade de energia injetada, assim como foi visto 

no planejamento realizado anteriormente.  

Foi utilizada a técnica de superfícies de resposta para analisar a influência das 

interações entre dois parâmetros de modo a identificar a máxima e mínima resposta sobre o 

fator de recuperação, para 3 meses, 6 meses, 5 anos e 10 anos de produção. Os parâmetros 

operacionais que não estão sendo analisados são mantidos no ponto intermediário.  

As superfícies de resposta foram analisadas apenas para as interações entre a vazão de 

injeção de vapor (Qv) e a distância vertical (Dv) porque eles foram os únicos que 

apresentaram interação estatisticamente significativa em todos os períodos.  
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 Essa interação foi significativa em 3 meses, 6 meses, 5 anos e 10 anos, porém a 

Figura 5-28 mostra a interação entre a vazão de vapor (Qv) e a distância vertical (Dv) no fator 

de recuperação apenas em 3 meses, 6 meses e 5 anos de produção, já que em 10 anos o 

comportamento foi parecido com o de 5 anos. Observa-se que nos 3 e 6 meses, o incremento 

do FR foi obtido quando a vazão de injeção de vapor (Qv) atingiu o nível máximo e a 

distância vertical (Dv) seu nível mínimo. Já em 5 anos de projeto houve um incremento no 

fator de recuperação quando tanto a vazão de injeção de vapor (Qv) quanto a distância vertical 

(Dv) atingiram seus níveis máximo.  

 

Figura 5-28: Análise da interação entre a vazão de vapor (Qv) e a distância vertical (Dv) – em 3 meses, 6 meses 

e 5 anos de produção.  
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A partir das curvas de nível analisadas nesta seção, conclui-se que os parâmetros 

operacionais (distância entre poços e vazão de injeção de vapor) podem ser otimizados no 

sentido de se obter as melhores respostas referentes ao fator de recuperação. Além disso, foi 

observado que a vazão de injeção de vapor (Qv) incrementa o FR em seu nível máximo, já a 

distância vertical (Dv) depende do tempo, no caso, nos primeiros meses ele incrementa o FR 

em seu nível mínimo, e em 5 e 10 anos em seu nível máximo.  

 

5.5 Análise energética para diferentes distâncias verticais 

Após o estudo realizado anteriormente, foi realizada uma análise energética para saber 

quais as distâncias verticais perdiam maior energia para as camadas sobrejacentes e 

subjacentes. A vazão de injeção analisada foi de 12,5 m³/dia de vapor e 25% de solvente. 

A Figura 5-29 mostra energia perdida para as camadas sobrejacentes e subjacentes do 

reservatório no tempo, para diferentes distâncias com e sem adição de solvente. Pode-se 

observar que a adição de solvente á 288 °C faz com que as perdas de calor sejam menores 

quando comparadas aos casos sem solventes ( para todas as Dv), e isto pode ser devido  à 

miscibilidade do solvente no óleo o que permite uma melhor transferência de calor no óleo do 

reservatório. 
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Figura 5-29: Análise energética para diferentes distâncias fixando 12,5 m³/dia de vapor e 25% de solvente. 

 

Também foi observado na Figura 5-29 que o aumento da distância vertical incrementa 

as perdas de calor para as camadas sobrejacentes e subjacentes, o que era de se esperar já que 

elas estão mais próximas da camada superior. 

Na Figura 5-29 foram marcadas em um círculo as perdas para 10 e 20 anos de 

produção e colocadas em um gráfico mostrado na Figura 5-30, na qual pode ser observado a 

energia perdida no reservatório e o fator de recuperação, em 10 (Figura 5-30 (A)) e 20 anos 

(Figura 5-30 (B)), para os casos estudados anteriormente.  

  

-4,5E+13

-4E+13

-3,5E+13

-3E+13

-2,5E+13

-2E+13

-1,5E+13

-1E+13

-5E+12

0

00 02 05 08 11 14 17 20

En
er

gi
a 

p
er

d
id

a 
p

el
as

 c
am

ad
as

 s
o

b
re

ja
ce

n
te

s 
e 

su
b

ja
ce

n
te

s 
(J

) 

Tempo (anos) 

Vazão de 12,5 m³/dia de vapor (25% solvente)  

7m - 0%

7 m - 25%

9 m - 0%

9 m - 25%

12 m - 0%

12 m - 25%

15 m - 0%

15 m - 25%

23 m - 0%

23 m - 25%



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e Discussões 

Danielle Alves Ribeiro da Silva  96 

 

Figura 5-30: Análise energética e o fator de recuperação para os 10 anos (A) e 20 anos (B) de produção quando 
injetou 12,5 m³/dia de vapor fixando 25% de solvente.  
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A Figura 5-30 (A) e (B) mostram o aumento das perdas de calor com o incremento da 

Dv. A Figura 5-30 (A) mostra que o fator de recuperação é maior quando considerado o 

solvente que quando não se considera, mas o comportamento do FR quando se usa solvente 

mostra uma tendência linear com uma % de variação explicada 96% (R
2
). Quando não se usa 

solvente o FR é menor, as perdas maiores e a tendência do FR é para um polinômio de 2° grau 

com uma % de variação explicada de 99% (R
2
). 

A mesma análise foi realizada em 20 anos (Figura 5-30 (B)) que mostra a inversão das 

tendências, mostrando um ajuste a um polinômio de 2° grau do FR com uma % de variação 

explicada de 96% (R
2
) quando se injeta solvente (neste caso as perdas também são menores 

que quando não se utiliza solvente), mostrando um máximo de FR em 15 metros de Dv. 

Esta análise também foi realizada para uma % de solvente menor, 5%. O 

comportamento encontrado foi parecido à % de 25, contudo a recuperação foi menor, o que 

pode ser visto na Figura 5-31 (A) e (B). Se observou uma tendência quadrática do FR em 20 

anos de produção quando se injeta 5% de solvente, e foi encontrado um máximo de FR em 

torno de 15 metros de Dv. 
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Figura 5-31: Análise energética e o fator de recuperação para os 10 anos (A) e 20 anos (B) de produção quando 

injetou 12,5 m³/dia de vapor fixando 5% de solvente. 
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 Foi analisado o comportamento do FR aumentando a vazão de injeção para 25 m³/dia e 

mantendo a % de solvente de 25%. Os resultados para 10 e 20 anos podem ser observados na 

Figura 5-32 (A) e (B). 
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Figura 5-32: Análise energética e o fator de recuperação para os 10 anos (A) e 20 anos (B) de produção quando 

injetou 25 m³/dia de vapor fixando 25% de solvente. 
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A Figura 5-32 (A) e (B) mostram o mesmo comportamento das perdas de calor 

encontrada para o caso de injeção de 12,5 m³/dia, contudo a tendência do FR em 10 anos 

(Figura 5-32 (A)) no caso com injeção de solvente se ajustar a um polinômio de segundo grau 

com % de variação explicada de 98,8% (R
2
). No caso sem injeção de solvente, os pontos tem 

um bom ajuste para uma linha reta com % de variação explicada de 99,6% (R
2
), isto também 

acontece em 20 anos (ajuste a uma reta com R
2
 = 98,3%).  

Já a Figura 5-32 (B) (após 20 anos de produção), mostra que a tendência do FR com 

injeção de solvente segue um polinômio e pode ser observado um valor máximo na distância 

vertical de 9 metros. 

Este estudo mostra que a distância vertical, tem uma grande influência nas perdas de 

calor e no fator de recuperação.   

A mesma tendência foi encontrada no caso de uma % de solvente menor (5%). O 

resultado para 20 anos pode ser observado na Figura 5-33, que mostra um comportamento 

parecido à % de 25, contudo a recuperação foi menor. O que pode ser visto na Figura 5-33 é 

que foi encontrado um máximo de FR em torno de 23 metros de Dv.  
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Figura 5-33: Análise energética e o fator de recuperação para os 20 anos de produção quando injetou 25 m³/dia 

de vapor fixando 5% de solvente. 

 

Observa-se, portanto, que quanto maior a Dv maiores são as perdas energéticas e 

maiores são os FR’s. E que a presença do solvente diminui as perdas energéticas e aumenta o 

FR. 

A energia perdida para as camadas sobrejacentes e subjacentes foi calculada pela 

equação (5-1), a seguir: 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  𝐸𝑖𝑛𝑗 − 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝐸𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒                                                                        (5-1) 

E a Tabela 5-8 mostra o porquê de o sistema com solvente perder menos energia para 

as camadas sobrejacente e subjacentes, isso se deve, pois quanto maior a produção de óleo 

maior a energia produzida acumulada e menor a energia no reservatório se comparado ao 

sistema sem solvente.  
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Tabela 5-8: Valores energéticos. 

Vazão Energia Perdida 

(x10
14

) (J) 

Energia injetada 

acumulada 

Energia 

produzida 

acumulada 

Energia no 

reservatório 

Q = 12,5 m³/dia     

( sem solvente) 

0,395 1,826  1,152 0,279 

Q = 12,5 m³/dia     

( 25 % solvente) 

0,359 1,879 1,253 0,267 

 

5.6 Análise energética para a maior distância vertical (Dv=23m) 

Foi realizada uma análise energética para o reservatório com maior distância, já que 

promovia um maior fator de recuperação, verificando-se nesse qual era o sistema que 

proporcionava o maior fator de recuperação. 

A Figura 5-34 mostra as perdas energéticas quando injetou 12,5 m³/dia de vapor, 

variando a porcentagem de solvente nos poços a 23 metros de distância vertical.  
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Figura 5-34: Análise energética para diferentes porcentagens de solvente fixando 12,5 m³/dia de vapor e 23m de 

distância vertical. 

 

 

Já a Figura 5-35 exibe um gráfico das energias perdidas pelas camadas sobrejacentes e 

subjacentes em relação ao tempo, quando injetou 12,5 m³/dia de solvente e variou as 

porcentagens de vapor numa Dv de 23 metros. 
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Figura 5-35: Análise energética para diferentes porcentagens de vapor fixando 12,5 m³/dia de solvente e 23m de 

distância vertical. 

 

 

A Figura 5-36 mostra o comportamento das perdas de calor encontrada para o caso de 

injeção de 12,5 m³/dia, a tendência do FR em 10 anos se ajustar a um polinômio com % de 

variação explicada de 98,4% (R
2
), é possível obter o valor máximo do FR em 75% de 

solvente (12,5 m³/dia de vapor + 9,375 m³/dia de solvente). 
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Figura 5-36: Análise da energia perdida em relação ao fator de recuperação para a vazão de 12,5 m³/dia de vapor 

ou solvente com adição de solvente ou vapor – em 10 anos de projeto. 

 

 

Na Figura 5-37 fica mais fácil identificar o fator de recuperação máximo, pois com o 

decorrer dos 20 anos tanto as perdas energéticas quanto o fator de recuperação aumentam. 

Assim, o fator de recuperação se ajustar a um polinômio no qual se vê o máximo de óleo 

recuperado foi quando se injeta 100% (12,5 m³/dia de vapor + 12,5 m³/dia de solvente). 
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Figura 5-37: Análise da energia perdida em relação ao fator de recuperação para a vazão de 12,5 m³/dia de vapor 

ou solvente com adição de solvente ou vapor – em 20 anos de projeto. 

 

  

A Figura 5-38 mostra que a energia no reservatório tem a mesma tendência da energia 

perdida para as camadas sobrejacentes e subjacentes. Quanto mais solvente injetado no 

reservatório, menor a energia dentro dele. E o fator de recuperação se ajusta a um polinômio 

mostrando que a maior recuperação é encontrada quando se injeta 75% de solvente (12,5 

m³/dia de vapor + 9,375 m³/dia de solvente). 
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Figura 5-38: Análise da energia no reservatório em relação ao fator de recuperação para a vazão de 12,5 m³/dia 

de vapor ou solvente com adição de solvente ou vapor – em 10 anos de projeto. 

 

 

A Figura 5-39 mostra as perdas energéticas quando foi injetado 25 m³/dia de vapor, 

variando a porcentagem de solvente numa Dv de 23 metros.  
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Figura 5-39: Análise energética para diferentes porcentagens de solvente fixando 25 m³/dia de vapor e 23m de 

distância vertical. 

 

 

Já a Figura 5-40 exibe um gráfico das energias perdidas pelas camadas sobrejacentes e 

subjacentes em relação ao tempo, quando injetou 25 m³/dia de solvente e variou as 

porcentagens de vapor com uma Dv de 23 metros. 
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Figura 5-40: Análise energética para diferentes porcentagens de vapor fixando 25 m³/dia de solvente e 23m de 

distância vertical. 

 

 

A Figura 5-41 apresenta a análise da combinação dos gráficos anteriores, mostrando 

que em 10 anos eles atingem mais rápido o ponto máximo de recuperação do óleo. E que ele é 

atingido quando foi injetado 25 m³/dia de vapor + 18,75 m³/dia de solvente (75% de solvente). 
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Figura 5-41: Análise da energia perdida em relação ao fator de recuperação para a vazão de 25 m³/dia de vapor 

ou solvente com adição de solvente ou vapor – em 10 anos de projeto. 

 

 

A Figura 5-42 apresenta também a análise da combinação dos gráficos anteriores, só 

que agora para os 20 anos de projeto. Mostrando que com o passar dos anos o fator máximo 

de recuperação do óleo é atingido quando se injeta mais ou menos 25 m³/dia de solvente + 

18,75 m³/dia de vapor (75% vapor).  
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Figura 5-42: Análise da energia perdida em relação ao fator de recuperação para a vazão de 25 m³/dia de vapor 

ou solvente com adição de solvente ou vapor – em 20 anos de projeto. 

 

 

Oberva-se que, através das combinações dos gráficos, fixando vapor e variando 

solvente mais o gráfico fixando solvente e variando vapor, é possível perceber que os FR’s 

formam um polinomio de quarto grau e que por isso, é  possivel obter um máximo ou mínimo 

do FR. Além de, quanto maior a vazão de injeção maior o FR. 
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6 Conclusões e Recomendações 

Neste capítulo encontram-se as principais conclusões deste trabalho e algumas 

recomendações para trabalhos futuros.  

6.1 Conclusões 

Verificou-se neste modelo de reservatório que: 

o Para os vinte anos de projeto e mantendo-se outras variáveis constantes, os maiores 

fatores de recuperação foram obtidos quando se injetou o solvente C7 a altas 

concentrações, independente da vazão de vapor. 

 

o O acréscimo no volume de solvente injetado aumentou o fator de recuperação em 

relação ao modelo sem solvente;   

 

o Para o modelo de injeção de vapor e solvente, todos os parâmetros operacionais 

analisados no primeiro planejamento fatorial foram significativos no FR. Os 

parâmetros: porcentagem de solvente injetado, tipo de solvente injetado e vazão de 

injeção de vapor, mostraram maior influência sobre o fator de recuperação, dentro do 

intervalo considerado neste estudo.  

 

o Para os níveis de distância entre poços analisados (7m, 9m, 12m, 15m e 23m), 

injetando 25 m³/dia de vapor e 25% de solvente heptano, não houve antecipação do 

banco de óleo. Já para as mesmas distâncias verticais, só que injetando apenas 12,5 

m³/dia de vapor com a mesma quantidade de heptano (25%) houve a antecipação do 

banco de óleo. 

 

o A presença do solvente nem sempre antecipa a chegada do banco de óleo aquecido ao 

poço produtor, nesse estudo. Que para isso acontecer, ele depende tanto da distância 

vertical como da vazão de vapor injetado. 
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o Há uma perda maior de energia quando se tem ausência do solvente no sistema, e 

quando os poços estão a uma distância considerável entre eles, por exemplo, 23 

metros. 

 

o Com o decorrer do tempo o reservatório perde mais energia para as camadas 

sobrejacentes e subjacentes, mas em compensação o fator de recuperação aumenta. 

 

o Quanto maior a vazão de injeção de vapor maior são as perdas energéticas e maior é o 

fator de recuperação do óleo. 

 

o Quanto maior a porcentagem de solvente injetado menor a perda energética e maior o 

fator de recuperação. 

 

6.2 Recomendações 

o Realizar o estudo com o modelo 3D para ver se há alteração dos resultados 

encontrados; 

 

o Analisar o comportamento do método quando outros tipos de solvente são injetados; 

 

o Investigar a sensibilidade do método às propriedades do reservatório, como 

porosidade, permeabilidade, espessura, profundidade e tipo de rocha;   

 

o Realizar estudos para diferentes tipos de óleos pesados e extrapesados; 

 

o Analisar a influência do intervalo de completação dos poços; 

 

o Averiguar a alternativa de uma injeção interrompida de solvente, mantendo-se, em 

seguida, a injeção de vapor;  

 

o Estudar o efeito da velocidade do solvente e vapor na de segregação gravitacional do 

vapor; 
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o Verificar a possibilidade e a viabilidade de se injetar uma mistura de solventes; 

 

o Investigar os custos relacionados à injeção de solventes para que seja realizada uma 

análise técnico-econômica do projeto. 

 

o Realizar uma análise econômica para o percentual ideal de solvente a ser injetado. 

Relacionar o custo do vapor com o custo do solvente. 
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8 Anexos 

Tabela 8-1:Simulações realizadas no estudo da injeção de vapor e solvente com os fatores de recuperação de 

óleo após 5, 10, 15 e 20 anos de produção. 

 Variáveis FR 

Exp T Xv Qv %S TipoS 5anos 10 anos 15 anos 20 anos 

27 249 10 100 50 C7 36,73 64,05 88,35 91,74 

18 249 10 75 50 C7 33,73 59,57 83,90 91,03 

9 249 10 50 50 C7 30,17 53,85 75,37 88,93 

108 288 10 100 50 C7 39,82 69,18 84,89 85,27 

99 288 10 75 50 C7 36,49 64,07 84,11 85,23 

90 288 10 50 50 C7 32,44 57,63 80,42 85,02 

26 249 10 100 50 C6 35,34 60,48 81,86 83,39 

17 249 10 75 50 C6 32,07 55,60 78,13 82,61 

24 249 10 100 25 C7 39,31 67,04 80,83 81,16 

8 249 10 50 50 C6 28,18 49,54 69,01 80,97 

15 249 10 75 25 C7 35,82 61,66 79,43 80,68 

6 249 10 50 25 C7 31,33 54,83 75,69 79,63 

171 352 10 50 50 C7 35,33 62,28 77,60 78,49 

189 352 10 100 50 C7 43,63 74,89 77,63 78,20 

180 352 10 75 50 C7 39,94 70,88 77,78 78,13 

107 288 10 100 50 C6 38,11 65,04 77,43 77,88 

98 288 10 75 50 C6 34,74 59,64 76,80 77,69 

89 288 10 50 50 C6 30,29 52,72 73,56 76,97 

105 288 10 100 25 C7 42,49 71,76 74,73 75,14 

96 288 10 75 25 C7 38,65 67,41 74,46 74,85 

87 288 10 50 25 C7 33,81 58,81 73,21 74,62 

23 249 10 100 25 C6 37,82 62,96 73,89 74,46 

25 249 10 100 50 C5 34,32 57,27 73,22 74,30 

14 249 10 75 25 C6 33,98 57,03 72,44 73,75 

54 249 50 100 50 C7 46,55 71,14 72,31 73,34 

36 249 50 50 50 C7 37,90 67,46 72,84 73,23 
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16 249 10 75 50 C5 30,57 51,71 70,77 72,96 

45 249 50 75 50 C7 42,80 70,67 72,22 72,84 

127 288 50 100 5 C5 61,60 67,20 70,60 72,74 

135 288 50 100 50 C7 47,46 69,73 71,01 72,15 

5 249 10 50 25 C6 29,37 49,90 69,03 72,07 

117 288 50 50 50 C7 38,70 67,66 73,35 71,73 

216 352 50 100 50 C7 47,71 69,12 70,48 71,67 

126 288 50 75 50 C7 43,71 69,57 70,76 71,48 

7 249 10 50 50 C5 26,54 45,04 62,49 71,19 

198 352 50 50 50 C7 38,99 67,52 70,71 71,10 

207 352 50 75 50 C7 44,03 69,10 70,24 70,99 

186 352 10 100 25 C7 45,05 69,01 70,12 70,77 

177 352 10 75 25 C7 41,11 67,80 70,04 70,50 

106 288 10 100 50 C5 36,75 61,58 69,38 70,04 

188 352 10 100 50 C6 43,32 67,64 68,98 69,85 

97 288 10 75 50 C5 33,25 55,55 68,58 69,71 

104 288 10 100 25 C6 40,90 66,62 68,91 69,42 

170 352 10 50 50 C6 34,62 59,98 68,48 69,35 

179 352 10 75 50 C6 39,71 66,43 68,79 69,33 

243 352 90 100 50 C7 50,33 65,39 67,43 69,01 

95 288 10 75 25 C6 36,96 63,08 68,25 68,93 

81 249 90 100 50 C7 51,37 64,47 66,67 68,32 

162 288 90 100 50 C7 51,40 64,37 66,61 68,25 

53 249 50 100 50 C6 44,93 65,74 67,05 68,21 

88 288 10 50 50 C5 28,62 47,90 65,71 68,16 

86 288 10 50 25 C6 31,99 53,87 66,68 68,06 

134 288 50 100 50 C6 45,80 64,70 66,13 67,38 

234 352 90 75 50 C7 46,56 64,87 66,20 67,36 

215 352 50 100 50 C6 45,96 64,47 65,95 67,30 

44 249 50 75 50 C6 41,09 64,97 66,51 67,22 

35 249 50 50 50 C6 36,20 62,63 66,37 67,08 

22 249 10 100 25 C5 36,38 59,36 66,15 67,03 
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51 249 50 100 25 C7 48,23 64,36 65,67 66,80 

225 352 90 50 50 C7 41,61 64,81 66,08 66,67 

72 249 90 75 50 C7 47,42 63,40 64,93 66,26 

153 288 90 75 50 C7 47,48 63,36 64,89 66,24 

125 288 50 75 50 C6 41,96 64,01 65,40 66,20 

132 288 50 100 25 C7 48,93 63,47 64,96 66,16 

185 352 10 100 25 C6 43,59 64,03 65,33 66,04 

116 288 50 50 50 C6 37,04 62,54 65,40 66,00 

206 352 50 75 50 C6 42,14 63,76 65,12 65,95 

42 249 50 75 25 C7 44,27 63,95 65,17 65,93 

13 249 10 75 25 C5 32,47 52,60 64,49 65,85 

242 352 90 100 50 C6 48,77 61,84 63,96 65,75 

213 352 50 100 25 C7 49,61 62,80 64,44 65,70 

197 352 50 50 50 C6 37,20 62,40 65,08 65,67 

33 249 50 50 25 C7 38,80 62,77 64,98 65,53 

176 352 10 75 25 C6 39,59 62,81 64,84 65,45 

161 288 90 100 50 C6 50,12 61,06 63,58 65,32 

80 249 90 100 50 C6 49,93 61,05 63,53 65,26 

21 249 10 100 5 C7 41,10 62,60 64,57 65,17 

63 249 90 50 50 C7 42,53 63,38 64,49 65,15 

123 288 50 75 25 C7 44,99 63,15 64,31 65,12 

144 288 90 50 50 C7 42,52 63,34 64,46 65,12 

167 352 10 50 25 C6 34,28 58,62 63,90 64,91 

114 288 50 50 25 C7 39,56 62,17 64,06 64,60 

204 352 50 75 25 C7 45,63 62,42 63,58 64,51 

240 352 90 100 25 C7 52,00 60,83 62,87 64,40 

78 249 90 100 25 C7 53,23 60,44 62,68 64,37 

159 288 90 100 25 C7 53,35 60,27 62,52 64,22 

187 352 10 100 50 C5 42,53 61,76 63,20 64,12 

12 249 10 75 5 C7 36,48 59,77 63,03 63,99 

195 352 50 50 25 C7 40,23 61,52 63,22 63,76 

103 288 10 100 25 C5 39,51 60,90 62,98 63,66 
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233 352 90 75 50 C6 44,68 60,77 62,25 63,50 

50 249 50 100 25 C6 46,82 60,65 62,08 63,25 

178 352 10 75 50 C5 38,49 60,48 62,52 63,19 

52 249 50 100 50 C5 43,94 60,52 61,98 63,16 

133 288 50 100 50 C5 44,82 60,01 61,59 62,93 

131 288 50 100 25 C6 47,63 60,07 61,67 62,93 

71 249 90 75 50 C6 45,75 59,68 61,35 62,80 

214 352 50 100 50 C5 44,74 59,89 61,47 62,79 

152 288 90 75 50 C6 45,87 59,62 61,29 62,74 

212 352 50 100 25 C6 48,18 59,61 61,39 62,71 

231 352 90 75 25 C7 47,77 59,79 61,37 62,71 

94 288 10 75 25 C5 35,38 58,08 61,75 62,70 

4 249 10 50 25 C5 27,41 44,84 61,05 62,52 

102 288 10 100 5 C7 43,88 60,51 61,82 62,48 

160 288 90 100 50 C5 49,14 57,98 60,63 62,48 

169 352 10 50 50 C5 33,09 55,78 61,23 62,32 

239 352 90 100 25 C6 50,86 58,42 60,46 62,28 

224 352 90 50 50 C6 39,77 60,08 61,58 62,27 

241 352 90 100 50 C5 47,71 58,26 60,51 62,23 

77 249 90 100 25 C6 52,01 58,11 60,45 62,21 

150 288 90 75 25 C7 48,57 59,02 60,77 62,19 

158 288 90 100 25 C6 52,10 58,08 60,39 62,16 

41 249 50 75 25 C6 42,79 59,91 61,30 62,12 

79 249 90 100 50 C5 48,79 57,72 60,25 62,12 

69 249 90 75 25 C7 48,49 58,94 60,69 62,10 

20 249 10 100 5 C6 38,78 59,28 61,28 62,04 

43 249 50 75 50 C5 40,10 59,39 61,04 61,83 

122 288 50 75 25 C6 43,53 59,38 60,70 61,62 

3 249 10 50 5 C7 30,95 53,10 60,17 61,50 

184 352 10 100 25 C5 42,36 59,15 60,64 61,42 

205 352 50 75 50 C5 40,86 58,98 60,47 61,35 

93 288 10 75 5 C7 39,01 58,65 60,60 61,32 
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32 249 50 50 25 C6 37,22 58,38 60,50 61,29 

203 352 50 75 25 C6 44,09 59,91 60,25 61,24 

143 288 90 50 50 C6 40,80 59,08 60,43 61,19 

222 352 90 50 25 C7 42,50 59,22 60,45 61,18 

124 288 50 75 50 C5 40,68 58,80 60,29 61,17 

62 249 90 50 50 C6 40,67 58,919 60,27 61,02 

75 249 90 100 5 C7 51,48 56,68 59,04 60,80 

34 249 50 50 50 C5 34,63 56,97 59,90 60,79 

85 288 10 50 25 C5 29,95 48,671 59,31 60,77 

156 288 90 100 5 C7 51,51 56,71 58,97 60,73 

113 288 50 50 25 C6 37,98 58,05 59,95 60,68 

183 352 10 100 5 C7 47,89 58,14 59,49 60,67 

237 352 90 100 5 C7 51,49 56,74 58,83 60,44 

48 249 50 100 5 C7 49,48 57,40 59,15 60,43 

60 249 90 50 25 C7 43,35 58,38 59,60 60,38 

175 352 10 75 25 C5 38,00 57,54 59,56 60,37 

141 288 90 50 25 C7 43,33 58,35 59,58 60,35 

129 288 50 100 5 C7 50,30 57,13 59,09 60,34 

210 352 50 100 5 C7 50,90 56,98 59,05 60,29 

101 288 10 100 5 C6 42,69 57,90 59,30 60,11 

74 249 90 100 5 C6 50,73 56,02 58,30 60,09 

155 288 90 100 5 C6 50,74 56,00 58,27 60,05 

194 352 50 50 25 C6 38,55 57,57 59,34 60,05 

115 288 50 50 50 C5 35,25 56,72 59,20 60,03 

196 352 50 50 50 C5 35,36 56,72 59,17 60,00 

230 352 90 75 25 C6 46,42 56,86 58,56 59,94 

157 288 90 100 25 C5 50,30 55,78 58,07 59,89 

11 249 10 75 5 C6 35,17 55,87 58,82 59,85 

236 352 90 100 5 C6 50,72 56,00 58,11 59,73 

149 288 90 75 25 C6 47,29 56,35 58,20 59,67 

68 249 90 75 25 C6 47,23 56,28 58,17 59,63 

238 352 90 100 25 C5 49,76 55,87 57,98 59,60 
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232 352 90 75 50 C5 43,46 56,64 58,26 59,57 

211 352 50 100 25 C5 46,92 56,29 58,21 59,55 

49 249 50 100 25 C5 45,53 56,72 58,29 59,51 

130 288 50 100 25 C5 46,36 56,49 58,22 59,50 

73 249 90 100 5 C5 49,99 55,31 57,62 59,41 

154 288 90 100 5 C5 49,99 55,32 57,62 59,40 

209 352 50 100 5 C6 49,89 55,84 57,98 59,22 

47 249 50 100 5 C6 49,43 56,01 57,82 59,19 

151 288 90 75 50 C5 44,50 55,87 57,68 59,16 

128 288 50 100 5 C6 49,30 55,82 57,89 59,14 

182 352 10 100 5 C6 46,73 56,44 57,87 59,12 

174 352 10 75 5 C7 42,98 56,82 58,32 59,07 

235 352 90 100 5 C5 49,85 55,21 57,36 58,99 

70 249 90 75 50 C5 44,33 55,63 57,45 58,95 

166 352 10 50 25 C5 32,35 53,27 57,80 58,92 

84 288 10 50 5 C7 33,20 54,19 57,77 58,86 

19 249 10 100 5 C5 38,38 55,78 57,83 58,70 

39 249 50 75 5 C7 44,42 56,16 57,52 58,56 

120 288 50 75 5 C7 45,04 55,91 57,23 58,38 

92 288 10 75 5 C6 37,78 55,56 57,51 58,34 

201 352 50 75 5 C7 45,90 55,58 57,08 58,29 

40 249 50 75 25 C5 41,28 55,83 57,34 58,25 

208 352 50 100 5 C5 48,88 54,79 57,00 58,25 

228 352 90 75 5 C7 48,23 54,70 56,65 58,25 

221 352 90 50 25 C6 41,00 55,98 57,35 58,20 

147 288 90 75 5 C7 48,63 54,45 56,55 58,19 

66 249 90 75 5 C7 48,64 54,42 56,53 58,15 

46 249 50 100 5 C5 47,49 54,74 56,64 58,02 

121 288 50 75 25 C5 41,97 55,49 56,95 57,96 

100 288 10 100 5 C5 41,35 55,40 56,89 57,82 

202 352 50 75 25 C5 42,45 55,17 56,65 57,72 

223 352 90 50 50 C5 38,04 55,29 56,89 57,72 
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181 352 10 100 5 C5 45,64 54,85 56,36 57,67 

140 288 90 50 25 C6 41,92 55,31 56,68 57,55 

59 249 90 50 25 C6 41,86 55,27 56,64 57,52 

227 352 90 75 5 C6 47,31 53,71 55,75 57,36 

65 249 90 75 5 C6 47,82 53,53 55,71 57,34 

146 288 90 75 5 C6 47,81 53,50 55,67 57,31 

229 352 90 75 25 C5 44,85 53,99 55,82 57,30 

142 288 90 50 50 C5 39,19 54,71 56,25 57,21 

173 352 10 75 5 C6 41,79 54,82 56,41 57,20 

148 288 90 75 25 C5 45,79 53,66 55,64 57,19 

200 352 50 75 5 C6 44,90 54,20 55,79 57,06 

38 249 50 75 5 C6 43,39 54,47 55,93 57,05 

119 288 50 75 5 C6 44,20 54,38 55,81 57,04 

67 249 90 75 25 C5 45,66 53,51 55,49 57,03 

2 249 10 50 5 C6 29,51 48,87 55,59 56,97 

165 352 10 50 5 C7 36,70 54,06 56,01 56,92 

61 249 90 50 50 C5 39,15 54,49 55,97 56,85 

31 249 50 50 25 C5 35,40 53,78 55,89 56,81 

145 288 90 75 5 C5 46,99 52,63 54,88 56,54 

64 249 90 75 5 C5 46,95 52,60 54,85 56,52 

112 288 50 50 25 C5 36,13 53,64 55,57 56,46 

30 249 50 50 5 C7 38,02 53,88 55,57 56,45 

226 352 90 75 5 C5 46,39 52,63 54,77 56,43 

111 288 50 50 5 C7 38,78 53,76 55,40 56,17 

193 352 50 50 25 C5 36,65 53,41 55,23 56,10 

10 249 10 75 5 C5 33,70 52,02 55,00 56,07 

192 352 50 50 5 C7 39,48 53,53 55,14 55,87 

199 352 50 75 5 C5 43,94 52,84 54,50 55,86 

118 288 50 75 5 C5 43,12 52,87 54,39 55,71 

83 288 10 50 5 C6 31,83 21,12 54,50 55,61 

91 288 10 75 5 C5 36,42 52,68 54,67 55,58 

37 249 50 75 5 C5 42,39 52,82 54,38 55,55 
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172 352 10 75 5 C5 40,60 52,86 54,49 55,37 

219 352 90 50 5 C7 41,81 52,85 54,24 55,26 

220 352 90 50 25 C5 39,10 52,56 54,04 55,00 

57 249 90 50 5 C7 42,62 52,48 53,96 54,95 

138 288 90 50 5 C7 42,61 52,47 53,95 54,94 

29 249 50 50 5 C6 37,06 51,97 53,64 54,61 

139 288 90 50 25 C5 40,06 52,11 53,58 54,58 

58 249 90 50 25 C5 40,03 52,04 53,52 54,52 

164 352 10 50 5 C6 35,60 51,89 53,83 54,76 

110 288 50 50 5 C6 37,70 51,91 53,54 54,43 

191 352 50 50 5 C6 38,51 51,88 53,52 54,33 

218 352 90 50 5 C6 40,98 51,57 53,02 54,14 

137 288 90 50 5 C6 41,91 51,36 52,90 53,97 

56 249 90 50 5 C6 41,85 51,32 52,87 53,94 

1 249 10 50 5 C5 28,02 44,89 51,51 52,97 

76 249 90 100 25 C5 28,02 44,89 51,51 52,97 

217 352 90 50 5 C5 40,15 50,28 51,78 52,95 

55 249 90 50 5 C5 41,09 50,17 51,75 52,90 

136 288 90 50 5 C5 41,10 50,18 51,76 52,90 

109 288 50 50 5 C5 36,74 50,27 51,92 52,87 

28 249 50 50 5 C5 36,00 50,12 51,81 52,82 

190 352 50 50 5 C5 37,54 50,29 51,94 52,81 

82 288 10 50 5 C5 30,48 47,99 51,55 52,69 

163 352 10 50 5 C5 34,44 49,76 51,72 52,68 

 


