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RESUMO 

No mundo, há inúmeros reservatórios de petróleo com um longo histórico de produção, mas 

sua produção foi interrompida porque atingiu o limite de sua viabilidade econômica, mesmo 

ainda tendo uma quantidade significativa de óleo. No nordeste brasileiro este histórico 

também se repete, pois nessa região apresenta uma longa produção de óleo pesado. O óleo 

contido nesses reservatórios possui alta viscosidade e uma baixa mobilidade, minimizando a 

eficiência de deslocamento no meio poroso, que pode ser mitigada pela aplicação de métodos 

térmicos e miscíveis para tornar possível a recuperação de óleo nesses locais. Um dos 

métodos promissores para a recuperação desse óleo é a injeção alternada de vapor e solvente 

que utiliza dois poços horizontais paralelos, onde o injetor é disposto acima do produtor, e a 

injeção ocorre sempre de maneira alternada. O vapor contribui com calor para redução da 

viscosidade do óleo e o solvente ajuda na miscibilidade, reduzindo a tensão interfacial entre 

óleo/solvente. Nesse estudo foi utilizado modelo discretizado, onde o poço é discretizado da 

mesma forma que o reservatório, sendo cada seção do poço tratada como um bloco de grade, 

com conexão interblocos com o reservatório. O presente trabalho tem como objetivo aplicar o 

processo da injeção de vapor alternada com solvente, em um modelo de reservatório 

homogêneo que contenha como características principais do reservatório as da região do 

nordeste brasileiro para verificar a otimização do método, minimizando a quantidade de 

solvente injetado, aumentando a produção de óleo. As simulações numéricas foram realizadas 

através do simulador térmico STAR da CMG (Computer Modelling Group). Os parâmetros 

operacionais analisados foram: vazão de injeção de vapor, vazão de injeção de solvente, 

distância vertical entre os poços, qualidade de vapor e tempo de alternância entre a injeção de 

vapor e solvente. Os resultados mostraram que altas vazões de injeção de solvente apresentam 

uma produção de óleo menor. Porém, com uma vazão de injeção de solvente menor foi 

possível otimizar o processo apresentando resultados bastante satisfatórios.  

 

Palavras-chave: Injeção de solvente, Injeção de vapor, Óleo pesado, Métodos miscíveis e 

Simulação computacional. 
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ABSTRACT 

In the world, there are countless oil reservoirs with a long production history, but their 

production was ended, because they reached the limit of their economic viability, even still 

having a significant amount of oil. In the northeast of Brazil, this history is also repeated, 

because in this region it presents a long production of heavy oil. The oil within those 

reservoirs has high viscosity and low oil mobility that minimizes the displacement efficiency 

in the porous media, but can be mitigated by the application of thermal methods and miscible 

methods to make possible improving oil recovery. One of the promising process for recovery 

of this oil is the steam and solvent alternate injection which uses two parallel horizontal wells, 

where the injection well is situated vertically above the production well, and the injection 

always occurs alternately. The steam adds heat to reduce the viscosity of the oil and solvent 

aids in reducing the interfacial tension between oil/solvent. In this study was used the 

discretized wellbore model, where the well is discretized in the same way that the reservoir 

and each section of the well treated as a block of grid, with interblock connection with the 

reservoir. The present study aims to apply the process of alternating steam and solvent 

injection, in a homogeneous reservoir model that contains as main characteristics of the 

reservoir those of the brazilian northeast region to verify the optimization of the method, 

minimized the amount of solvent injected, increasing oil production.  The numerical 

simulations were performed using the STARS thermal simulator form CMG (Computer 

Modelling Group). The operational parameters analyzed were: the flow of solvent injection, 

the flow of steam injection, vertical distance between the wells, steam quality and time 

between alternated steam injection and solvent injection. The results showed that high solvent 

injection flow have a lower oil production. However, with a lower solvent injection flow it 

was possible optimize the process with very satisfactory results. 

 

Keywords: Solvent injection, steam injection, heavy oil, miscible methods and computation 

simulation. 
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1 Introdução  

No contexto energético mundial, segundo análise estatística da energia mundial 

realizada pela BP Statistical Review of World Energy e divulgada em junho de 2017, apesar 

de ter diminuído o ritmo de crescimento nos últimos anos, o consumo de petróleo no mundo 

não para de crescer. Nesse sentido, novas tecnologias de produção são cada vez mais 

requeridas para o desenvolvimento econômico de reservatórios de óleo pesado. Somadas 

todas as reservas de petróleo do mundo, o óleo pesado, o óleo ultra pesado e o betume chegam 

a cerca de 70% dos recursos petrolíferos, que oscilam entre 9 e 13 trilhões de barris (Taylor et 

al., 2006). 

Deste modo, tornam-se indispensáveis, a pesquisa e o desenvolvimento de métodos 

que possam ser executados contribuindo para o aumento da extração de petróleo, ou seja, para 

o incremento do percentual de óleo recuperado. 

No Brasil, as pesquisas e o desenvolvimento de métodos são de grande relevância para 

reservatórios terrestres localizados no Brasil. Regiões como o Espírito Santo, Bahia, Alagoas, 

Rio Grande do Norte e Ceará possuem grandes volumes de óleo pesado de alta viscosidade e, 

nestes estados, a recuperação secundária pode ser melhorada (Moreira, 2006).   

De um modo geral, os métodos de recuperação estudados são os métodos 

convencionais de recuperação: injeção de gás ou de água; e os métodos especiais de 

recuperação (melhorados e aprimorados) que são os métodos químicos, os métodos miscíveis, 

os métodos térmicos, entre outros.  

Os métodos convencionais utilizados apresentam uma certa desvantagem, obtendo 

baixas eficiências de deslocamento e, consequentemente, baixas recuperações quando o fluido 

injetado não consegue retirar o óleo para fora dos poros da rocha devido as altas tensões 

interfaciais. 

O intuito da recuperação térmica é aquecer o reservatório e o óleo nele contido para 

aumentar a sua recuperação. Sendo assim, os métodos térmicos ocupam uma posição de 
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destaque entre os métodos de recuperação avançada de petróleo devido a sua grande 

aplicabilidade em reservatórios de óleos pesados, de alta viscosidade.  

A injeção de vapor é um dos métodos de recuperação avançada, classificada como 

térmicos. O vapor injetado aquece os fluidos no reservatório, reduzindo a sua viscosidade 

aumentando assim a sua mobilidade. 

A injeção de solvente é um método miscível que é caracterizado pela ausência de 

interface entre os fluidos deslocante e deslocado. A importância desse processo está 

relacionada com a sua habilidade em reduzir as forças capilares e interfaciais que, do 

contrário, causariam a retenção do óleo no reservatório. Os métodos miscíveis se ocupam da 

injeção de fluidos que venham a se tornar ou que sejam miscíveis com o óleo do reservatório, 

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

fluido injetado (Thomas, 2001). 

Um dos principais fatores para o sucesso econômico do uso de um determinado tipo de 

solvente, adequado para uma determinada aplicação nos métodos de recuperação avançada de 

petróleo, é minimizar a quantidade de solvente injetado, visto que, os solventes são 

hidrocarbonetos que têm um custo elevado no mercado.  

O objetivo principal deste trabalho é aplicar o processo da injeção de vapor alternada 

com solvente, em um modelo de reservatório homogêneo, que contenha como características 

principais do reservatório as da região do Nordeste brasileiro, para verificar a otimização do 

método, minimizando a quantidade de solvente injetado e aumentando a rentabilidade do 

processo.  

Através de um estudo numérico é analisada a influência de alguns parâmetros 

operacionais, tais como: vazão de injeção do solvente, vazão de injeção do vapor, qualidade 

do vapor injetado, tipo de solvente injetado, espaçamento entre os poços injetor e produtor e o 

tempo de alternância entre a injeção do vapor e o solvente. 

Essa dissertação é composta por 7 capítulos, sendo esta introdução referente ao 

Capítulo I. No Capítulo II serão apresentados os Aspectos Teóricos, com os conceitos que 
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auxiliam na compreensão deste trabalho. O Capítulo III apresenta o estado da arte onde se 

encontram alguns trabalhos e pesquisas relacionados com o tema abordado. O Capítulo IV 

expõe os aspectos relacionados à ferramenta computacional utilizada, a modelagem dos 

fluidos, o modelo proposto para reservatório e a metodologia de trabalho. O Capítulo V 

apresenta os Resultados e Discussões obtidos no trabalho. O Capítulo VI aborda as 

conclusões e as recomendações para trabalhos posteriores.  

Finalizando, no Capítulo VII são listadas as referências bibliográficas utilizados neste 

trabalho. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Aspectos teóricos 
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2 Aspectos teóricos 

 Neste capítulo são abordados conceitos fundamentais para um bom entendimento do 

processo de recuperação avançada de óleo com injeção de vapor e solvente. Além disso, são 

introduzidos conceitos que delineiam o planejamento de experimentos importantes para a 

compreensão de parte deste trabalho.  

2.1 Métodos de Recuperação de Petróleo 

No início da vida produtiva, o reservatório consegue produzir através da energia 

primária, proveniente da energia natural causada pela resistência encontrada para os fluidos 

escoarem em direção aos poços produtores. Com o passar do tempo, essa energia é dissipada 

juntamente com os fluidos em direção ao poço produtor, promovendo um decréscimo na 

pressão e consequentemente queda da produção. Esse processo é conhecido como mecanismo 

de produção primária (Praxedes, 2013). 

Os métodos de recuperação surgiram da necessidade de se obter uma produção maior 

do que a obtida na recuperação primária. Eles podem ser classificados em Métodos 

convencionais de recuperação e Métodos especiais de recuperação (Praxedes, 2013). 

Nos métodos de convencionais de recuperação, a injeção de fluidos em um reservatório 

é fundamentada em mecanismos puramente mecânicos. Tem como finalidade fornecer 

pressões suficientes para desalojar o óleo para fora dos poros da rocha-reservatório e ao 

mesmo tempo ir ocupando o espaço deixado pelo fluido produzido. No entanto, uma parcela 

de óleo chamada de óleo residual fica retida nos poros da zona invadida pelos fluidos devido 

ao efeito da capilaridade (Nascimento, 2012). 

O emprego dos métodos especiais de recuperação é utilizado para operar nos pontos 

onde o processo convencional não alcançou as taxas de recuperação almejadas (Rosa, 2006). 

A alta viscosidade do óleo do reservatório e elevadas tensões interfaciais entre o fluido 

injetado e o óleo presente no reservatório implica em baixas recuperações resultantes de um 

processo convencional de injeção de fluidos (Rosa et al, 2006). 
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Quando a viscosidade do fluido injetado é muito menor do que o óleo a ser deslocado, o 

primeiro se move muito mais facilmente através dos canais porosos, encontrando caminhos 

preferenciais e se dirigindo rapidamente para os poços de produção. Portanto, o óleo fica 

retido devido à ineficiência da propagação do fluido injetado no reservatório, e como 

consequência, grandes volumes de rocha ficam com óleo, pois o deslocamento não se 

processou (Rosa et al, 2006). 

Para o caso de elevadas tensões interfaciais, a capacidade do fluido injetado de desalojar 

o óleo para fora dos poros da rocha é muito reduzida, deixando saturações residuais de óleo 

bastante altas nas regiões que já tiveram contato com o fluido deslocante (Praxedes, 2013). 

Para melhorar a eficiência de recuperação de óleo e recuperar uma parte adicional de 

óleo remanescente utilizam-se os métodos especiais de recuperação. A Figura 2.1 apresenta 

esquematicamente os principais métodos especiais de recuperação e os mecanismos usados na 

recuperação de óleo. 

Figura 2.1 - Métodos especiais de recuperação 

 

Fonte: Adaptado de Nascimento, 2012. 
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  A escolha do método a ser utilizado é determinada pelas características do 

reservatório, da rocha, do fluido e da viabilidade econômica do reservatório. 

No presente trabalho serão abordados os métodos miscíveis e térmicos (injeção de 

vapor), os quais estão envolvidos no processo em estudo.   

2.2 Métodos Miscíveis para Recuperação de Óleo 

Ao longo do tempo a produção de petróleo em um reservatório vai diminuindo, não só 

pela redução do volume de óleo no reservatório e pela queda de pressão, mas também pela 

mudança gradual das propriedades físico-químicas do óleo, por exemplo, viscosidade e 

densidade. Esta mudança dificulta o escoamento do óleo através do reservatório até o poço 

produtor e sua produção se torna cada vez mais difícil e de alto custo. Para isto, em alguns 

casos, o reservatório pode até ser considerado inviável, mesmo contendo ainda 70% do óleo 

original (Lima, 2011). 

A partir deste problema é que surge a necessidade do desenvolvimento de tecnologias 

que permitam melhorar o escoamento e reduzir os custos de operação para assim viabilizar a 

produção de óleo no reservatório. 

 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 em reduzir as forças capilares e interfaciais que, do contrário, causaria a 

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

chamada de miscibilidade (Rosa et al., 2006). 

 Dois ou mais fluidos são ditos miscíveis quando ao serem misturados em qualquer 

proporção formarem um sistema homogêneo, ou seja, uma única fase. Água e álcool etílico 

são exemplos dessa miscibilidade (Rosa et al., 2006). A ausência da tensão interfacial, no 

caso particular de recuperação de óleo, elimina a saturação residual de óleo, proporcionando 

uma alta eficiência de deslocamento nas amostras do reservatório em contato com o fluido 

deslocante (Galvão, 2008). 
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 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 forma, o óleo será totalmente deslocado para fora da área que for contatada pelo fluido 

injetado (Gren, 1998).  

Os fluidos deslocantes mais utilizados são: hidrocarbonetos solventes, CO2, gases de 

combustão e nitrogênio. 

Esses métodos podem ser convenientemente classificados como Miscível ao Primeiro 

Contato (MPC) ou Miscível a Múltiplos Contato (MMC), dependendo da maneira como a 

miscibilidade é desenvolvida. Nos processos MMC, por exemplo, o óleo e o solvente injetado 

não são miscíveis no primeiro contato em condições de reservatório. De fato, o processo 

depende de modificações na composição do óleo ou do solvente injetado, de tal sorte que os 

fluidos vão se tornando miscíveis à medida que o solvente se move no reservatório (Galvão, 

2008). 

Para o caso da utilização deste processo depois do método de injeção de água, o 

solvente injetado somente entrará em contato com óleo residual após deslocar uma quantidade 

suficiente da fase água, então óleo e solvente formarão uma mistura de única fase e se 

deslocarão. A mistura de solvente e óleo que possuir maior viscosidade que o solvente puro, 

consegue deslocar a água de forma mais eficiente (Galvão, 2008). 

Na prática, solvente que são miscíveis com o óleo bruto são mais caros que água ou gás, 

portanto a quantidade de solvente injetado pode ser relativamente pequena por razões 

econômicas. Por esta razão, uma injeção primária de solvente pode ser seguida por um grande 

volume de um fluido menos caro, como mostra a Figura 2.2. Idealmente, esta injeção 

secundária deve ser miscível com a injeção primária, melhorando então a eficiência de 

deslocamento (Gren, 1998). 
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Figura 2.2 - Miscibilidade entre a injeção primária e secundária 

 

Fonte: Galvão, 2008. 

2.3 Métodos Térmicos para Recuperação de Petróleo 

Os métodos térmicos de recuperação são os mais utilizados na extração dos óleos 

pesados. Esses métodos têm como finalidade aumentar a temperatura média do reservatório, 

consequentemente, reduzindo a viscosidade do óleo e melhorando sua mobilidade no meio 

poroso (Araújo, 2015). 

Os métodos térmicos se dividem em injeção de fluidos quentes (água quente ou vapor 

d’água) e geração de calor dentro do reservatório (combustão in situ). Na injeção de fluidos 

quentes, o calor é gerado na superfície e em seguida é transportado para o interior da 

formação. Geralmente o fluido que transporta o calor é a água que pode ser injetada na forma 

de vapor, ou a uma temperatura elevada ainda no estado líquido (Rosa et al, 2006). 

Na prática, observa-se que, a taxa de melhoria da viscosidade devido aquecimento é 

maior no início dos aumentos de temperatura, pois após atingir-se certa temperatura se ganha 

muito pouco na redução da viscosidade. Pode-se perceber também que, as maiores reduções 

de viscosidade são experimentadas em óleos de ºAPI mais baixo (e geralmente mais viscosos) 

do que em óleos de alto ºAPI (Rosa et al, 2006). 

A Figura 2.3 mostra a sensibilidade da viscosidade com a temperatura para três tipos de 

óleos na condição de 100ºF (37,8 ºC) (Barillas, 2005).  
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Figura 2.3 - comportamento do óleo - Viscosidade versus Temperatura 

 

Fonte: Adaptado de Barillas, 2005. 

A aplicação desses processos térmicos também tem como finalidade minimizar o ritmo 

da queda de pressão do reservatório, uma vez que os fluidos e a rocha aquecidos se 

expandem, provendo energia adicional para a expulsão de fluidos do reservatório. 

Adicionalmente, o calor transferido acarreta a vaporização das frações mais leves do óleo 

contido no meio poroso, que em contato com as regiões mais fria da formação se condensa, 

formando um solvente ou banco miscível à frente da zona de vapor (Rodrigues, 2012). 

Pesquisas recentes têm trazido avanços e contribuindo para o desenvolvimento de 

novos métodos de recuperação, tais como: drenagem gravitacional de óleo assistida por vapor 

(SAGD), drenagem gravitacional de óleo assistida por vapor e solvente (ES-SAGD), extração 

com solvente VAPEX e a injeção alternada de vapor e solvente (SAS) (Praxedes, 2013).  
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O processo SAS, em estudo neste trabalho, possui configuração semelhante ao ES-

SAGD, entretanto o solvente não será injetado continuamente com o vapor, e sim, em 

períodos alternados. 

Os principais métodos térmicos que utilizam a injeção de vapor são descritos a seguir. 

2.3.1 Injeção contínua de vapor 

A injeção continua de vapor consiste em injetar o vapor em poço central com o 

objetivo de deslocar o óleo na direção dos poços produtores. O calor proveniente do vapor 

injetado reduz a viscosidade do óleo, que é drenado do poço injetor para o poço produtor 

(Farouq, 2003). 

O vapor usado nas técnicas de injeção é produzido por um equipamento chamado de 

Gerador de vapor (GV) que funciona com uma pressão superior à atmosférica, produzindo 

vapor a partir da energia térmica de uma fonte qualquer. Nela existem vários equipamentos 

que são usados para obter um maior rendimento térmico e com maior segurança. Para 

produção desse vapor, faz-se necessário o consumo significativo de água tratada e 

praticamente isenta da concentração de sais e outros agentes (Teixeira et al, 2014).  

Segundo (Gabardo, 2007) o uso de vapor em campos no Ceará (Fazenda Belém) e no 

Rio Grande do Norte (Alto do Rodrigues), é realizado com o emprego da água produzida do 

próprio processo como alternativa como fonte de fornecimento da água, o que torna o 

processo mais vulnerável a presença de sais na água.  

A água fornecida para esses GVs deve passar por diversos tratamentos antes de virar 

vapor, principalmente considerando o risco de salinidade associado. Esse processo de tratar 

a água é de extrema importância para a qualidade do vapor (Titulo), que por sua vez ira 

influenciar na recuperação do óleo ultraviscoso. De nada adianta a instalação de um 

equipamento ultramoderno, com todos os acessórios disponíveis e automatizados se não é 

levada em consideração a qualidade da água e o tratamento químico aplicado (Trovati, 

2012). 
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A Figura 2.4 ilustra o processo de injeção contínua de vapor. 

Figura 2.4 - Injeção contínua de vapor 

 

Fonte: Green e Willhite, 1998 

Na injeção contínua uma zona de vapor com temperatura aproximadamente igual à do 

vapor injetado se forma em torno do poço injetor, a qual se expande com a contínua injeção. 

Na frente da zona de vapor forma-se uma zona de água condensada, através da qual a 

temperatura vai diminuindo em direção ao interior do reservatório. Na zona invadida pelo 

vapor a redução da saturação de óleo é máxima devido à diminuição da viscosidade à 

dilatação do óleo e à contração do volume poroso. A quantidade de calor recebida e retida 

pela formação determina a resposta ao processo de injeção de vapor (Rosa et al., 2006). 

A aplicação da injeção contínua de vapor é mais viável em reservatórios espessos, pois 

minimiza as perdas de calor para as camadas sub e sobrejacentes. Reservatórios muito 

profundos são antieconômicos para a injeção contínua pelo fato de requerer elevadas 

temperaturas, devido às perdas de calor no poço. Também, o calor latente é melhor liberado 
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a pressões mais baixas, logo mais calor pode ser transportado por unidade de massa de vapor 

injetado em reservatórios rasos (Praxedes, 2013). 

A permeabilidade neste processo deve ser alta, afim de permitir ao óleo viscoso fluir 

mais livremente, influenciando na vazão de injeção de vapor (Rosa et al, 2006). 

A presença de poços injetores e produtores permitem que uma grande área dentro do 

reservatório seja abrangida, favorecendo o fator de recuperação de óleo que pode atingir 

50% ou mais (Rosa et al, 2006). 

2.3.2 Injeção cíclica de vapor 

A injeção cíclica de vapor é empregada para melhorar a recuperação de reservatórios 

de óleos viscosos. Trata-se de uma técnica de estimulação que ajuda a energia natural do 

reservatório a expulsar o óleo, por meio da redução de viscosidade e efeitos de limpeza ao 

redor do poço (Nascimento, 2012). 

A injeção cíclica de vapor consiste de períodos de injeção, de espera e de produção. 

Ou seja, a injenção de um determinado volume de vapor dentro do poço produtor é seguida 

por um período de espera para que o calor injetado se distribua a uma maior parte do 

reservatório e, por fim, o poço retorna a produção até que o ciclo seja repetido. Todas as fases 

do ciclo podem sofrer variação para minimizar os custos do processo (Rosa et al., 2006). 

Diferentemente da injeção contínua de vapor, na cíclica todas as etapas se realizam 

num mesmo poço. 

A repetição do ciclo se dá depois de um determinado período de tempo enquanto seja 

rentável economicamente. À medida que o número de ciclos aumenta, a eficiência deste 

processo diminui (Farouq Ali, 2002).  

A redução da produtividade dos ciclos representada na Figura 2.5 pode ser causada 

dentre outros fatores, principalmente, pela depleção do reservatório, excessiva produção 
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inicial de água, perda de calor em função da maior área aquecida e o aumento na saturação de 

água ao redor dos poços (Queiroz, 2006). 

Figura 2.5 - Vazão de óleo na injeção cíclica de vapor 

 

Fonte: Queiroz, 2006. 

 Apesar de apresentar fator de recuperação menor do que o alcançado no processo de 

injeção contínua de vapor, a injeção cíclica consegue maior produção de óleo durante o 

período de produção, tendo como principal vantagem a antecipação da produção. 

2.3.3 Drenagem gravitacional de óleo assistida por vapor (SAGD) 

O processo de drenagem gravitacional assistida por vapor (SAGD), introduzido por 

Roger Butler em 1981, é similar à injeção de vapor convencional, porém utiliza poços 

horizontais tanto para injetar como para produzir. Este método envolve dois poços horizontais 

paralelos, um acima do outro e distantes alguns metros entre si; um produtor na base do 

reservatório e um injetor de vapor no topo do reservatório. O vapor injetado de forma 

contínua no poço superior tende a subir formando a câmara de vapor e consequentemente 

entrando em contato com uma grande área do reservatório devido à extensão dos poços 
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horizontais, enquanto que o vapor condensado e o óleo aquecido tendem a descer, isto é, 

escoar na interface vapor-óleo da câmara sendo direcionados para o poço produtor devido à 

força gravitacional (Barillas, 2005) 

A Figura 2.6 ilustra o mecanismo do processo SAGD. 

Figura 2.6 - Processo SAGD 

 

Fonte: Butler, 1991 (adaptado) 

A câmara de vapor formada pela injeção contínua cresce para cima e para os arredores. 

A temperatura dentro da câmara torna-se igual à temperatura do vapor injetado. Após a 

condensação do vapor com o óleo frio na interface da câmara, o calor é transferido ao óleo. 

Então, o óleo aquecido e a água condensada drenam por gravidade até o poço produtor 

localizado abaixo do injetor. Estudos apresentados na literatura indicam que esse método pode 

proporcionar um fator de recuperação de até 70 % na área de influência dos poços (Barillas, 

2005). 

O processo de drenagem gravitacional assistido com injeção de vapor é eficaz na 

recuperação de óleo pesado e betume em reservatórios não muito espessos, porém as perdas 

de calor da câmara de vapor são elevadas. Uma vez que uma grande quantidade de vapor é 

utilizada, por unidade de volume de óleo produzido, implicando assim em uma combustão 

elevada de gás natural e também em grandes quantidades de dióxido de carbono emitido por 
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volume de óleo produzido. Portanto, aditivo como o solvente pode ser injetado junto com o 

vapor com o intuito de melhorar as taxas de produção de petróleo ou pelo menos manter o 

fator de recuperação do SAGD, além de reduzir o impacto ambiental (Gates I.D., 2010). 

2.3.4 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 óleo pesados e/ou betuminosos (Nasr e Ayodele, 2005). 

Este método foi desenvolvido em 2003 por Nars et al., com a finalidade de melhorar a 

eficiência energética e com isto obter altas produções de óleo e baixas vazões de vapor/óleo. 

O conceito básico do processo ES-SAGD é apresentado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Ilustração esquemática do processo ES-SAGD (a) seção vertical e (b) seção vertical 

transversal 

 

Fontes: (a) Naveira, 2007 (b) Moreira, 2006. 

Conforme representado na Figura 2.7, o solvente combinado com o vapor entra no 

reservatório, fluindo através das correntes de convecção que mantêm o fluido injetado em 

circulação, a partir do poço injetor para as bordas da câmara onde tende a se acumular e 

condensar e, em seguida, dissolve-se no óleo pesado ou betume sendo assim transportado para 

o óleo tanto pela difusão quanto pela dispersão. 

O ES-SAGD possui uma temperatura menor que à do SAGD devido à concentração de 

solvente nas bordas da câmara de vapor que consequentemente aumenta a eficiência térmica 

do processo. As perdas de calor são reduzidas no processo ES-SAGD em comparação com o 

SAGD. O impacto da redução de sobre a redução da viscosidade da fase óleo é compensada 

pela adição de solvente (Gates I. A., 2010). 

2.3.5 Injeção alternada de vapor e solvente (SAS) 

A principal ideia do Steam Alternating Solvent (SAS) é diminuir uma grande quantidade 

de injeção de vapor no processo SAGD através da injeção de solvente, reconhecendo que o 

solvente pode ser reciclado proveniente da produção com o óleo. A configuração dos poços 

no processo SAS é a mesma que no processo SAGD, que é um poço produtor horizontal e um 

injetor horizontal paralelo acima dele (Zhao, 2005). 
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De acordo com Zhao (2005), o processo consiste das seguintes etapas:  

a) Injetar vapor puro como no processo SAGD para aquecimento inicial do 

reservatório;  

b) Interromper a injeção de vapor e iniciar a injeção de solvente quando a perda de 

calor para as camadas sobrejacentes se torna significativa, o que ocorre à medida 

que a câmara de vapor cresce até o topo do reservatório;  

c) Parar a injeção de solvente e iniciar a injeção de vapor quando a temperatura da 

câmara for reduzida;  

d) Repetir o ciclo de injeção de vapor e injeção de solvente até que ele não seja 

mais econômico; e,  

e) Incluir uma fase de resfriamento no final para recuperar o solvente ainda 

presente no reservatório.  

O padrão de injeção do SAS é ilustrado esquematicamente na Figura 2.8. 

Figura 2.8 - Esboço de injeção no Processo SAS 

 

Fonte: Zhao, 2005 (adaptado). 
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No processo SAS, a temperatura operacional geral é menor do que no processo SAGD. 

A viscosidade do óleo é maior na condição de temperatura mais baixa. No entanto, o efeito de 

baixa temperatura na viscosidade do óleo é parcialmente compensado pela dissolução do 

solvente no óleo. A temperatura do ponto de condensação do solvente de injeção deve estar 

entre a temperatura inicial do reservatório e a temperatura do vapor. Outro efeito que espera-

se alcançar no processo SAS é que através da alternância de vapor e injeção de solvente, a 

distribuição de vapor e gases dentro da câmara é perturbada para melhorar a mistura de 

solvente-óleo. Portanto, a área interfacial entre solvente e óleo poderia ser aumentada. O 

esforço deve ser o aumento da transferência de calor e massa no limite da câmara (Zhao, 

2005).  

2.4 Planejamento e otimização de experimentos 

O planejamento de experimentos é uma metodologia utilizada para se montar e 

organizar um experimento, definindo quais são seus principais fatores e os níveis de 

regulagens, a fim de avaliar como esses fatores influenciam no processo em estudo, tornando-

se uma técnica de extrema importância em diversas áreas da indústria, inclusive na simulação 

numérica computacional. Seu correto emprego permite identificar conjuntamente o 

comportamento de diversos fatores e como podem estar influenciando os resultados, podendo 

reduzir os custos financeiros e o tempo (Camargo et al., 2009). 

2.4.1  Planejamento fatorial completo 

 O planejamento fatorial tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e tecnológicas e 

é classificado como um método do tipo simultâneo, onde as variáveis de interesse, que 

realmente apresentam influências significativas na resposta, são avaliadas ao mesmo tempo. 

 Para realizar um planejamento fatorial, escolhem-se as variáveis a serem estudadas e 

efetuam-se experimentos em diferentes níveis destes fatores. Em seguida, são realizados 

experimentos para todas as combinações possíveis dos níveis selecionados (Benício Neto et 

al., 2003).  

http://www.chemkeys.com/bra/md/peeo_6/mdoeq_1/mdpf_3/mdpf_3.htm
http://www.chemkeys.com/bra/md/peeo_6/mdoeq_1/mdpf_3/mdpf_3.htm
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 Para obter o número total das possíveis combinações utiliza-se o princípio 

fundamental da contagem, isto é, se houver 𝑛1 níveis do fator 1, 𝑛2 do fator 2, ..., e 𝑛𝑖 do fator 

i, o planejamento será um fatorial  do tipo 𝑛1 ∙ 𝑛2 ∙ … ∙ 𝑛𝑖.   

 Para estudar o efeito de qualquer fator sobre a resposta é preciso trabalhar e observar o 

resultado da variação desse mesmo fator. Isso implica na realização de ensaios em pelo menos 

dois níveis desse fator (Benício Neto et al., 2003). 

 De um modo geral, o planejamento fatorial pode ser representado por 𝑛𝛼, onde "" é o 

número de fatores e "n" é o número de níveis escolhidos. Além disso, os planejamentos 

fatoriais do tipo 2𝛼 são os mais comuns. Um dos aspectos favoráveis deste tipo de 

planejamento é a realização de poucos experimentos (Chemkeys, 2008).  

 Podem existir planejamentos fatoriais nos quais seja interessante explorar uma ou mais 

variáveis com números de níveis diferentes das demais. Desta forma a representação do 

fatorial passa a ser, por exemplo, 2𝛼 ∙ 3𝛽 ∙ 5𝛾, isto é, 2, 3 e 5 são níveis para as variáveis α, β e 

γ, respectivamente (Chemkeys, 2008). 

 Nas simulações computacionais, as réplicas são desnecessárias devido à obtenção dos 

resultados serem os mesmos para quantas repetições forem realizadas. 

2.4.1.1 Delineamento de composto central 

O delineamento de composto central em geral é formado por três partes: primeiro um 

planejamento fatorial 2
k
 (ou de um planejamento fracionário); segundo, pontos axiais ou 

estrela (2k); por fim, um total de nc pontos centrais. Os pontos centrais fornecem uma 

estimativa de erro puro e informam sobre a existência ou não, da curvatura do sistema sob 

estudo. Os pontos axiais são colocados a uma distância α do centro de delineamento (Lima; 

Bueno Filho, 2001). 

A Figura 2.9 mostra um delineamento de composto central com dois fatores (k=2), 

com os níveis codificados em -1 e 1. Os pontos axiais tem coordenadas (1.414,0), (-1,414,0), 

(0,1,414) e (0,-1,414); e ponto central, (0,0). 
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Figura 2.9 - Delineamento de composto central com 2 fatores 

 

Fonte: Adaptado de Calado e Montgomery, 2003. 

Sendo assim, a estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação 

de dados, porém, a atividade estatística não é analisar ou interpretar dados, e sim o 

planejamento dos experimentos em que esses dados devem ser obtidos. Então, no 

planejamento qualquer experimento ou sistema em estudo deve seguir normalmente uma 

sequencia de objetivos com suas respectivas técnicas (Araújo, 2012). 

 Para as análises estatísticas, já se tem disponível no mercado diferentes programas que 

permitem o cálculo dos efeitos e das interações entre duas ou três variáveis, sendo possível 

fazer cálculos estatísticos, gráficos e procedimentos para manipular experimentos com o 

intuito de analisar dados e respostas obtidas (Araújo, 2012). 

Uma melhor visualização da significância estatística pode ser realizada usando o 

diagrama de Pareto e o método de superfície de resposta que serão descritas a seguir. 

2.4.2 Método de superfície de resposta 

 Este método é classificado como um método simultâneo, sendo, em geral, utilizado na 

etapa de otimização propriamente dita. Sua aplicação permite selecionar a combinação de 

níveis ótimos na obtenção da melhor resposta para uma dada situação (Barros Neto, 2003). 
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 No método das análises de superfície de resposta são realizados planejamentos 

fatoriais, cujos resultados são ajustados a modelos matemáticos. Estas etapas, conhecidas 

como etapas de deslocamento e modelagem, são repetidas várias vezes, mapeando a 

superfície de respostas obtidas na direção da região de ponto ótimo desejado. A modelagem 

normalmente é feita ajustando-se os modelos mais simples, como o linear e o quadrático. Por 

sua vez, o planejamento fatorial executado geralmente constitui-se de um número pequeno e 

pré-determinado de experimentos, que são determinados através do ajuste conseguido para o 

modelo que foi aplicado na etapa imediatamente anterior. Outro detalhe importante é o uso 

das variáveis em sua forma escalonada, de forma que suas grandezas não interfiram no 

desenvolvimento do processo de otimização (Lima, 2013).  

A Figura 2.10 representa um exemplo de uma superfície de resposta, na qual tem 

maior produção de água (WP) para completação no centro e localização também no centro do 

reservatório (parte mais vermelha). 
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Figura 2.10 - Exemplo de superfície de resposta 

 

Fonte: Lima (2013) 

 

2.4.3 Diagrama de Pareto 

 O Diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação 

nas causas que devem ser sanadas. Consiste num gráfico de barras que ordena as influências 

da maior para a menor e permite a localização de problemas vitais e a eliminação de perdas, 

procurando levar a cabo o princípio de Pareto (poucos essenciais, muitos triviais), isto é, há 

muitos problemas sem importância diante de outros mais graves. Sua maior utilidade é a de 

permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, 

possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos (Lima, 2013). 

No Diagrama de Pareto, os efeitos cujos retângulos ultrapassarem à direita da linha 

divisória (𝑝 = 0,05) são estatisticamente significativos ao nível de 95% de confiança em 

relação aos demais, enquanto os efeitos positivos estão associados a um aumento da variável 

resposta, os efeitos negativos indicam que um aumento daquele parâmetro reduz a variável 

resposta considerada (Galvão, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_Pareto
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 A Figura 2.11, mostra um exemplo de um Diagrama de Pareto, em que as maiores 

influências são dadas pelos fatores “T” (linear) e “C/L” (quadrática).  

Figura 2.11 - Exemplo de Diagrama de Pareto 

 

Fonte: Lima (2013) 
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Capítulo III 

Estado da arte 
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3 Estado da arte 

Neste capítulo são elencados alguns trabalhos relacionados ao processo SAGD, ES-

SAGD e ao SAS que foram considerados relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa.  

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. 

Em 1981, Roger Butler desenvolveu a teoria da drenagem de óleo por diferencial 

gravitacional com injeção contínua de vapor (SAGD), para reservatórios com alta viscosidade 

e pouca injetividade que necessitavam de uma maior eficiência de recuperação de óleo. 

Os primeiros estudos relacionados ao processo SAGD (Butler, 1985) ocorram em 

campo localizado na Undergrouund Test Facility (UTF), em Fort Mc Murray, Alberta, 

Canadá, no ano de 1985. Os resultados iniciais foram positivos e a tecnologia foi 

implementada em campos de petróleo ultra pesados no Canadá e na Venezuela. Entretanto, 

surgiu uma preocupação ambiental devida o método necessitar de uma grande quantidade de 

água, facilidades para tratamento da mesma e ainda requerer gás natural para geração do 

vapor. Por causa disso, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de 

aperfeiçoar este processo.  

Essas pesquisas demonstraram que, a combinação de tecnologias na forma de 

processos híbridos de vapor e solvente oferecia a possibilidade de vazões de recuperação de 

petróleo mais altas, com consumo de água e energia menores do que em outros processos, tais 

como o SAGD. 

Nasr et al. (2002) apresentaram um novo método híbrido, a expansão de solvente 

SAGD (ES-SAGD) após várias experiências abrangentes para melhorar a eficiência do 

processo SAGD e compensar suas desvantagens. O processo ES-SAGD beneficia do uso de 

ambas as vantagens de vapor e solvente em conjunto na redução da viscosidade do betume. O 
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vapor conduz o calor ao reservatório e, portanto, reduz a viscosidade do óleo, ao mesmo 

tempo que a solubilidade do solvente no betume em torno das bordas da câmara de vapor 

resulta em mais redução da viscosidade do óleo. Uma pequena quantidade de solvente é 

coinjetado com vapor em uma fase de vapor para construir uma câmara de vapor dentro do 

reservatório. Em seguida, vapor e solvente são condensados nas bordas da câmara devido ao 

contato com betume frio adjacente. A redução da viscosidade do betume é maior do que no 

processo SAGD nas mesmas condições, o que resulta em uma recuperação de óleo maior e 

mais rápida. Outros privilégios do ES-SAGD sobre o SAGD são a melhoria na relação vapor-

óleo produzido, menor quantidade de consumo de água e menores emissões de gases do efeito 

estufa. 

Em 2005, Zhao et al., realizaram experimentos de laboratório 2-D utilizando modelo 

de alta pressão / alta temperatura para avaliar o processo de vapor alternativo de vapor. O 

modelo foi preenchido com amostra de óleo do reservatório de Cold Lake e a mistura de 

metano e propano foi aplicada como solvente em sua experiência. Os resultados revelaram 

que o processo SAS economizou 47% da energia de entrada comparada ao processo SAGD 

pela quantidade igual de óleo drenado, enquanto a taxa média de produção de óleo do 

processo SAS foi menor que a da SAGD. Cerca de 30 gramas de 1093 gramas de solvente 

injetado permaneceram dentro do modelo após o processo. Eles mencionaram que a relação 

vapor-óleo produzido não é o parâmetro adequado para comparar o processo SAS e SAGD, 

pois a injeção de gás estava envolvida em seus experimentos, então eles usaram a entrada de 

energia por unidade de óleo produzido como um parâmetro econômico para comparar os 

processos SAS e SAGD.  

Zhao (2007) realizou estudos de simulação em escala de campo para avaliar o 

desempenho do SAS aplicando as condições do reservatório de Cold Lake. Os resultados da 

simulação mostraram que mais energia pode ser economizada no processo SAS, enquanto a 

taxa de produção do petróleo pode ser maior que a do processo SAGD. Ele sugeriu que o 

comprimento do intervalo de injeção deveria ser otimizado para todas as condições 

específicas do reservatório levando em consideração os problemas econômicos. 

Bagci (2007) realizou estudo de simulação comparativo nos processos SAGD e Steam-

Alternating-Solvent (SAS) em reservatórios fraturados em diferentes intervalos de injeção, 
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pressões de fundo e orientações de fratura. Ele concluiu que o processo SAS apresentou 

melhor desempenho do que o SAGD, no entanto, encontrar a taxa adequada de injeção de 

solvente é necessário. Manter a temperatura do reservatório é importante no processo SAS, 

enquanto o solvente é injetado dentro do reservatório. A orientação da fratura não afetou a 

produção de óleo para os vários períodos de injeção. 

Foram realizados diferentes experimentos para avaliar as vantagens dos processos de 

co-injeção de solventes (SCI) sobre SAGD por vários pesquisadores (Nasr et al., 2002 e 2003; 

Nasr e Ayodele, 2006; Ayodele et al., 2008; Ayodele et al., 2009; Ayodele et al., 2010; 

Mohammadzadeh et al., 2012; Ardali et al., 2011). Esses experimentos de SCI foram 

realizados em condições diferentes de baixas pressões de 60 kPa (Li e Mamora, 2010) para 

pressões médias de 550 kPa (Ardali et al., 2012) e 1500 kPa (Ivory et al., 2008) e ainda 

maiores pressões de 2200 kPa (Zhao et al., 2005) usando diferentes tipos de solventes tão 

leves quanto o propano para os mais pesados, como n-C8, nafta e xileno com diferentes 

concentrações. Os experimentos realizados representaram melhorias, incluindo taxas de 

drenagem mais altas e mais rápidas, menores requisitos de energia e água e emissões 

reduzidas de gases de efeito estufa (GEE) no processo SAS em relação ao SAGD. Além 

dessas experiências, foram realizadas inúmeras simulações numéricas para avaliar o 

desempenho de SAS em uma escala de campo. 

A partir destes resultados foi visto a necessidade de investigar o comportamento da 

injeção alternada de vapor e solvente aplicado a reservatórios com características do nordeste 

brasileiro, analisando o comportamento do reservatório para injeção de três tipos de solvente 

em diferentes intervalos de alternância. Os resultados mostraram que para altas vazões de 

injeção de solvente (C5, C7 e C10) o método não é viável, sendo o resfriamento do reservatório 

durante a injeção do solvente um dos principais entraves para melhor rendimento do método.  
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Capítulo IV 

Materiais e métodos 
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4 Materiais e métodos 

 Este capítulo tem como objetivo descrever o programa utilizado nas simulações, as 

características do reservatório e dos fluidos do modelo base, apresenta ainda os dados de 

entrada para o simulador, os parâmetros operacionais utilizados e a metodologia para o 

desenvolvimento das simulações deste trabalho. 

4.1 Ferramentas computacionais 

Os estudos para realização deste trabalho foram realizados através de modelagens e 

simulações concretizadas em três módulos do programa da CMG (Computer Modelling 

Group), versão 2015.10. São eles: WINPROP (Phase Behavior and Property Program), 

BUILDER (Pre-Processing Applications) e STARS (Steam, Thermal, and Advanced Process 

Reservoir Simulator).  

4.1.1 WINPOP 

A construção do modelo de fluidos presentes no reservatório é feita nesta ferramenta. 

O WINPROP pode ser usado tanto para as condições de reservatório quanto para as condições 

de superfície. Ele utiliza as propriedades de equilíbrio multifásico da equação de estado para 

realizar: caracterização dos componentes, agrupamentos de componentes, ajustes de dados de 

laboratório por meio de regressão, simulação de processos de contato múltiplo, construção de 

diagrama de fases, estudar a miscibilidade, gerar dados PVT para simuladores da CMG, 

dentre outros. 

4.1.2 BUILDER 

 Programa que permite a construção do modelo de reservatório, gerando o arquivo de 

entrada, de extensão *.dat, para o simulador STARS da CMG. Para criar o arquivo de entrada 

utiliza-se: descrição do modelo de reservatório, descrição do modelo de fluido, propriedades 

da rocha (permeabilidade horizontal e vertical, porosidade, entre outros), condições iniciais 
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de operação (temperatura do vapor, vazão máxima de produção de líquidos, entre outros) e 

descrição dos poços. 

4.1.3 STARS 

O STARS foi a ferramenta computacional utilizada para simular os casos estudados 

neste trabalho. 

Este programa computacional é um simulador trifásico de múltiplos componentes que 

foi desenvolvido com o intuito de simular recuperações térmicas de óleo no reservatório, tais 

como: injeção cíclica de vapor, injeção continua de vapor, injeção alternada de vapor e 

solvente, combustão “in situ” entre outros processos que contam com aditivos químicos, 

utilizando uma ampla variedade de modelos de malha e de porosidade, tanto na escala de 

campo quanto na de laboratório. 

Os parâmetros necessários para a entrada de dados do simulador “STARS” são: a 

configuração da malha do reservatório base, as propriedades da rocha, do reservatório e do 

fluido. 

4.2 Modelagem do Reservatório 

Na construção de um modelo de simulação, alguns fatores são relevantes, 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). 

4.2.1 Modelagem da malha e Propriedades da Rocha-Reservatório 

O modelo utilizado refere-se a um reservatório homogêneo com características físicas 

do nordeste brasileiro e com suas dimensões analisadas na forma tridimensional no sistema 

cartesiano. 
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A  Figura 4.1 mostra, além da saturação inicial de óleo, as dimensões do modelo do 

reservatório estudado.  

Figura 4.1 – Modelo do reservatório e saturação inicial de óleo. 

 

Fonte: do autor. 

 O modelo físico foi discretizado em 36.450 blocos, resultando em: 

 27 blocos na direção “i” com 8 blocos de 4,7619 m, 4 blocos de 2,3809 m, 3 blocos de 

1,5873 m, 4 blocos de 2,3809 m e 8 blocos de 4,7619 m.  

 54 blocos na direção “j” com 3 blocos de 20 m, 48 blocos de 10 m e 3 blocos de 20 m. 

 25 blocos na direção “k” com 20 blocos de 1 m (zona de óleo) e 5 blocos de 3 m (zona 

de água). 

A Figura 4.2 mostra uma vista tridimensional do refinamento dos blocos e a disposição 

dos poços no reservatório. 
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Figura 4.2 - Representação do sistema no processo SAS 

 

Fonte: do autor. 

 O reservatório possui dois poços horizontais: um produtor e um injetor. O 

comprimento dos poços é de 480 metros cada, e a distância vertical entre eles é de 5 metros. 

 A Figura 4.3 mostra o mapa de saturação de óleo numa vista frontal dos poços no 

modelo base onde pode-se observar a localização dos mesmos. 
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Figura 4.3 – Mapa de saturação de óleo com vista frontal dos poços produtor e injetor no modelo 

base. 

 

Fonte: do autor. 

O mapa de saturação de óleo apresenta valor máximo de 0,68 nas primeiras camadas 

da zona de óleo (topo do reservatório) e valor mínimo de 0,0001 nas últimas camadas 

referentes a zona de água (base do reservatório). A distância do poço injetor e do produtor em 

relação ao topo do reservatório é de 12 m e 17 m, respectivamente. Observa-se ainda que a 

distância entre o poço produtor e o contato água-óleo é de 3m. 

A Tabela 4.1 contém as propriedades da rocha reservatório utilizada. Esses dados são 

baseados em características de rochas encontradas no nordeste brasileiro. 

Tabela 4.1 – Propriedades da rocha reservatório 

Profundidade do reservatório (m) 200 

Espessura da zona de óleo (m) 20 

Contato água-óleo (m) 220 

Permeabilidade horizontal, Kh (mD) 1000 

Permeabilidade Vertical, Kv (mD) 0,1*Kh 

Porosidade (%) 28 

Temperatura inicial do reservatório (ºC) 38 

Volume de óleo in place (m³std) 178377 

Viscosidade do óleo (cP@38ºC) 732,6 
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Saturação de água contata, Sw (%) 25 

Compressibilidade Efetiva da Rocha (1/Pa) 0,000000505 

Condutividade Térmica da Rocha (J/m*s*K) 1,7 

Condutividade Térmica da Água (J/m*s*K) 0,2 

Condutividade Térmica da Óleo (J/m*s*K) 0,04 

Condutividade Térmica do Gás (J/m*s*K) 0,01 

4.2.2 Condições de Operação 

A 

Tabela 4.2 apresenta as principais condições de operação do modelo base. 

 

Tabela 4.2 – Condições de operação da modelo base. 

Temperatura do vapor (ºC) 287.8 

Temperatura do solvente (ºC) 38 

Título do vapor (%) 50 

Pressão máxima no poço injetor (kPa) 7198.1 

Pressão mínima no poço produtor (kPa) 196.5 

Vazão de injeção de vapor (m³/dia) 100 

Vazão de injeção do solvente (m³/dia) 25 

Vazão máxima de produção de líquido (m³/dia) 3500 

Distância entre o poço injetor e produtor (m) 5 

Comprimento dos poços (m) 480 

4.3 Modelagem dos Fluidos 

Para o presente estudo, foi utilizado um sistema multicomponente de fluido. O modelo 

utilizado corresponde a um óleo com características semelhantes aos que são encontrados 

em alguns reservatórios do nordeste brasileiro. As porcentagens em mol dos componentes 

presentes no fluido do reservatório constam na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 – Porcentagem em mol dos componentes presentes no fluido do reservatório. 

Componente 

Porcentagem em Mol 

(%) (Fluido no 

reservatório) 

Componente 

Porcentagem em 

Mol (%) (Fluido no 

reservatório) 

CO2 0,44 C19 4,02 

N2 0,26 C20 3,61 

C1 9,90 C21 3,43 
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C2 0,17 C22 3,25 

C3 0,26 C23 3,09 

i-C4 0,09 C24 2,93 

n-C4 0,13 C25 2,79 

i-C5 0,03 C26 2,65 

n-C5 0,04 C27 2,52 

C6 0,04 C28 2,39 

C7 0,06 C29 2,27 

C8 0,10 C30 2,16 

C9 0,03 C31 2,05 

C10 0,12 C32 1,95 

C11 0,62 C33 1,85 

C12 0,73 C34 1,76 

C13 1,38 C35 1,67 

C14 2,05 C36 1,58 

C15 2,72 C37 1,51 

C16 1,41 C38 1,43 

C17 2,14 C39 1,36 

C18 1,52 C40+ 25,42 

Os componentes listados na Tabela 4.3 foram agrupados em 7 pseudocomponentes, 

cujas porcentagens em mol constam na Tabela 4.4.  

 Tabela 4.4 – Composição do fluido do reservatório após agrupamento dos 

componentes 

Componente 

Porcentagem em Mol 

(%) (Fluido no 

Reservatório) 

CO2 – N2 0,72 

C1 – C3 10,35 

i-C4 – n-C5  0,32 

C6 – C10 0,38 
C11 – C20 20,26 

C21 – C39 42,55 
C40+ 25,42 

A Figura 4.4 mostra os ajustes entre os dados experimentais (“Exp.”) e os valores 

finais (“Final”), calculados pelo WINPROP, para a viscosidade do óleo. A temperatura de 

referência utilizada foi de 100,4°F e a pressão de saturação calculada para o fluido foi de 

358,7 psia. 
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Figura 4.4 - Viscosidade do óleo versus pressão 

 

Fonte: do autor. 

A Figura 4.5 apresenta os ajustes entre os dados experimentais (“Exp.”) e os valores 

finais (“Final”), calculados pelo WINPROP, para o fator volume-formação do óleo e a razão 

de solubilidade. A temperatura de referência utilizada foi de 100,4°F e a pressão de saturação 

calculada para o fluido foi de 358,7 psia. 

 

 

 

 

 

 

600

700

800

900

1000

1100

1200

0 200 400 600 800 1000 1200

V
is

co
si

d
ad

e 
d

o
 Ó

le
o

 (c
P

) 

Pressão (psia) 

Final Óleo Visc. Exp. Óleo Visc.



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Estado da arte  

Raryson Alexandre Cavalcante  57 

 

Figura 4.5 - Razão de solubilidade e fator volume-formação versus óleo. 

 

Fonte: do autor. 

Observando a Figura 4.4 e a Figura 4.5, percebe-se que houve um bom ajuste entre os 

dados.  

A Figura 4.6, também foi gerada no WINPOP, e apresenta o diagrama pressão versus 

temperatura do modelo de fluido proposto antes e após o agrupamento em 7 

pseudocomponentes. 
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Figura 4.6 - Diagrama pressão versus temperatura do modelo de fluido proposto antes e após o 

agrupamento em pseudocomponentes. 

 

Fonte: do autor. 

A Figura 4.6 mostra os dois envelopes de fase em função da variação da pressão e 

temperatura, é possível verificar que houve sobreposição dos envelopes de fases construídos, 

indicando a semelhança no comportamento entre o modelo com multicomponentes e o 

modelo com 7 pseudocomponentes. 

4.3.1 Curvas de Permeabilidade Relativa 

A Figura 4.7 mostra as curvas de permeabilidade relativa no sistema água-óleo. 
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Figura 4.7 - Curvas de permeabilidade relativa no sistema água-óleo. 

 

Fonte: do autor. 

A Figura 4.8 apresenta as curvas de permeabilidade relativa no sistema líquido-gás.  
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Figura 4.8 - Curvas de permeabilidade relativa no sistema líquido-gás. 

 

Fonte: do autor. 

Tanto a Figura 4.7 quanto a Figura 4.8 foram adotadas como parâmetro de entrada no 

simulador para a construção do modelo base do reservatório. Dessas Figuras conclui-se que a 

saturação de água (saturação de água conata) no modelo base é de 28% e a saturação de óleo 

residual é de 30%. Portanto, o intervalo de mobilidade do óleo para este modelo base de 

reservatório é limitado pelo valor de 72% (saturação inicial de óleo) e 30% (saturação de óleo 

residual). 

4.4 Solvente Injetado 

Neste estudo, será investigado os efeitos de três tipos de solvente injetados 

alternadamente com o vapor. Os solventes C5 e C7 foram escolhidos, considerando a aplicação 

destes em estudos anteriores (Galvão, 2012 e Praxedes 2013), por apresentarem resultados 

satisfatórios na recuperação de óleo, quando injetado ao mesmo tempo com o vapor, daí a 
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necessidade de investigar se na injeção alternada o mesmo ocorreria. Já o solvente C10 foi 

incluído para análise por não apresentar vasta pesquisa a respeito deste solvente e a 

curiosidade em saber os efeitos deste solvente neste processo de recuperação de óleo.  

A injeção do solvente no reservatório ocorrerá na temperatura inicial do reservatório 

que é de 38ºC. A Tabela 4.5 apresenta as principais propriedades dos solventes que foram 

analisados neste estudo. 

Tabela 4.5 - Propriedades dos solventes injetados.  

Solvente Pentano Heptano Decano 

Fórmula C5H12 C7H16 C10H22 

Peso Molecular (g/mol) 72,15 100,21 142,29 

Densidade (20/4) 0,62 0,68 0,73 

Ponto de Ebulição (ºC) 36,1 98,4 174,0 

Ponto de Fusão(ºC) -129,7 -90,5 -29,7 

Fonte: Soares et al (2011). 

4.5 Metodologia de trabalho 

Este trabalho teve início com a pesquisa de temas relacionados ao estudo, incluindo 

injeção contínua de vapor, injeção cíclica de vapor, SAGD, ES-SAGD, SAS, entre outros. Na 

sequência, foi realizada a modelagem de fluidos e do reservatório, para assim, poder realizar 

as primeiras simulações para um período de 20 anos, utilizando como ferramentas os 

programas Winprop, Builder e STARS da CMG nessas etapas iniciais. 

Em seguida, foi realizada a escolha do refinamento do reservatório com finalidade de 

representar os fenômenos que ocorrem no meio poroso. Com o modelo de reservatório 

definido, foi realizado o comparativo do modelo base, com e sem injeção de vapor; e o 

comparativo entre a injeção alternada de vapor e solvente com a injeção alternada de vapor. 

Com a finalidade de aperfeiçoar o processo, foi realizado um estudo dos parâmetros 

operacionais, vazão de injeção de vapor, vazão de injeção de solvente, qualidade de vapor, 

tempo de alternância entre a injeção de vapor e solvente e distancia vertical entre o poço 
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produtor e injetor, através de um planejamento fatorial completo, sendo observada a produção 

acumulada de óleo.  

A partir dos resultados do planejamento experimental resolveu-se aprofundar a 

investigação dos parâmetros operacionais, vazão de injeção de vapor, vazão de injeção de 

solvente e tempo de alternância entre a injeção de vapor e solvente, através de um 

delineamento de composto central (planejamento estrela) em função da produção acumulada 

de óleo. 

Para cada tipo de solvente, o caso que apresentou maior volume de produção de óleo em 

20 anos, foi usado como base numa análise em busca da otimização do processo de injeção 

alternada de vapor e solvente. 

Por fim, foram feitas as conclusões e recomendações para trabalhos futuros a partir da 

análise dos resultados obtidos nesta pesquisa. 

A Figura 4.9 ilustra a sequência das etapas desenvolvidas na metodologia deste 

trabalho. 
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Figura 4.9 - Fluxograma da metodologia de trabalho. 

 

Fonte: do autor. 
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5 Resultados e discussões 

Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos na pesquisa de injeção alternada 

de vapor e solvente. São mostrados os refinamentos realizados para a obtenção do modelo 

base, análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais e a otimização do processo em 

estudo. 

5.1 Análise do Refinamento  

Inicialmente, foi feita uma análise do refinamento da malha, analisando apenas a injeção 

de vapor sem solvente.  

O reservatório possui dimensões de 100m x 600m x 35m, o refinamento foi realizado 

variando os blocos na direção j com o intuito de investigar a influência dos parâmetros nesta 

dimensão e se com o refinamento o efeito da temperatura poderia ter influência nos 

resultados. Para as dimensões i e k os tamanhos dos blocos foram mantidos constantes, sendo 

8x4,76 m 4x2,38 m 3x1,59 m 4x2,38 m 8x4,76 m na direção i e 20x1 m 5x3 m para a direção 

k. Para a direção j em todos os casos estudados, manteve-se as duas extremidades com 3x20 

m, cada, alterando o tamanho dos blocos no tamanho referente ao comprimento dos poços, 

480 m.  

Os seis casos foram simulados utilizando vazão de injeção de vapor de 100 m
3
/dia. A 

Tabela 5.1 mostra o número de blocos, o seu tamanho individual na direção j, o fator de 

recuperação e o tempo de simulação em 20 anos. 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e discussões  

Raryson Alexandre Cavalcante  66 

 

Tabela 5.1 - Os resultados para cada "grid" analisado, com variação na direção j, e com i e k constante. 

Número de blocos  

(i x j x k) 

Tamanho dos blocos em j 

(m) 

Fator de 

Recuperação (20 

anos) % 

Tempo de 

Simulação 

27x30x25 = 20250 3x20 m; 24x20 m; 3x20m 55,42 t1 

27x38x25 = 25650 3x20 m; 32x15 m; 3x20m 55,55 1,28 t1 

27x54x25 = 36450 3x20 m; 48x10 m; 3x20m 55,11 1,98 t1 

27x102x25 = 68850 3x20 m; 96x5 m; 3x20m 55,36 4,85 t1 

27x246x25 = 166050 3x20 m; 240x2 m; 3x20 m 55,60 31,49 t1 

27x486x25 = 328050  3x20 m; 480x1 m; 3x20 m 55,65 163,02 t1 

Legenda: t1 = 1h46min37s 

A partir da Tabela 5.1, foi possível comparar os resultados para cada modelo, em termos 

do fator de recuperação de óleo em 20 anos. Percebe-se que o para o refinamento em j não 

houve influência significativa nos resultados, todos os casos obtiveram fator de recuperação 

em torno de 55%. Ao comparar o modelo menos refinado (20250 blocos) com o mais refinado 

(328050 blocos), há uma diferença de apenas 0,23% do fator de recuperação.  

Embora seja sabido que, quanto maior o refinamento da malha, mais a solução 

numérica do problema se aproxima da solução analítica, a utilização do modelo mais refinado 

acarretaria num elevado tempo de simulação, o que dificultaria a necessidade de realizar 

muitos experimentos. Por essa razão, foi escolhido o modelo intermediário, com 36450 blocos 

para ser o modelo base e ser usado em analises posteriores. 

5.2 Comparação do modelo base com a recuperação primária 

Nesta seção é apresentada uma análise comparativa do comportamento do reservatório 

quando submetido ao processo de injeção alternada de vapor e solvente e com a recuperação 

primária. O intuito é verificar a produção de óleo para os dois sistemas. Na Figura 5.1 podem 

ser observadas as curvas da produção acumulada de óleo (Np) em função do tempo (t), para o 

modelo com injeção alternada de vapor e solvente (injeção de vapor = 100 m
3
STD/dia; 

injeção de solvente = 25 m
3
STD/dia; solvente utilizado: C7; tempo de alternância entre o 

vapor e solvente: 1 ano, iniciando o processo primeiro com a injeção de vapor) e a da 
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recuperação primária. Para o modelo base o valor do Np é o líquido, ou seja, foi retirado do 

Np o volume de óleo resultante do solvente injetado. 

Figura 5.1 - Produção acumulada de óleo do processo de injeção alternada de vapor e solvente com a 

recuperação primária 

  

Fonte: do autor. 

Nesta Figura 5.1, observa-se um incremento na produção acumulada de óleo de 

43.221,63 m
3
STD com injeção alternada de vapor e solvente, quando comparado com a 

recuperação primária do reservatório em 20 anos. Este incremento na produção de óleo, 

mostra que é interessante fazer um estudo mais detalhado sobre o uso de vapor e solvente na 

busca da otimização do processo e de uma maior rentabilidade. 

Já a Figura 5.2, apresenta a vazão de óleo em função do tempo para os casos acima. 
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Figura 5.2 – Vazão de óleo do processo de injeção alternada de vapor e solvente e na recuperação 

primária. 

 

Fonte: do autor. 

Na Figura 5.2, observa-se que a injeção de vapor e solvente no sistema, proporciona um 

incremento na vazão de óleo, quando comparado com a recuperação primaria do reservatório. 

Analisando apenas o sistema com injeção de vapor e solvente, foi possível observar que logo 

após o primeiro período de injeção de vapor, ocorre o pico de produção, antecipando assim a 

produção do reservatório. Com a injeção do solvente, que é injetado na temperatura do 

reservatório (38 ºC), o sistema resfria-se, e com isso ocorre uma diminuição da vazão. A 

partir do novo período de injeção de vapor, o sistema comporta-se de maneira cíclica, sempre 

aumentando a vazão nos períodos de injeção de vapor, e caindo nos períodos de injeção de 

solvente. No primeiro período de injeção, com a alta vazão de produção já é possível verificar 

uma significativa antecipação na produção de óleo.  
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A Figura 5.3 apresenta a temperatura do reservatório em função do tempo para a injeção 

alternada de vapor e solvente e na recuperação primária. 

Figura 5.3 - Temperatura do reservatório no processo de injeção alternada de vapor e solvente e na 

recuperação primária. 

 

Fonte: do autor. 

A Figura 5.3 ajuda a entender o comportamento da temperatura do reservatório ao 

longo dos períodos de alternância entre os métodos. Enquanto na recuperação primária, a 

temperatura permanece constante em 38 ºC (temperatura do reservatório) durante todo o 

período, na injeção alternada de vapor e solvente, no primeiro período de injeção de vapor, o 

reservatório vai aquecendo até que se tenha início a na injeção de solvente e inicie o 

resfriamento do reservatório. A partir da primeira injeção de solvente o reservatório vai 

resfriando, porém não retorna para a temperatura inicial do reservatório. Com a nova injeção 

de vapor o reservatório volta a aquecer e passa a se comportar de maneira cíclica, sempre 

aquecendo e resfriando, durante as injeções de vapor e solvente, respectivamente. 
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A Figura 5.4 mostra o comportamento da pressão média do reservatório em função do 

tempo para a injeção alternada de vapor e solvente e para a recuperação primária. 

Figura 5.4 – Pressão média do reservatório no processo de injeção alternada de vapor e solvente e na 

recuperação primária. 

 

Fonte: do autor. 

A Figura 5.4 mostra um incremento da pressão média do reservatório decorrente da 

injeção alternada de vapor e solvente. Já no caso que se considera apenas a energia natural 

(recuperação primária) do reservatório, observa-se uma depleção da pressão, uma vez que, 

não foi considerado nenhum meio externo no meio poroso que possibilitasse a manutenção ou 

incremento da pressão no reservatório.  

Analisando agora apenas a situação da injeção alternada de vapor e solvente, percebe-se 

uma diminuição natural da pressão no reservatório no início do sistema, principalmente 

ocasionada pelas altas vazões de óleo produzido que ocorrem no primeiro ano de produção. 

Na Lei de Darcy, a vazão é diretamente proporcional a variação de pressão. Com isso, 
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percebe-se que onde a vazão de óleo é mais elevada na Figura 5.2 é justamente no ponto onde 

o decaimento de pressão ocorre de maneira mais acentuado na Figura 5.4.  

Na primeira injeção do solvente, há um incremento na pressão que ocorre devido a 

diminuição da vazão de produção (Lei de Darcy) atrelado ao resfriamento do reservatório. 

 Durante os demais períodos de alternância, o reservatório começa a ter um 

comportamento estabilizado, onde sempre que há injeção de vapor ocorre um incremento da 

pressão (devido a expansão da rocha e dos fluidos provocados pelo aumento de temperatura) e 

durante a injeção do solvente ocorre uma pequena diminuição na pressão, e assim, vai 

continuando ao longo do tempo. E, é justamente nesse período cíclico que ocorre os ciclos da 

vazão de óleo analisados anteriormente (ver Figura 5.2).  

5.3 Análise comparativa entre o modelo com injeção de vapor e solvente e 

o modelo usando apenas injeção de vapor de forma alternada 

Com a finalidade de identificar a eficiência do modelo base com injeção alternada de 

vapor e solvente se fez necessário realizar a simulação considerando apenas a injeção 

alternada de vapor. Isto significa que para esta última situação o modelo ficará durante um 

ano injetando vapor, e após isso, passará um ano sem injetar nada, para então novamente ter 

injeção de vapor, sendo esta uma maneira de verificar o efeito do solvente no modelo. 

O modelo base com injeção de vapor e solvente possui os mesmos parâmetros 

operacionais do modelo presente no tópico anterior, o modelo apenas com injeção de vapor 

também possui os mesmos parâmetros operacionais com exceção de não possuir injeção de 

solvente. A Figura 5.5 mostra a produção acumulada de óleo versus tempo entre os modelos 

com injeção alternada de vapor e solvente e o modelo apenas com injeção de vapor. 
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Figura 5.5 – Produção acumulada versus tempo – comparação entre os modelos com injeção alternada 

de vapor e solvente e apenas injeção alternada de vapor. 

 

Fonte: do autor. 

A partir da Figura 5.5 observa-se que o modelo com injeção alternada de vapor e 

solvente, após o período de 20 anos, proporcionou uma produção acumulada de 50.566,23 

m³STD de óleo e o modelo com injeção alternada apenas de vapor obteve uma produção de 

93.265,36 m³STD de óleo. Para estes casos, o fator de recuperação de óleo é de 28,34% e 

52,28%, respectivamente.  

A princípio, poder-se-ia concluir que o solvente está prejudicando o sistema e o 

recomendado seria apenas manter a injeção alternada de vapor. Porém, é necessário ter 

cautela e investigar quais dos parâmetros operacionais podem estar influenciando o sistema. 

Portanto, neste momento ainda seria muito precipitado concluir que o sistema não possui 

viabilidade técnica, sendo necessário realizar um estudo sobre os parâmetros operacionais em 

busca da otimização do método.  

A análise dos parâmetros operacionais e a otimização do processo de injeção alternada 

de vapor e solvente é apresentada nas próximas seções.     
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5.4 Análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais 

Para verificar se determinados fatores exercem influência no processo de injeção 

alternada de vapor e solvente, foi realizada uma análise da vazão de injeção de vapor, da 

vazão de injeção de solvente, da distância vertical entre os poços, do tempo de alternância de 

injeção de vapor e solvente e a qualidade do vapor, a fim de confirmar se possuem ou não 

influencia na recuperação de petróleo. 

Foi realizado um planejamento fatorial com cinco variáveis de três níveis e uma 

variável com dois níveis (3
4
 x 2), totalizando 162 experimentos do processo de injeção 

alternada de vapor e solvente. Tal planejamento foi realizado para três tipos de solvente 

usados na indústria (C5, C7 e C10), resultando assim em 486 experimentos. 

Os parâmetros utilizados na análise de sensibilidade podem ser observados na  

Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Intervalo dos parâmetros operacionais estudados. 

 Níveis 

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

Vazão de injeção de vapor, Qv 

(m³STD/dia) 
50 100 150 

Vazão de injeção do solvente, Qsolv 

(m³STD/dia) 
10 25 40 

Distância vertical entre poços, Dv (m) 5 10 15 

Tempo de alternância de vapor e 

solvente, t (anos) 
0,5 1 2 

Qualidade do vapor, Xv 0,6 - 0,9 

Para cada tipo de solvente há 162 experimentos conforme mencionado anteriormente, 

logo, os experimentos foram numerados da seguinte forma de acordo com o solvente. 

 Solvente C5: Experimentos 1 – 162 

 Solvente C7: Experimentos 163 – 324 

 Solvente C10: Experimentos 325 – 486 
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A Tabela A. 1, Tabela A.2 e Tabela A.3, presentes no Anexo A, apresentam as 

combinações realizadas para o processo de injeção alternada de vapor e solvente, em cada tipo 

de solvente, para a produção acumulada de óleo em 5, 10, 15 e 20 anos de produção, 

juntamente com o fator de recuperação em 20 anos de produção. Os experimentos estão 

ordenados de forma decrescente em função do percentual de óleo recuperado em 20 anos. 

Os melhores casos de produção de óleo, independentemente do tipo de solvente, foram 

os casos que apresentaram a maior vazão de injeção de vapor (150 m³STD/dia), menor vazão 

de injeção de solvente (10 m³STD/dia), maior distância entre os poços injetor e produtor (15 

m), maior qualidade de vapor (0,9) e menor tempo entre a alternância de vapor e solvente (0,5 

ano). Nestes casos os FR ficaram em 73,58% (C10), 74,52% (C5) e 74,83% (C7). 

Os piores resultados tiveram como parâmetro comum: menor injeção de vapor (50 

m³STD/dia); maior vazão de injeção de solvente (40 m³STD/dia); menor distância vertical 

entre o poço injetor e produtor (5 m); e menor qualidade de vapor (0,6). Houve apenas uma 

diferença quanto ao tempo de alternância, para o C5 e C10 o tempo foi de 0,5 ano, já para o C7 

esse tempo foi de 2 anos. Os resultados mais insatisfatórios foram: 6,56% (C5); 7,36 (C7) e 

9,38% (C10). 

Foi utilizado o diagrama de Pareto para avaliar a significância estatística dos 

parâmetros na função objeto que é o fator de recuperação em 15 anos de produção. 

Na Figura 5.6 é apresentado o diagrama de Pareto do processo de injeção alternada de 

vapor e solvente para a produção acumulada de óleo no período de 15 anos de produção para 

os solventes C5. Os solventes C7 e C10 apresentaram o mesmo comportamento no diagrama de 

Pareto, por isso optou-se por apenas apresentar o diagrama de um tipo de solvente. 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Resultados e discussões  

Raryson Alexandre Cavalcante  75 

 

Figura 5.6 – Diagrama de Pareto da produção acumulada de óleo para 15 anos de produção para o 

solvente C5. 

 

Fonte: do autor. 

A partir da Figura 5.6 percebe-se que todos os parâmetros operacionais analisados 

foram estatisticamente significativos na produção acumulada de óleo, influenciando positiva 

ou negativamente neste. Assim sendo, realizou-se uma análise individual destes parâmetros 

em relação a produção acumulada de óleo, observando que: 

 A vazão de injeção de vapor (Qv) foi o parâmetro que mais contribuiu para o 

incremento da produção acumulada de óleo para os três solventes. Isso ocorre 

porque quanto maior a vazão de injeção de vapor, maior é a quantidade de 

energia injetada. 

 A distância vertical entre poços (Dv) foi o segundo parâmetro de maior 

significância estatística na produção acumulada de óleo. Quanto maior a Dv, 

maior a eficiência de recuperação de óleo, pois permite a formação de uma 

câmara de vapor/solvente maior, promovendo um maior aquecimento e 
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miscibilidade do óleo presente no reservatório, e assim nos casos que se injeta 

muito próximo, o vapor entra mais rapidamente no poço produtor, deixando de 

aquecer mais o reservatório. Em casos onde há pouca injetividade, a literatura, 

Butler (2001), recomenda injetar nas menores distâncias entre poços.  

 A vazão de injeção de solvente (Qsolv) foi o parâmetro que mais contribuiu 

para a diminuição da produção de óleo nos três tipos de solvente. Isto 

demonstra que quanto maior a vazão de injeção de solvente, menor será a 

produção de óleo no reservatório. Grandes vazões de solvente na temperatura 

de 38 ºC, acarreta em uma maior quantidade de massa sendo injetada, e assim, 

acelera o resfriamento do reservatório que fora aquecido anteriormente pelo 

vapor. Com isso, mesmo o sistema podendo ganhar com o efeito da 

miscibilidade, ele perde a eficácia do método térmico. E, também, quando 

houver a próxima injeção do vapor, como o reservatório estará mais frio 

acabará por ser necessário aquece-lo novamente, ou seja, grandes vazões de 

injeção de solvente, ocasiona uma dissipação maior de energia. Sendo assim, 

seria melhor não injetar solvente nas vazões aqui estudas. 

  A qualidade de vapor (Xv) foi o quarto parâmetro mais influente na produção 

de óleo. A qualidade do vapor representa quanto daquela massa de água está 

sob a forma de vapor. Quanto maior essa qualidade melhor para o processo, 

pois se tem a garantia de que o calor está sendo transportado, para o interior do 

reservatório, sob a forma de vapor, aumentando a eficiência do processo.  

 O tempo de alternância entre a injeção de vapor e solvente foi o parâmetro 

menos significativo em relação as outras variáveis. Este parâmetro, em alguns 

casos quando comparado com outros, obteve pouca significância ou até mesmo 

nenhuma significância estatística.   

Através das superfícies de resposta foi analisada a influência das interações entre dois 

parâmetros com a finalidade de identificar a máxima e mínima resposta sobre a produção 

acumulada de óleo, para 15 anos de produção. Os demais parâmetros operacionais foram 

mantidos no ponto intermediário. As superfícies de resposta analisadas são mostradas a 

seguir. 
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A Figura 5.7 apresenta a superfície de resposta da interação entre a vazão de injeção de 

vapor e distância vertical entre os poços injetor e produtor na produção acumulada de óleo em 

15 anos de produção. 

Figura 5.7 - Interação entre a vazão de injeção de vapor (Qv) e a distância vertical entre o poço injetor 

e produtor (Dv), para o solvente C5 em 15 anos de produção. 

  

Fonte: do autor. 

Na Figura 5.7, é possível observar uma região mínima de resposta quando os 

parâmetros se encontram no “nível mínimo” (círculo em destaque na Figura). Entretanto, com 
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o aumento da distância vertical entre os poços, observa-se um incremento na produção de óleo 

decorrente da maior área de drenagem alcançada pelo poço horizontal. 

Na situação oposta (retângulo em destaque na Figura), com o incremento apenas da 

vazão de injeção de vapor também é possível observar um aumento na produção de óleo. 

Fazendo análise por tipo de solvente, percebe-se que o C5, apresenta maior produção de óleo 

para os níveis máximos de vazão de injeção de vapor e distância vertical entre o poço injetor e 

produtor; já o C7 e C10 quando permanecem no nível máximo da vazão de injeção de vapor e a 

distância vertical entre os poços tende ao nível mínimo, a queda na produção acumulada de 

óleo é menos acentuada. 

A Figura 5.8 apresenta a superfície de resposta para a interação entre a vazão de injeção 

de vapor e a qualidade do vapor, para o solvente C5, para a produção acumulada de óleo em 

15 anos de produção. 

Figura 5.8 - Interação entre a vazão de injeção de vapor (Qv) e a qualidade do vapor (Xv), para 

solvente C5 em 15 anos de produção. 

Fonte: do autor. 
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Analisando a Figura 5.8, percebe-se que as superfícies de resposta possuem a mesma 

tendência para os três tipos de solvente. Ocorre um incremento na produção de óleo quando a 

vazão de injeção de vapor tende ao nível máximo (retângulo em destaque na Figura) e mesmo 

variando a qualidade de vapor a resposta não teve grande variação na produção acumulada de 

óleo. 

Isto fica comprovado quando se verifica o nível mínimo da vazão de injeção de vapor 

(círculo em destaque na Figura), a produção de óleo vai ser mínima, e não haverá tanta 

discrepância quando se compara a variação dos níveis na qualidade de vapor na produção 

acumulada de óleo.  

A Figura 5.9 mostra a superfície de resposta na interação entre a vazão de injeção de 

solvente e a distância vertical entre o poço produtor e injetor, para o solvente C5 em 15 anos 

de produção de óleo. 

Figura 5.9 - Interação entre a vazão de injeção de solvente (Qsolv) e a distância vertical entre o poço 

injetor e produtor (Dv), para o solvente C5 em 15 anos de produção. 

Fonte: do autor. 
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 Os melhores casos (retângulo em destaque na Figura 5.9) ocorreram nas situações em 

que o nível era para baixas vazões de injeção de solvente e máximo para distância vertical 

entre os poços injetor e produtor. Uma distância vertical entre os poços maior, permite a 

formação de uma câmara de vapor/solvente maior, promovendo um maior aquecimento e 

miscibilidade do óleo presente no reservatório. 

  A Figura 5.10 apresenta a superfície de resposta analisando os parâmetros 

vazão de injeção de vapor e vazão de injeção de solvente, para o solvente C5, em 15 anos de 

produção. 

Figura 5.10 – Interação entre a qualidade de vapor (Xv) e a distância vertical entre os poços 

injetor e produtor (Dv), para o solvente C5 em 15 anos de produção. 

Fonte: do autor. 
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Na Figura 5.10, observa-se uma região de mínima resposta quando os parâmetros se 

encontram no menor nível (círculo em destaque na figura). Entretanto, com o incremento da 

distância vertical entre o poço injetor e produtor, ocorre um incremento na produção 

acumulada de óleo, decorrente do aumento da maior área de drenagem alcançada pela maior 

distância entre os poços. 

5.5 Análise da vazão de injeção de vapor, vazão de injeção de solvente e 

tempo de alternância entre injeção de vapor e de solvente na produção 

de óleo 

De acordo com os resultados mostrados até aqui, pode-se aferir que uma vazão de 

injeção de solvente elevada apresenta menor produção de óleo. Porém, este estudo ficou 

limitado para o nível mínimo da vazão de injeção de solvente de 10 m³std/dia. Não se sabe se 

uma vazão inferior a 10 m³std/dia conseguiria melhorar os resultados, ou se até mesmo para 

este sistema, se a melhor escolha seria considerar apenas uma injeção intermitente de vapor.  

Os parâmetros operacionais distância vertical entre os poços (Dv) e a qualidade de 

vapor (Xv) foram mantidos constantes em 15 m e 0,6, respectivamente. Optou-se por deixar a 

distância vertical entre os poços em 15 m, pois quando comparada com os outros parâmetros 

na seção anterior, os melhores casos eram obtidos no nível máximo da distância. Já a 

qualidade de vapor quando alterada não apresentava grande discrepância nos resultados; e 

então optou-se por deixar em 0,6 pois é um valor mais próximo do encontrado em campo. 

Optou-se por realizar um novo planejamento experimental utilizando a técnica de 

delineamento de composto central com 5 níveis, totalizando 15 experimentos. Tal 

planejamento foi realizado para três tipos de solvente (C5, C7 e C10), resultando assim em 45 

experimentos. 

Os parâmetros utilizados no estudo dos parâmetros operacionais podem ser observados 

na Tabela 5.3. Desta vez foi considerada a opção de não se injetar solvente dentro do 

planejamento. 
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Tabela 5.3 - Intervalo dos parâmetros estudados. 

 Níveis 

Parâmetros - √𝟑 - 1 0 1 √𝟑 

Vazão de injeção de vapor, Qv (m³STD/dia) 16 50 100 150 184 

Vazão de injeção do solvente, Qsolv (m³STD/dia) 0 6 15 25 31 

Tempo entre alternância de vapor e solvente, t (anos) 0,5 1 2 2,5 4 

 

A Tabela 5.4 apresenta os 15 casos simulados para o solvente C5, distribuídos de forma 

decrescente, em função da produção acumulada de óleo e o do fator de recuperação no 

período de 20 anos. 

Tabela 5.4 - Produção acumulada e fator de recuperação para os casos simulados com o solvente C5. 

Exp Qv Qsolv t Np (m³) FR (%) 

 5 Anos 10 Anos 15 Anos 20 Anos 20 Anos 

14 184 15 2 611.073 95.581 115.401 127.453 71,45 

2 150 6 1 52.387 80.615 106.114 122.068 68,43 

8 150 25 2,5 50.527 82.601 104.640 119.993 67,27 

4 150 25 1 50.868 75.880 101.697 119.862 67,20 

6 150 6 2,5 52.961 86.087 105.855 119.699 67,10 

10 100 15 4 45.288 63.129 86.194 105.128 58,94 

15 100 15 2 40.007 65.886 86.158 102.635 57,54 

9 100 15 0,5 35.549 59.371 80.161 100.180 56,16 

11 100 0 2 28.206 65.989 89.042 99.593 55,83 

12 100 31 2 33.884 60.096 80.716 97.340 54,57 

5 50 6 2,5 22.957 45.860 59.938 73.425 41,16 

1 50 6 1 22.342 42.464 58.041 71.598 40,14 

7 50 25 2,5 17.535 30.242 42.590 55.415 31,07 

3 50 25 1 15.786 29.065 41.319 54.108 30,33 

13 16 15 2 6.252 13.304 18.853 23.539 13,20 

Observa-se nos resultados mostrados na Tabela 5.4 que o caso em que há ausência de 

solvente (experimento 11), não se mostrou o melhor caso. Concluindo assim que no intervalo 

de vazões estudados, a opção de injetar solvente ajuda a melhorar os resultados estudados. O 

experimento 14, foi considerado o caso base para o solvente C5 em estudo posterior. 

A Tabela 5.5 apresenta os 15 casos simulados para o solvente C7, distribuídos de forma 

decrescente, em função da produção acumulada de óleo e o do fator de recuperação no 

período de 20 anos. 
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Tabela 5.5 - Produção acumulada e fator de recuperação para os casos simulados com o solvente C7. 

Exp Qv Qsolv t Np (m³) FR (%) 

 5 Anos 10 Anos 15 Anos 20 Anos 20 Anos 

29 184 15 2 60.140 95.045 114.514 126.897 71,14 

17 150 6 1 53.883 81.694 106.185 121.865 68,32 

21 150 6 2.5 48.848 87.095 106.018 119.883 67,21 

23 150 25 2,5 52.109 83.343 104.151 119.353 66,91 

19 150 25 1 50.082 75.652 101.031 119.025 66,73 

25 100 15 4 48.967 68.522 90.182 107.452 60,24 

30 100 15 2 39.677 66.792 86.084 101.934 57,15 

24 100 15 0.5 36.197 61.119 81.993 101.201 56,73 

26 100 0 2 28.206 65.989 89.042 99.593 55,83 

27 100 31 2 36.876 62.538 81.920 97.642 54,74 

20 50 6 2.5 19.122 44.969 60.329 73.621 41,27 

16 50 6 1 21.331 42.650 59.129 72.783 40,80 

22 50 25 2.5 19.794 34.009 46.583 59.149 33,16 

18 50 25 1 17.170 31.580 43.943 56.171 31,49 

28 16 15 2 5.783 13.816 19.852 24.971 14,00 

O experimento 29, foi considerado o caso base para o solvente C7 em estudo posterior.  

Observa-se também nos resultados mostrados na Tabela 5.5 que o caso em que há ausência de 

solvente (experimento 26), não se mostrou o melhor caso, assim como já ocorrera para o 

solvente C5 (ver Tabela 5.4). 

A Tabela 5.6 mostra os 15 casos simulados para o solvente C10, distribuídos de forma 

decrescente, em função da produção acumulada de óleo e o do fator de recuperação no 

período de 20 anos. 
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Tabela 5.6 - Produção acumulada e fator de recuperação para os casos simulados com o solvente C10. 

Exp Qv Qsolv t Np (m³) FR (%) 

 5 Anos 10 Anos 15 Anos 20 Anos 20 Anos 

44 184 15 2 58.360 92.289 111.444 124.019 69,53 

32 150 6 1 53.613 79.811 103.385 119.504 67,00 

36 150 6 2,5 46.509 85.869 104.075 118.035 66,17 

38 150 25 2,5 50.894 80.458 100.196 115.413 64,70 

34 150 25 1 48.935 72.279 96.325 114.451 64,16 

40 100 15 4 49.367 68.364 88.702 104.989 58,86 

41 100 0 2 28.206 65.989 89.042 99.593 55,83 

39 100 15 0,5 34.295 58.623 78.809 97.338 54,57 

45 100 15 2 37.673 64.394 82.130 91.171 54,47 

42 100 31 2 35.900 60.156 77.792 92.403 51,80 

35 50 6 2,5 17.739 42.497 57.744 70.441 39,49 

31 50 6 1 19.802 40.010 56.169 69.480 38,95 

37 50 25 2,5 19.622 32.660 44.066 55.504 31,12 

33 50 25 1 16.068 29.306 40.812 51.967 29,13 

43 16 15 2 5.338 12.492 17.792 22.206 12,45 

O experimento 44, foi considerado o caso base para o solvente C10 em estudo 

posterior. Para o solvente C10, nos casos em que se manteve tempo de alternância e a vazão de 

injeção de vapor igual (experimentos 41, 42 e 45), e havia caso sem injeção de solvente 

(experimento 41), este caso se mostrou mais eficiente. Porém, o melhor caso dentre todos 

(experimento 44) ainda conseguiu recuperar 15% a mais de óleo do que o caso sem injeção de 

solvente. Concluindo assim que no intervalo de vazões estudados, a opção de injetar solvente 

ajuda a melhorar os resultados estudados. 

Na próxima seção será realizado um comparativo mais detalhado usando a vazão de 

vapor de 184 m³Std/dia com a possibilidade de injeção de injetar solvente ou não. 

A Figura 5.11 mostra a influência dos parâmetros operacionais vazão de injeção de 

vapor e vazão de injeção de solvente em função da produção acumulada de óleo em 15 anos 

de produção para os solventes C5. Os solventes C7 e C10 apresentaram o mesmo 

comportamento na superfície de resposta, por isso optou-se por apresentar apenas um tipo de 

solvente. 
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Figura 5.11 - Análise da interação entre a vazão de injeção de vapor (Qv) e a vazão de injeção de 

solvente (Qsolv) em função da produção acumulada de óleo para o solvente C5 em 15 anos de 

produção. 

 

Fonte: do autor. 

Na Figura 5.11 é possível observar uma região de mínima resposta quando os 

parâmetros se encontram no nível mínimo para a vazão de injeção de vapor e máximo para a 

vazão de injeção de solvente (círculo em destaque). 

Altas vazões de injeção de vapor resultam numa maior recuperação de óleo, já altas 

vazões de injeção de solvente prejudicam o sistema e reduz a produção de óleo. 

Na análise do nível máximo da injeção de vapor (retângulo em destaque na figura), 

mesmo variando os níveis da vazão de injeção de solvente, a produção de óleo continua 

elevada.  
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Ainda observando os resultados, verifica-se que ao manter o nível constante da vazão 

de injeção de solvente, os melhores resultados, serão sempre com a vazão de injeção de vapor 

no nível máximo. 

O cenário menos favorável, conforme já era esperado, é na situação de alta vazão de 

injeção de solvente e baixa vazão de vapor. 

A partir dos resultados obtidos nesta sessão, para cada tipo de solvente, foi selecionado 

o melhor caso e usado como referência para estudo em busca de otimização do fator de 

recuperação e escolha do melhor tipo de solvente para a pesquisa. As análise e resultados 

encontrados são discutidas na próxima sessão.  

5.6 Análise da injeção alternada de vapor e solvente 

Nesta seção foi realizada uma análise do percentual de óleo recuperado para verificar a 

influência da injeção de vapor e solvente no reservatório. O estudo foi realizado com as 

condições operacionais do “experimento 14” (para o solvente C5), “experimento 29” (para o 

solvente C7) e “experimento 44” (para o solvente C10), mostrados na sessão anterior.  

Dessa forma, os parâmetros operacionais, tempo de alternância entre a injeção de 

vapor e solvente, distância vertical entre o poço produtor e injetor e a qualidade de vapor, 

foram fixados em 2 anos, 15 metros e 0,6, respectivamente, e a vazão de injeção de vapor e de 

solvente foram variadas. 

Nesta sessão é apresentada a análise comparativa entre o SAGD e a injeção 

intermitente de vapor com a injeção alternada de vapor e solvente e uma análise comparativa 

para escolha do melhor tipo de solvente. 

5.6.1 Análise comparativa entre o SAGD e a injeção intermitente de vapor com 

a injeção alternada de vapor e solvente 

Com o intuito de verificar a influência do efeito do solvente, foi estudado o 

comportamento do reservatório funcionando apenas com injeção de vapor através do método 
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SAGD e através da injeção intermitente de vapor e comparado com a injeção alternada de 

vapor e solvente, tendo como solvente o C7. 

Para o método SAGD, a vazão de injeção de vapor usada foi de 92 m³STD/dia (metade 

da que fora utilizada nos modelos escolhidos como base. Este valor foi escolhido para 

balancear a quantidade de vapor injetada entre os modelos, pois no método SAGD a injeção é 

contínua). Já para o caso da injeção intermitente de vapor, a vazão de injeção de vapor 

permaneceu em 184 m³STD/dia e o tempo de intermitência continua em 2 anos. 

A Figura 5.12 apresenta o fator de recuperação de óleo, em 20 anos para os casos 

estudados, o método SAGD, a injeção intermitente de vapor e a recuperação primária.  

Figura 5.12 - Percentual de óleo recuperado em função do tempo para alguns casos estudados. 

Fonte: do autor. 

A partir da Figura 5.12 percebe-se que o efeito do vapor alternado com o solvente 

consegue aumentar a recuperação do óleo em cerca de 19% quando comparado com o 

processo SAGD e em mais de 16% em comparação com a injeção intermitente de vapor. A 
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injeção de vapor e solvente obteve recuperação de 71,14%. A recuperação de óleo da injeção 

intermitente de vapor foi de 55,02% e a recuperação no processo SAGD foi de 52,26%.  

Ainda chama atenção na Figura 5.12 a limitação do SAGD que após 10 anos de 

produção apresenta pouco crescimento na recuperação de óleo. Este fato já era esperado uma 

vez que no método SAGD apenas o efeito térmico incide sobre o sistema.  

Neste ponto, chega-se a conclusão que o efeito da injeção de solvente ajuda a otimizar 

a produção de óleo do reservatório, diferentemente do que fora suspeitado anteriormente, ver 

Figura 5.5. A situação anterior apresentava uma vazão de injeção de solvente de 100 

m³STD/dia, e conforme analisado e discutido, posteriormente, altas vazões de injeção de 

solvente prejudicam o sistema. No caso da Figura 5.12, o sistema foi submetido a uma vazão 

de injeção de solvente de 15 m³STD/dia, e constatou-se significativa melhoria no fator de 

recuperação quando comparada apenas a injeção alternada de vapor.  

A Figura 5.13 mostra a comparação de temperatura ao longo dos anos para os modelos 

com injeção de vapor e solvente e o apenas injeção alternada de vapor em um bloco 

localizado entre o poço injetor e o poço produtor. 
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Figura 5.13 – Comparação de temperatura entre os modelos com injeção de vapor e solvente e apenas 

injeção de vapor em um bloco do reservatório. 

 

Fonte: do autor. 

 Analisando a Figura 5.13 percebe-se que o modelo com injeção de vapor e solvente 

consegue manter o reservatório durante mais tempo com uma temperatura maior, ocasionando 

assim uma redução na viscosidade do óleo, e, por conseguinte, uma maior recuperação de 

óleo. Observa-se que até o período de injeção, os dois casos possuem a mesma temperatura no 

reservatório. Porém, a partir da injeção de solvente para o caso de injeção de vapor e solvente, 

é possível verificar uma temperatura menor do que no caso intermitente de vapor que nesse 

período não está injetando nada. Este fato, explica-se devido o solvente ser injetado a uma 

temperatura de 38 ºC fazendo com que o reservatório resfrie. 

 A partir do segundo período de injeção de vapor percebe-se que o caso de injeção de 

vapor e solvente consegue atingir uma temperatura maior do que a injeção intermitente de 

vapor, contribuindo assim para uma maior eficiência do efeito térmico no reservatório e 

consequentemente melhoria na produção da recuperação de óleo. 
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5.6.2 Análise quanto ao tipo de solvente 

Com o objetivo de analisar qual dos três solventes estudados apresentava melhor 

resultado foi comparado os modelos usados com referência nesta seção que apresentam os 

mesmos parâmetros operacionais variando apenas o tipo de solvente entre C5, C7 e C10. 

A Figura 5.14 mostra o fator de recuperação de óleo para 3 casos distintos com vazão 

de injeção de solvente de 15 m³std/dia e vazão de injeção de vapor em 184 m³std/dia. Os 

demais parâmetros foram mantidos constantes conforme enunciado no início desta seção. 

Figura 5.14 – Percentual de óleo recuperado em função do tipo de solvente 

Fonte: do autor. 

 A Figura 5.13, mostra que não há uma grande discrepância nos resultados quanto a 

escolha do tipo de solvente. Ao final de 20 anos de simulação, usando a injeção do solvente 

C5 no processo obteve uma recuperação de óleo de 71,45%, valor próximo da utilização do 

solvente C7 que apresentou recuperação de óleo de 71,14%, já o uso do solvente C10 chegou a 

uma recuperação de 69,53%.  
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O comportamento das curvas no gráfico permanece quase constante para todos os 

solventes, havendo variação apenas durante o primeiro período de injeção de solvente (ente 2 

e 4 anos). Este fato é justificado devido o tempo que leva para o solvente começar a ter efeito 

no reservatório, diminuindo as tensões interfaciais e melhorando o escoamento do óleo no 

reservatório. O solvente mais refinado C5, consegue um efeito mais rápido, apresentando uma 

curva crescente mais aberta do que os demais solventes.   

 Devido os resultados não apresentarem grandes variações na recuperação de óleo, 

independente do solvente a ser escolhido, faz-se necessário um estudo de viabilidade técnico-

econômica para realizar a escolha do melhor solvente que trará melhores resultados na relação 

custo-benefício ao sistema.  

 Porém, de antemão já pode-se concluir que a escolha do solvente C10 até então pouco 

estudada é benéfica para o sistema e provavelmente será a que apresentará melhor relação 

custo-benefício, pois sabe-se que os custos para adquirir o C10 são menores quando 

comparados com o C5 e C7, pois diferentemente destes o processo de refinamento do C10 é 

mais barato.  Sendo assim, portanto, bastante útil este estudo, pois, apesar de saber que o uso 

mais comum no mercado é o solvente C7, buscava investigar os efeitos que outros solventes 

poderiam causar ao sistema. 

Vale salientar que apenas um estudo da viabilidade técnico-econômica poderá 

confirmar o uso do C10 pois para os demais solvente há custos intrínsecos que são necessários 

para o seu refinamento. Outra vantagem para a recomendação do uso do C10 principalmente 

em reservatórios do nordeste brasileiro é que as condições de pressão e temperatura nesta 

região são mais favoráveis a sua utilização.    

 Após análise de todos os parâmetros investigados no sistema em estudo, chega-se a 

conclusão que o caso que apresentou melhor incremento nos resultados do processo foi 

usando a injeção de vapor e solvente com vazão de injeção de vapor de 184 m³std/dia, vazão 

de injeção de solvente de 15 m³std/dia, tempo de alternância entre a injeção de vapor e de 

solvente de 2 anos, distância entre o poço injetor e produtor de 15 metros, a qualidade de 

vapor de 0,6 e a utilização do C10 como solvente no processo. 
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6 Conclusões e recomendações 

 Neste capítulo estão descritas as conclusões e recomendações mais importantes que 

resultaram dos estudos de simulação apresentados. 

6.1 Conclusões 

 O estudo realizado comprovou a importância do processo de injeção alternada de 

vapor e solvente como método de recuperação em reservatório de óleo pesado, na qual 

foi possível observar um incremento na produção acumulada de óleo compara com a 

recuperação primária; 

 Em relação aos parâmetros operacionais analisados, para os três tipos de solvente 

analisados, todos foram significativos na produção acumulada de óleo, obtendo 

influencia positiva ou negativa neste, durante os 20 anos de produção;  

 A vazão de injeção de vapor (Qv) foi o parâmetro que mais contribuiu para o 

incremento da produção acumulada de óleo para os três solventes. Isso ocorre porque 

quanto maior a vazão de injeção de vapor, maior é a quantidade de energia injetada no 

sistema, aumentando a temperatura do reservatório, e por conseguinte, reduzindo a 

viscosidade do óleo. 

 A distância vertical entre poços (Dv) foi o segundo parâmetro de maior significância 

estatística na produção acumulada de óleo. Quanto maior a Dv, maior a eficiência de 

recuperação de óleo, pois permite a formação de uma câmara de vapor/solvente maior, 

promovendo um maior aquecimento e miscibilidade do óleo presente no reservatório. 

E assim, nos casos que se injeta muito próximo, o vapor entra mais rapidamente no 

poço produtor, deixando de aquecer mais o reservatório.  

 A vazão de injeção de solvente (Qsolv) foi o parâmetro que mais contribuiu para a 

diminuição da produção de óleo nos três tipos de solvente. Isto demonstra que quanto 

maior a vazão de injeção de solvente, menor será a produção de óleo no reservatório. 

Injetar altas vazões de solvente na temperatura de 38 ºC, acarreta em uma maior 

quantidade de massa sendo injetada numa temperatura menor que a do reservatório, e 

assim, acelera o resfriamento do reservatório que fora aquecido anteriormente pelo 
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vapor. Com isso, mesmo o sistema podendo ganhar com o efeito da miscibilidade, ele 

perde a eficácia do método térmico; 

  A qualidade de vapor (Xv) foi o quarto parâmetro mais influente na produção de óleo. 

A qualidade do vapor representa quanto daquela massa de água está sob a forma de 

vapor. Quanto maior essa qualidade melhor para o processo, pois se tem a garantia de 

que o calor está sendo transportado, para o interior do reservatório, sob a forma de 

vapor, aumentando a eficiência do processo.  

 O tempo de alternância entre a injeção de vapor e solvente foi o parâmetro menos 

significativo em relação as outras variáveis.  

 A interação entre a vazão de injeção de vapor e a distância vertical entre os poços, 

assim como, a interação entre a qualidade do vapor e a vazão de injeção de vapor, e a 

interação entre a distância vertical entre os poços e a qualidade do vapor, apresentaram 

superfície de resposta com mesma tendência, onde um incremento entre os dois 

paramentos proporcionavam um aumento na produção acumulada de óleo; 

 A interação entre a distância vertical entre os poços e vazão de injeção de solvente 

apresentou efeito contrário para a vazão de injeção de solvente, ocorrendo uma 

diminuição na produção de óleo com o incremento da vazão de injeção de solvente; 

 O processo de injeção alternada de vapor e solvente apresentou melhores resultados do 

que modelo apenas com injeção alternada de vapor,  comprovando que a intervenção 

no sistema causada pela injeção de solvente consegue incrementar na produção de 

óleo, desde que submetido a vazão de injeção de solvente não muito elevadas; 

 Os três tipos de solvente apresentaram fator de recuperação bastante próximos, 

entretanto, a escolha do solvente C10 é benéfica para o sistema, pois será a que 

apresentará melhor relação custo-benefício, já que os custos para adquirir o C10 são 

menores quando comparados com o C5 e C7. O processo de refinamento do C10 é 

mais barato.   

 Após análise de todos os parâmetro investigados no sistema em estudo, o caso que 

apresentou maior otimização no processo foi usando a injeção de vapor e solvente com 

vazão de injeção de vapor de 184 m³std/dia, vazão de injeção de solvente de 15 

m³std/dia, tempo de alternância entre a injeção de vapor e de solvente de 2 anos, 

distância entre o poço injetor e produtor de 15 metros, a qualidade de vapor de 0,6 e a 

utilização do C10 como solvente no processo. 
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 Este estudo do processo de injeção alternada de vapor e solvente foi pioneiro na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e apresentou resultados que merecem 

maior aprofundamento e estudos podendo ser aplicado na indústria petrolífera nos 

reservatórios da região nordeste do Brasil.   

6.2 Recomendações 

Do estudo realizado se obtiveram alguns resultados interessantes, porém, alguns tópicos 

devem ser aprofundados, por isso algumas recomendações são listadas para futuros trabalhos: 

 Para o parâmetro vazão de injeção de solvente fazer uma análise de sensibilidade com 

intervalo ainda menor, afim de se descobrir a partir de qual vazão o solvente começa a 

prejudicar o sistema; 

 

 Verificar o comportamento do reservatório com diferentes tipos de óleos pesados e 

extra-pesados; 

 

 Estudar a hipótese de durante um certo período o reservatório ficar apenas com a 

injeção intermitente de vapor, e só então iniciar a alternância de vapor e solvente, 

diminuindo assim os custos; 

 

 Realizar um estudo sobre a localização dos poços, injetores e produtores, no 

reservatório. 

 

 Fazer uma análise técnico-econômica para a injeção alternada de vapor e solvente 

investigando se o processo como um todo é viável economicamente, e para qual tipo 

de solvente é mais viável; 

 

 Realizar uma análise econômica para a vazão ideal de solvente a ser injetado. 

Relacionar o custo do vapor com o custo do solvente. 
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Anexo A – Tabelas com os casos simulados no estudo da injeção alternada de vapor e 

solvente. 

As Tabelas A.1, A.2 e A.3 apresentam os casos simulados no estudo da injeção 

alternada de vapor e solvente para os solventes C5, C7 e C10, respectivamente. 

Tabela A. 1 – Simulações realizadas no estudo da injeção alternada de vapor e solvente para o solvente 

C5 com a produção acumulada de óleo para 5, 10, 15 e 20 amos de produção e o fator de recuperação 

para 20 anos de produção. 

Exp Qv Qsolv Dv t Xv Np (m³STD) FR (%) 

 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 20 Anos 

142 150 10 15 0,5 0,9 56780,10 91316,71 117774,56 132935,02 74,52 

143 150 10 15 1 0,9 60103,42 92580,10 116923,73 131550,26 73,75 

151 150 25 15 0,5 0,9 54076,54 86612,86 115153,04 131334,77 73,63 

152 150 25 15 1 0,9 59362,14 90448,16 116292,79 130796,66 73,33 

153 150 25 15 2 0,9 61941,22 97986,80 117894,50 129800,26 72,77 

161 150 40 15 1 0,9 58650,73 89433,35 115482,27 129787,65 72,76 

162 150 40 15 2 0,9 60321,77 97519,26 117576,87 129503,67 72,60 

160 150 40 15 0,5 0,9 51323,20 82867,14 112153,83 129177,55 72,42 

144 150 10 15 2 0,9 61466,05 97328,98 116801,23 128985,05 72,31 

139 150 10 10 0,5 0,9 45317,92 77625,93 107046,55 125870,56 70,56 

140 150 10 10 1 0,9 49909,57 79180,95 106995,60 124669,93 69,89 

61 150 10 15 0,5 0,6 49205,47 78542,24 105165,06 122946,89 68,93 

141 150 10 10 2 0,9 55179,87 87918,75 109278,20 122646,42 68,76 

62 150 10 15 1 0,6 51957,46 79140,59 105097,86 121961,71 68,37 

149 150 25 10 1 0,9 48394,41 74223,38 102195,05 121802,46 68,28 

148 150 25 10 0,5 0,9 43222,78 70809,74 99494,70 121645,17 68,20 

150 150 25 10 2 0,9 51453,16 85466,90 107801,92 121340,48 68,02 

63 150 10 15 2 0,6 53565,49 85626,10 107259,08 120872,15 67,76 

72 150 25 15 2 0,6 51630,78 84120,23 106619,70 120638,45 67,63 

71 150 25 15 1 0,6 50884,16 75871,86 101694,93 119863,08 67,20 

70 150 25 15 0,5 0,6 45635,08 72759,11 99073,06 119412,27 66,94 

81 150 40 15 2 0,6 47955,48 82428,44 105124,82 119296,08 66,88 
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159 150 40 10 2 0,9 48320,68 82411,48 104677,14 118377,60 66,36 

80 150 40 15 1 0,6 48861,98 73777,81 99476,26 117889,12 66,09 

158 150 40 10 1 0,9 45652,24 69909,27 96834,19 117250,33 65,73 

157 150 40 10 0,5 0,9 41025,80 65753,15 92483,16 116054,23 65,06 

115 100 10 15 0,5 0,9 43389,90 70802,05 96475,89 116034,42 65,05 

79 150 40 15 0,5 0,6 42194,73 68481,08 94495,77 115840,55 64,94 

116 100 10 15 1 0,9 46109,85 71589,51 97146,10 115667,35 64,84 

117 100 10 15 2 0,9 47474,17 77406,22 100132,66 115349,60 64,67 

58 150 10 10 0,5 0,6 38601,91 66179,95 92933,80 114228,99 64,04 

126 100 25 15 2 0,9 44490,66 74845,92 97910,07 113925,65 63,87 

59 150 10 10 1 0,6 42909,29 67307,72 93094,23 113010,04 63,35 

60 150 10 10 2 0,6 46724,38 74557,76 96816,95 112481,78 63,06 

125 100 25 15 1 0,9 44306,66 67646,94 92096,77 111945,13 62,76 

135 100 40 15 2 0,9 39573,92 72003,89 95213,93 111384,15 62,44 

124 100 25 15 0,5 0,9 39240,31 64663,33 89010,88 110785,52 62,11 

134 100 40 15 1 0,9 40136,19 63874,19 88636,38 108894,73 61,05 

69 150 25 10 2 0,6 41220,51 69361,63 91319,61 107850,20 60,46 

112 100 10 10 0,5 0,9 34233,64 59857,27 84898,55 106722,31 59,83 

133 100 40 15 0,5 0,9 34922,24 59457,95 83692,87 106324,59 59,61 

113 100 10 10 1 0,9 38339,41 60990,28 85233,97 105729,08 59,27 

68 150 25 10 1 0,6 40991,43 61688,41 85071,90 105566,48 59,18 

114 100 10 10 2 0,9 41566,94 67215,53 88726,12 105518,38 59,15 

67 150 25 10 0,5 0,6 36386,50 59120,39 82793,98 105370,35 59,07 

36 100 10 15 2 0,6 40982,47 67255,73 87419,73 103817,65 58,20 

35 100 10 15 1 0,6 40032,96 62414,58 83900,23 102905,28 57,69 

34 100 10 15 0,5 0,6 37217,20 61963,39 83214,95 102864,54 57,67 

78 150 40 10 2 0,6 37486,61 63988,86 85120,50 101562,31 56,94 

45 100 25 15 2 0,6 36291,40 62323,12 82979,14 99576,53 55,82 

123 100 25 10 2 0,9 35881,38 61624,42 81823,84 98697,48 55,33 

77 150 40 10 1 0,6 37471,55 56741,45 78307,91 97749,42 54,80 

44 100 25 15 1 0,6 36660,91 57368,98 77829,20 97191,89 54,49 

136 150 10 5 0,5 0,9 22859,67 46827,76 73185,66 97089,13 54,43 
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76 150 40 10 0,5 0,6 34028,22 53992,49 75180,90 96708,60 54,22 

122 100 25 10 1 0,9 36345,54 55410,66 76761,38 96319,25 54,00 

121 100 25 10 0,5 0,9 32024,94 53059,21 74608,29 96050,73 53,85 

43 100 25 15 0,5 0,6 32253,62 54736,23 74996,21 95280,84 53,42 

54 100 40 15 2 0,6 30866,06 56540,18 77088,50 93906,71 52,65 

137 150 10 5 1 0,9 26223,14 45268,00 70477,04 93378,33 52,35 

31 100 10 10 0,5 0,6 29556,15 51666,54 73157,74 93080,53 52,18 

33 100 10 10 2 0,6 35163,13 57419,73 75911,78 92302,46 51,75 

138 150 10 5 2 0,9 37523,99 53528,55 73299,01 92196,34 51,69 

32 100 10 10 1 0,6 33108,09 52431,01 73322,75 92136,49 51,65 

53 100 40 15 1 0,6 31387,88 51489,07 72152,86 91892,50 51,52 

132 100 40 10 2 0,9 32165,84 56178,34 74940,20 91102,40 51,07 

52 100 40 15 0,5 0,6 27416,63 47990,23 67815,27 88174,59 49,43 

131 100 40 10 1 0,9 32602,05 50359,27 70072,16 87703,39 49,17 

130 100 40 10 0,5 0,9 29490,12 48040,61 67296,38 87042,34 48,80 

55 150 10 5 0,5 0,6 20260,23 39755,98 62258,19 83844,90 47,00 

145 150 25 5 0,5 0,9 19362,92 37845,87 59583,59 81641,09 45,77 

90 50 10 15 2 0,9 26936,90 50478,47 66562,31 81301,16 45,58 

40 100 25 10 0,5 0,6 27332,87 45317,96 63016,79 81111,84 45,47 

41 100 25 10 1 0,6 30882,01 46987,01 64776,91 81082,21 45,46 

42 100 25 10 2 0,6 28507,43 49900,23 66338,46 80771,00 45,28 

56 150 10 5 1 0,6 23620,21 39466,91 60652,65 80194,15 44,96 

57 150 10 5 2 0,6 37614,16 48650,38 63739,31 79580,96 44,61 

89 50 10 15 1 0,9 26062,55 46445,77 63007,18 78899,19 44,23 

88 50 10 15 0,5 0,9 24650,89 45508,79 62218,52 77922,87 43,68 

109 100 10 5 0,5 0,9 18445,78 35600,46 56270,94 76525,46 42,90 

147 150 25 5 2 0,9 36886,11 47368,44 61550,50 76517,80 42,90 

146 150 25 5 1 0,9 22997,84 35183,45 54833,75 74257,55 41,63 

110 100 10 5 1 0,9 22217,48 36473,93 55865,17 74020,98 41,50 

111 100 10 5 2 0,9 36093,53 44940,62 58429,43 72969,66 40,91 

49 100 40 10 0,5 0,6 24586,43 40529,30 56605,23 72869,20 40,85 

50 100 40 10 1 0,6 27162,78 42213,12 58614,16 72621,83 40,71 
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51 100 40 10 2 0,6 25443,54 44532,98 59511,20 72607,41 40,70 

85 50 10 10 0,5 0,9 22298,39 39609,29 56489,18 72564,46 40,68 

86 50 10 10 1 0,9 24662,45 40258,75 56951,71 72161,07 40,45 

87 50 10 10 2 0,9 25085,66 44077,82 58706,76 71979,69 40,35 

99 50 25 15 2 0,9 19901,72 39325,97 56124,01 70518,73 39,53 

9 50 10 15 2 0,6 21961,35 43083,18 57289,04 69957,80 39,22 

98 50 25 15 1 0,9 20048,36 36521,36 51967,36 68029,08 38,14 

8 50 10 15 1 0,6 21145,66 39444,15 54139,70 67540,49 37,86 

7 50 10 15 0,5 0,6 20580,68 38782,75 53722,97 67168,50 37,66 

64 150 25 5 0,5 0,6 17329,09 31236,68 47856,06 65909,31 36,95 

154 150 40 5 0,5 0,9 15790,97 29203,20 46614,13 65667,09 36,81 

28 100 10 5 0,5 0,6 15928,90 30050,62 47569,65 65475,92 36,71 

156 150 40 5 2 0,9 36585,11 44240,40 54331,34 65365,10 36,64 

97 50 25 15 0,5 0,9 18428,49 34863,06 49867,72 65269,37 36,59 

29 100 10 5 1 0,6 20249,92 32180,35 48487,10 64138,99 35,96 

66 150 25 5 2 0,6 37238,18 43651,71 53079,94 63755,73 35,74 

6 50 10 10 2 0,6 21201,32 38910,30 51728,34 63269,33 35,47 

4 50 10 10 0,5 0,6 19500,52 34600,33 49080,57 63071,15 35,36 

5 50 10 10 1 0,6 21266,11 35281,73 49580,49 62903,08 35,26 

30 100 10 5 2 0,6 29828,65 38497,07 50078,47 62375,68 34,97 

95 50 25 10 1 0,9 20674,30 34157,46 48676,64 61653,23 34,56 

94 50 25 10 0,5 0,9 19166,44 33562,94 47321,73 61484,77 34,47 

65 150 25 5 1 0,6 20007,44 29750,14 44986,04 59887,66 33,57 

96 50 25 10 2 0,9 18325,40 35676,04 48360,89 59348,04 33,27 

155 150 40 5 1 0,9 21885,24 29199,63 43650,85 59312,70 33,25 

118 100 25 5 0,5 0,9 16280,81 28344,60 42721,84 58916,28 33,03 

120 100 25 5 2 0,9 35860,41 40602,74 48387,46 57415,79 32,19 

18 50 25 15 2 0,6 15890,11 31139,79 44633,42 56482,63 31,66 

108 50 40 15 2 0,9 16133,49 30171,43 43666,18 55298,35 31,00 

75 150 40 5 2 0,6 37161,26 41499,89 47469,99 54490,41 30,55 

119 100 25 5 1 0,9 18133,09 27043,39 40539,91 53725,19 30,12 

17 50 25 15 1 0,6 15760,56 28927,67 40996,39 53507,64 30,00 
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107 50 40 15 1 0,9 15001,73 27270,50 39187,33 51371,16 28,80 

73 150 40 5 0,5 0,6 14373,78 24251,93 36681,73 51198,71 28,70 

16 50 25 15 0,5 0,6 14494,09 27358,88 38733,00 49956,85 28,01 

14 50 25 10 1 0,6 16568,40 27295,55 38892,57 49950,34 28,00 

82 50 10 5 0,5 0,9 12385,08 22238,86 35312,64 49718,64 27,87 

129 100 40 5 2 0,9 35841,72 38977,49 43716,90 49480,19 27,74 

83 50 10 5 1 0,9 15373,16 24007,68 36246,71 48739,47 27,32 

13 50 25 10 0,5 0,6 15407,84 26344,09 37018,69 48585,68 27,24 

84 50 10 5 2 0,9 19805,29 28936,86 38392,66 48132,84 26,98 

37 100 25 5 0,5 0,6 14401,86 23962,26 34994,82 48032,31 26,93 

39 100 25 5 2 0,6 29405,76 34064,72 40385,20 47555,19 26,66 

15 50 25 10 2 0,6 14760,06 28412,56 38616,55 47394,61 26,57 

106 50 40 15 0,5 0,9 12975,65 24039,87 34822,59 45978,23 25,78 

74 150 40 5 1 0,6 18489,04 24393,77 34858,16 45705,23 25,62 

127 100 40 5 0,5 0,9 13477,69 22098,16 32575,89 45162,69 25,32 

38 100 25 5 1 0,6 15855,07 23339,37 34235,71 44773,10 25,10 

1 50 10 5 0,5 0,6 11503,83 19593,19 30169,67 42210,12 23,66 

48 100 40 5 2 0,6 29336,74 32556,46 36571,20 41279,07 23,14 

2 50 10 5 1 0,6 13521,96 20596,20 30620,69 41128,82 23,06 

128 100 40 5 1 0,9 16550,48 22199,55 31453,53 40710,07 22,82 

3 50 10 5 2 0,6 16408,01 24612,86 32452,65 40595,31 22,76 

105 50 40 10 2 0,9 15284,03 26798,33 33875,41 40230,73 22,55 

27 50 40 15 2 0,6 13061,84 22949,94 31910,45 39830,54 22,33 

104 50 40 10 1 0,9 15552,53 23800,95 31642,17 38693,59 21,69 

103 50 40 10 0,5 0,9 14227,50 22464,10 29760,06 37676,30 21,12 

46 100 40 5 0,5 0,6 11812,07 18881,39 26843,79 36452,67 20,44 

26 50 40 15 1 0,6 11729,97 20070,79 27791,14 35895,41 20,12 

91 50 25 5 0,5 0,9 11052,77 18235,02 25635,31 34574,37 19,38 

93 50 25 5 2 0,9 18491,99 23814,17 29004,19 34503,71 19,34 

47 100 40 5 1 0,6 14126,03 19093,28 26648,03 33655,13 18,87 

92 50 25 5 1 0,9 11913,74 17798,92 25835,48 33328,03 18,68 

25 50 40 15 0,5 0,6 10172,75 17642,64 24603,38 31861,06 17,86 
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24 50 40 10 2 0,6 12702,11 19552,18 24475,75 29298,35 16,42 

12 50 25 5 2 0,6 15054,85 19981,00 24315,35 28668,17 16,07 

23 50 40 10 1 0,6 11960,00 17034,90 22334,22 27730,73 15,55 

10 50 25 5 0,5 0,6 9428,07 14953,23 20275,74 26487,54 14,85 

22 50 40 10 0,5 0,6 10448,43 15564,77 20345,93 25944,81 14,54 

11 50 25 5 1 0,6 10031,68 14634,78 20418,35 25267,76 14,17 

102 50 40 5 2 0,9 18320,78 21360,18 23174,14 25165,75 14,11 

21 50 40 5 2 0,6 14783,40 17136,86 18568,03 20209,20 11,33 

101 50 40 5 1 0,9 9909,61 12970,27 16412,66 19070,76 10,69 

100 50 40 5 0,5 0,9 8519,85 11999,81 14419,66 17223,04 9,66 

20 50 40 5 1 0,6 7664,96 9048,05 10896,26 12655,64 7,09 

19 50 40 5 0,5 0,6 6203,12 8115,80 9699,09 11703,77 6,56 

Tabela A. 1 - Simulações realizadas no estudo da injeção alternada de vapor e solvente para o 

solvente C7 com a produção acumulada de óleo para 5, 10, 15 e 20 amos de produção e o fator de 

recuperação para 20 anos de produção. 

Exp Qv Qsolv Dv t Xv Np (m³STD) FR (%) 

 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 20 anos 

304 150 10 15 0,5 0,9 57632,47 92444,35 118133,12 133478,10 74,83 

313 150 25 15 0,5 0,9 54924,97 87411,93 114947,21 131344,27 73,63 

305 150 10 15 1 0,9 60749,01 92348,86 115957,09 130861,74 73,36 

314 150 25 15 1 0,9 59021,48 89567,70 114989,91 130270,79 73,03 

322 150 40 15 0,5 0,9 52511,99 83726,89 111988,05 129270,75 72,47 

315 150 25 15 2 0,9 60828,79 96782,10 116626,40 128947,59 72,29 

306 150 10 15 2 0,9 60223,19 97137,00 116401,63 128911,86 72,27 

323 150 40 15 1 0,9 57958,38 87777,22 113640,13 128902,09 72,26 

324 150 40 15 2 0,9 60285,90 96346,60 116323,76 128667,99 72,13 

301 150 10 10 0,5 0,9 46514,77 78582,49 107184,55 125672,33 70,45 

223 150 10 15 0,5 0,6 13809,38 80315,33 106521,29 123605,45 69,29 

302 150 10 10 1 0,9 50528,30 79104,24 105950,03 123488,04 69,23 

310 150 25 10 0,5 0,9 43692,46 72642,94 101099,62 122449,59 68,65 

303 150 10 10 2 0,9 56058,79 87818,20 108855,77 122410,82 68,62 
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224 150 10 15 1 0,6 14569,29 80207,78 105405,26 121703,28 68,23 

311 150 25 10 1 0,9 48391,89 74553,59 101897,87 121274,62 67,99 

312 150 25 10 2 0,9 53820,68 85700,87 107462,66 121268,12 67,98 

225 150 10 15 2 0,6 15909,89 85583,92 106541,07 119986,75 67,27 

232 150 25 15 0,5 0,6 4768,17 74279,71 100134,85 119636,83 67,07 

234 150 25 15 2 0,6 9527,38 83773,53 105376,65 119467,94 66,97 

233 150 25 15 1 0,6 6537,31 75654,76 101033,71 119023,45 66,73 

321 150 40 10 2 0,9 51191,00 83191,63 105068,76 118930,96 66,67 

243 150 40 15 2 0,6 3317,96 82054,80 103857,55 118117,27 66,22 

320 150 40 10 1 0,9 46715,20 70763,84 97241,27 117419,12 65,83 

319 150 40 10 0,5 0,9 41566,75 67441,51 94472,09 117358,41 65,79 

277 100 10 15 0,5 0,9 44420,02 72762,11 98399,21 117048,67 65,62 

242 150 40 15 1 0,6 -1775,01 73242,93 98166,98 116626,02 65,38 

241 150 40 15 0,5 0,6 -4497,34 69962,05 95105,19 115736,29 64,88 

278 100 10 15 1 0,9 47073,59 72790,46 97755,93 115578,38 64,79 

220 150 10 10 0,5 0,6 13802,60 67876,53 94362,25 114851,01 64,39 

279 100 10 15 2 0,9 46296,73 77723,51 99477,08 114341,12 64,10 

190 100 10 5 0,5 0,6 13450,40 49995,77 82434,64 113437,63 63,59 

288 100 25 15 2 0,9 45761,16 75416,46 97286,04 112853,63 63,27 

221 150 10 10 1 0,6 14510,55 67959,48 93171,67 112493,59 63,07 

222 150 10 10 2 0,6 15632,82 75284,17 96417,36 111875,80 62,72 

287 100 25 15 1 0,9 44799,27 68041,29 92117,41 111383,64 62,44 

286 100 25 15 0,5 0,9 40698,85 66515,44 90576,64 111299,74 62,40 

297 100 40 15 2 0,9 42488,15 72804,27 94656,19 110462,63 61,93 

231 150 25 10 2 0,6 9665,47 71249,81 92295,63 108350,91 60,74 

296 100 40 15 1 0,9 42104,57 64968,75 88474,34 108079,82 60,59 

229 150 25 10 0,5 0,6 5130,82 61256,11 85547,68 107556,02 60,30 

274 100 10 10 0,5 0,9 35745,40 61242,11 86094,86 107235,86 60,12 

295 100 40 15 0,5 0,9 37022,06 61744,91 85084,66 106533,39 59,72 

230 150 25 10 1 0,6 6902,18 62781,36 86324,46 106429,05 59,67 

275 100 10 10 1 0,9 39398,28 61538,12 85293,44 105207,22 58,98 

276 100 10 10 2 0,9 43041,96 68125,92 88313,47 104801,04 58,75 
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196 100 10 15 0,5 0,6 13960,55 63648,47 85296,34 104234,32 58,43 

197 100 10 15 1 0,6 14518,86 63529,94 85324,42 103624,88 58,09 

198 100 10 15 2 0,6 15739,01 67905,69 87460,11 103327,39 57,93 

240 150 40 10 2 0,6 3846,62 67065,21 87045,38 103061,38 57,78 

207 100 25 15 2 0,6 9679,19 64434,81 83791,97 99516,48 55,79 

239 150 40 10 1 0,6 -921,59 58556,73 80145,68 99419,26 55,74 

238 150 40 10 0,5 0,6 -3716,33 55920,96 77918,67 99384,73 55,72 

285 100 25 10 2 0,9 39449,83 63607,99 83044,45 99350,80 55,70 

283 100 25 10 0,5 0,9 32871,18 55142,83 77442,91 98560,43 55,25 

298 150 10 5 0,5 0,9 24404,30 47998,63 74266,05 98101,59 55,00 

284 100 25 10 1 0,9 36965,87 56565,36 78160,97 97457,33 54,64 

206 100 25 15 1 0,6 6867,58 58239,99 78324,24 96930,77 54,34 

299 150 10 5 1 0,9 29521,72 48898,51 73854,13 96498,08 54,10 

205 100 25 15 0,5 0,6 5405,27 56650,56 76709,86 96109,00 53,88 

300 150 10 5 2 0,9 39753,67 57254,55 77428,65 96050,33 53,85 

193 100 10 10 0,5 0,6 13815,19 53482,10 75149,13 94660,63 53,07 

216 100 40 15 2 0,6 4614,51 59319,74 78687,73 94497,31 52,98 

294 100 40 10 2 0,9 35583,29 59211,63 77059,50 92700,38 51,97 

194 100 10 10 1 0,6 14386,98 53460,37 74306,52 92659,79 51,95 

195 100 10 10 2 0,6 15234,42 59376,95 76734,26 92385,67 51,79 

215 100 40 15 1 0,6 -447,62 53671,16 73398,11 92115,73 51,64 

292 100 40 10 0,5 0,9 30674,46 50029,85 69953,77 89743,80 50,31 

293 100 40 10 1 0,9 34782,15 52290,12 71986,86 89650,17 50,26 

214 100 40 15 0,5 0,6 -2895,84 50817,34 70175,46 89505,57 50,18 

307 150 25 5 0,5 0,9 21858,35 41814,08 64546,90 86797,74 48,66 

217 150 10 5 0,5 0,6 13566,80 41028,96 63742,47 85461,48 47,91 

202 100 25 10 0,5 0,6 5453,28 47166,71 65906,46 84028,62 47,11 

218 150 10 5 1 0,6 14523,42 43242,80 64459,10 83899,30 47,03 

219 150 10 5 2 0,6 16004,01 52132,38 67885,35 83846,54 47,01 

204 100 25 10 2 0,6 9178,75 53291,56 69439,89 83529,62 46,83 

203 100 25 10 1 0,6 6924,42 48336,19 66560,09 82976,75 46,52 

252 50 10 15 2 0,9 25624,73 51092,87 67138,35 81425,77 45,65 
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309 150 25 5 2 0,9 37565,01 49967,75 65132,05 80828,70 45,31 

308 150 25 5 1 0,9 25247,93 39671,52 60455,77 80317,44 45,03 

251 50 10 15 1 0,9 25719,84 47427,58 64322,81 79893,45 44,79 

250 50 10 15 0,5 0,9 24330,40 46604,61 63737,55 79001,88 44,29 

271 100 10 5 0,5 0,9 19682,10 36382,53 57096,53 77486,78 43,44 

273 100 10 5 2 0,9 37113,36 48367,37 62587,85 77283,32 43,33 

272 100 10 5 1 0,9 25650,98 39569,50 58847,25 76849,78 43,08 

211 100 40 10 0,5 0,6 -2952,78 42452,59 58883,57 75331,84 42,23 

213 100 40 10 2 0,6 3676,66 47868,95 62231,48 75078,69 42,09 

212 100 40 10 1 0,6 -718,55 44194,76 60664,70 75029,88 42,06 

247 50 10 10 0,5 0,9 23514,35 41538,55 58531,56 74419,25 41,72 

248 50 10 10 1 0,9 25766,40 41664,07 58231,75 73279,68 41,08 

249 50 10 10 2 0,9 26575,76 46553,61 60453,77 73221,63 41,05 

316 150 40 5 0,5 0,9 18758,59 34256,38 53234,30 73207,76 41,04 

261 50 25 15 2 0,9 22441,71 42569,16 58784,81 72713,84 40,76 

226 150 25 5 0,5 0,6 5036,11 34773,43 52964,47 71803,27 40,25 

171 50 10 15 2 0,6 16578,13 42985,81 57551,75 69937,43 39,21 

318 150 40 5 2 0,9 37217,91 46328,15 57699,27 69839,77 39,15 

260 50 25 15 1 0,9 21673,76 39251,58 54311,66 69430,11 38,92 

170 50 10 15 1 0,6 15587,93 40156,89 55484,54 68596,29 38,46 

228 150 25 5 2 0,6 13741,90 45907,84 56616,78 68201,70 38,23 

169 50 10 15 0,5 0,6 15338,76 39330,21 54851,18 68010,07 38,13 

259 50 25 15 0,5 0,9 19911,30 37477,85 52759,80 67646,67 37,92 

192 100 10 5 2 0,6 15773,30 42410,11 54553,86 66997,40 37,56 

227 150 25 5 1 0,6 8678,24 34102,60 50816,73 66722,48 37,41 

191 100 10 5 1 0,6 14157,16 34538,44 50957,89 66712,09 37,40 

317 150 40 5 1 0,9 23165,79 32978,59 49391,20 66019,48 37,01 

166 50 10 10 0,5 0,6 13959,63 36226,52 51029,07 64857,60 36,36 

168 50 10 10 2 0,6 15000,40 41083,82 53458,48 64547,43 36,19 

280 100 25 5 0,5 0,9 17854,27 31216,93 47213,79 64218,10 36,00 

256 50 25 10 0,5 0,9 20377,38 35437,79 49801,32 64081,72 35,92 

167 50 10 10 1 0,6 14238,51 36618,01 50841,79 63987,56 35,87 
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257 50 25 10 1 0,9 22573,70 36297,10 50909,94 63889,72 35,82 

258 50 25 10 2 0,9 21168,39 39255,83 51718,10 62483,55 35,03 

270 50 40 15 2 0,9 18408,67 34406,55 48957,52 61655,39 34,56 

282 100 25 5 2 0,9 36129,82 42674,42 51665,29 61580,59 34,52 

281 100 25 5 1 0,9 20705,52 31202,79 45977,73 60038,08 33,66 

180 50 25 15 2 0,6 12407,57 34018,35 47473,23 59240,82 33,21 

269 50 40 15 1 0,9 17275,66 30948,70 44475,56 58841,57 32,99 

186 50 40 10 2 0,6 7680,22 26628,56 42494,40 58677,15 32,90 

237 150 40 5 2 0,6 11332,64 43140,71 50278,05 58343,47 32,71 

235 150 40 5 0,5 0,6 -3112,18 27985,46 41795,58 57420,38 32,19 

179 50 25 15 1 0,6 10309,78 31608,28 44061,81 56419,34 31,63 

178 50 25 15 0,5 0,6 9352,09 30087,39 42728,78 54838,18 30,74 

266 50 40 10 1 0,9 18572,09 30357,66 43384,45 54760,37 30,70 

176 50 25 10 1 0,6 7835,62 30034,27 42627,32 54191,16 30,38 

175 50 25 10 0,5 0,6 6990,51 29411,27 41382,92 53558,56 30,03 

267 50 40 10 2 0,9 17607,07 33010,47 43969,42 53513,47 30,00 

199 100 25 5 0,5 0,6 5169,52 26074,70 38760,72 52916,95 29,67 

177 50 25 10 2 0,6 10175,90 32589,27 43551,72 52890,02 29,65 

268 50 40 15 0,5 0,9 15071,49 28081,63 40209,84 52837,96 29,62 

246 50 10 5 2 0,9 22424,14 33386,20 42954,79 52694,02 29,54 

291 100 40 5 2 0,9 35987,39 40324,54 46073,64 52669,69 29,53 

236 150 40 5 1 0,6 3333,28 27933,79 40088,36 52074,48 29,19 

265 50 40 10 0,5 0,9 16837,77 28393,54 39741,27 51661,44 28,96 

201 100 25 5 2 0,6 13423,28 36215,15 43626,27 51546,02 28,90 

244 50 10 5 0,5 0,9 14238,99 24026,37 36951,11 51375,48 28,80 

245 50 10 5 1 0,9 17530,39 26127,69 38095,44 50695,82 28,42 

289 100 40 5 0,5 0,9 15542,77 25328,76 36995,80 50649,80 28,39 

200 100 25 5 1 0,6 7721,14 27205,35 39203,22 50566,23 28,35 

290 100 40 5 1 0,9 18355,21 25443,27 36088,42 46346,20 25,98 

165 50 10 5 2 0,6 14986,02 28835,97 36687,71 44879,72 25,16 

163 50 10 5 0,5 0,6 13112,13 21353,45 31951,50 44072,53 24,71 

210 100 40 5 2 0,6 10862,48 33911,04 38707,90 44032,80 24,69 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Anexos 

Raryson Alexandre Cavalcante  112 

 

164 50 10 5 1 0,6 13609,54 22795,44 32672,69 43293,12 24,27 

188 50 40 15 1 0,6 6308,88 22189,08 30923,27 40708,00 22,82 

208 100 40 5 0,5 0,6 -2783,12 21417,04 30123,55 40616,05 22,77 

253 50 25 5 0,5 0,9 12348,99 19957,25 28492,05 38502,90 21,59 

255 50 25 5 2 0,9 19328,68 26409,60 32471,35 38478,18 21,57 

209 100 40 5 1 0,6 1808,35 21945,09 30520,83 38416,60 21,54 

254 50 25 5 1 0,9 13769,60 20232,05 28943,65 37109,55 20,80 

185 50 40 10 1 0,6 3739,06 20905,22 27350,43 32648,98 18,30 

172 50 25 5 0,5 0,6 5522,41 17398,10 24338,91 32279,62 18,10 

174 50 25 5 2 0,6 11564,80 22321,21 27321,48 32244,19 18,08 

264 50 40 5 2 0,9 18772,98 23785,28 27907,89 32185,60 18,04 

173 50 25 5 1 0,6 7244,33 17321,90 24701,73 31289,20 17,54 

184 50 40 10 0,5 0,6 2715,99 19212,73 24730,34 30587,64 17,15 

262 50 40 5 0,5 0,9 10419,86 16272,55 22324,11 29347,60 16,45 

263 50 40 5 1 0,9 11870,82 16591,37 22912,17 28218,40 15,82 

183 50 40 5 2 0,6 8900,54 19192,88 21373,28 23223,23 13,02 

181 50 40 5 0,5 0,6 8,01 11760,06 14834,56 17821,16 9,99 

182 50 40 5 1 0,6 2627,71 12093,64 14773,82 16471,83 9,23 

187 50 40 15 0,5 0,6 5632,21 19313,20 17692,30 14093,44 7,90 

189 50 40 15 2 0,6 9738,26 17822,97 15195,86 13138,20 7,36 

Tabela A. 2 - Simulações realizadas no estudo da injeção alternada de vapor e solvente para o 

solvente C10 com a produção acumulada de óleo para 5, 10, 15 e 20 amos de produção e o fator de 

recuperação para 20 anos de produção. 

Exp Qv Qsolv Dv t Xv Np (m³STD) FR (%) 

 5 Anos 10 Anos 15 Anos 20 Anos 20 Anos 

466 150 10 15 0,5 0,9 56397,47 89662,43 115277,38 131247,91 73,58 

475 150 25 15 0,5 0,9 53092,97 83867,92 110863,54 128125,35 71,83 

467 150 10 15 1 0,9 59780,91 89192,26 112626,67 127994,16 71,75 

468 150 10 15 2 0,9 58838,45 94994,27 113969,23 126658,52 71,01 

476 150 25 15 1 0,9 57073,11 85540,73 110490,82 126560,84 70,95 

477 150 25 15 2 0,9 58526,34 93364,41 112895,74 125586,71 70,41 
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484 150 40 15 0,5 0,9 50551,14 79868,22 107128,17 125406,75 70,30 

486 150 40 15 2 0,9 57996,67 92402,05 112165,04 124933,22 70,04 

485 150 40 15 1 0,9 55495,94 83017,58 108375,45 124826,27 69,98 

463 150 10 10 0,5 0,9 45464,96 75383,82 103180,84 122330,94 68,58 

385 150 10 15 0,5 0,6 48972,74 78143,98 103762,78 121195,13 67,94 

464 150 10 10 1 0,9 49499,90 75921,24 101746,80 119906,58 67,22 

465 150 10 10 2 0,9 54999,35 85033,92 105687,98 119662,47 67,08 

386 150 10 15 1 0,6 52003,93 77816,88 102050,28 118684,05 66,54 

472 150 25 10 0,5 0,9 41916,50 69419,08 96542,09 117994,73 66,15 

474 150 25 10 2 0,9 53035,19 82015,15 103007,76 117178,14 65,69 

387 150 10 15 2 0,6 51470,25 83247,65 103375,08 116956,89 65,57 

473 150 25 10 1 0,9 46419,01 70799,00 96624,76 116228,43 65,16 

394 150 25 15 0,5 0,6 45040,93 71314,54 95996,66 115535,10 64,77 

396 150 25 15 2 0,6 50690,02 80289,32 100805,98 115075,46 64,51 

483 150 40 10 2 0,9 50678,40 79307,45 100340,98 114629,66 64,26 

395 150 25 15 1 0,6 48967,86 72280,81 96344,94 114478,61 64,18 

439 100 10 15 0,5 0,9 43047,82 70677,00 95539,05 114339,20 64,10 

405 150 40 15 2 0,6 48836,67 78279,30 98877,60 113359,02 63,55 

481 150 40 10 0,5 0,9 39500,69 64071,36 89646,62 112150,95 62,87 

440 100 10 15 1 0,9 46147,82 70436,96 94118,40 112060,19 62,82 

482 150 40 10 1 0,9 44610,35 66835,06 91705,13 111777,27 62,66 

404 150 40 15 1 0,6 46870,49 69271,73 92706,72 111293,10 62,39 

382 150 10 10 0,5 0,6 39175,92 65328,44 90646,17 111237,16 62,36 

403 150 40 15 0,5 0,6 41934,64 66785,49 90438,86 110809,65 62,12 

441 100 10 15 2 0,9 44910,06 75513,59 95790,42 110644,66 62,03 

383 150 10 10 1 0,6 43014,01 65298,11 89001,43 108289,56 60,71 

384 150 10 10 2 0,6 47715,66 72862,77 92658,88 108261,63 60,69 

450 100 25 15 2 0,9 44023,09 72308,57 92551,75 107870,96 60,47 

448 100 25 15 0,5 0,9 38969,88 63723,61 86636,34 106847,82 59,90 

449 100 25 15 1 0,9 43005,31 64838,37 87478,76 106352,55 59,62 

459 100 40 15 2 0,9 41541,65 69639,67 89726,23 105134,59 58,94 

393 150 25 10 2 0,6 44811,89 68536,67 87782,55 103348,39 57,94 
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436 100 10 10 0,5 0,9 34960,79 58696,07 82321,26 103187,67 57,85 

391 150 25 10 0,5 0,6 35456,99 58522,73 81674,03 102837,52 57,65 

458 100 40 15 1 0,9 40273,86 61530,52 83285,02 102243,21 57,32 

358 100 10 15 0,5 0,6 35793,36 61479,61 82728,10 101293,90 56,79 

457 100 40 15 0,5 0,9 35428,16 58935,21 80730,46 101252,20 56,76 

392 150 25 10 1 0,6 39686,68 59569,98 81704,93 100966,98 56,60 

438 100 10 10 2 0,9 42025,05 66033,65 84621,35 100712,08 56,46 

437 100 10 10 1 0,9 38699,18 58959,58 81105,23 100602,54 56,40 

359 100 10 15 1 0,6 38964,25 61453,36 82322,47 100067,10 56,10 

360 100 10 15 2 0,6 37729,66 65905,57 84154,65 99318,59 55,68 

402 150 40 10 2 0,6 41354,29 64500,32 82610,98 97792,71 54,82 

400 150 40 10 0,5 0,6 33070,52 53059,54 73930,03 94282,31 52,86 

369 100 25 15 2 0,6 36977,83 61826,48 79460,82 94195,56 52,81 

447 100 25 10 2 0,9 39320,43 61230,53 78835,33 94094,71 52,75 

445 100 25 10 0,5 0,9 31367,40 52417,77 73698,77 93785,10 52,58 

460 150 10 5 0,5 0,9 23864,90 45196,08 70081,54 93718,62 52,54 

401 150 40 10 1 0,6 37659,52 55331,27 75548,55 93655,80 52,50 

462 150 10 5 2 0,9 41007,57 56827,59 75271,81 92866,05 52,06 

461 150 10 5 1 0,9 30204,37 47542,27 70805,88 92774,23 52,01 

446 100 25 10 1 0,9 35416,11 53545,99 73874,43 92038,45 51,60 

368 100 25 15 1 0,6 35210,26 55325,16 74185,38 91704,43 51,41 

367 100 25 15 0,5 0,6 31547,79 53991,30 73048,30 91370,12 51,22 

355 100 10 10 0,5 0,6 30243,38 51317,90 71908,74 90806,82 50,91 

378 100 40 15 2 0,6 33806,79 57150,53 74740,14 89328,00 50,08 

356 100 10 10 1 0,6 33666,36 51372,69 70818,80 88259,04 49,48 

357 100 10 10 2 0,6 36291,59 57735,87 73562,09 88100,38 49,39 

456 100 40 10 2 0,9 35613,60 56773,23 72949,53 87259,24 48,92 

377 100 40 15 1 0,6 32018,82 50777,07 68959,18 86419,94 48,45 

454 100 40 10 0,5 0,9 29147,80 47355,19 66260,54 84951,66 47,62 

376 100 40 15 0,5 0,6 27835,21 48157,61 66344,34 84343,15 47,28 

455 100 40 10 1 0,9 33234,48 49298,59 67723,84 84230,43 47,22 

469 150 25 5 0,5 0,9 21179,18 39658,74 61107,70 82270,49 46,12 
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381 150 10 5 2 0,6 39944,22 52095,01 66348,86 81025,74 45,42 

379 150 10 5 0,5 0,6 21133,46 38649,35 59859,00 80966,77 45,39 

380 150 10 5 1 0,6 27831,49 41968,71 61536,21 80053,05 44,88 

364 100 25 10 0,5 0,6 26805,80 44638,14 62569,77 79804,66 44,74 

366 100 25 10 2 0,6 32682,92 51625,28 66225,86 79102,79 44,35 

365 100 25 10 1 0,6 30460,87 45651,58 62810,84 78254,05 43,87 

414 50 10 15 2 0,9 23763,68 48653,01 63969,30 77318,51 43,35 

471 150 25 5 2 0,9 37715,71 49290,02 62949,68 77281,64 43,32 

470 150 25 5 1 0,9 25516,21 38695,79 57930,41 76505,85 42,89 

413 50 10 15 1 0,9 23872,55 44771,06 61083,57 76060,53 42,64 

412 50 10 15 0,5 0,9 22273,26 43815,28 60560,96 75168,88 42,14 

435 100 10 5 2 0,9 37936,60 48497,40 61223,67 74575,83 41,81 

433 100 10 5 0,5 0,9 19493,82 34293,14 53441,22 73178,07 41,02 

434 100 10 5 1 0,9 25725,66 38161,07 55634,01 72663,36 40,74 

373 100 40 10 0,5 0,6 24616,43 39988,05 55489,05 71087,13 39,85 

375 100 40 10 2 0,6 28769,32 46493,73 59380,69 70929,17 39,76 

409 50 10 10 0,5 0,9 22582,20 39722,41 55740,76 70837,94 39,71 

374 100 40 10 1 0,6 28201,46 41602,00 56957,82 70465,53 39,50 

411 50 10 10 2 0,9 25398,01 44931,12 57655,58 69325,55 38,86 

410 50 10 10 1 0,9 25005,56 39859,69 55169,84 69301,16 38,85 

478 150 40 5 0,5 0,9 18349,37 32681,06 50389,33 69256,45 38,83 

423 50 25 15 2 0,9 21919,33 40749,10 55485,26 68295,38 38,29 

388 150 25 5 0,5 0,6 18590,75 32861,71 49989,28 67820,43 38,02 

480 150 40 5 2 0,9 37087,39 45749,07 55891,05 66853,77 37,48 

333 50 10 15 2 0,6 19065,88 40242,15 54219,99 65876,16 36,93 

390 150 25 5 2 0,6 37813,87 45620,77 55105,25 65436,66 36,68 

332 50 10 15 1 0,6 19267,64 37374,47 52158,57 64680,76 36,26 

422 50 25 15 1 0,9 20291,31 36688,98 50700,54 64592,23 36,21 

354 100 10 5 2 0,6 32212,04 42481,27 53253,75 64451,25 36,13 

331 50 10 15 0,5 0,6 18198,17 36441,52 51492,98 64098,55 35,93 

389 150 25 5 1 0,6 22686,45 33301,45 48699,05 63537,19 35,62 

352 100 10 5 0,5 0,6 17623,30 29893,64 45919,74 63048,74 35,35 
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421 50 25 15 0,5 0,9 18270,46 34592,96 48996,09 62772,65 35,19 

479 150 40 5 1 0,9 23410,46 32436,31 47362,31 62644,34 35,12 

353 100 10 5 1 0,6 22741,06 33252,76 47942,88 62513,95 35,05 

328 50 10 10 0,5 0,6 18769,29 34178,50 48246,60 61282,77 34,36 

330 50 10 10 2 0,6 20753,69 39235,46 50741,63 60928,19 34,16 

418 50 25 10 0,5 0,9 19138,96 33227,55 46792,29 60332,74 33,82 

329 50 10 10 1 0,6 20719,27 34756,69 47957,87 60195,55 33,75 

442 100 25 5 0,5 0,9 16983,12 29216,14 44102,73 60051,83 33,67 

419 50 25 10 1 0,9 21469,69 34063,36 47647,07 59774,63 33,51 

444 100 25 5 2 0,9 36366,59 42536,76 50401,81 59106,18 33,14 

420 50 25 10 2 0,9 21290,00 38013,51 49303,13 59105,86 33,14 

432 50 40 15 2 0,9 18434,34 32932,71 46290,90 58027,68 32,53 

443 100 25 5 1 0,9 21007,34 30503,63 43984,14 56914,19 31,91 

399 150 40 5 2 0,6 37507,23 43033,84 49372,80 56489,97 31,67 

342 50 25 15 2 0,6 17326,64 32348,61 44272,71 54978,79 30,82 

397 150 40 5 0,5 0,6 16271,82 26806,97 39587,66 54226,27 30,40 

431 50 40 15 1 0,9 16626,87 29070,44 41071,63 54176,41 30,37 

341 50 25 15 1 0,6 16067,54 29306,03 40812,07 51967,07 29,13 

428 50 40 10 1 0,9 18047,52 28673,30 40816,41 51421,34 28,83 

453 100 40 5 2 0,9 36013,40 40269,07 45415,45 51251,05 28,73 

429 50 40 10 2 0,9 17835,66 32329,65 42202,69 50896,52 28,53 

427 50 40 10 0,5 0,9 15887,96 27218,00 38656,65 50850,73 28,51 

408 50 10 5 2 0,9 23069,77 33548,84 41837,95 50372,39 28,24 

338 50 25 10 1 0,6 16939,94 27787,14 39400,50 50151,62 28,12 

340 50 25 15 0,5 0,6 14511,00 27342,41 38973,63 49985,78 28,02 

339 50 25 10 2 0,6 16920,55 31324,89 41372,28 49908,27 27,98 

363 100 25 5 2 0,6 30061,42 36208,89 42799,84 49794,63 27,92 

398 150 40 5 1 0,6 20410,17 27639,21 38737,11 49779,91 27,91 

430 50 40 15 0,5 0,9 14155,20 26471,60 37972,49 49752,15 27,89 

337 50 25 10 0,5 0,6 15364,39 27132,77 38296,34 49742,43 27,89 

361 100 25 5 0,5 0,6 14859,10 24593,56 36369,39 49590,40 27,80 

362 100 25 5 1 0,6 18488,97 26313,66 37251,09 47690,19 26,74 
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451 100 40 5 0,5 0,9 15188,01 24269,07 34981,38 47642,41 26,71 

406 50 10 5 0,5 0,9 14255,35 23081,60 34393,86 47611,96 26,69 

407 50 10 5 1 0,9 17533,99 25319,46 35764,66 46965,96 26,33 

452 100 40 5 1 0,9 18592,71 25139,06 34850,72 44253,94 24,81 

372 100 40 5 2 0,6 29724,36 33928,50 38240,93 42954,16 24,08 

327 50 10 5 2 0,6 19023,79 28994,02 35818,46 42936,28 24,07 

351 50 40 15 2 0,6 14641,80 25165,76 34460,36 42440,82 23,79 

325 50 10 5 0,5 0,6 13155,96 20753,47 29917,73 40736,37 22,84 

326 50 10 5 1 0,6 15499,33 22266,91 30901,75 40179,02 22,52 

350 50 40 15 1 0,6 12865,65 21671,93 29770,27 38180,26 21,40 

370 100 40 5 0,5 0,6 13145,48 20415,10 28476,85 38123,49 21,37 

417 50 25 5 2 0,9 19691,43 26455,86 31900,21 37240,91 20,88 

371 100 40 5 1 0,6 16215,39 21760,07 29623,78 36834,75 20,65 

415 50 25 5 0,5 0,9 11908,76 18893,99 26849,00 36082,38 20,23 

349 50 40 15 0,5 0,6 11137,47 19860,24 27584,48 35508,51 19,91 

416 50 25 5 1 0,9 13942,88 19711,84 27651,62 35035,00 19,64 

348 50 40 10 2 0,6 14253,85 23149,03 28329,93 32521,65 18,23 

426 50 40 5 2 0,9 18985,49 23945,99 27795,91 31685,66 17,76 

336 50 25 5 2 0,6 16078,96 22382,84 26929,79 31321,31 17,56 

347 50 40 10 1 0,6 13542,31 19782,43 26009,45 30984,77 17,37 

334 50 25 5 0,5 0,6 10542,32 16751,67 23260,32 30592,22 17,15 

335 50 25 5 1 0,6 11833,28 16834,53 23623,55 29569,40 16,58 

346 50 40 10 0,5 0,6 12146,01 18618,20 23956,32 29436,76 16,50 

424 50 40 5 0,5 0,9 10300,51 15746,76 21246,95 27628,41 15,49 

425 50 40 5 1 0,9 11878,49 16285,66 22177,48 27064,57 15,17 

345 50 40 5 2 0,6 15353,90 19104,37 21013,45 22612,73 12,68 

344 50 40 5 1 0,6 9404,06 11940,39 14773,98 16799,93 9,42 

343 50 40 5 0,5 0,6 7983,98 11110,70 13901,53 16737,29 9,38 

 


