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RESUMO 

A grande existência de reservatórios contendo óleo pesado é uma realidade no Brasil e no 

mundo. Os reservatórios de óleo pesado apresentam dificuldades de produção, que estão 

associadas principalmente a alta viscosidade do óleo presente, fazendo com que se tenha 

uma baixa produtividade através de métodos de recuperações convencionais. A aplicação de 

métodos térmicos isolados, bem como em conjunto com métodos miscíveis, como a injeção 

de solvente, podem contribuir na produção, já que o aumento da temperatura promove a 

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

entre óleo/solvente. O presente trabalho teve como objetivo aplicar o processo da injeção de 

vapor, inicialmente alternando-se com solvente, em um modelo de reservatório homogêneo 

com características principais dos reservatórios da região do Nordeste brasileiro, em três 

óleos com viscosidades diferentes. Foram analisados alguns parâmetros operacionais, como: 

vazão de injeção de vapor, vazão de injeção de solvente, distância vertical entre os poços 

horizontais e tempo de alternância entre o vapor e o solvente, após, foi analisado o mesmo 

caso fixando a maior vazão de vapor injetada e a maior de solvente de forma contínua, 

também foi analisada a possibilidade de se injetar solvente apenas no inicio da produção. As 

simulações numéricas foram realizadas através do simulador térmico STARS da CMG 

(Computer Modelling Group). Os resultados mostraram a importância da distância vertical 

entre os poços e da vazão de injeção de vapor, observou-se também que quanto maior a 

viscosidade do óleo, menor foi a influência da injeção alternada de solvente no tempo, 

mostrando que o solvente possui uma maior solubilidade com o óleo mais leve estudado. 

Palavras-chave: Injeção de vapor; Injeção de solvente; Óleo pesado; Simulação numérica 

de reservatórios. 
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ABSTRACT 

The high existence of reservoirs containing heavy oil is a reality in Brazil and in the world. 

Heavy oil reservoirs have production difficulties, which are mainly associated with the high 

viscosity of the present oil, causing low production through conventional recovery methods. 

The application of thermal methods alone as well as in conjunction with miscible methods, 

such as solvent injection can contribute to the production, since the increase in temperature 

promotes the viscosity reduction and solvent helps in the miscibility by reducing the 

interfacial tension between oil and solvent. This study had as objective to apply the steam 

injection process, initially alternating with solvent, in a homogeneous reservoir model with 

main characteristics of the reservoirs of the Brazilian Northeast region, in three oils with 

different viscosities. Some operational parameters were analyzed, such as: steam injection 

flow, solvent injection flow, vertical distance between the horizontal wells and time of 

alternation between steam and solvent, after, it was analyzed the same case, fixing the 

highest injected steam flow and the highest solvent injection flow in the continuous mode, 

the possibility of injecting solvent only at the start of production was also analyzed. 

Numerical simulations were performed using the STARS thermal simulator from CMG 

(Computer Modelling Group). The results showed the importance of the vertical distance 

between the wells and the steam injection flow, it was also observed that the higher the 

viscosity of the oil, the lower the influence of the alternating solvent injection in time, 

showing that the solvent has a higher solubility with the lighter oil that was studied. 

Keywords: Steam injection; solvent injection; heavy oil; numerical reservoir simulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O petróleo atualmente continua sendo um recurso energético imprescindível para a 

sociedade, embora tenha sofrido um relativo declínio nas últimas décadas (VESENTINI, 

2012). A produção de petróleo demanda elevados custos para que seja realizada, o que faz 

com que as reservas de petróleo e os métodos de produção devam ser minuciosamente 

estudados, de maneira que a produção de óleo seja potencializada, aumentando assim os 

lucros envolvidos (ZAMITH, 2005). Com isso a utilização da simulação numérica de 

reservatórios se faz muito importante no sentido de se avaliar diferentes métodos de produção 

das jazidas, com a simulação numérica pode-se fazer um estudo mais detalhado, fornecendo 

resultados convincentes (OLIVEIRA, 2009; MARTINS 2010). 

Grande parte das reservas mundiais de petróleo encontradas são de reservatórios com 

óleos de alta viscosidade. As reservas de petróleo no mundo, incluindo o óleo pesado, o óleo 

extrapesado e o betume se somados chegam a cerca de 70% dos recursos petrolíferos 

(MOTHÉR; SILVA, 2007). Tais reservatórios possuem baixa capacidade de serem 

produzidos através dos mecanismos naturais de produção, bem como por mecanismos 

convencionais, devido a alta viscosidade, dificultando o seu movimento dentro do meio 

poroso, por consequência retêm grandes quantidades de óleo, sendo necessária a utilização de 

métodos que possibilitem a recuperação adicional do óleo presente (PRAXEDES, 2013; 

MOURA, 2016).  

Os métodos de produção de óleos pesados consistem principalmente na redução da 

viscosidade dos mesmos, com o aumento da temperatura, através da aplicação de métodos 

térmicos, favorecendo a mobilidade do óleo no meio poroso, acarretando em um aumento no 

índice de produtividade desses reservatórios (QUEIROZ, 2006; RODRIGUES, 2008; 

PRAXEDES, 2013). 

Dentre os métodos térmicos utilizados para a recuperação de óleos pesados, a injeção 

de vapor tem se constituído como uma das principais alternativas economicamente viáveis. O 

calor latente transportado pelo vapor aquece o óleo do reservatório, reduzindo sua viscosidade 

e facilitando a produção (GALVÃO, 2012; MOURA 2016). Uma alternativa que pode ser 

utilizada para aumentar a eficiência desse método é a adição de solventes. Os solventes são 

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

produção do óleo (GALVÃO, 2012). Resultados experimentais, estudos numéricos e testes de 

campo sugerem que grandes benefícios podem ser alcançados com a adição de solventes ao 

vapor injetado, como o aumento das vazões de óleo e das razões óleo-vapor, redução do 
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consumo de água e energia para a geração de vapor, diminuindo a emissão de gases 

causadores do efeito estufa (NASR; AYODELE, 2006). 

No Nordeste há um grande número de poços terrestres produzindo óleo pesado, 

inclusive no estado do Rio Grande do Norte (MOTHÉR; JÚNIOR, 2007). Apesar de uma 

parte significativa dessas reservas já terem sido produzidas (campos maduros), há sempre 

busca de novas tecnologias e métodos de recuperação suplementar sendo estudados, testados e 

implantados com o intuito de maximizar a quantidade de óleo recuperado do reservatório 

(SILVA, 2013). 

O presente trabalho tem por objetivo principal a aplicação do processo de injeção de 

vapor alternada com solvente, em um modelo de reservatório homogêneo, cujas 

características se assemelham aos dos reservatórios das da região do Nordeste brasileiro. 

Através da utilização da simulação numérica é analisada a influência de alguns parâmetros 

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

espaçamento entre os poços injetor e produtor, tempo de alternância entre a injeção de vapor e 

solvente, todos esses parâmetros analisados em três óleos, com diferentes viscosidades. O 

trabalho também contemplou uma análise considerando a injeção contínua de vapor e 

solvente, como também a injeção de solvente apenas no período inicial da produção. Para 

tanto, foi dividido em seis capítulos: o capítulo I é referente a introdução e apresenta uma 

ideia geral sobre o trabalho; o capítulo II aborda os aspectos teóricos, explicando conceitos 

importantes e fundamentando a compreensão do trabalho; o capítulo III trata do estado da 

arte, que destaca os principais estudos relacionados ao tema estudado; o capítulo IV apresenta 

a metodologia do trabalho, onde estão inseridas as ferramentas, as condições de operação, o 

modelo físico e todos os dados necessários para a realização do estudo; o capítulo V trata dos 

resultados e discussões, apresentando os resultados obtidos e as respectivas discussões 

relacionadas; o capítulo VI traz as conclusões e recomendações baseadas na avaliação dos 

resultados.
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

Este capitulo, visa estabelecer os conceitos básicos, de forma sucinta, para que seja 

possível compreender de forma simples o tema abordado no trabalho. Para tanto, serão 

apresentados os tópicos essenciais que fundamentam o trabalho. 

2.1. Métodos de recuperação de petróleo 

A recuperação de petróleo pode ser subdividida em três tipos: recuperação primária, 

métodos convencionais de recuperação e os métodos especiais de recuperação (MOURA, 

2016).  

A recuperação primária, consiste em produzir o óleo presente no reservatório 

utilizando a própria energia que o reservatório possui, está diretamente ligada aos mecanismos 

de produção que o reservatório pode possuir, que se resumem basicamente na expansão dos 

fluidos presentes no reservatório e a movimentação do fluido do reservatório por outro, 

naturalmente, de modo que um fluido passe a ocupar o lugar do outro dentro do reservatório 

(QUEIROZ, 2006; BORGES, 2009). Os mecanismos de produção podem ser divididos em 

três principais mecanismos, são eles: mecanismo de gás em solução, mecanismo de capa de 

gás e mecanismo de influxo de água, havendo também a possibilidade desses mecanismos 

atuarem em conjunto no mesmo reservatório (QUEIROZ, 2006). 

O mecanismo de gás em solução, ocorre quando com o decorrer da produção a pressão 

do reservatório cai abaixo da pressão de bolha e o gás que antes estava em solução no óleo se 

desprende do mesmo e tende a se expandir, empurrando assim o óleo para o poço produtor. A 

eficiência desse mecanismo de produção vai depender da quantidade de gás que se encontra 

dissolvido no óleo (ROSA, 2006).  

O mecanismo de capa de gás funciona quando se tem as duas fases em equilíbrio. 

Devido a diferença de densidade, o gás tende a se manter na parte superior do reservatório. 

Com a contínua produção do óleo presente, a capa do gás tende a se expandir, ocupando o 

local que antes era ocupado pelo óleo. Devido a alta compressibilidade do gás ele acaba 

atuando de forma a manter a pressão do reservatório, quanto maior for essa capa de gás, 

melhor será a sua atuação no reservatório (QUEIROZ, 2006). 

O mecanismo de influxo de água vai existir quando houver um aquífero conectado 

hidraulicamente com o reservatório. Quando o óleo é produzido e a pressão do reservatório 

vai diminuindo, a água do aquífero se expande e cria uma injeção de água natural no 

reservatório, que auxilia na manutenção de pressão do reservatório (ROSA, 2006). 
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Na fase de recuperação primária é produzida naturalmente a parcela mais leve do óleo, 

sem precisar injetar fluido externo no reservatório. A quantidade de óleo que poderá ser 

extraído durante a recuperação primária vai depender de alguns fatores do reservatório e do 

fluido contido, como por exemplo, a pressão do reservatório e a viscosidade do óleo 

confinado, geralmente só é recuperado entre 5% a 15% do óleo presente no reservatório, 

nessa fase (TZIMAS et al., 2005). 

Os métodos convencionais de recuperação consistem em injetar água ou gás imiscível 

no reservatório de modo a melhorar a recuperação por meio de manutenção de pressão e 

deslocamento do fluido presente na rocha, em direção aos poços produtores. Entretanto parte 

do óleo presente no reservatório permanece retido após a injeção do fluido, a esse óleo dá-se o 

nome de óleo residual (QUEIROZ, 2006; MOURA, 2016).  

Em alguns casos, é necessário que o fluido injetado interaja de alguma forma com o 

óleo ou com a formação, seja quimicamente ou termodinamicamente, de modo a potencializar 

a recuperação do óleo, dessa forma a utilização da recuperação especial é uma boa alternativa 

para que isso ocorra (ARAUJO, 2012). 

A recuperação especial vem sendo amplamente utilizada em situações onde a 

utilização dos métodos convencionais não seriam vantajosas, um exemplo clássico de uma 

situação em que os métodos convencionais não surtiriam um efeito desejado é o de uma 

situação bastante comum no Nordeste brasileiro, no caso reservatórios de óleo pesado 

(ARAUJO, 2012; PRAXEDES, 2013). A elevada viscosidade do fluido do reservatório e a 

diferença entre a sua viscosidade e a do fluido injetado faria com que a produção não fosse tão 

eficiente, pois o fluido injetado criaria caminhos preferenciais, deixando para trás uma grande 

quantidade de óleo residual, fazendo com que não fosse economicamente viável a sua 

utilização, em comparação com um método que pudesse reduzir essa viscosidade para 

melhorar o escoamento do óleo no meio poroso. (BARILLAS, 2008). 

Os métodos especiais podem atuar principalmente: reduzindo a viscosidade, 

diminuindo as tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo, melhorando a mobilidade 

do mesmo. Tais métodos podem ser divididos em: métodos térmicos, métodos miscíveis, 

métodos químicos, ou outros métodos (quando não encaixado em nenhum dos anteriores) 

(THOMAS et al, 2001). 

A escolha do método de recuperação que será utilizado deve levar em consideração 

tanto a análise econômica, pois o método deve gerar ganhos positivos de modo a ter uma 

viabilidade econômica aceitável, como também as características do fluido da formação e do 

reservatório (RODRIGUES, 2012). 
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No presente trabalho serão abordados apenas os métodos térmicos e miscíveis. 

 

2.2. Métodos miscíveis 

Os métodos miscíveis consistem em injetar um fluido no reservatório que é miscível 

com o fluido presente na formação. Por serem miscíveis formam uma só fase com o óleo, de 

modo que não existe tensão interfacial entre o fluido deslocante e o fluido deslocado, essa 

ausência de tensão interfacial promove uma melhora na recuperação, reduzindo a quantidade 

de óleo residual nas porções do reservatório. (ROCHA; SOUZA; CÂMARA, 2002). 

Segundo Galvão (2008), os fluidos que são mais comumente utilizados nos métodos 

miscíveis são gases de combustão, nitrogênio, CO2 e hidrocarbonetos solventes. 

A injeção de um solvente que seja totalmente solúvel no óleo pode ser a forma mais 

direta e simples para obtenção da miscibilidade, os solventes podem ser classificados como 

miscíveis ao primeiro contato (MPC), que são comumente mais caros, ou a classe comumente 

mais barata que é chamada de miscível por múltiplos contatos (MMC), que diferentemente do 

MPC inicialmente não é miscível com o óleo, mas vai se tornando miscível a medida que vai 

se deslocando (ROCHA; SOUZA; CÂMARA, 2002). 

Devido aos custos relacionados com a utilização do solvente, em comparação com a 

utilização de água ou gás, alternativamente para reduzir os custos, pode ser utilizado um 

banco de fluido que seja menos caro, após se injetar o solvente (GREEN; WILLHITE, 1998). 

Como mostra a Figura 2.1. 

Figura 2.1. Deslocamento miscível. 

 

Fonte: GALVÃO (2008), modificado de GREEN E WILLHITE (1998) 

2.3. Métodos térmicos 

Os métodos térmicos surgem da dificuldade de se produzir óleos com altas 

viscosidades, pois a alta viscosidade do fluido pode inviabilizar a recuperação primária, e a 
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recuperação convencional pode não obter os resultados desejados, principalmente pela 

diferença de viscosidade entre o fluido injetado e o óleo. Os métodos térmicos promovem a 

redução da viscosidade, através do fornecimento de calor, assim atuando de modo a melhorar 

a mobilidade do óleo, otimizando a produção (MOURA, 2016).  

Existem diversos tipos de métodos térmicos sendo utilizados atualmente e cada vez 

mais vem sendo feitas modificações nos mesmos, para melhorar ainda mais a sua eficiência, 

como exemplo de métodos térmicos temos: injeção de água quente, injeção de vapor 

(contínua e cíclica), combustão in situ, aquecimento eletromagnético, drenagem gravitacional 

de óleo assistida por vapor (SAGD) (ROSA, 2006; GALVÃO, 2008; PRAXEDES, 2013). 

Os métodos térmicos podem consistir do aumento da temperatura do reservatório 

através de um aquecimento gerado por um fluido, que é aquecido na superfície e injetado no 

reservatório, através de poços injetores (normalmente água quente ou vapor), como também 

pode ser aquecido devido atuação de ondas eletromagnéticas sobre os fluidos eletricamente 

sensíveis do reservatório, chamado de aquecimento eletromagnético, ou pode-se provocar 

calor diretamente no reservatório, que seria o caso do método chamado de combustão in situ 

(ROSA, 2006). 

Os métodos térmicos vêm sendo amplamente utilizados em diversos campos pelo 

mundo, bem como no Nordeste brasileiro. O Nordeste, possui diversos campos com óleo 

pesado e que utilizam a tecnologia dos métodos térmicos para se obter maiores recuperações 

(ROCHA, 2016). 

Utiliza-se bastante nos métodos térmicos, como fluido transportador de calor, a água, 

sendo ela mais comumente usada na forma de vapor, por promover um maior transporte de 

calor por unidade de massa, em comparação com a injeção de água quente. A fração em peso 

de água, convertida para vapor é chamado de título ou também de qualidade do vapor, quanto 

menor for a qualidade do vapor maior será a quantidade da fase líquida presente. O título do 

vapor é diretamente proporcional a quantidade de calor latente existente no mesmo, ou seja, 

quanto menor a qualidade do vapor, menor será a quantidade de calor transmitida. Se for 

obtida uma qualidade de 100%, o aumento dessa temperatura produzirá o que é chamado de 

vapor superaquecido (ROSA, 2006; GALVÃO, 2008). 

Os métodos térmicos, também podem ser utilizados em conjunto com outros métodos, 

de modo a possibilitar uma melhoria na eficiência de recuperação, como é o caso do método 

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

que une os benefícios do método térmico com o método miscível de injeção de solvente. 

Porém tudo sempre irá depender da relação custo-benefício de utilização do método, pois ele 
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deve ser rentável de modo a cobrir os próprios custos e gerar o máximo de lucro possível 

(PRAXEDES, 2013). 

Deve-se também analisar as condições do reservatório antes de se aplicar determinado 

método, pois cada reservatório tem características diferentes, então sempre deve ser feito um 

estudo para se definir qual o método será utilizado (BARILAS, 2005). 

 

2.3.1. Injeção contínua de vapor 

O método de injeção contínua de vapor consiste de uma aplicação não intermitente de 

vapor no reservatório, através de poços injetores, com o intuito de reduzir a viscosidade do 

fluido presente na formação, enquanto o mesmo é produzido por poços produtores, pois tanto 

a energia térmica quanto a energia mecânica são carreadas pelo fluido injetado (THOMAS et 

al, 2001).  

A Figura 2.2 mostra um esquema típico de injeção continua de vapor, onde na zona 

em que o vapor é injetado, a temperatura é aproximadamente a temperatura da frente do 

vapor. Forma-se uma zona de água quente e quanto mais distante do poço injetor mais a 

temperatura vai sendo reduzida. 

 

Figura 2.2.Esquema do processo de injeção contínua de vapor. 

 

Fonte: RODRIGUES, 2008 

Segundo Moura (2016), o que define a resposta ao método de injeção de vapor é o 

quanto de calor será recebido e retido pelo reservatório, porém existem perdas de calor 
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durante o processo de injeção, que devem-se as características intrínsecas do reservatório, 

como também dos equipamentos utilizados na injeção, existem também perdas de calor que 

podem ocorrer na superfície e no poço, que são mais fáceis de serem diminuídas, já as perdas 

que ocorrem no reservatório são mais complicadas de se controlar. 

No Brasil, a injeção de vapor é o método que possui maior utilização para a produção 

de óleos pesados, tendo bastantes aplicações no Nordeste, principalmente nos estados do Rio 

Grande do Norte e do Ceará (RODRIGUES, 2008). 

A injeção contínua de vapor pode promover um grande fator de recuperação em poços 

de óleo pesado, mas deve-se atentar sempre as suas desvantagens, como por exemplo, pode 

não ser tão economicamente viável a aplicação da injeção contínua em reservatórios com altas 

profundidades, devido as altas perdas de calor, por isso é preferível que seja aplicado em 

reservatórios mais rasos (ROSA, 2006; MOURA, 2016). 

 

2.3.2. Injeção cíclica de vapor 

A injeção cíclica de vapor, assim como a contínua, tem por objetivo reduzir a 

viscosidade do óleo pesado para melhorar a produção, no entanto, o vapor é injetado em 

ciclos pré-definidos, que são repetidos até atingir o limite econômico na produção, porém o 

efeito da redução da viscosidade é temporário, devido a injeção de vapor não ser contínua, o 

que faz com que ocorra o resfriamento da região aquecida, no período em que não se está 

injetando o vapor (GALVÃO, 2012; MOURA, 2016).  

Os ciclos da injeção de vapor seguem da seguinte maneira, inicialmente há o período 

de injeção de vapor continuamente no poço (pode ir de dias até semanas injetando), então essa 

injeção é cessada e o poço injetor é fechado (período conhecido como soaking) enquanto o 

reservatório vai sendo aquecido por condução e convecção, esse período pode durar de 3 a 7 

dias, após isso, na terceira etapa o próprio poço que foi utilizado para injetar o vapor é 

colocado em produção e pode produzir durante meses (GALVÃO, 2012; PRAXEDES, 2013). 

A Figura 2.3 ilustra esses ciclos. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN 

27 

Figura 2.3. Esquema dos ciclos de uma injeção cíclica de vapor. 

 

Fonte: GALVÃO, 2012 

Segundo Farouq Ali (2002), a eficiência do processo é inversamente proporcional ao 

número de ciclos, ou seja, quanto maior o número de ciclos menor será sua eficiência. Deve-

se ser feito um estudo de simulação numérica aliada a viabilidade econômica para melhor ser 

definido os tempos de ciclos desse método. 

Uma grande diferença que se pode observar entre a injeção cíclica e a contínua de 

vapor é que na cíclica o fluido permanece aquecido enquanto se desloca para o poço produtor, 

enquanto na contínua o óleo resfria ao passar por regiões mais frias do reservatório 

(QUEIROZ, 2006). Entretanto o fator de recuperação da injeção cíclica está abaixo do fator 

de recuperação da injeção contínua, no entanto, Butler (1991) fala a respeito da importância 

de se utilizar os dois tipos de injeção, iniciando o projeto com a utilização da injeção cíclica, 

por ser mais barata, podendo adiantar a produção e o retorno financeiro, utilizando tal retorno 

para se aplicar a tecnologia de injeção contínua, que é bem mais onerosa. 

2.3.3. Drenagem de óleo por diferencial gravitacional assistida com vapor (Processo 

SAGD) 

O método SAGD (Steam-Assisted Gravity Drainage), ou em português, drenagem de 

óleo por diferencial gravitacional assistida com vapor, é um método térmico que é bastante 

utilizado para recuperar óleos pesados e vem como melhoria do processo de injeção continua 

de vapor tradicional, pois com a evolução dos poços direcionais se tornou possível a 

realização desse método, que consiste basicamente de dois poços horizontais, que atravessam 

a formação e são dispostos um acima do outro, onde o poço horizontal superior é um poço 

injetor de vapor e o poço inferior é o poço produtor, como mostrado na Figura 2.4. O fato dos 
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poços serem horizontais faz com que os mesmos possuam um maior contato com o 

reservatório, o que ajuda a ter melhores resultados (BUTLER, 1981).  

Figura 2.4. Esquema do método SAGD. 

 

Fonte: FERNANDES, 2016 

Segundo Butler (1981), um mecanismo que atua bastante no funcionamento do 

SAGD, é o mecanismo de segregação gravitacional, pois, o vapor por ter uma menor 

densidade tende a ir para a parte superior do reservatório, formando uma câmara de vapor, 

onde o calor é transmitido por condução e convecção, enquanto o óleo nas extremidades da 

câmara de vapor vai sendo condensado e devido a maior densidade, tende a fluir em direção 

ao poço produtor, que se encontra na parte inferior do reservatório, produzindo assim o óleo 

do reservatório. A câmara de vapor é mostrada na Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Esquema da câmara de vapor formada no processo SAGD. 

 

Fonte: BARILAS, 2005, modificado de BUTLER (1981) 

Segundo Barillas (2005), o SAGD, além do benefício obtido através da drenagem 

gravitacional, devido o maior contato dos poços horizontais no reservatório, tem-se uma 

maior cobertura de vapor, além da maior cobertura de produção de óleo. Os grandes 

comprimentos dos poços garantem boas produções e aumentam a economia do método. No 

entanto, alguns parâmetros podem afetar o efeito do método, como por exemplo, o 

comprimento dos poços e também a distância entre os poços, que geralmente utiliza-se uma 

média de 5 metros de distância entre o poço produtor e injetor. 

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

O ES-SAGD (Expanding Solvent-Steam Assisted Gravity Drainage), ou em português, 

drenagem gravitacional de óleo assistida por vapor e solvente, é uma técnica que deriva do 

SAGD comum, porém, ao invés do poço injetor apenas injetar vapor na formação, é feito uma 

injeção de solvente em conjunto com o vapor, sendo assim, utiliza-se os benefícios tanto do 

método térmico, como do miscível. Enquanto o calor latente do vapor é responsável pelo 

aquecimento e consequente redução da viscosidade do óleo, o solvente dissolve no óleo 

contribuindo também para essa redução de viscosidade e reduzindo a tensão interfacial 

(PRAXEDES, 2013). 

Segundo Nasr e Ayodele (2005), o ideal seria escolher um solvente que condensasse 

ao mesmo tempo em que a água, assim esse solvente se condensaria juntamente com o vapor 

no limite da câmara de vapor. A Figura 2.6 ilustra esse processo. 
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Figura 2.6. Ilustração do processo ES-SAGD 

 
Fonte: adaptado de IVORY et al, 2008 

 

Segundo Praxedes (2013), o ES-SAGD objetiva principalmente melhorar as vazões de 

produção, a diminuição da quantidade de vapor utilizado caso se fizesse uso da técnica do 

SAGD comum, consequentemente diminuindo o consumo de água e energia. 

2.3.5. Injeção alternada de vapor e solvente (SAS) 

A injeção alternada de vapor e solvente, ou SAS (Steam Alternating Solvent), tem por 

objetivo reduzir o grande volume de vapor que normalmente é injetado no processo SAGD 

comum, utilizando para isso uma injeção alternada de solvente no processo de SAGD, o SAS 

utiliza da mesma concepção do SAGD, um poço injetor e um produtor, ambos horizontais e 

paralelos.  

O solvente possui a capacidade de criar uma zona de alta mobilidade próxima à 

interface vapor- óleo, aumentando assim a vazão de produção de óleo e o fator de recuperação 

(ARDALI; BARRUFET, 2012). 

A vantagem da adição do solvente se encontra também no fato do solvente poder ser 

reciclado juntamente com a produção do óleo, enquanto o vapor injetado atua transferindo 

calor para o óleo pesado, fazendo com que ele se torne menos viscoso e assim favoreça a sua 

produção. O solvente injetado é diluído no óleo e atua promovendo uma redução nas tensões 

interfaciais, bem como promovendo um aumento da mobilidade do óleo melhorando a 

produção. Devido o alto custo dos solventes que são miscíveis com o óleo, em comparação 
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com a água, faz-se necessário a economia na sua injeção, realizando na forma alternada com o 

vapor (ZHAO, 2005). 

Segundo Zhao (2005), o método SAS se dá da seguinte maneira: inicialmente se injeta 

vapor puro para aquecimento inicial do reservatório, então se interrompe a injeção de vapor e 

se inicia 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. 

Quando a temperatura da câmara de vapor é reduzida cessa a injeção de solvente, esse ciclo é 

repetido até que a produção deixe de ser econômica. 

2.4. Simulação numérica de reservatórios 

A simulação numérica de reservatórios é uma forma de prever os processos naturais 

que ocorrem na área de estudo envolvida. A simulação vem sendo cada vez mais utilizada na 

indústria de petróleo, devido a complexidade dos problemas enfrentados, bem como também 

devido as respostas obtidas em menor tempo (ROCHA, 2016). 

A simulação numérica de reservatórios pode ser utilizada para se prever o 

comportamento dos reservatórios a serem explorados, utilizando modelos físicos e 

matemáticos, e é muito importante para a tomada de decisão quanto ao método que será 

utilizado, de modo a se obter a maior produção, devendo ser levado em consideração a análise 

técnico-econômica. Com o uso de simuladores numéricos pode-se obter análises mais rápidas 

e confiáveis da interação entre o meio poroso e os fluidos presentes no mesmo (MOURA, 

2016). 

Em uma simulação deve-se sempre levar em consideração, ao construir um modelo, 

alguns fatores de extrema relevância como: a complexidade do problema, precisão requerida, 

tempo, custo, capacidade computacional (número e tamanho dos blocos que serão divididos o 

reservatório influenciará), bem como a quantidade e a qualidade dos dados que se deseja obter 

(MEZZOMO, 2001). 

2.5. Planejamento de experimentos 

Segundo Montgomery (2004), o planejamento experimental, é uma ferramenta muito 

poderosa para a melhoria e otimização de processos. É uma técnica utilizada para planejar 

experimentos, definindo quais dados, em que quantidade e em quais condições devem ser 

coletados para determinado estudo, com o intuito de atingir maiores precisões estatísticas no 

resultado que se espera obter. Permite determinar a influência de variáveis nos resultados de 

um dado sistema ou processo. Um bom planejamento consiste em projetar um experimento de 
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maneira que seja possível obter a informação que se está procurando, e assim escolher as 

melhores condições de operação. 

Após identificar os fatores e respostas, o passo seguinte é definir o objetivo que se 

pretende alcançar com os experimentos. Um planejamento fatorial completo é obtido quando 

se realiza experimentos em todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores 

(PRAXEDES, 2013). 
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3. ESTADO DA ARTE 

No presente capitulo, são apresentados alguns trabalhos relevantes, que relacionam os 

processos estudados.  

Willman et al. (1961), realizou um estudo experimental sobre injeção de vapor, onde 

foi mostrado que era possível se obter uma maior recuperação de óleo injetando vapor, se 

comparado com a injeção de água quente ou fria, considerando-se que os mecanismos 

adicionais responsáveis eram principalmente a expansão térmica do óleo, a redução da 

viscosidade e a destilação de frações voláteis do óleo.  

A utilização de solvente em conjunto com métodos térmicos, vem sendo relatada na 

literatura desde a década de 1970. Inicialmente, a injeção de solvente foi investigada para se 

obter uma melhor injeção de vapor pela abertura de caminhos de fluxo (FAROUQ ALI; 

SNYDER, 1973) mas ocorreu um “breakthrough” em canais altamente permeáveis, 

antecipadamente. 

Alikhan e Farouq Ali (1974) produziram um estudo experimental a respeito da 

produção de óleo em um meio poroso, utilizando injeção de um banco de solvente, 

hidrocarboneto leve, que era seguido por banco de vapor. Foi constatado que o solvente foi 

capaz de melhorar a razão de mobilidade e promover uma recuperação maior de óleo, bem 

como foi possível recuperar uma boa parte do hidrocarboneto injetado devido os efeitos da 

destilação do vapor. 

Redford e McKay (1980) mostraram que para um conjunto de condições de 

temperatura e pressão e uma boa escolha do solvente a ser utilizado, a utilização do mesmo 

em conjunto com o vapor pode aumentar consideravelmente a produção de óleo, porém os 

experimentos também indicaram uma alta perda desse solvente para a formação. 

Butler (1981) desenvolveu a teoria do SAGD, para reservatórios de óleo pesado e 

pouca injetividade. Em 1985 o método foi aplicado pela primeira vez em um campo de 

Alberta, no Canadá. O processo teve resultados positivos e foi implantado em reservatórios de 

óleo ultrapesado no Canadá e Venezuela. A desvantagem estava na necessidade de grandes 

volumes de água, tratamento da água e da utilização de gás natural para geração do vapor. 

Devido a esses fatores é que estudos vêm sendo realizados para aperfeiçoar esse processo de 

modo a utilizar menos vapor (BUTLER, 1985). 

Em 2002, Nasr et al. apresentaram o método que combina injeção de solvente com o 

processo SAGD, o ES-SAGD, de modo a se beneficiar das vantagens tanto da injeção de 

vapor quanto da de solvente. Onde foi mostrado que utilizando o ES-SAGD se conseguia uma 

maior redução da viscosidade do betume, em comparação com o SAGD nas mesmas 
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condições, recuperando o óleo de maneira mais rápida, outro benefício seria na redução do 

consumo de água. 

Zhao (2004) fez uso da simulação numérica, utilizando o STARS da CMG para 

analisar a injeção alternada de vapor e solvente (SAS), foi feita a análise utilizando 

reservatórios do Canadá, utilizando uma mistura de propano e butano como solvente. Zhao et 

al. (2005), realizaram experimentos de laboratório para analisar o processo alternativo de 

vapor e obtiveram resultados positivos do SAS em comparação com o SAGD comum, o SAS 

economizou 47% de energia.  

Bagci (2007), também fez um comparativo entre o SAGD e o SAS, em reservatórios 

fraturados e obteve que o SAS se apresentava mais eficiente, em comparação com o SAGD 

comum, mas que era necessário encontrar uma taxa adequada de injeção de solvente para que 

o processo fosse devidamente eficiente. 

Cavalcante (2018) analisou a aplicação da injeção de vapor alternada com solvente em 

um modelo de reservatório com características do Nordeste brasileiro, de modo a verificar e 

otimizar o método, minimizando a quantidade de solvente injetado. Foi encontrado que para 

reservatórios com essas características, os resultados mostraram que altas vazões de injeção 

de solvente apresentavam uma produção de óleo menor, mas utilizando uma injeção de 

solvente menor o processo era otimizado e se mostrava bastante eficiente. 

Observa-se então que os desenvolvimentos que relacionam a utilização de vapor e 

solvente se mostram bastante positivos, em diversos reservatórios, incluindo reservatórios 

com características semelhantes aos do Nordeste brasileiro. Faz-se então necessário avaliar 

outras condições de fluidos, como por exemplo, o caso dos óleos extrapesados. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente capítulo, são descritas as ferramentas computacionais e as metodologias 

que se fizeram necessárias para o desenvolvimento do trabalho, bem como a modelagem do 

fluido utilizado, a modelagem do modelo físico do reservatório, juntamente com suas 

propriedades e as condições de operação utilizadas.  

4.1. Ferramentas computacionais 

Para a realização das simulações numérica do reservatório, foram utilizadas 

ferramentas computacionais pertencentes ao grupo CMG (Computer Modelling Group), 

versão 2015.10, onde foram utilizados os seguintes módulos do programa: WINPROP (Phase 

Behavior and Property Program), BUILDER (Pre-Processing Applications) e STARS 

(Steam, Thermal, and Advanced Processes Reservoir Simulator). 

4.1.1. Winprop 

O módulo Winprop da CMG é uma ferramenta que utiliza as propriedades de 

equilíbrio multifásico da equação do estado para: modelar fluidos, agrupar componentes, 

ajustar dados de laboratório em equações matemáticas utilizando regressões, construir 

diagrama de fases, entre outras coisas (BAUTISTA, 2010). 

O WinProp é de extrema importância para os engenheiros de reservatório, para 

realizar a modelagem dos fluidos com precisão. O WinProp é responsável por modelar fluidos 

para processos especiais, multifásicos e também para os que envolvem variação 

composicional (ROCHA, 2016). 

4.1.2. Builder 

O Builder é um pré-processador da CMG, que foi utilizado para se fazer a modelagem 

do reservatório. Através do Builder, foi possível gerar um arquivo de simulação contendo os 

conjuntos de dados relacionados ao modelo do reservatório, para que pudesse ser processado 

no simulador STARS, para isso foi importado o modelo de fluido, que foi gerado no Winprop, 

e foram adicionados dados referentes as propriedades da rocha, como permeabilidade, 

porosidade, condutividade térmica, profundidade das camadas, dentre outros. Também foi 

inserido dados relacionados as condições de operação, como localização dos poços, 

temperatura do vapor, pressão máxima no poço injetor, vazão máxima de produção de 

líquido, entre outros.  
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4.1.3. Stars 

O processamento dos dados se deu através do simulador comercial STARS, que 

segundo Araujo (2012), é um simulador numérico trifásico de múltiplos componentes, 

desenvolvido pela CMG, com o intuito de realizar simulações térmicas de recuperação de 

óleo. No simulador STARS, pode ser utilizado como entrada vários modelos, tanto em escala 

de laboratório quanto de campo, contendo dados de propriedades dos fluidos e da rocha-

reservatório, processos de recuperação (método, distribuição e atribuição dos poços), 

condições iniciais. O simulador STARS retorna como resultado diversos fatores, como 

produção de óleo em cada poço, fator de recuperação, variação de temperatura no 

reservatório, dentre muitos outros dados. 

4.1.4. Results 

Foram utilizados os pós-processadores Results 3D e Results Graph, ambos da CMG, 

que recebem o arquivo gerado pelo STARS e que são responsáveis pela a análise dos dados, o 

Results 3D mostra os resultados da simulação em forma de visualizações tanto em 3D quanto 

em 2D, enquanto o Results Graph apresenta os resultados através de gráficos da variável 

escolhida em função do tempo. 

4.2. Modelo de fluido 

Foi utilizado o programa Winprop para realizar inicialmente a modelagem de um 

fluido, onde foram inseridas informações com dados experimentais, onde inicialmente foi 

utilizado um modelo multicomponente, com características semelhantes ao da região do 

Nordeste brasileiro. A Tabela 4.1 apresenta as porcentagens em mol de todos os componentes 

presentes no modelo de fluido utilizado. 
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Tabela 4.1. 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 0.45 C19 4.03 

N2 0.27 C20 3.61 

C1 9.91 C21 3.43 

C2 0.18 C22 3.25 

C3 0.27 C23 3.09 

IC4 0.10 C24 2.93 

NC4 0.13 C25 2.79 

IC5 0.04 C26 2.65 

NC5 0.05 C27 2.51 

C6 0.05 C28 2.39 

C7 0.07 C29 2.27 

C8 0.10 C30 2.15 

C9 0.04 C31 2.04 

C10 0.12 C32 1.94 

C11 0.63 C33 1.84 

C12 0.73 C34 1.75 

C13 1.39 C35 1.66 

C14 2.06 C35 1.58 

C15 2.73 C37 1.50 

C16 1.41 C38 1.42 

C17 2.15 C39 1.35 

C18 1.53 C40+ 25.42 

Fonte: ARAÚJO, 2018 

Após a criação do modelo multicomponentes, foram considerados 8 pseudo-

componentes, que são agrupamentos de componentes, com intuito de diminuir o tempo de 

simulação. A Tabela 4.2 apresenta as porcentagens em mol de todos os pseudo-componentes 

presentes no modelo de fluido utilizado para gerar o primeiro óleo. 
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Tabela 4.2. Composição do fluido do reservatório após agrupamento dos pseudo-componentes. 

Componente 

Porcentagem em 

Mol (%) (Fluido 

no reservatório) 

CO2 0.41 

N2 0.15 

C1-C3 8.70 

IC4 - NC5 0.33 

C6-C10 0.39 

C11 - C19 17.00 

C20-C39 47.09 

C40+ 25.94 
Fonte: PRAXEDES, 2013 

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

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

A Figura 4.1 mostra o envelope de fases antes e depois do agrupamento, onde é possível 

verificar que houve sobreposição dos envelopes de fases, indicando a semelhança no 

comportamento dos dois modelos, de modo que pode ser utilizado tal agrupamento. 

 

Figura 4.1. Diagrama pressão versus temperatura do modelo de fluido proposto antes e após o agrupamento em 

pseudocomponentes. 

 

Fonte: Do autor. 

Alguns ajustes foram realizados pelo Winprop, entre os dados experimentais e valores 

que foram calculados pelo programa. A Figura 4.2 mostra os ajustes entre os dados 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 500 1000 1500 2000

P
re

ss
ã

o
 (

P
si

a
) 

Temperatura ºF 

Pseudocomponentes

Multicomponente

Ponto Crítico



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN 

41 

experimentais e os valores finais calculados pelo Winprop, para a viscosidade do óleo, 

propriedade essa que devido à sua influência no deslocamento do óleo no reservatório, é 

considerada muito importante no ajuste do modelo de fluidos. 

Figura 4.2. Gráfico de ajuste da viscosidade do óleo versus pressão. 

 

Fonte: Do autor. 

Em seguida, a partir do primeiro óleo gerado através do Winprop, foram criados dois 

óleos sintéticos com porcentagens em mol diferentes, de maneira que fossem mais viscosos 

que o gerado inicialmente, as porcentagens em mol, utilizadas no óleo 2 e no óleo 3 estão na 

Tabela 4.3 e Tabela 4.4, respectivamente.  
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Tabela 4.3. Composição do óleo 2. 

Componente 

Porcentagem em 

Mol (%) (Fluido 

no reservatório) 

CO2 0,41 

N2 0,15 

C1-C3 8,70 

IC4 - NC5 0,33 

C6-C10 8,30 

C11 - C19 11,10 

C20-C39 21,02 

C40+ 50,00 
Fonte: Do autor. 

Tabela 4.4. Composição do óleo 3. 

Componente 

Porcentagem em 

Mol (%) (Fluido 

no reservatório) 

CO2 0,41 

N2 0,15 

C1-C3 8,70 

IC4 - NC5 0,00 

C6-C10 3,60 

C11 - C19 2,51 

C20-C39 25,32 

C40+ 58,99 
Fonte: Do autor. 

As viscosidades dos três óleos analisados, nas condições de temperatura e pressão do 

reservatório, são apresentadas na Tabela 4.5 

Tabela 4.5. Viscosidade dos óleos estudados nas condições de reservatório. 

Óleo Viscosidade (cP) 

Óleo 1 794,5 

Óleo 2 10143,1 

Óleo 3 40451,1 

Fonte: Do autor. 
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4.3. Curvas de permeabilidade relativa 

As curvas de permeabilidade relativa mostram o comportamento da interação rocha-

fluido. As Figura 4.3 e Figura 4.4 apresentam as curvas de permeabilidade relativa para o 

sistema água/óleo e para o sistema líquido-gás, utilizadas como parâmetros de entrada do 

simulador, para a realização do presente estudo.  

Figura 4.3. Gráfico das curvas de permeabilidade relativa versus Sw. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 4.4. Gráfico das curvas de permeabilidade relativa versus Sl. 

 
Fonte: Do autor. 

Nota-se através das curvas, que com o aumento da saturação de água há uma redução 

na permeabilidade relativa do óleo e que quanto maior a saturação de líquido menor a 

permeabilidade relativa do gás. Além disso, pode-se concluir que a saturação de água conata 

no modelo base utilizado é de 28% e a saturação de óleo residual é de 30%.  
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4.4. Modelagem e propriedades do reservatório 

Foram utilizadas características semelhantes aos da região do Nordeste brasileiro, foi 

levado em consideração que o reservatório era homogêneo e com suas dimensões analisadas 

na forma tridimensional no sistema cartesiano.  

O refinamento do modelo físico do reservatório utilizado foi baseado no refinamento 

realizado por Praxedes (2013). O reservatório foi discretizado em 21.060 blocos, resultando 

em: 

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

1,5873 m ... (simétricos); 

  30 blocos na direção “j” de 20 m cada; 

 26 blocos na direção “k” de 1,0 m cada. 

A Figura 4.5 exibe a representação 3D do reservatório estudado, com suas dimensões. 

Figura 4.5. Representação 3D com as Dimensões do reservatório. 

 

Fonte: Do autor. 

A Tabela 4.6 apresenta as propriedades da rocha reservatório utilizada, os dados foram 

baseados em trabalhos anteriores (PRAXEDES, 2013; ROCHA, 2016). 
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Tabela 4.6. Propriedades da rocha reservatório. 

Características Valores 

Profundidade do topo 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) 100 

Porosidade (%) 27 

Temperatura inicial do reservatório (ºC) 38 

Volume de óleo in place (m³std) 240.263,4 

Saturação de água conata, Sw (%) 28 

Compressibilidade efetiva da rocha (1/kPa) 0,000435 

Condutividade térmica do gás (J/m*dia*ºC) 3900 

Condutividade térmica da água (J/m*dia*ºC) 5,35 x 10
4
 

Condutividade térmica do óleo (J/m*dia*ºC) 1,15 x 10
4
 

Pressão de referência @ 200 m (kPa) 1980,17 

Fonte: PRAXEDES, 2013; ROCHA 2016 

4.5. Condições operacionais do poço 

As condições operacionais consideradas no modelo base são mostradas na Tabela 4.7 

e tiveram como fonte Praxedes (2013). 

Tabela 4.7. Parâmetros operacionais. 

Parâmetro Valor 

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 máxima de produção de líquido (m³std/dia)  500 

Comprimento dos poços (m)  500 

Fonte:PRAXEDES, 2013 
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4.6. Solvente injetado 

No presente estudo, foi escolhido o heptano (C7H16) como solvente, devido a aplicação 

deste em estudos anteriores (GALVÃO, 2012; PRAXEDES, 2013; CAVALCANTE, 2018). 

Tendo apresentado resultados satisfatórios na recuperação de óleo, quando injetado 

juntamente com o vapor.  

A Tabela 4.8 apresenta as principais propriedades dos heptano.  

 

Tabela 4.8. Propriedades do solvente escolhido. 

Solvente utilizado Heptano 

Fórmula C7H16 

Peso molecular (g/mol) 100,21 

Densidade (20/4) 0,68 

Ponto de ebulição (ºC) 98 

Ponto de fusão (ºC) -90 

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

4.7. Metodologia do trabalho 

Para o desenvolvimento deste trabalho, onde foi verificada a influência da injeção de 

vapor e solvente em 3 óleos com diferentes viscosidades iniciais, foram realizados os 

seguintes passos: inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema em 

questão, posteriormente foi realizada a montagem do modelo de fluidos no módulo WinProp 

da CMG, baseado em trabalhos anteriores e considerando características do Nordeste 

brasileiro, a partir do fluido inicial foram criados dois óleos sintéticos, variando-se as 

composições do primeiro óleo.  

Em seguida foi realizada a modelagem do reservatório no módulo Builder da CMG, 

com as propriedades da rocha, dos poços e das interações rocha-fluido. Foram então 

realizadas simulações iniciais, com o intuito de verificar o comportamento da produção do 

reservatório submetido a injeção contínua de vapor e para definir o limite de injeção de vapor 

no mesmo. Então foram escolhidos os outros parâmetros e níveis a serem analisados, com 

base em trabalhos anteriores, para poder ser realizado o planejamento fatorial completo, com 

o intuito de realizar o estudo de sensibilidade dos parâmetros operacionais escolhidos.  

Foi realizado um planejamento do tipo fatorial de 5 variáveis, em 3 níveis (3
5
), 

totalizando 243 experimentos, para o caso de injeção alternada de vapor e solvente no 

reservatório, com objetivo de promover um maior conhecimento dos fatores que influenciam 

a produção acumulada líquida de óleo (NpLiq), que nada mais é que o valor da produção total 
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de óleo subtraído do volume de solvente injetado, de modo a se levar em consideração apenas 

o óleo que já estava contido no reservatório inicialmente. 

Após, foram  realizadas as simulações dos arquivos no módulo STARS da CMG, para 

injeção alternada de vapor e solvente, com análise dos resultados através do Results Graphs, 

Results 3D, diagramas de Pareto e superfícies de respostas, com o intuito de avaliar a 

influência dos parâmetros na produção do óleo.  

Avaliou-se através do digrama de Pareto a significância dos parâmetros operacionais e 

das interações entre os mesmos. A análise foi realizada para o caso de injeção alternada de 

vapor e solvente no reservatório. Os diagramas foram feitos para 5, 10, 15 e 20 anos de 

produção do óleo 1 e como se observou semelhança entre eles optou-se por analisar o 

diagrama de 15 anos de produção, repetindo-se os mesmos para os outros óleos. Os diagramas 

de Pareto para 5, 10 e 20 anos dos 3 óleos encontram-se no Anexo B. 

Após essa análise, foi realizada também uma análise da injeção contínua de vapor e 

solvente conjuntamente e por último uma análise de injeção contínua de vapor em conjunto 

com a injeção de solvente apenas no início da produção. Os resultados foram apresentados e 

discutidos. 

A Figura 4.6, ilustra a sequência das etapas desenvolvidas na metodologia deste 

trabalho. 

Figura 4.6. Fluxograma simplificado da metodologia do trabalho. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os principais resultados encontrados no 

decorrer da realização do presente trabalho. Foram analisados diferentes parâmetros operacionais, 

usando técnicas de planejamento experimental, para ver a influência das variáveis na produção 

dos 3 óleos estudados. 

5.1. Análise da vazão de injeção de vapor 

Primeiramente, foram realizadas simulações para diferentes vazões de injeção de 

vapor (20 m³std/dia, 40 m³std/dia, 60 m³std/dia, 80 m³std/dia, 100 m³std/dia, 120 m³std/dia, 

140 m³std/dia, 160 m³std/dia, 180 m³std/dia e 200 m³std/dia), comparando com a recuperação 

primária. Foram mantidos fixos todos os parâmetros que foram apresentados na Tabela 4.7, 

para os 3 óleos estudados. 

Essas simulações tiveram o intuito de encontrar os valores de vazão de injeção onde o 

incremento não resultaria em aumento significativo na produção acumulada de óleo, bem 

como de mostrar que a injeção de vapor promove uma produção muito maior do que a 

recuperação primária. 

A Figura 5.1, mostra a produção acumulada de óleo (Np) versus tempo, para as vazões 

de injeção de vapor consideradas, para o óleo 1. 

 

Figura 5.1. Produção acumulada de óleo variando a vazão de injeção para o óleo 1. 

 

Fonte: Do autor. 
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Observa-se que maiores vazões de injeção de vapor resultam em maiores volumes de 

óleo produzido ao longo do tempo, no entanto, para vazões de injeção a partir de 160 m³/dia 

observa-se que no final da produção o valor produzido é praticamente o mesmo, embora 

vazões maiores até o ano de 2015 promovam uma produção um pouco maior, indicando a 

antecipação do banco de óleo, não são valores tão superiores, fazendo com que 160 m³std/dia 

seja a melhor vazão para se injetar, dentre as analisadas. 

A Figura 5.2 mostra a injeção de vapor no tempo para o óleo 1, mostrando que se está 

injetando todo o vapor desejado ao longo do tempo. 

 

Figura 5.2. Vazão de injeção de vapor no tempo para o óleo 1. 

 

Fonte: Do autor. 

A Figura 5.3, mostra a produção acumulada de óleo (Np) versus tempo, para as vazões 

de injeção de vapor consideradas, para o óleo 2. 
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Figura 5.3. Produção acumulada de óleo variando a vazão de injeção de vapor para o óleo 2. 

 

Fonte: Do autor. 

Observa-se que maiores vazões de injeção de vapor resultam em maiores volumes de 

óleo produzido ao longo do tempo. Nota-se que as vazões de injeção de vapor de 180 e 200 

m³std/dia tem o mesmo comportamento ao longo do tempo, mostrando que a vazão de 180 

m³std/dia já se encontra no limite de injeção, ou seja, para vazões maiores não se tem 

acréscimos na produção. A seguinte melhor vazão de injeção, em termos de produção foi a de 

160 m³std/dia para o caso do óleo 2.  

A Figura 5.4 mostra a injeção de vapor no tempo para o óleo 2, mostrando que se está 

injetando todo o vapor desejado ao longo do tempo. 
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Figura 5.4. Vazão de injeção de vapor no tempo para o óleo 2. 

 

Fonte: Do autor. 

A Figura 5.5, mostra a produção acumulada de óleo (Np) versus tempo, para as vazões 

de injeção de vapor consideradas, para o óleo 3. 

 

Figura 5.5. Produção acumulada de óleo variando a vazão de injeção de vapor para o óleo 3. 

 
Fonte: Do autor. 
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No caso da análise do óleo 3, o mais viscoso, observou-se que o comportamento na 

produção do óleo promovido pelas injeções de 160, 180 e 200 m³std/dia, que resultaram em 

maiores produções ao longo do tempo, eram as mesmas, mostrando que 160 m³std/dia já seria 

suficiente em termos de vazão de injeção de vapor, para a produção de óleo, não necessitando 

injetar vazões maiores, pois estaria aumentando o volume de vapor injetado no reservatório 

para se produzir o mesmo volume de óleo. 

A Figura 5.6 mostra a injeção de vapor no tempo para o óleo 3, mostrando que se está 

injetando todo o vapor desejado ao longo do tempo. 

 

Figura 5.6. Vazão de injeção de vapor no tempo para o óleo 3. 

 

Fonte: Do autor. 

O que se pode observar nos três casos analisados, é que quanto maior a viscosidade do 

óleo menor é o volume que se consegue produzir para a mesma vazão de injeção de vapor, 

isso se deve ao fato do fluido injetado se mover muito mais facilmente através dos canais 

porosos, devido a grande diferença na viscosidade, encontrando caminhos preferenciais e se 

dirigindo mais rapidamente para os poços de produção. 

Nota-se que vazões acima de 160 m³/dia de vapor para os óleos 1 e 3 não propiciam 

mudanças consideráveis na produção acumulada de óleo, definindo-se para tanto esse valor 

para o valor limite de injeção de vapor no presente estudo. 
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A Figura 5.7, apresenta a variação da temperatura no tempo, devido a injeção de vapor 

de 160 m³/dia, para a vista IK, dos três óleos. A figura mostra o aumento da temperatura no 

reservatório com o tempo, mostrando o avanço da câmara de vapor.  

O que se pode observar na Figura 5.7, é que a câmara de vapor se espalha melhor no 

óleo de menor viscosidade (óleo 1), ou seja, quanto menor o valor da viscosidade melhor é a 

propagação da câmara de vapor no reservatório. O calor abrange em menor tempo de 

aquecimento uma maior extensão do reservatório no caso de óleos mais leves, logo, mais 

rapidamente a massa de óleo é mobilizada e consequentemente maior volume de óleo 

aquecido é recuperado. É visto também que a quantidade de vapor injetado foi eficaz para o 

contínuo aquecimento do óleo presente no reservatório. No caso do óleo mais viscoso (óleo 

3), a câmara de vapor demora mais a se espalhar, mas atinge maiores temperaturas. Isso se 

deve ao fato de que quanto menor o tamanho da câmara de vapor formada, consegue-se 

atingir maiores temperaturas na mesma, pois a mesma quantidade de calor que se espalhou em 

maiores áreas, no caso do óleo menos viscoso, estará atuando em uma área menor, fazendo 

com que a temperatura seja mais elevada nesse caso. 

 

Figura 5.7. Variação da temperatura para os 3 óleos para uma vazão de injeção 160 m³/dia 

 

Fonte: Do autor. 
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5.2. Planejamento experimental (Analise de sensibilidade) 

Devido a análise anterior da vazão, foi escolhido como limite máximo de injeção de 

vapor 160 m³/dia, pois o mesmo foi capaz de promover uma boa produção, vazões acima 

desse valor não proporcionavam aumentos significativos. Como limite mínimo, foi escolhida 

a vazão de injeção de 60 m³/dia, visto que para vazões abaixo dela os valores da produção 

acumulada de óleo ainda estavam  relativamente baixos, mostrando que a câmara de vapor 

não se espalhou tão bem para vazões abaixo desse limite.  Para os níveis dos outros 

parâmetros Cavalcante (2018) foi usado como referência. 

Na Tabela 5.1 são apresentados os parâmetros analisados (fatores) e os intervalos 

(níveis) considerados.  

Tabela 5.1. Intervalo dos parâmetros operacionais estudados. 

Fator 
Nível 

mínimo (-1) central (0) máximo (1) 

Óleo 1 2 3 

Vazão de injeção de vapor (m³std/dia) 60 110 160 

Distância entre os poços 5 10 15 

Tempo de alternância de vapor e solvente 

(anos) 
0.5 1 2 

Vazão de injeção de solvente (m³std/dia) 10 25 40 
Fonte: CAVALCANTE, 2018 

Vale salientar que o tempo de alternância, relaciona-se com o volume de vapor e 

solvente injetado no período. Visto que se mantém a mesma vazão injetando ao longo do 

tempo, ou seja, no caso de 1 ano se estaria injetando o dobro de volume que em 6 meses. 

A análise de sensibilidade permite saber a influência que a variação de determinados 

parâmetros tem sobre os resultados do sistema, analisando todas as possíveis combinações 

entre os parâmetros, permitindo se averiguar se há covariância entre eles.  

Todas as combinações analisadas, bem como os valores da função objetivo 

encontrados em cada combinação, estão presentes na Tabela A. 1, Tabela A. 2 e Tabela A. 3, 

no Anexo A, para os óleos 1,2 e 3, respectivamente. As tabelas apresentam os valores de 

NpLiq para 5, 10, 15 e 20 anos. 

5.3. Diagrama de Pareto e superfícies de resposta 

Serão apresentados no seguinte tópico os diagramas de Pareto e Superfícies de 

resposta para 15 anos de produção. 

A Figura 5.8 apresenta o diagrama de Pareto para a produção acumulada de óleo 

líquida (NpLiq) em 15 anos, para o óleo 1. 
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Figura 5.8. Diagrama de Pareto para a Np em 15 anos do óleo 1 

 
Fonte: Do autor. 

A partir da Figura 5.8, percebe-se que todos os parâmetros operacionais analisados 

foram estatisticamente significativos na produção acumulada líquida de óleo, para o caso do 

óleo 1. 

A distância vertical entre poços (Dpoços) foi o parâmetro de maior significância 

estatística na produção acumulada de óleo. Isso se deve ao fato de maiores distâncias 

promoverem a formação de uma câmara de vapor/solvente maior, promovendo uma maior 

área aquecida do reservatório. Nos casos que se injeta muito próximo, o vapor entra mais 

rapidamente no poço produtor, formando uma menor câmara.  

A vazão de injeção de vapor (Qvapor) foi o segundo parâmetro mais relevante, isso 

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

injetada, para uma mesma qualidade do vapor. 

A Figura 5.9, 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 líquida 

de óleo em 15 anos de produção. 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN 

57 

Figura 5.9. Interação entre a vazão de injeção de vapor (Qvapor) e a distância vertical entre o poço injetor e 

produtor (Dpoços) para o óleo 1. 

 

Fonte: Do autor. 

Há uma associação entre um maior volume de vapor injetado, em conjunto com um 

maior espaço para a formação da câmara de vapor, propiciada por uma maior distância entre 

poços, de modo que se pode atingir uma maior área do reservatório, propiciando um maior 

volume de óleo aquecido e promovendo uma maior eficiência para o método. 

A Figura 5.10, apresenta a superfície de resposta da interação entre a vazão de injeção 

de solvente (Qsolv) e a vazão de injeção de vapor (Qvapor) na produção acumulada líquida do 

óleo 1, em 15 anos de produção. 
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Figura 5.10. Interação entre a vazão de injeção de solvente (Qsolv) e a vazão de injeção de vapor (Qvapor) no 

óleo 1. 

 

Fonte: Do autor. 

A vazão de injeção de solvente teve efeito positivo, porém não foi um fator tão 

influente, talvez devido as baixas vazões injetadas, a superfície de resposta mostra que a 

variação desse parâmetro nos níveis escolhidos não promovem grandes influências.  

A Figura 5.11, mostra a curva de produção acumulada líquida (NpLiq) para o óleo 1, 

utilizando os valores dos parâmetros otimizados, que no caso do óleo 1, são todos nos níveis 

máximos, em comparação com a utilização de todos nos níveis mínimos, mostrando que a 

produção com os valores otimizados proporcionam maiores produções de óleo.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN 

59 

Figura 5.11. Produção acumulada líquida para os valores otimizados e não otimizados para o óleo 1. 

 

Fonte: Do autor. 

A Figura 5.12, mostra o diagrama de Pareto da produção acumulada líquida de óleo 

para o óleo 2. 

Figura 5.12. Diagrama de Pareto para a Np em 15 anos do óleo 2. 

 
Fonte: Do autor. 

A partir da Figura 5.12, percebe-se que os parâmetros Dpoços e Qvapor continuaram 

tendo uma grande influência positiva na produção acumulada líquida, enquanto o tempo de 

injeção embora continue sendo estatisticamente significativo, ainda tem baixa influência no 

sistema. No entanto, diferentemente do óleo 1, para o óleo 2 observa-se que esse parâmetro 

teve influência negativa, indicando que menores intervalos de tempos de injeção seriam 
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melhores para a produção. Isso se deve ao fato das reduções de temperatura proporcionadas 

durante a injeção de solvente, que é injetado a uma temperatura menor. Isso se torna ainda 

mais prejudicial no caso de óleos mais viscosos. Como pode ser observado na Figura 5.13. 

Na Figura 5.13, os picos de aumento de temperatura representam os períodos de 

injeção de vapor, enquanto os declínios a injeção de solvente frio. Pode-se notar que maiores 

tempos de injeção de solvente promovem uma maior redução na temperatura, o que faz com 

que a viscosidade do óleo aumente, propiciando uma menor produção. Foram mantidos 

Dpoços = 15 m, Qvapor = 160 m³std/dia, Qsolv = 10 m³std/dia, sendo a única diferença 

referente ao tempo de alternância. 

Figura 5.13. Comparação entre o tempo de alternância para o óleo 2. 

 

 

O parâmetro Qsolv não foi um parâmetro estatisticamente significativo para o óleo 2, 

mostrando que o solvente interage melhor com óleos mais leves. 

A superfície de resposta referente a interação entre Qvapor e Dpoços, bem como entre 

Qsolv e Qvapor apresentam o mesmo comportamento mostrado para o óleo 1. 

A Figura 5.14, mostra a curva de produção acumulada líquida para o óleo 2, utilizando 

todos os valores dos parâmetros nos níveis máximos em comparação com a utilização de 

todos nos níveis mínimos, e a utilização dos parâmetros otimizados, ou seja, para o caso do 

óleo 2, Qvapor = 160 m³std/dia, Qsolv = 10 m³std/dia, Dpoços = 15 m e Tempo = 6 meses. 

Observa-se que a produção utilizando os níveis otimizados proporciona maiores produções de 

óleo. 
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Figura 5.14. Produção acumulada líquida para os valores otimizados e não otimizados para o óleo 2. 

 

Fonte: Do autor. 

A Figura 5.15, mostra o diagrama de Pareto da produção acumulada líquida de óleo 

para o óleo 3. 

Figura 5.15. Diagrama de Pareto para a Np em 15 anos do óleo 3. 

 
Fonte: Do autor. 

A partir da Figura 5.15, percebe-se que o comportamento é semelhante ao do óleo 2, 

cabendo as mesmas explicações. 
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A Figura 5.16, mostra que assim como para o óleo 2, cujo os parâmetros otimizados 

são os mesmos, que a produção utilizando os valores otimizados produzem maiores volumes 

de óleo se comparados com os valores dos parâmetros no seu nível mínimo e máximo. 
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Figura 5.16. Produção acumulada líquida para os valores otimizados e não otimizados para o óleo 3. 

 

Fonte: Do autor. 

5.4. Análise da injeção contínua apenas do vapor e do vapor com solvente 

Com o intuito de se analisar os efeitos na produção se não houver alternância entre as 

injeções de vapor e solvente, bem como se for injetado apenas vapor, foi comparado o 

comportamento do reservatório em dois casos distintos. 

Foram utilizados os níveis máximo de vazão de vapor e solvente definidos 

anteriormente, já que no caso do óleo 1 os dois exercem influência positiva. Com o intuito de 

se avaliar os mesmos volumes que foram injetados na análise anterior, onde eram injetados 

alternadamente, os níveis foram divididos por 2, resultando em uma vazão de injeção de 

vapor de 80 m³std/dia e 20 m³std/dia de solvente. 

No caso 1, foi realizada apenas a injeção contínua de vapor, sem injetar solvente, 

enquanto no caso 2 foi realizada a injeção contínua tanto de vapor quanto de solvente, para os 

três óleos estudados. Todos os outros parâmetros mostrados anteriormente foram mantidos 

constantes. 

A Figura 5.17, apresenta os gráficos referentes aos dois casos para o óleo 1 e a Figura 

5.18 apresenta a vazão de produção de óleo líquida (vazão do óleo do reservatório subtraindo 

a vazão de solvente injetada) 
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Figura 5.17. Produção acumulada líquida para análise das vazões de injeção contínua de vapor e solvente para o 

óleo 1. 

 

Fonte: Do autor. 

Figura 5.18. Vazão de produção de óleo líquida no tempo para a injeção contínua no óleo 1. 

 

Fonte: Do autor. 

Observa-se que para o óleo 1 se obtém uma produção um pouco maior de óleo, se não 

for injetado solvente, embora não seja uma diferença tão grande, no entanto já é um indicativo 

de que não seria tão interessante a injeção do solvente continuamente com o vapor, ao longo 

de todos os anos de produção, isso provavelmente se deve as reduções da temperatura do 
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reservatório promovidas pelo solvente, já que o solvente é injetado frio, sendo mais vantajoso 

apenas a injeção contínua de vapor, para o óleo 1. No entanto, se analisar a vazão de óleo 

líquida, se o desejo for a chegada do banco de óleo mais rápido no poço produtor, injetar 

solvente no início da produção poderia ajudar. 

A Figura 5.19, apresenta o gráfico referente a produção acumulada líquida para os dois 

casos, aplicados ao óleo 2, enquanto a Figura 5.20 apresenta vazão de óleo líquida. 

 

Figura 5.19. Produção acumulada líquida para análise das vazões de injeção contínua de vapor e solvente para o 

óleo 2. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 5.20. Vazão de produção de óleo líquida no tempo para a injeção contínua no óleo 2. 

 

Fonte: Do autor. 

Observa-se que para o óleo 2 se obtém uma produção de óleo semelhante nos dois 

casos analisados, a diferença ocorre apenas nos primeiros anos, onde se tem um adiantamento 

da chegada do banco de óleo no poço produtor, que pode ser confirmado se analisado a vazão 

de produção líquida. Isso se deve ao auxílio promovido na redução da viscosidade inicial do 

óleo devido a miscibilidade com o solvente injetado. 

No entanto, em longo prazo seria melhor também para esse caso a injeção apenas de 

vapor, visto que a produção acumulada ao fim dos 20 anos de produção é semelhante, em 

termos de vazão de injeção x vazão de produção.  

A Figura 5.21, apresenta os gráficos referentes aos dois casos analisados, para o óleo 

3. Enquanto a Figura 5.22 mostra a vazão de produção líquida de óleo. 
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Figura 5.21. Produção acumulada líquida para análise das vazões de injeção contínua de vapor e solvente para o 

óleo 3.  

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 5.22. Vazão de produção de óleo líquida no tempo para a injeção contínua no óleo 3. 

 

Fonte: Do autor. 

Observa-se que para o óleo 3 se obtém um melhor resultado em termos de produção 

utilizando apenas a injeção do vapor, já que a vazão do solvente ao longo do tempo piora a 
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produção acumulada de óleo, devido a redução da temperatura, no entanto, nos primeiros 

anos, pode-se observar também um adiantamento da chegada do banco de óleo no poço 

produtor, devido a influência do solvente na redução da viscosidade inicial do óleo, devido a 

sua miscibilidade.  

A conclusão que se pode chegar analisando os três óleos é que a injeção de solvente 

continuamente ao longo de todo o período de injeção pode ser prejudicial, como visto nos 

óleos 1 e 3, onde a produção acumulada final foi mais baixa. Nos 3 casos não seria vantajoso 

a injeção de solvente ao longo de todos os anos de produção, já que a injeção contínua de 

vapor já era suficiente para se obter maiores produções para o óleo 1 e 3, enquanto para o óleo 

2 teria praticamente a mesma produção acumulada. 

5.5. Análise da produção cessando a injeção de solvente  

Como mostrado anteriormente, a injeção de solvente foi capaz de adiantar a chegada 

do banco de óleo no poço produtor, com isso, decidiu-se então avaliar a eficiência do sistema 

se fosse injetado o solvente apenas no inicio da produção. 

O período de injeção foi definido de acordo com a análise anterior, já que na Figura 

5.19 pode-se observar que até 2 anos a produção utilizando vapor e solvente superava a 

produção apenas com a injeção de vapor, para o óleo 1.  

A Figura 5.20 e a Figura 5.21, mostram que em 2005 a produção injetando vapor e 

solvente ainda superava a utilizando apenas vapor, no caso do óleo 2 e 3. Devido a isso foi 

considerado também o ano de 2005 na análise dos óleos 2 e 3. 

A Figura 5.23, apresenta o esquema de vazão de injeção de vapor e solvente utilizado 

para o óleo 1, mostrando os períodos em que cessa a injeção de solvente, enquanto a vazão de 

injeção de vapor permanece constante. Foi injetado solvente apenas nos 6 primeiros meses, 

até o primeiro ano e até o segundo ano, de modo a se avaliar até qual período seria mais 

interessante se injetar solvente para aumentar a chegada inicial do banco de óleo no poço 

produtor. 
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Figura 5.23. Esquema da vazão de injeção de vapor e de solvente utilizado para o óleo 1 

 

Fonte: Do autor. 

 

A Figura 5.24, apresenta a produção acumulada líquida de óleo, levando-se em 

consideração o esquema de injeção de solvente escolhida para o óleo 1, bem como o caso em 

que não se injeta solvente. Foram mantidos constantes Qvapor = 80 m³std/dia, Qsolv = 20 

m³std/dia, Dpoços = 15 m. 
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Figura 5.24. Análise da injeção de solvente apenas no inicio da produção para o óleo 1 

 
Fonte: Do autor. 

Observa-se analisando a produção acumulada líquida de óleo, que no caso do óleo 1 o 

efeito do solvente não é tão interessante no caso de se ter injeções contínuas conjuntas, 

mesmo que seja injetando o solvente apenas no início, levando-se em consideração a 

produção acumulada líquida final, sendo então mais adequado prosseguir com a injeção 

apenas de vapor. 

Já a Figura 5.25, apresenta a vazão de óleo líquida no tempo, ou seja, a vazão de 

produção de óleo descontada a vazão do solvente injetada, de modo a se avaliar apenas o 

volume de óleo presente dentro do reservatório que estava sendo produzido. A figura mostra 

que para se adiantar a chegada do banco de óleo no poço produtor poderia ser injetado 

solvente até 6 meses de produção, visto que o mesmo possui um pico de queda na vazão 

produzida semelhante aos outros, se mostrando melhor em termos de vazão de injeção x 

vazão de produção. Vale ressaltar que é necessário ainda se avaliar a economicidade da opção 

escolhida. 
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Figura 5.25.Vazão de produção de óleo líquida no tempo para o óleo 1 

 

Fonte: Do autor. 

A Figura 5.26 apresenta o esquema de vazão de injeção de solvente utilizada para os 

óleos 2 e 3, mostrando os períodos em que cessa a injeção de solvente, enquanto a vazão de 

injeção de vapor permanece constante. Foi injetado solvente apenas nos 6 primeiros meses, 

até o primeiro ano, até o segundo ano e até 5 anos. Com o intuito de se avaliar até qual 

período seria mais interessante se injetar solvente para aumentar a chegada inicial do banco de 

óleo no poço produtor.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN 

72 

Figura 5.26. Esquema da vazão de injeção de vapor e de solvente utilizado para o óleo 2 e 3. 

 

 

Fonte: Do autor. 

A Figura 5.27, apresenta a produção acumulada líquida do óleo, levando-se em 

consideração o esquema de injeção de solvente escolhida, para o óleo 2, bem como o caso 

sem injeção de solvente. Já a Figura 5.28apresenta a vazão de óleo líquida no tempo, para o 

óleo 2. Foram mantidos constantes Qvapor = 80 m³std/dia, Qsolv = 20 m³std/dia, Dpoços = 

15 m. 
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Figura 5.27. Análise da injeção de solvente apenas no inicio da produção para o óleo 2. 

 
Fonte: Do autor. 

 

Figura 5.28. Vazão de produção de óleo líquida no tempo para o óleo 2. 

 

Fonte: Do autor. 
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Observa-se que no caso do óleo 2, que a injeção de solvente apenas no início se 

mostrou uma opção melhor que se injetando apenas vapor, obteve-se uma maior produção de 

óleo quando injetado solvente nos 6 primeiros meses, bem como se teve uma maior 

antecipação do banco de óleo. 

Para o óleo 3, que possui a maior viscosidade, foi usado o mesmo esquema de injeção 

do óleo 2, tanto de solvente, quanto de vapor. 

A Figura 5.29, apresenta a produção acumulada líquida do óleo, levando-se em 

consideração o esquema de injeção de solvente escolhida, para o óleo 3. Já a Figura 5.30 

apresenta a vazão de óleo líquida no tempo, para o óleo 3. Foram mantidos constantes Qvapor 

= 80 m³std/dia, Qsolv = 20 m³std/dia, Dpoços = 15 m. 

 

Figura 5.29. Análise da injeção de solvente apenas no inicio da produção para o óleo 3. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 5.30. Vazão de produção de óleo líquida no tempo para o óleo 3. 

 

Fonte: Do autor. 

O resultado obtido no óleo 3, mostra que assim como no óleo 2, é possível se obter 

uma maior produção se for injetado solvente apenas nos 6 primeiros meses, todos os períodos 

de injeção de solvente mostram também que ocorre uma maior antecipação da chegada do 

banco de óleo no poço produtor se, comparado ao caso sem injeção de solvente. 

Observando os casos estudados, foi possível concluir que, a injeção de solvente no 

início da produção pode ser benéfica, na antecipação da chegada do banco de óleo no poço 

produtor, principalmente para óleos mais pesados, para o qual foi possível atingir maiores 

produções.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Conclusões e Recomendações
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo foram sintetizadas as principais conclusões decorrentes do trabalho 

realizado e apresentadas algumas sugestões para estudos posteriores. 

6.1. Conclusões 

O presente trabalho apresentou que para as vazões de injeção de solvente estudadas, 

no caso de injeções alternadas de vapor e solvente, quanto maior foi a viscosidade do óleo, 

menor a influência da vazão de injeção de solvente no tempo, mostrando que o solvente 

possui uma maior solubilidade com o óleo mais leve estudado. 

A distância vertical entre poços (Dpoços) foi o parâmetro de maior significância 

estatística na produção dos 3 óleos estudados. Quanto maior a Dpoços, 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. 

A vazão de injeção de vapor (Qvapor) foi o segundo parâmetro mais relevante que 

contribuiu para o incremento da produção dos 3 óleos estudados. Isso ocorre porque quanto 

maior a vazão de injeção de vapor, maior é a quantidade de energia injetada no sistema (se 

considerado o mesmo título do vapor), aumentando a temperatura do reservatório, reduzindo 

então a viscosidade do óleo e possibilitando o aumento da produção.  

O tempo de alternância na injeção do vapor não foi tão relevante se comparado a 

Qvapor e Dpoços. 

A interação entre a vazão de injeção de vapor e a distância vertical entre os poços 

mostraram que um incremento entre os dois paramentos proporcionava um aumento na 

produção acumulada de óleo. 

No caso de injeção contínua de vapor e solvente, observou-se que seria mais vantajoso 

se injetar apenas o vapor, no caso do solvente ser injetado frio. 

A análise de injeção de solvente apenas no inicio da produção se mostrou mais 

eficiente no caso de óleos mais pesados, tanto para se adiantar a produção de óleo no poço 

produtor, quanto para se obter um maior fator de recuperação, a depender do tempo e vazão 

de injeção. 

 

6.2. Recomendações 

 Realizar o mesmo estudo utilizando solventes aquecidos no reservatório; 
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 Analisar a influência de maiores vazões de injeção de solvente no sistema estudado, 

bem como a análise econômica das mesmas; 

 

 Realizar uma análise técnico-econômica para a injeção de solvente apenas no início da 

produção para o caso de óleos mais pesados, bem como a otimização dessa vazão; 

 

 Analisar a utilização de diferentes configurações de poços injetores para os casos 

estudados. 
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ANEXO A – TABELAS COM OS RESULTADOS DOS CASOS ANALISADOS 

Tabela A. 1. Simulações realizadas no presente estudo para o óleo 1 para 5, 10, 15 e 20 anos de produção. 

Óleo 1 

Nº da 
simulação 

Parâmetros NpLiq (m³std) 

Óleo Qvapor Dpoços  tempo Qsolv  2005 2010 2015 2020 

1 1 60 5 0.5 10 31033.78 56994.74 79062.41 96691.63 

2 1 60 5 0.5 25 34217.17 66331.42 89005.52 106542.16 

3 1 60 5 0.5 40 34334.27 62230.32 83866.29 100789.89 

4 1 60 5 1 10 35282.34 63673.88 86604.96 105708.73 

5 1 60 5 1 25 34937.41 65904.02 92338.88 114736.86 

6 1 60 5 1 40 36561.34 70426.86 96528.9 119078.17 

7 1 60 5 2 10 34500.04 63122.33 89090 110350.31 

8 1 60 5 2 25 34796.4 62857.34 92265.72 112508.24 

9 1 60 5 2 40 36305.66 66109.29 96465.05 117180.25 

10 1 60 10 0.5 10 46435.53 76306.23 97729.82 113074.96 

11 1 60 10 0.5 25 50786.57 89146.72 117251.7 140499.65 

12 1 60 10 0.5 40 54683.34 95783.41 125394.4 149456.06 

13 1 60 10 1 10 50755.74 81746.98 101748.1 125484.93 

14 1 60 10 1 25 55267.69 92165.76 118870.3 144259.41 

15 1 60 10 1 40 55674.32 97317.68 123709.2 150350.47 

16 1 60 10 2 10 54973.77 88983.72 116661 135710.59 

17 1 60 10 2 25 55274.04 92091.3 122403.2 144563.66 

18 1 60 10 2 40 57563.21 90797.86 122126.1 144957.84 

19 1 60 15 0.5 10 66312.95 100344.2 123357.9 138346.16 

20 1 60 15 0.5 25 72998.76 110852 136934.1 155185.48 

21 1 60 15 0.5 40 75935.77 117623.2 146479.6 168133.06 

22 1 60 15 1 10 69094.62 110270.5 136047.4 158080.11 

23 1 60 15 1 25 70919.79 109244.5 135129.4 156050.21 

24 1 60 15 1 40 74043.32 118537.7 145409.9 167029.61 

25 1 60 15 2 10 73012.88 111470.1 134617.5 151371.58 

26 1 60 15 2 25 76910.03 119643.3 146653.4 166806.51 

27 1 60 15 2 40 77585.26 123185.9 153238.2 174067.25 

28 1 110 5 0.5 10 45628.43 77203.15 103508 123318.3 

29 1 110 5 0.5 25 50083.68 83020.79 107704.3 126938.55 

30 1 110 5 0.5 40 47567.28 80441.02 106894.9 128243.44 

31 1 110 5 1 10 46629.96 77090.22 100292.4 122420.59 

32 1 110 5 1 25 47150.24 80392.18 102779.8 125286.48 

33 1 110 5 1 40 47309.01 80681.09 104758.7 128793.56 

34 1 110 5 2 10 49278.63 77933.57 102681.4 120742.52 

35 1 110 5 2 25 48662.32 76529.57 102775.8 122143.98 

36 1 110 5 2 40 49472.53 77897.06 105628.1 125547.8 

37 1 110 10 0.5 10 80696.75 123725 143955.5 155581.94 

38 1 110 10 0.5 25 72842.33 107024.6 131049.9 149950.01 
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39 1 110 10 0.5 40 67383.48 104162.4 131218.8 151343.78 

40 1 110 10 1 10 75136.71 109762.1 132356.3 153014.81 

41 1 110 10 1 25 74159.05 111205.1 135917.9 157425.48 

42 1 110 10 1 40 74216.03 111280.7 137270.9 161962.25 

43 1 110 10 2 10 86418.2 117784.6 141597.5 159323.95 

44 1 110 10 2 25 87092.07 119147.3 146903.7 165536.95 

45 1 110 10 2 40 87666.05 119692 147292.3 168237.77 

46 1 110 15 0.5 10 98785.81 139629.5 162830.3 177769.44 

47 1 110 15 0.5 25 103545.23 143095.2 166189.8 181810.14 

48 1 110 15 0.5 40 113112.05 159840.7 181036.4 194936.89 

49 1 110 15 1 10 99834.68 137443.3 162781 180058.91 

50 1 110 15 1 25 103969.95 140487 166855.7 188537.39 

51 1 110 15 1 40 103733.62 141239.5 168876.8 192079.87 

52 1 110 15 2 10 102482.69 139588.9 164359.2 182758.38 

53 1 110 15 2 25 104115.46 142310.9 168915.8 189720.09 

54 1 110 15 2 40 106193.1 142281.6 169867.9 192918.06 

55 1 160 5 0.5 10 61856.48 97131.08 123015.7 143016.29 

56 1 160 5 0.5 25 61077.58 97398.36 123472.4 143418.13 

57 1 160 5 0.5 40 61819.88 98174.62 124993.2 145290.72 

58 1 160 5 1 10 71818.61 114520.2 142101 162791.62 

59 1 160 5 1 25 73278.91 113850.7 137832.9 159926.73 

60 1 160 5 1 40 68062.91 104860.7 127967.6 151494.83 

61 1 160 5 2 10 82293.86 114886 139271.9 156298.86 

62 1 160 5 2 25 83132.16 114252.3 139364.7 158861.79 

63 1 160 5 2 40 83640.9 114776.7 141044.4 163581.7 

64 1 160 10 0.5 10 95629.54 134347.2 157375.6 173326.5 

65 1 160 10 0.5 25 88248.03 127322.2 151307 169581.73 

66 1 160 10 0.5 40 89210.64 126074.8 151525 170878.8 

67 1 160 10 1 10 96912.2 134610.1 160180.2 177839.98 

68 1 160 10 1 25 93124.91 131398.5 158973.1 179234.08 

69 1 160 10 1 40 85438.81 125265.5 155084.6 180312.53 

70 1 160 10 2 10 101088.4 137646.4 161935.6 179187.93 

71 1 160 10 2 25 101540.52 140289.6 169977.9 189428.58 

72 1 160 10 2 40 104186.86 140645.4 166977.9 189415.07 

73 1 160 15 0.5 10 113678 152605 176417.7 183839.7 

74 1 160 15 0.5 25 117028.27 153734.7 178376 186904.51 

75 1 160 15 0.5 40 117786.16 154906.2 180273.5 189826.44 

76 1 160 15 1 10 108658.98 146890.6 172357.1 185629.8 

77 1 160 15 1 25 111661.88 149979.4 176636.9 245139.07 

78 1 160 15 1 40 112951.06 152571.8 180367.2 140051.67 

79 1 160 15 2 10 113133.7 152441.1 177397.8 188651.73 

80 1 160 15 2 25 114813.22 154403 178885.3 193112.15 

81 1 160 15 2 40 116472.2 156822.8 182478.5 198366.11 
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Tabela A. 2. Simulações realizadas no presente estudo para o óleo 2 para 5, 10, 15 e 20 anos de produção. 

Óleo 2 

Nº da 
simulação 

Parâmetros NpLiq (m³std) 

Óleo Qvapor Dpoços tempo Qsolv 2005 2010 2015 2020 

1 2 60 5 0.5 10 8693.23 14881.84 21464.44 27934.21 

2 2 60 5 0.5 25 11197.58 18967.74 26782.04 35257.45 

3 2 60 5 0.5 40 10626.43 18365.98 26053.3 33487.83 

4 2 60 5 1 10 8325.69 13719.72 19581.73 26031 

5 2 60 5 1 25 10322.72 17183.14 23024.49 29926.08 

6 2 60 5 1 40 10538.21 17836.77 24279.84 31749.91 

7 2 60 5 2 10 8577.65 13719.06 19515.21 24177.66 

8 2 60 5 2 25 10090.61 15189.39 21655.65 26637.64 

9 2 60 5 2 40 10370.47 16973.55 24853.55 30980.34 

10 2 60 10 0.5 10 24382.95 37006.42 48423.14 58936.85 

11 2 60 10 0.5 25 24798.63 38222.7 50056.89 61498.12 

12 2 60 10 0.5 40 25617.96 39699.57 50516.78 62142.36 

13 2 60 10 1 10 15806.48 25591.52 35523.93 45439.31 

14 2 60 10 1 25 16285.96 27476.43 37007.23 48210.72 

15 2 60 10 1 40 16693.7 28712.46 37493.38 48335.11 

16 2 60 10 2 10 18850.42 28496.88 37680.15 44469.12 

17 2 60 10 2 25 18921.74 27707.59 37677.14 46973.56 

18 2 60 10 2 40 19811.99 28948.28 39557.31 48343.02 

19 2 60 15 0.5 10 30104.15 47008.95 61616.75 73964.66 

20 2 60 15 0.5 25 35994.07 53569.26 69727.28 82653.84 

21 2 60 15 0.5 40 33514.29 50256.74 60747.5 72041.34 

22 2 60 15 1 10 22586.03 43398.81 57436.44 70898.16 

23 2 60 15 1 25 26593.6 42649.94 55280.39 69664.62 

24 2 60 15 1 40 33514.29 50256.74 60747.5 72041.34 

25 2 60 15 2 10 20312.33 40344.2 55690.54 67966.56 

26 2 60 15 2 25 23729.4 45151.01 60045.18 71367.56 

27 2 60 15 2 40 28537.99 51908.91 70690.29 82500.83 

28 2 110 5 0.5 10 16174.38 27285.42 38125.02 49316.89 

29 2 110 5 0.5 25 18259.94 29776.69 39261.23 48640.42 

30 2 110 5 0.5 40 18199.46 29665.16 39554.06 48968.62 

31 2 110 5 1 10 18157.57 27521.13 35614.17 44582.32 

32 2 110 5 1 25 19706.61 29094.04 36952.27 46751.41 

33 2 110 5 1 40 18690.96 28852.12 37223.9 46952.17 

34 2 110 5 2 10 20529.08 28358.76 37243.07 44658.3 

35 2 110 5 2 25 20901.76 28895.25 37609.87 45340.91 

36 2 110 5 2 40 21266.73 31260.16 41864.12 49055 

37 2 110 10 0.5 10 41892.92 68438.62 89212.65 105288.65 

38 2 110 10 0.5 25 39351.05 61085.57 78270.17 93302.8 

39 2 110 10 0.5 40 39694.83 59689.83 76026.24 91535.41 

40 2 110 10 1 10 31928.18 48352.95 61652.56 74513.91 

41 2 110 10 1 25 30542.46 47436.36 60089.91 74884.62 
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42 2 110 10 1 40 29783.11 45988.8 59003.68 73651.34 

43 2 110 10 2 10 43509.89 60310.18 74186.79 85295.47 

44 2 110 10 2 25 44579.28 60461.65 74242.22 87081.83 

45 2 110 10 2 40 45848.51 62070.65 76992.53 88697.36 

46 2 110 15 0.5 10 51209.97 91151.66 114523.7 128547.28 

47 2 110 15 0.5 25 53259.66 83338.03 103762.8 119010.38 

48 2 110 15 0.5 40 61319.73 91774.29 114319.1 130892.02 

49 2 110 15 1 10 58331.07 95496.94 121135.4 137381.32 

50 2 110 15 1 25 55192.05 82655.33 104294.3 123314.46 

51 2 110 15 1 40 50887.48 76628.89 88194.16 99570.42 

52 2 110 15 2 10 51467.43 88054.09 109945.2 123426.52 

53 2 110 15 2 25 -5922.32 87657.77 109801.9 125541.32 

54 2 110 15 2 40 56733.51 87938.51 113274.9 131651.45 

55 2 160 5 0.5 10 27271.37 44076.87 58976.4 72660.45 

56 2 160 5 0.5 25 27598.39 43821.54 58699.96 71697.49 

57 2 160 5 0.5 40 25047.34 37881.67 49848.42 61221.69 

58 2 160 5 1 10 34107.32 50655.34 66115.97 79735.06 

59 2 160 5 1 25 29785.04 44833.35 56743.29 68237.6 

60 2 160 5 1 40 29469.14 44764.25 55355.18 67282.11 

61 2 160 5 2 10 34104.97 47686.87 60094.94 69555.54 

62 2 160 5 2 25 34443.28 48086.59 61334.88 71070.37 

63 2 160 5 2 40 34751.92 48401.06 61869.08 71847.67 

64 2 160 10 0.5 10 55679.06 92942.46 119090.7 136561.41 

65 2 160 10 0.5 25 58447.44 93118.19 118640.2 134555.66 

66 2 160 10 0.5 40 59320.97 96917.21 125247.3 143201.2 

67 2 160 10 1 10 49297.91 74900.9 93988.56 107920.71 

68 2 160 10 1 25 51872.37 78035.03 97227.09 113465.25 

69 2 160 10 1 40 42427.54 63832.42 83524.21 105894.25 

70 2 160 10 2 10 51951.49 77133.36 95560.73 107659.2 

71 2 160 10 2 25 50155.18 69295.2 85050.74 95839.7 

72 2 160 10 2 40 50523.62 69279.62 85850.53 97006.61 

73 2 160 15 0.5 10 70742.92 108714.3 129221 142103.02 

74 2 160 15 0.5 25 72651.91 112537.9 136048.9 149763.61 

75 2 160 15 0.5 40 73173.88 111943.1 134743.2 148354.48 

76 2 160 15 1 10 68966.78 103420.4 123379.9 136109.95 

77 2 160 15 1 25 70465.38 103730.6 124068.9 137396.62 

78 2 160 15 1 40 65561.94 99843.83 121934.6 127981.12 

79 2 160 15 2 10 61091.51 91994.64 111014.2 122836.22 

80 2 160 15 2 25 64045.84 93848.61 113928.3 126701.05 

81 2 160 15 2 40 66842.64 93739.46 112145.1 125200.09 
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Tabela A. 3. . Simulações realizadas no presente estudo para o óleo 3 para 5, 10, 15 e 20 anos de produção. 

Óleo 3 

Nº da 
simulação 

 Parâmetros NpLiq (m³std) 

Óleo Qvapor  Dpoços tempo Qsolv 2005 2010 2015 2020 

1 3 60 5 0.5 10 5087.57 8182.54 11697.19 15621.66 

2 3 60 5 0.5 25 5659.22 7726.58 11045.84 15191.36 

3 3 60 5 0.5 40 4527.63 7381.91 9948.16 14390.44 

4 3 60 5 1 10 5921.1 9656.58 13047.34 16519.99 

5 3 60 5 1 25 4824.95 7668.44 9989.48 13762.05 

6 3 60 5 1 40 6150.91 9859.09 13045.8 16774.31 

7 3 60 5 2 10 5065.76 7083.86 9724.28 12277.05 

8 3 60 5 2 25 5964.09 9331.07 12024.32 14380.39 

9 3 60 5 2 40 6211.2 9572.04 13403.4 16191.95 

10 3 60 10 0.5 10 18156.93 29056.74 37518.03 45484.83 

11 3 60 10 0.5 25 20298.78 28574.16 35994.73 42338.76 

12 3 60 10 0.5 40 19671.12 27849.47 35761.41 42751.61 

13 3 60 10 1 10 13048.54 20176.85 26212.73 32862.67 

14 3 60 10 1 25 16437.87 24263.5 32078.63 39731.8 

15 3 60 10 1 40 18901.86 26205.96 32980.16 39585 

16 3 60 10 2 10 11592.76 17491.99 23109.12 27264.23 

17 3 60 10 2 25 11652.29 16555.51 22184.33 26471.82 

18 3 60 10 2 40 11958.06 16837.19 22392.49 26481.91 

19 3 60 15 0.5 10 23061.44 34416.95 42805.57 50914.75 

20 3 60 15 0.5 25 28968.25 41386.77 50636.1 58644.05 

21 3 60 15 0.5 40 11493.11 23419.08 31770.27 40122.93 

22 3 60 15 1 10 27958.28 41150.8 50880.04 60140.17 

23 3 60 15 1 25 24011.5 36779.72 45565.07 53646.49 

24 3 60 15 1 40 27547.81 40457.92 49775.33 58764.83 

25 3 60 15 2 10 12503.34 26464.05 35546.21 42781.95 

26 3 60 15 2 25 12452.52 27714.74 39627.82 47023.82 

27 3 60 15 2 40 17320.55 33398.51 43183.52 48727.09 

28 3 110 5 0.5 10 10727.49 16141.71 22227.46 29155.54 

29 3 110 5 0.5 25 15858.24 23505.63 31210.27 38336.02 

30 3 110 5 0.5 40 12245.95 17561.73 24622.08 31309.25 

31 3 110 5 1 10 13004.78 18687.12 24333.27 30036.16 

32 3 110 5 1 25 11031.11 15929.31 20282.61 26569.58 

33 3 110 5 1 40 14496.85 21580.09 27759.71 34152.39 

34 3 110 5 2 10 14840.8 21121.18 27017.61 23732.41 

35 3 110 5 2 25 13936.83 16355.38 22051.91 26135.16 

36 3 110 5 2 40 15625.24 22372.96 28241.33 32915.22 

37 3 110 10 0.5 10 34275.9 54462.72 71250.53 86645.57 

38 3 110 10 0.5 25 40553.75 58967.96 75029.45 89880.85 

39 3 110 10 0.5 40 33017.27 46132.15 58611.84 69343.44 

40 3 110 10 1 10 20559.49 30837.65 39658.25 48118.6 

41 3 110 10 1 25 20522.78 30709.53 39500.62 48215.64 
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42 3 110 10 1 40 23504.14 34099.42 42989.58 53677.97 

43 3 110 10 2 10 26785.36 37227.22 46132.86 53192.29 

44 3 110 10 2 25 27616.5 36471.31 45247.37 52835.38 

45 3 110 10 2 40 28882.36 37890.09 47228.92 54686.62 

46 3 110 15 0.5 10 21951.69 45439.45 61733.83 73093.21 

47 3 110 15 0.5 25 33984.38 56416.95 72875.92 86238.45 

48 3 110 15 0.5 40 45310.48 67685.62 86005.52 100921.6 

49 3 110 15 1 10 29494.83 62000.4 85039.98 102563.5 

50 3 110 15 1 25 44639.86 63966.67 79869.57 94266.3 

51 3 110 15 1 40 32541.05 50128.88 63640.2 75853.84 

52 3 110 15 2 10 22004.86 50759.17 65664.38 77012.03 

53 3 110 15 2 25 25846.81 54820.82 72847.07 84206.72 

54 3 110 15 2 40 30416.11 56015.86 72148.02 83993.12 

55 3 160 5 0.5 10 17595.62 28816.22 39542.25 49415.95 

56 3 160 5 0.5 25 20956.27 30547.87 40302.2 49661.1 

57 3 160 5 0.5 40 21564.98 31327.6 41354.45 50781.3 

58 3 160 5 1 10 23271.01 33919.17 44134.53 53613.56 

59 3 160 5 1 25 22892.01 32008.13 40917.12 50079.49 

60 3 160 5 1 40 21917.99 31118.68 40303.59 49617.41 

61 3 160 5 2 10 25161.34 35782.14 44632.57 51741.28 

62 3 160 5 2 25 26118.03 36779.55 46401.87 54242.17 

63 3 160 5 2 40 26166.35 37522.19 46903.55 54413.37 

64 3 160 10 0.5 10 41686.65 66796.19 88827.17 106545 

65 3 160 10 0.5 25 43966.49 66269.86 85747.56 101141.9 

66 3 160 10 0.5 40 36978.16 54631.09 71030.23 84393.06 

67 3 160 10 1 10 31137.75 48826.45 65245.49 79779.71 

68 3 160 10 1 25 33586.99 49923.38 63665.91 76246.89 

69 3 160 10 1 40 34069.2 49297.46 61261.72 73357.28 

70 3 160 10 2 10 36213.57 57332.63 73704.19 86750.58 

71 3 160 10 2 25 34631.49 49293.73 62143.13 71870.05 

72 3 160 10 2 40 34391.82 48106.02 60902.33 69178.52 

73 3 160 15 0.5 10 52839.36 84154.2 107215.3 122467 

74 3 160 15 0.5 25 48410.49 81090.28 105044 121864.1 

75 3 160 15 0.5 40 55387.31 84915.24 108716.3 124575.3 

76 3 160 15 1 10 47571.51 78967.3 100922.8 116868.5 

77 3 160 15 1 25 61715.43 85448.92 105149.4 120991.9 

78 3 160 15 1 40 54524.06 76782.33 95893.1 112018.4 

79 3 160 15 2 10 40429.3 67377.4 85341.55 97400.12 

80 3 160 15 2 25 44825.61 68409.68 86345.44 99027.3 

81 3 160 15 2 40 48106.95 70050.07 87161.66 98725.05 
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ANEXO B – DIAGRAMAS DE PARETO 

 

Figura B. 1. Diagrama de Pareto para o óleo 1 em 5 anos

  
Fonte: Do autor. 

Figura B. 2. Diagrama de Pareto para o óleo 1 em 10 anos 

 
Fonte: Do autor. 
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Figura B. 3. Diagrama de Pareto para o óleo 1 em 20 anos 

 
Fonte: Do autor. 

Figura B. 4. Diagrama de Pareto para o óleo 2 em 5 anos 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura B. 5. Diagrama de Pareto para o óleo 2 em 10 anos 

 

Fonte: Do autor. 

Figura B. 6. Diagrama de Pareto para o óleo 2 em 20 anos 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura B. 7. Diagrama de Pareto para o óleo 3 em 5 anos 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura B. 8. Diagrama de Pareto para o óleo 3 em 10 anos 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura B. 9. Diagrama de Pareto para o óleo 3 em 20 anos 

 

Fonte: Do autor. 


