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RESUMO 

 

 

Grande parte da produção mundial de petróleo e gás vem hoje de plataformas continentais, 

incluindo as bacias marginais atlânticas da Costa Brasileira. Na Bacia de Campos é intensa a 

utilização da injeção de água do mar para recuperação secundária e, como consequência, 

haverá um significativo incremento da quantidade de água produzida nas próximas décadas. 

As águas de injeção e de formação são frequentemente incompatíveis sob o ponto de vista 

químico e, portanto, sua mistura pode causar o surgimento de precipitações salinas no 

reservatório, na interface poço-formação e nos equipamentos de superfície e de sub-

superfície. As incrustações salinas são subprodutos indesejáveis da recuperação secundária 

por injeção de água. Tradicionalmente, a água produzida em campos marítimos, após algum 

tratamento, é descartada no mar ou, eventualmente, reinjetada para manutenção da pressão do 

reservatório. O objetivo geral desta dissertação foi, a partir de malhas de produção/injeção, 

estudar a formação de depósitos inorgânicos em campos petrolíferos através da avaliação das 

perdas de potencial observadas nos poços produtores, subsidiando informações que auxiliem 

na otimização das programações de futuras intervenções para a recuperação da produtividade 

dos poços. O trabalho foi desenvolvido utilizando um simulador numérico denominado 

Inorscale
TM

, com limitações como: faixa de temperatura (20º a 125ºC), pH (5,5 a 8,5) e 

salinidade menor que 200.000 ppm, baseado em conceitos termodinâmicos e químicos, a 

partir dos históricos de produção de cinco poços analisados. O impacto da incrustação 

inorgânica na produtividade destes poços foi demonstrado através do comportamento do 

índice de produtividade (IP) em função da massa precipitada (MP) dos sais inorgânicos 

avaliados, assim como pelo índice de saturação (IS) em função da água do mar produzida 

(AM). Este estudo demonstrou que, para uma mesma concentração de sal inorgânico 

precipitado, a barita (BaSO4) representou um dano maior à produção, em relação aos demais 

sais avaliados. Este conhecimento torna-se imperioso no tocante aos custos crescentes e 

complexos das operações de workover (estimulação e recompletação) nos poços produtores. 

Neste cenário, a ação preventiva, com o objetivo de reduzir os custos de produção, ganha 

importância. 

 

Palavras-chave: recuperação secundária, água produzida, depósitos inorgânicos e custos de 

produção. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Much of the world's oil and gas comes from continental platforms today, including the 

Atlantic marginal basins along the Brazilian coast. Campos Basin is the use of intense 

injection of seawater for secondary recovery and, as a consequence, there will be a significant 

increase in the amount of water produced in the coming decades. The injection and formation 

water are frequently incompatible under the chemical point of view, and hence its mixture 

may result in the appearance of salt precipitation in the reservoir, in the wellbore-formation 

interface, surface and subsurface equipments. The salt scales are undesirable sub products of 

secondary recovery by water injection. Traditionally, the water produced in offshore fields, 

after a treatment is discharged into the sea or possibly reinjected to maintain reservoir 

pressure. The aim of this dissertation was, from production/injection pattern, to study the 

formation of inorganic deposits in oil fields through evaluation of potential losses observed in 

producing wells, supporting information to aid in the optimization of schedules for future 

interventions recovery of well productivity. The study was conducted using a numerical 

simulator called Inorscale
TM

, with limitations such as: temperature (20 º to 125 º C), pH (5.5 

to 8.5) and lower salinity than 200,000 ppm, based on chemicals and thermodynamic concepts 

from production history from five analyzed wells. The impact of inorganic scale in the 

productivity of these wells was demonstrated by the behavior of the productivity index (PI) 

according to the precipitated mass (PM) of the inorganic salts evaluated, as well as the 

saturation index (SI) as a function of seawater produced (SW). This study demonstrated that, 

for the same concentration of precipitated inorganic salt, the barite (BaSO4) represented a 

major damage to production, compared to other evaluated salts. This knowledge becomes 

imperative with regard to increasing costs and the complexity of the workover operations 

(recompletion and stimulation) in the producing wells. In this scenario, preventive action, in 

order to reduce costs of production, gains importance. 

 

Keywords: secondary recovery, produced water, inorganic deposits and production costs.
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VBE Vazão bruta equivalente, STD m
3
/d. 

vi Mobilidade iônica (cm/s). 

ΣMPACC Massa precipitada acumulada de um determinado sal inorgânico, em ptb ou 

lb/1000 bbl e ppm ou mg/L. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os principais campos em águas profundas na bacia de Campos têm como mecanismo 

principal de produção, o de “Gás em Solução” necessitando da injeção de água do mar, para 

manutenção da pressão do reservatório acima da pressão de bolha, bem como, levar o óleo em 

direção aos poços produtores aumentando a recuperação final.  

A injeção de água é um método muito usado na indústria do petróleo com o objetivo 

de se aumentar o fator de recuperação de petróleo dos campos petrolíferos. A manutenção da 

pressão original do reservatório necessita de cuidados especiais no que se refere à qualidade 

da água para não danificar o reservatório e ao mesmo tempo, evitar problemas durante a 

explotação devido à precipitação de sais inorgânicos dentro do reservatório, na coluna dos 

poços produtores, nas linhas e em equipamentos de superfície.  

Em campos marítimos de petróleo, a água de injeção é, tradicionalmente, a própria 

água do mar. Antes de ser injetada, a mesma pode sofrer alguns tratamentos, como: 

desaeração, filtração, adição de aditivos químicos e dessulfatação. No início, a água produzida 

é constituída apenas pela água da formação (de formação ou aquífero - aquela proveniente de 

zonas cem por cento saturadas com água e que normalmente se encontram abaixo ou 

lateralmente à zona de óleo). Com o passar do tempo, a água produzida irá, progressivamente, 

ter em sua composição, a água do mar injetada. Pode-se dizer que a partir do breakthrough 

(tempo que a água injetada leva até chegar no poço produtor) da água de injeção é que os 

problemas de incrustações se tornam mais sérios.  

Portanto, a partir desse momento, o poço deve ser monitorado continuamente. A água 

da formação e a água de injeção, quando submetidas à condições termodinâmicas adequadas, 

reagem entre si fazendo com que compostos insolúveis sejam depositados, tais como: o 

sulfato de bário (ou barita), o sulfato de estrôncio (ou celestita) e o sulfato de cálcio sob forma 

de anidrita (CaSO4) ou gipsita (CaSO4.H2O). 

O presente trabalho tem como propósito, estudar a formação de depósitos inorgânicos 

em cinco poços verticais produtores de petróleo através da avaliação das perdas de potencial 

observadas nos mesmos. 

As características do campo no qual se encontram os poços avaliados são: 

reservatórios areníticos e turbidíticos de alta transmissibilidade, alta porosidade e elevada 

friabilidade que obriga a utilização de contenção de areia nos poços produtores. O 

desenvolvimento deste campo vem sendo realizado através de plataformas flutuantes de 
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produção e de poços com árvore de natal molhada, com grande comprimento de linha e altas 

vazões de produção e injeção. Todo este cenário torna complexa e onerosa qualquer operação 

de workover. 

Devido à diferença de salinidades entre a água do mar e água da formação em alguns 

reservatórios da bacia de Campos, adota-se como traçador a concentração do íon magnésio 

(Mg
2+

) tendo um contraste significativo entre as águas (água da formação com 325 ppm e 

água do mar com 1170 ppm). O reservatório é considerado homogêneo, sem intercalações, ou 

seja, tem-se uma única frente de avanço da água. 

A natureza do gerenciamento dos problemas de incrustação varia ao longo do tempo 

de produção. Inicialmente, os problemas são relacionados com deposições de incrustações de 

carbonato, pois a primeira água a ser produzida é composta apenas de água da formação. 

Após o breakthrough da água do mar injetada, os problemas de incrustações de carbonato 

tendem a diminuir e os problemas com incrustações de sulfato tendem a aumentar, chegando 

a um valor máximo, quando o índice de saturação (definido mais adiante) for máximo. Este 

valor é alcançado para uma determinada razão de mistura entre a água da formação e a água 

do mar. A incompatibilidade entre a água injetada nos poços injetores e a água presente na 

formação causa a precipitação de sais inorgânicos no reservatório, junto ao poço, 

equipamentos de subsuperfície e linhas de produção. A partir deste ponto, à medida que a 

quantidade de água do mar aumenta, a incidência destas incrustações tende a diminuir. 

A simulação numérica para prever a precipitação dos sais foi realizada considerando 

várias proporções de mistura das águas de injeção (ou do mar) e formação, durante a vida 

produtiva dos poços avaliados. 

A queda de produção bruta associada ao início da produção de água e ao percentual de 

chegada da água injetada tem como provável causa a formação de dano por precipitação de 

sais inorgânicos tanto no reservatório como no poço produtor. 

Uma vez conhecidos os efeitos do comportamento de mistura das águas é possível 

adotar uma série de medidas preventivas e corretivas. Dentre as medidas preventivas mais 

utilizadas, podem-se citar: 

  

 Dessulfatação da água do mar; 

 

 Injeção de água produzida; 

 

 Uso de inibidores por meio de squeeze remoto nos poços produtores; 
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 Injeção de inibidores à base de ácido fosfinopolicarboxílico (PPCA) em 

diferentes pontos do sistema de produção, nos poços equipados com gravel-

pack; 

 

 Utilizar produto anti-incrustante na composição do gravel; 

 

 Posicionamento dos poços em regiões com menor potencial de incrustação; 

 

 Intervenções programadas com sonda, entre outras. 

 

Conhecendo-se o percentual das águas de injeção e formação durante a produção, 

pode-se distinguir o banco de água de formação e o banco de água de injeção (ou do mar) 

através das curvas de BSW (Basic Sediments and Water). 

A partir de equações básicas do estudo de fluxo em meios porosos, podem ser 

desenvolvidos modelos matemáticos com os quais se procura obter informações relacionadas 

ao aspecto físico do reservatório, como por exemplo: dimensões, formas, variações de 

propriedades etc. Também podem ser obtidos dados sobre o comportamento atual e futuro em 

termos de pressões, vazões de produção, etc. A complexidade desses modelos depende dos 

diversos aspectos que se deseja considerar no estudo do fluxo através do meio poroso e do 

grau de simplificação que se deseja imprimir ao trabalho. 

O simulador numérico termodinâmico de incrustação utilizado nesta dissertação, o 

Inorscale
TM

, fundamenta-se em interpretações de resultados obtidos nas expressões de 

equilíbrio químico, para prever incrustação inorgânica por carbonato de cálcio, empregando o 

aperfeiçoamento realizado pelos pesquisadores Stiff e Davis (VALONE, 1982) em relação ao 

método de Langelier, para avaliar o potencial de incrustação. Este simulador determina, 

quantitativamente, a razão de supersaturação (S) da salmoura produzida para os seguintes sais 

inorgânicos: calcita (CaCO3), barita (BaSO4), celestita (SrSO4) e anidrita (CaSO4), que 

geralmente ocorre associado à água, resulta na gipsita (CaSO4.2H2O). 

Utilizando-se dados presentes nos históricos de produção dos poços avaliados 

(composição química, pH, resistividade e densidade relativa da água produzida e injetada na 

malha de injeção correspondente, assim como a temperatura de fundo do poço produtor) e 

aplicando-os no simulador numérico termodinâmico de incrustação (Inorscale
TM

), demonstra-

se o impacto da incrustação inorgânica na produtividade de poços produtores através da 
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massa precipitada acumulada (ΣMPAC) dos sais inorgânicos avaliados e do índice de 

produtividade relativo (IPR). O IPR é definido como sendo a relação existente entre o 

comportamento médio, considerando as intervenções realizadas (ciclos), do IP atual do poço e 

o IP original (inicial) do poço sem dano. 

Este estudo visa, através de simulação numérica deste fenômeno, subsidiar as ações 

para: 

 Efetuar diagnóstico da ocorrência. 

 

 Realizar seleção e aplicação de métodos preventivos e corretivos. 

 

 Obter maior previsibilidade do comportamento dos poços. 

 

O objetivo específico deste trabalho é estimar o comportamento futuro do índice de 

produtividade (IP) de um determinado poço, baseando-se nas massas precipitadas dos sais 

inorgânicos avaliados, utilizando-se um modelo baseado no equilíbrio termodinâmico dos 

sistemas químicos reacionais associados à precipitação de carbonato de cálcio e sulfatos de 

cálcio, estrôncio e bário. Para alcançar o objetivo específico deste estudo as seguintes etapas 

foram necessárias: 

 

 Levantamento de dados e estruturação do estudo, considerando os históricos de 

produção de 5 (cinco) poços produtores verticais, localizados na bacia de 

Campos, Rio de Janeiro. 

 

 Avaliação do simulador numérico Inorscale
TM

, tomando por base os históricos de 

produção dos poços, através de simulação numérica do fenômeno da formação 

de incrustação, com o objetivo de estimar o comportamento futuro do índice de 

produtividade (IP) de um determinado poço. 

 

 Recomendações para evitar/minimizar a formação de inscrustações. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Diversos pesquisadores têm se dedicado ao estudo do problema de incrustação de sais 

inorgânicos na visão termodinâmica do processo, na visão da cinética das reações, como 

também no que se refere à simulação numérica. Um dos maiores centros de estudo nesta área 

é a Heriot-Watt University em Aberdeen, Escócia. Os pesquisadores Eric J. Mackay e K. S. 

Sorbie vêm desenvolvendo importantes estudos nessa área (SORBIE e MACKAY, 2000). 

Segundo os pesquisadores acima mencionados, um modelo ideal de previsão de 

potencial de incrustações deveria levar em consideração, entre outros, os seguintes itens: 

 

 Termodinâmico; 

 

 Cinético; 

 

 Hidrodinâmico; 

 

 Aderência e dissolução da incrustação; 

 

 Redução da permeabilidade do meio poroso; 

 

 Precipitação simultânea dos diversos tipos de incrustações (co-precipitação). 

 

Para a determinação composicional de um sistema, duas abordagens são possíveis: a 

modelagem termodinâmica ou a modelagem cinética das reações envolvidas. 

 

 Modelos termodinâmicos: consideram os fatores termodinâmicos e as 

propriedades químicas das misturas para a determinação do estado de equilíbrio 

do sistema; 

 

 Modelos cinéticos: baseiam-se na determinação da taxa de reação química e sua 

dependência por vários fatores (temperatura, pressão, concentrações, etc). Resulta 

na formação de incrustações que podem não ser instantâneas; 
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A escolha do modelo a ser utilizado dependerá muito do grau de proximidade que o 

sistema se encontra do seu equilíbrio termodinâmico, da natureza e complexidade do sistema 

(LOPES, 2002). No modelo cinético, a taxa de reação química é difícil de ser determinada, 

assim como o efeito que a precipitação da incrustação causa na redução da permeabilidade. 

Ambos são obtidos por meio de testes laboratoriais em plugues, que podem não representar 

adequadamente a situação encontrada nos reservatórios de petróleo. 

Para determinação dos fenômenos físicos de “mistura das águas”, tanto no reservatório 

como na produção dos poços, utilizaram-se métodos de simulação numérica por apresentarem 

bons resultados (DAHER, 2003). 

 

 

2.1. CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

Serão definidos alguns conceitos básicos relacionados ao entendimento da presente 

dissertação. São eles: 

 

2.1.1. Aquífero 

 

É a zona saturada completamente com água, que fica localizada abaixo do contato 

óleo-água. Essa água é produzida em virtude de seus movimentos dentro da parte saturada em 

óleo (MACKAY, 2000). 

 

2.1.2. Água injetada 

 

É, neste estudo, a água do mar utilizada nas explorações petrolíferas de águas 

profundas, para injeção nos reservatórios de petróleo, com o objetivo de manter a pressão dos 

mesmos, permitindo a elevação do petróleo do poço até a superfície. Esse processo é 

conhecido como recuperação secundária do óleo (THOMAS et al., 2001). 

 

2.1.3. Água produzida 

 

O termo “água produzida” é a denominação dada ao efluente aquoso da produção do 

petróleo. Sua composição é complexa e variada, a depender das características geológicas da 
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formação, da água de injeção e das substâncias químicas usadas na etapa de produção 

(GABARDO, 2007). Além disto, o volume da água de produção aumenta com o tempo, 

podendo atingir em campos maduros cerca de 10 vezes o volume de óleo produzido (OGP, 

2005). 

 

2.1.4. Água conata 

 

De acordo com Dickey e Soto (1974, apud PUC-RIO, 2006), a água de origem 

continental ou marítima, está associada aos interstícios de uma rocha sedimentar, desde a 

época de deposição desta rocha e que é alterada quimicamente pelos processos diagenéticos. 

São águas que foram removidas do ciclo hidrológico por soterramento em sedimentos, por 

longos períodos do tempo geológico. 

 

2.1.5. Água de formação (ou água intersticial) 

 

É a água que ocupa os volumes porosos ou os interstícios de uma rocha, mas não 

necessariamente, desde a sua origem, conforme a Society of Petrophysicists & Well Log 

Analyst (2004 apud PUC-RIO, 2006). 

 

2.1.6. Mecanismos naturais de produção 

 

Os reservatórios que possuem mecanismos principais de produção, como gás em 

solução ou capa de gás, às vezes não são eficientes para recuperar a maior parte de suas 

reservas de hidrocarbonetos. Estes são submetidos a uma análise técnica e econômica com o 

objetivo de se estudar possíveis métodos de recuperação secundária a serem implantados. 

Segundo Satter (SATTER and THAKUR, 1998), o gráfico abaixo apresenta um comparativo 

dos vários mecanismos de produção e seus respectivos fatores de recuperação (Figura 1): 
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Figura 1 - Características dos vários mecanismos de produção, segundo BOIM (2003). 

 

 

As principais características dos mecanismos naturais de produção apresentados na 

Figura 1 são relacionadas abaixo: 

 

a) Expansão de líquido e rocha. 

 

Proveniente da expansão do óleo, água conata e rocha em reservatório com alto 

grau de subsaturação.  A longo prazo um outro mecanismo acaba se manifestando. 

 

Denominações: Reservatório Fechado (Volumétrico). 

        Depletion Drive Reservoir.                       

 

Características Principais: 

 

 Pressão declina rápida e continuamente. 

 RGO se mantém baixa e constante. 

 Produção de água é quase sempre nula. 

 Baixa eficiência de recuperação: média = 3 % (1-10 %). 

 Ao final a RGO cai porque Bg torna-se muito pequeno. 

 Alta Sg diminui Kro, menor ΔP diminui a vazão de óleo.   
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b) Gás em solução. 

 

O gás é liberado de solução, se expande e empurra o óleo para os poços 

produtores. 

 

Características principais: 

 

 Não há zona de água móvel em contato com o óleo nem capa de gás.   

 O reservatório é fechado e a produção é independente da vazão. 

 Poços bons candidatos para recuperação secundária. 

 Pressão declina rápida e continuamente até P = Psat. 

 Pressão declina lentamente para P < Psat. 

 RGO se mantém baixa, aumenta até um máximo e cai. 

 Produção de água é quase sempre nula. 

 Eficiência de recuperação varia de 5 a 35 (média = 20 %). 

     

c) Capa de gás. 

 

Produção acarreta um abaixamento de pressão que faz com que o gás da capa se 

expanda deslocando o óleo. A eficiência do mecanismo irá depender da relação 

entre o tamanho da capa e da zona de óleo. A recuperação é influenciada pela 

velocidade de produção. 

 

Características principais: 

 

 Pressão declina lenta e continuamente. 

 RGO aumenta continuamente nos poços mais altos. 

 Produção de água é desprezível. 

 Eficiência de recuperação varia de 20 a 40 (média > 25 %). 

 

d) Influxo de água. 
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O óleo é deslocado pela expansão da água do aqüífero de fundo ou lateral. A 

recuperação é influenciada pela velocidade de produção. A ação da gravidade 

ajuda na eficiência de recuperação. 

 

Características principais: 

 

 Pressão se mantém alta.  

 RGO se mantém baixa. 

 Elevada produção de água a partir dos poços mais baixos. 

 Eficiência de recuperação varia de 35 a 80 (média = 50 %).  

 

e) Drenagem gravitacional. 

 

Também chamado de drenagem gravitacional. É a tendência (devido às forças 

gravitacionais) do gás, óleo e água voltarem a ocupar a distribuição que tinham no 

início da vida do reservatório antes de serem afetados pela produção. Ocorre 

quando o gás consegue migrar para as partes mais altas do reservatório podendo 

formar uma capa de gás secundária. É fundamental ter controle adequado das 

vazões de produção.   

 

Características principais: 

 

 Pressão declina rápida e continuamente.  

 RGO se mantém baixa nos poços baixos e elevada nos altos. 

 Produção de água nula ou desprezível. 

 Eficiência de recuperação varia de 40 a 80 (média = 60 %). 

 Ocorre quando k > 200 md, α > 10 º e µo < 5 cp. 

 

2.1.7. Injeção de água 

 

A injeção de água é um dos métodos mais usados na indústria do petróleo, pois, além 

de manter a pressão estática do reservatório em níveis desejáveis, tem por finalidade aumentar 
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o fator de recuperação final do petróleo. Entre as principais razões para o vasto uso da injeção 

de água, pode-se citar (SATTER, 1998): 

 

 Disponibilidade da água; 

 

 Baixo custo (de investimento e de operação) em relação a outros fluidos; 

 

 A água é relativamente fácil de se injetar na formação; 

 

 A água permite a maximização do varrido areal no reservatório. 

 

A água de injeção pode ter origens diversas (THOMAS, et al 2001): 

 

 Água subterrânea, coletada em mananciais de subsuperfície por meio de 

poços perfurados para este fim; 

 

 Água de superfície, coletada em rios, lagos, etc; 

 

 Água do mar; 

 

 Água produzida. 

 

A seleção do tipo de água que será injetada é de vital importância para o sucesso do 

projeto de injeção de água. Um dos pré-requisitos na escolha desta água é que ela cause o 

mínimo de dano ao reservatório e aos equipamentos de produção e injeção (BOIM, 2003). 

Em campos offshore, a água de injeção tradicionalmente, é a própria água do mar. Em 

poucas situações, ao invés de injetar água do mar, reinjeta-se a própria água produzida, mas 

neste caso, podem-se ter limitações quanto aos volumes disponíveis. 

Um projeto integrado de injeção de água consiste, entre outras partes, na 

caracterização dos reservatórios e fluidos envolvidos, no esquema de injeção adotado e na 

definição da planta de tratamento da água a ser injetada. O tratamento da água injetada pode 

ser composto das seguintes etapas: 
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 Desaeração: consiste na retirada do oxigênio para evitar a corrosão nos 

equipamentos de injeção, evitar a cavitação das bombas de injeção e minimizar os 

processos biológicos aeróbicos. A presença do oxigênio e alguns outros gases na 

água de injeção causam corrosão nos equipamentos de superfície e de poço, 

comprometendo a segurança e podendo danificar o reservatório em função do 

carreamento de partículas de corrosão e entupimento dos poros (BOIM, 2003); 

 

 Filtração: consiste na retirada de partículas em suspensão para evitar o 

entupimento de poros e a ocorrência de dano à formação; 

 

 Adição de aditivos químicos (tais como bactericidas e algicidas): algumas 

bactérias podem metabolizar tanto o óleo quanto a água da formação. Existem 

algumas bactérias que são sulfato-redutoras, isto é, elas metabolizam o sulfato 

contido nas águas e produzem o H2S (gás sulfídrico) que é corrosivo e nocivo à 

saúde (BOIM, 2003); 

 

 Dessulfatação: consiste na retirada dos íons de sulfato da água do mar injetada 

para evitar a formação e a deposição de incrustação próxima dos poços 

produtores. Este tipo de tratamento não faz parte da maioria dos sistemas de 

injeção devido ao seu alto custo de investimento e operação. 

 

No início, a água produzida é constituída por água de formação (conata ou intersticial) 

e/ou a água do aqüífero. Com o passar do tempo, a água produzida irá, progressivamente, ter 

em sua composição a água do mar injetada. 

O breakthrough deve ser continuamente monitorado através da composição química 

da água produzida. Para facilitar tal monitoramento, pode-se injetar traçadores junto com a 

água. Porém, a injeção destes nem sempre é feita e, para se monitorar os compostos químicos 

da água produzida é necessário que, tanto a água do mar quanto a água da formação, tenham 

as suas composições químicas bem caracterizadas. Assim, o avanço da água do mar no 

reservatório (Figura 1) poderá ser monitorado de uma forma indireta, ou seja, através da 

determinação da salinidade ou da concentração do magnésio (utilizada como traçador) na 

água produzida (BOIM, 2003). 
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2.1.8. Caracterização das águas 

 

A previsão do potencial de incrustação nos reservatórios de petróleo requer análises 

completas e precisas dos diversos tipos de águas envolvidas: água do mar injetada, água de 

formação, água do aqüífero e água produzida para que se possam caracterizar as suas 

propriedades físico-químicas. 

Rosário e Bezerra (2001) apresentam algumas condições fundamentais que devem ser 

seguidas a fim de se garantir uma análise confiável da água da formação: 

 

 Evitar problemas de contaminação com os fluidos de perfuração e de 

completação; 

 

 Após a coleta, efetuar imediata análise química dos fluidos, visando caracterizar 

aquelas espécies sujeitas a variações de concentrações quando expostas à 

atmosfera; 

 

 Estabilizar e preservar as espécies que podem variar com o tempo. 

 

Os procedimentos de amostragens e as metodologias de análises utilizadas precisam 

ser confiáveis e capazes de gerar resultados precisos e acurados. Rosário e Bezerra (2001) 

recomendam que sejam seguidos procedimentos padronizados, sejam utilizados materiais 

especiais para amostragem (Apêndice A) e análise e que estas tarefas sejam executadas por 

pessoas treinadas e capacitadas. 

 

2.1.9. Dano à formação 

 

O dano à formação pode ser definido como qualquer restrição à produtividade ou 

injetividade dos poços provocada por alterações químicas e/ou físicas tanto na rocha 

reservatório quanto nos fluidos nela contidos. Estas alterações são provocadas, 

principalmente, pela introdução de fluidos estranhos ao reservatório durante as operações de 

perfuração, completação, injeção e outras. 

Os testes de pressão efetuados nos poços, como também, pelas as taxas de declínio de 

vazão não associadas a uma depleção compatível podem identificar um dano à formação. 

Dentre os principais mecanismos de dano à formação pode-se citar: 
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 Incompatibilidade química entre as águas de formação e do mar injetada ( 

  

 Figura 2) que provoca a precipitação de sais como o sulfato de bário; 

 

 Incompatibilidade dos fluidos estranhos ao reservatório com os minerais da rocha; 

 

 Alteração de molhabilidade; 

 

 Precipitação de frações pesadas do óleo; 

 

 Migração de finos; 

 

 Inchamento de argilas. 

 

 

Figura 2 - Índice de produtividade médio versus percentual de água do mar produzida dos poços avaliados. 
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No reservatório, próximo aos poços produtores, a incrustação provoca severos danos à 

formação.A precipitação que ocorre longe dos poços produtores não provoca um dano 
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significativo (BERTERO, 1986), pois a mesma não se acumula por causa do contínuo 

deslocamento da zona de mistura. 

 

A incrustação nos equipamentos de produção não é objeto de estudo deste trabalho. 

São apenas citadas as suas conseqüências em termos de enormes perdas de receita. 

 

2.1.10. Incrustação 

 

Incrustações (ou scales) podem ser definidas como compostos químicos de natureza 

inorgânica, inicialmente solúveis em soluções salinas,  que precipitam podendo se acumular 

na formação, canhoneados, telas de gravel pack, colunas de produção e equipamentos de 

superfície (PATRÍCIO, 2006 apud MARQUES et al., 2001). 

 

2.1.10.1. O problema da incrustação 

 

De um modo geral, quando a água de injeção entra no reservatório, ocorrem os 

seguintes fenômenos: 

 

 A temperatura aumenta ao longo do caminho de fluxo de injeção, devido à troca 

de calor com o reservatório e fluidos da formação. 

 

 A pressão diminui ao longo do caminho. 

 

 Ocorre a mistura da água injetada com a água da formação. Quando a água de 

formação for rica em íons de bário e a água de injeção for rica em íons sulfato, a 

precipitação poderá ocorrer, no interior do reservatório, durante o processo de 

deslocamento da água de formação pela água injetada. Esta deposição não causa 

dano significativo à formação (BERTERO, 1986), devido ao contínuo 

deslocamento desta zona de mistura em direção ao poço produtor (Figura 3). 
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Figura 3 - Esquema de precipitação de sulfatos de bário e estrôncio em meio poroso, segundo 

BEDRIKOVETSKY (2008). 

 

 

 

2.1.10.2. Tipos de incrustação 

 

De acordo com o American Standard Test Method, as principais incrustações 

inorgânicas são apresentadas abaixo. 

Em negrito, na Tabela 1 (OLIVEIRA, 1997), estão assinaladas as principais 

incrustações que ocorrem na indústria de petróleo. Este estudo trata somente de incrustações 

de sulfato de bário, sulfato de estrôncio, sulfato de cálcio e carbonato de cálcio. 
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Tabela 1 - Principais incrustações 

inorgânicas.

NOME FÓRMULA NOME FÓRMULA

Acmita Na2O.Fe2O3.4SiO2 Hidroxi-Apatita Ca10(PO4)6(OH)2

Analcita Na2O.Al2O3.4SiO2.2H2O Fosfato de magnésio Mg3(PO4)2.Mg(OH)2

Anidrita CaSO4 Magnetita Fe3O4

Aragonita CaCO3 Quartzo SiO2

Barita BaSO4 Serpentina 3MgO.2SiO2.2H2O

Brucita Mg(OH)2 Ferro Fe

Burqueita Na2CO3.2NaSO4 Siderita FeCO3

Calcita CaCO3 Sílica (amorfa) SiO2

Carbonato de ferro FeCO3 Sulfeto de ferro FeS

Celestita SrSO4 Magnesita MgCO3

Hidróxido de cálcio Ca(OH)2 Carbonato de sódio Na2CO3

Cobre Cu Silicato de sódio Na2Si2O6

Cuprita Cu2O Fosfonato ferroso de sódio NaFePO4

Óxido de ferro FeO Tenorita CuO

Goetita Fe2O3.2H2O Tenardita Na2SO4

Gipsita CaSO4.2H2O Xonotlita 5CaO.5SiO2.H2O

Halita NaCl

Hematita Fe2O3  
 

2.1.10.3. Causas da incrustação 

 

O declínio de pressão induz à incrustação por carbonatos. Este primeiro mecanismo 

está relacionado, principalmente, ao declínio de pressão e requer somente a salmoura 

produzida pelo reservatório (água de formação). A formação de incrustação carbonática 

ocorre quando a água de formação ou a água proveniente de um aquífero encontra-se numa 

pressão abaixo do ponto de bolha e, conseqüentemente, o dióxido de carbono (CO2) é 

liberado. Devido a esta liberação do CO2, o pH da salmoura aumenta e a solubilidade do 

carbonato declina rapidamente, induzindo à precipitação com íons divalentes (mais 

comumente, o cálcio). Na água de formação ou no aqüífero sob pressão, abaixo do ponto de 

bolha, ocorre a seguinte reação: 

 

(HCO3)
2-

(aq) + H
+

(aq) ⇌ H2CO3 (aq) ⇌ CO2 (aq) + H2O (l) → CO2 (l)↑ + H2O (l)                           (1) 

 

Com o aumento do pH,a solubilidade (S) declina rapidamente. Precipitam íons 

divalentes. 

Ca
2+

(aq) + 2(HCO3)
-
(aq) → CaCO3 (s) ↓ + CO2 (aq) + H2O (l)                                          (2) 
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A incrustação por carbonatos pode ser medida (equação 3) através do Índice de 

Saturação de Langelier (LSI), aonde: 

 

LSI = pH – pHS                                                                                                             (3) 

 

Se LSI > 0, há tendência de incrustação. A precipitação do CaCO3 pode ocorrer. 

 

Se LSI < 0, não há tendência de incrustação. A salmoura dissolverá o CaCO3. 

 

Se LSI = 0, é a fronteira do potencial de incrustação. A qualidade da água, mudança de 

temperatura ou a evaporação, pode alterar o índice. 

 

Onde:   pH – É o pH medido da salmoura.  

 

             pHs – É o pH de saturação em CaCO3. 

 

O pHs é determinado através da equação 4 abaixo: 

 

pHS = (9,3 + A + B) - (C + D)                                                                                      (4) 

 

Onde: 

 

A =  (Log [TDS] – 1)/10                                                                                               (5) 

 

B = -13,12 x Log (
o
C + 273) + 34,55                                                                           (6) 

 

C = Log [Ca
2+

] – 0,4                                                                                                     (7) 

 

D = Log [CaCO3]                                                                                                          (8) 

 

A incrustação por sulfatos é devido à mistura de águas incompatíveis, causando a 

redução da permeabilidade no meio poroso. Devido ao mecanismo de formação e deposição 

de incrustação ser bem complexo, é difícil estabelecer uma causa principal. Mackay e Sorbie 
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(2000) descrevem sucintamente as principais causas da formação das incrustações e suas 

conseqüências na produção de petróleo. Eis as principais causas de incrustação: 

 

 Variações termodinâmicas (pressão, temperatura, concentração, pH) que ocorrem 

ao longo do processo de produção de petróleo. A variação de temperatura, assim 

como, o decréscimo da pressão contribui para o processo que promove a formação 

de incrustações; 

 

 Reação química decorrente da mistura de águas quimicamente incompatíveis 

entre si, sob condições físicas favoráveis. A água da formação encontra-se 

inicialmente em equilíbrio químico com a rocha e com os hidrocarbonetos 

presentes. Ao se injetar uma água não nativa, estranha ao reservatório, isto é, sem 

estar em equilíbrio químico com o mesmo, surgem diversos problemas. 

 

Oliveira (1997) cita ainda, outras causas de incrustações tais como: 

 

 Evaporação da água; 

 

 Reações químicas microbiológicas: as bactérias sulfato-redutoras liberam o gás 

sulfídrico como resultado se sua metabolização. Este gás ataca os equipamentos e 

produzem a deposição de sulfeto de ferro; 

 

 Troca catiônica entre os cátions da água de injeção e os cátions das argilas. Neste 

caso, quando houver a dolomitização, a água se tornará rica em cálcio, resultando 

na precipitação de carbonato ou, eventualmente, sulfato de cálcio. 

 

 Em função da incompatibilidade química da água do mar e da água da formação, 

poderá ocorrer reação química entre elas. A água da formação (rica em cátions 

divalentes da família dos metais alcalinos terrosos tais como Ba
2+

, Sr
2+

 e Ca
2+

) e a 

água de injeção (rica em íons sulfatos, (SO4)
2-

), quando submetidas a condições 

termodinâmicas adequadas, faz com que sejam depositados compostos insolúveis 

tais como BaSO4 (sulfato de bário ou barita), SrSO4 (sulfato de estrôncio ou 

celestita) e CaSO4 (sulfato de cálcio ou anidrita), conforme as seguintes reações: 



34 

 

 

 

Ba
2+

(aq) + (SO4)
2-

(aq)  BaSO4 (s)↓                                                                      (9) 

Sr
2+

(aq) + (SO4)
2-

(aq)  SrSO4 (s)↓                                                                     (10) 

Ca
2+

(aq) + (SO4)
2-

(aq)  CaSO4 (s)↓                                                                   (11) 

 

Dentre estes compostos, o sulfato de bário é o mais problemático por ser o de menor 

solubilidade e o de mais difícil remoção. 

Durante a produção de petróleo e água (rica em Ca
2+

 e (HCO3)
-
), quando houver 

redução de pressão ou aumento de temperatura, poderá ocorrer, também, a incrustação de 

carbonato de cálcio ou calcita (CaCO3). A mesma apresenta um mecanismo diferente que 

envolve um desequilíbrio termodinâmico entre o dióxido de carbono (CO2) e o bicarbonato 

(HCO3)
-
 e se dá conforme a seguinte reação: 

 

Ca
2+

(aq) + 2(HCO3)
-
(aq)  CaCO3 (s)↓ + CO2 (g)↑ + H2O                                              (12)                                                                      

 

Este tipo de incrustação pode ocorrer tão logo se inicie a produção de água da 

formação (conata ou aqüífero), ou seja, bem cedo na vida do campo. Assim que a pressão do 

fluido cai abaixo do ponto de bolha do dióxido de carbono, este sai de solução, sob a forma de 

gás, e, assim, ocorre a precipitação do CaCO3. Este problema é reforçado com o aumento do 

pH da solução, devido à liberação do CO2, que reduz ainda mais a solubilidade do CaCO3. As 

maiores quedas de pressão ocorrem na elevação do fluido até a superfície, através das colunas 

de produção, sendo aí, juntamente com os equipamentos de superfície, os locais mais 

susceptíveis à formação do CaCO3. Podem ocorrer também nas colunas de injeção como 

resultado do aumento de temperatura nos poços injetores (MOGHADASI, 2003). 

À medida que o reservatório vai sendo depletado, o ponto de bolha do CO2, que antes 

era atingido em algum ponto da coluna de produção, poderá migrar para pontos mais 

inferiores da coluna e, até mesmo, para dentro da formação. 

Este último tipo de incrustação, assim como o carbonato de ferro (FeCO3, siderita) e  

pirita (FeS2), tem a vantagem de ser facilmente removida através de uma operação de 

acidificação. A mesma tem a desvantagem de ser dificilmente prevista por modelos existentes 

que necessitam de dados de entrada mais precisos, tais como pressão de bolha do CO2, pH do 

poço e concentração de bicarbonato (LIMA, 2010, apud, SILVA, 2007). 
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2.1.10.4. Local de precipitação 

 

As incrustações comuns na indústria do petróleo podem ser encontradas nos seguintes 

locais: 

 Rocha reservatório; 

 

 Canhoneados; 

 

 Gravel Pack; 

 

 Coluna de produção; 

 

 Equipamentos de superfície, tais como caldeiras, condensadores, compressores, 

tubulações, etc. 

 

Como conseqüência destes depósitos, poderá ocorrer dano à formação, entupimento de 

canhoneados ou gravel pack, restrições em colunas ou linhas de produção, redução de 

eficiência de separação óleo/água, entupimento de equipamentos de filtração etc. 

O Apêndice (pg. 124) apresenta duas fotos mostrando a precipitação de sulfato de 

bário e carbonato de cálcio no interior da coluna (telas de gravel pack) de produção. 

 

2.1.10.5. Mecanismos de formação de incrustação 

 

A cristalização e formação de uma incrustação requerem a ocorrência de três fatores 

simultâneos (OLIVEIRA, 1997, apud YORK e SCHORLE, 1966): 

 

 Supersaturação: é a força motriz da cristalização, portanto, a velocidade de 

nucleação e de crescimento é comandada pela existência de supersaturação na solução. 

Dependendo das condições, tanto a nucleação quanto o crescimento podem ser predominantes 

um sobre o outro, e conseqüentemente, são obtidos cristais com tamanhos e formatos 

diferentes (o controle do tamanho e da forma dos cristais constitui um dos principais desafios 

da industria de manufaturação, como as farmacêuticas). Quando a supersaturação é 

ultrapassada, o sistema sólido-líquido atinge o equilíbrio e a cristalização está completa, a 
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menos que as condições de operação forem modificadas do equilíbrio de forma a supersaturar 

a solução novamente. 

 

 Nucleação: é a etapa em que as moléculas do soluto dispersas no solvente 

começam a se juntar em grupos, em escala nanométrica. Esses grupos constituem o núcleo e 

só se tornam estáveis a partir de certo tamanho crítico, que depende das condições de 

operação (temperatura, supersaturação, irregularidades, entre outros). Se um determinado 

grupo não atinge a estabilidade necessária ele se dissolve. É no estágio de nucleação que os 

átomos se arranjam de uma forma definida e periódica que define a estrutura do cristal. 

 

 Tempo de contato. 

 

A supersaturação (S>1) é a causa primária da formação de incrustação, sendo as 

alterações de pressão e temperatura consideradas causas secundárias, pois estes fatores 

influenciam na solubilidade de um dado composto. 

A nucleação pode ser definida como o início de um processo de precipitação. Podem 

existir dois tipos de nucleação, com mecanismos distintos: 

 

 Nucleação homogênea: aquela onde não há cristais em solução. 

 

 Nucleação heterogênea: a existência de substâncias estranhas como, por exemplo, 

partículas em suspensão e microrganismos, reduzem a energia necessária para a 

formação de uma superfície inicial para o crescimento da incrustação. 

 

É necessário que haja um tempo de contato entre a solução e os núcleos formados para 

que ocorra o processo de crescimento do cristal e uma incrustação possa se formar. 

A co-precipitação é um fenômeno em que diferentes componentes solúveis são 

removidos da solução durante a formação do precipitado (OLIVEIRA, 1997). 

 

2.1.10.6. Principais mecanismos de mistura das águas 

 

Sorbie e Mackay (2000) mostraram, do ponto de vista teórico, como ocorre a mistura 

in situ das águas de formação e injeção, começando pelo caso unidimensional mais simples e 
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estendendo para o caso real heterogêneo tridimensional. Foram identificados os principais 

mecanismos de misturas entre as diversas águas: 

 

 Deslocamento unidimensional linear (1D), para os casos homogêneos e 

heterogêneos; 

 Deslocamento e mistura em reservatórios heterogêneos estratificados (2D 

vertical); 

 

 Deslocamento e mistura em reservatórios areais e horizontais (2D areal); 

 

 Combinações dos casos anteriores (3D). 

 

Em todos estes casos, sempre haverá a formação de um banco de água da formação 

sendo deslocado em contato direto com a água injetada. Este deslocamento pode ser 

considerado frontal e o grau de mistura que poderá ocorrer entre estas águas dependerá do 

nível de heterogeneidade (dispersividade) do meio poroso. 

Nesse caso, há formação de uma fronteira entre o banco de água conata ou água da 

formação (AF) e o banco de água do mar (AM), sendo mínima a mistura devido à dispersão 

(Figura 4). Portanto, os bancos de água vão se deslocar em direção ao poço produtor sem que 

haja alguma mistura significativa dentro do reservatório ou mesmo no poço produtor, pois, 

dentre os fluidos produzidos haveria uma mudança brusca de composição: primeiramente, 

somente a água de formação seria produzida e depois, somente água injetada. Este caso é 

mostrado analiticamente, numericamente e experimentalmente por Sorbie e Mackay (2000).  
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Figura 4 - Mecanismo de mistura unidimensional para o caso homogêneo, segundo BOIM (2003). 

 

 

Quando se considera a heterogeneidade no deslocamento unidimensional, há a 

formação de uma zona de mistura dentro da qual poderá haver a deposição de incrustação 

consumindo os íons causadores da incrustação (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Mecanismo de mistura unidimensional para o caso heterogêneo, segundo BOIM (2003). 

 

 

 

Esta deposição, além de não causar nenhum dano significativo à formação 

(BERTERO, 1986), não se acumula devido ao contínuo deslocamento desta zona de mistura 

em direção ao poço produtor (Figura 6). A zona de mistura funciona como uma barreira ou 

um espaçador entre as águas de formação e injetada, prevenindo futuras deposições. Este 

mecanismo é importante porque ocorre nos demais mecanismos de deslocamento e mistura. 
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Figura 6 - Modelo esquemático mostrando a precipitação do sulfato de bário em um canal de fluxo, segundo 

BOIM (2003). 

 

 

 

No caso de uma geometria 2D areal houve a formação de linhas de fluxo partindo do 

poço injetor com diferentes tempos de trânsito e convergindo para o poço produtor. As linhas 

de fluxo mais velozes são aquelas que se deslocam pelo centro do reservatório e são 

responsáveis pelo breakthrough da água do mar injetada. Pelas extremidades do reservatório 

se deslocam as linhas de fluxo mais lentas, onde ainda haveria a produção de água da 

formação. Esta convergência de diferentes linhas de fluxo provocará a mistura das águas nas 

proximidades do poço produtor (Figura 7 e Figura 8). 

 

 

Figura 7 - Mecanismo de mistura 2D areal heterogêneo (perfil), segundo BOIM (2003). 
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Figura 8 - Mecanismo de mistura 2D areal heterogêneo, segundo BOIM (2003). 

 

 

 

No caso de uma litologia que seja composta pela presença de heterogeneidades no 

plano vertical do reservatório, outro tipo de mistura ocorrerá entre as diferentes águas, pois o 

breakthrough da água do mar ocorrerá, primeiramente, nas camadas mais permeáveis e a água 

da formação continuará chegando pelas camadas de mais baixa permeabilidade. Este tipo de 

mecanismo de mistura provocará, também, a mistura das águas nas proximidades do poço 

produtor (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Mecanismo de mistura 2D vertical heterogêneo, segundo BOIM (2003). 
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A presença de um aqüífero somente pode vir a complicar o problema, pois a água do 

mesmo poderá vir a ser produzida conjuntamente com a água de injeção, aumentando a 

mistura e a possibilidade de formação de incrustação. 

No caso de um reservatório tridimensional e heterogêneo, tem-se uma combinação de 

todos os mecanismos de misturas citados anteriormente. Portanto, esta contínua chegada de 

águas incompatíveis entre si, aliada às altas velocidades de fluxo, provoca a formação e 

deposição das incrustações nas proximidades do poço produtor, podendo causar dano à 

formação (BOIM, 2003). 

Quanto maior a presença de heterogeneidades, estes mecanismos de mistura se tornam 

mais efetivos, aumentando os possíveis danos nas proximidades dos poços produtores. 

Bedrikovetsky et alia. (2001) propuseram um novo mecanismo de mistura dentro dos 

reservatórios de petróleo. O mecanismo leva em consideração a difusão do íon bário 

proveniente de camadas impermeáveis adjacentes para dentro do reservatório. Neste caso, 

poderá ocorrer acumulação do sal precipitado no reservatório, podendo causar dano à 

formação. Entretanto, estas camadas impermeáveis são paralelas à direção do fluxo de tal 

modo que a incrustação não cria uma barreira ao fluxo. 

 

2.1.11. Resistividade da água no poço 

 

Nos estudos que visam definir as potencialidades qualitativas e quantitativas de 

produção de óleo de um poço, o conhecimento da real salinidade do meio é imprescindível 

para se definir Sw (saturação de água), usada na Lei de Archie (HEARST et al., 2000). A 

quantidade de óleo em um reservatório está ligada à saturação de água na zona de transição 

(óleo/água) e na zona de óleo. A água presente no reservatório contém alto teor de sais 

dissolvidos, cujos íons dissociados são capazes de conduzir corrente elétrica ao migrarem 

através do fluido sob influência de um campo elétrico. Dessa forma, uma única espécie iônica 

com ni íons pode gerar uma densidade de corrente Ji (A/cm
2
) (HEARST et al., 2000), que 

depende da valência zi (elétrons por íon), da carga eletrônica e (Coulombs por elétron) e da 

velocidade de transferência da carga vi (cm por segundo), ou seja: 

 

iiii veznJ                                                                                                            (13) 

 



42 

 

 

A densidade iônica n é a razão da velocidade v para o campo elétrico E (V/cm). A 

fração de corrente gerada por uma espécie torna-se: 

 

EveZnJ iiii                                                                                                   (14) 

 

Geralmente, a densidade iônica (ni) é expressa em termos de concentração ci (mol por 

litro) e da constante de Faraday (F = 96.500 C/mol), isto é: 

 

e

Fc
n i

i                                                                                                                      (15) 

 

A expressão da densidade de corrente Ji pode ser reescrita como: 

 

EvZFcn iiii                                                                                                           (16) 

 

Em muitos materiais, a densidade de corrente J (A/m
2
) gerada é diretamente 

proporcional ao gradiente do campo elétrico E (V/m) aplicado e à condutividade, C (S/m), de 

acordo com a expressão: 

 

ECJ                                                                                                                      (17) 

 

Dessa forma, pode-se expressar a condutividade de uma única espécie iônica, como: 

 

iiii vZnC                                                                                                            (18) 

 

Portanto, a condutividade Ci depende do produto das cargas iônicas por volume de 

solução (ci.F.zi) e da velocidade do íon por unidade de gradiente de voltagem (mobilidade 

iônica, vi). Em soluções diluídas, espera-se que a contribuição de cada espécie seja 

independente das outras. Então: 

 

iiii vZFcCC 
                                                                                               

(19) 
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Em baixas concentrações de sal, onde as interações íon-íon podem ser negligenciadas, 

a equação pode relacionar a concentração (ci) com a condutividade (C): 

 

ii ZcC                                                                                                                    (20) 

 

Ou, na prática, onde Mi é a massa molar: 

 

iii MZLmgcC   /)( 1

                                                                                        
(21) 

 

Se a concentração for expressa em termos do número de miliequivalentes (meq): 

 

)( 1 LmeqcC i
                                                                                                     (22) 

 

Isso demonstra que a condutividade elétrica da água pode ser predita se sua 

composição é conhecida. Em uma primeira aproximação: 

 

   101,0/  LmeqcmSC i                                                                                       
(23) 

 

Embora as expressões acima se refiram à condutividade (C), em trabalhos geológicos 

de perfilagem dos poços, os dados coletados da água produzida pelos poços são expressos em 

termos de resistividade (R), onde: 

 

C
R

1


                                                                                                                        
(24) 

 

Assim, levando-se em conta a aproximação anterior, tem-se: 

 

 
 1

100



Lmeqc

mR
i                                                                                               

(25) 

 

Essa expressão fornece valores precisos de resistividade para soluções diluídas 

(R>100Ω. m). Entretanto, tais aproximações não se aplicam às águas de formação devido à 

sua alta salinidade. Sabe-se que, em geral, as águas nos poros dos sedimentos marinhos 
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tornam-se crescentemente salinas com a profundidade. Nos cálculos de resistividade dessas 

águas, os efeitos das espécies iônicas individuais devem ser considerados. Muitos autores têm 

obtido relações quase empíricas para as correções necessárias (TEIXEIRA, 2007). Como por 

exemplo, a relação apresentada a seguir: 
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De acordo com Abu-Hassanein (1996), a resistividade das soluções intersticiais varia 

com a temperatura. Ou seja, para temperaturas mais elevadas é maior a energia cinética média 

dos componentes iônicos, o que aumenta a capacidade de condução iônica e a conseqüente 

redução da resistividade. Em reservatórios de águas profundas, cloreto de sódio (NaCl) é o sal 

predominante. Por essa razão, as concentrações químicas das águas são usualmente 

referenciadas às soluções desse sal para os fins de estudo de perfis dos poços. 

 

2.1.12. Workover 

 

Operações realizadas nos poços visando estimulá-los e / ou recompletá-los em novos 

horizontes. Tais operações necessitam de sondas de completação. 

 

2.1.13. Gravel Pack 

 

Equipamento para contenção de areia nos poços produtores de formações 

inconsolidadas. Este equipamento se baseia na colocação de telas no interior dos poços em 

frente aos canhoneados seguido do empacotamento de argilas sinterizadas (gravel) no anular 

existente entre as telas e o revestimento. O gravel possui uma granulometria apropriada de 

modo a conter os finos da formação. 

 

2.1.14. Off-Shore 

 

Fora da costa, isto é, no mar em lamina d‟água rasa ou profunda. 

 

2.1.15. Squeeze 
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Injeção de fluido em poços visando um tratamento químico com diversos objetivos: 

quando o objetivo é o de promover a obstrução completa do fluxo de fluidos nos canhoneados 

ou entre a formação e o revestimento, temos o chamado Squeeze de Cimentação; No caso dos 

tratamentos de remoção de dano por incrustação tem-se a necessidade de tratar a formação 

junto ao poço produtor injetando um fluido, objetivando inibir a formação de incrustação, que 

será adsorvido na superfície dos poros da rocha. Este fluido tem forte afinidade com água 

sendo então consumido à medida que apareça água nos poços produtores. Sendo assim, há 

necessidade de se repetir tal operação freqüentemente. Este tratamento é dito squeeze de 

inibição. 

 

2.1.16. Modelo Five-Spot 

 

Consiste numa malha de 5 poços sendo um poço produtor no centro de uma área 

quadrada com 4 poços injetores localizados em cada vértice deste quadrado. Os poços 

injetores , como estão nos vértices, contribuem com a quarta parte de sua vazão com razão de 

contribuição produtor/injetor de um para um. Desde que as vazões dos poços injetores sejam 

as mesmas este sistema é assimétrico quanto à geometria da distribuição. 

 

2.1.17. Modelo ¼ de Five-Spot 

 

O modelo ¼ de five-spot é definido com apenas dois poços, produtor e injetor, 

localizados nos vértices opostos e vazões totais. É um sistema equivalente ao five-spot já que 

possui a mesma razão unitária de contribuição dos poços. 

 

2.1.18. Potencial de precipitação 

 

Tendência à formação de precipitado influenciada pelas condições termodinâmicas, 

pressão, temperatura e composição. 

 

2.1.19. NTG (Net to Gross) 

 

Razão entre a espessura porosa de reservatório e espessura total do reservatório. 

 

2.1.20. Breakthrough 
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Chegada de água, gás ou traçadores em poços produtores de óleo. 

 

2.1.21. Skin 

 

Nome dado ao processo de dano a formação, concentrado na parece do poço. 

 

2.1.22. Net Pay 

 

Espessura porosa do reservatório com óleo. 

 

2.1.23. Índice de produtividade (IP) 

 

O IP define o grau de comunicação entre um poço e o reservatório, medindo a 

velocidade que poderá ser atingida pelo fator de recuperação e, é expresso pela razão entre a 

vazão de produção em superfície e o diferencial de pressão a que o poço é submetido. Ou 

seja: 
 

wfe PP

Q
IP




. 

 

2.1.24. Zona de transição 

 

É a interface entre um aqüífero e uma acumulação de hidrocarboneto, na qual os 

fluidos nos poros da camada de rocha vão percorrer toda a água até a região altamente 

saturada de óleo (saturação de água residual), dependendo das pressões capilares e da altura 

acima do nível de água livre. A zona de transição pode ser relativamente larga para 

reservatórios com baixa permeabilidade. 

 

2.1.25. Água dissolvida na fase de hidrocarbonetos 

 

Nas típicas condições do reservatório, a água é solúvel tanto no gás quanto no óleo. 

Em conseqüência das mudanças da pressão e da temperatura durante a produção de 

hidrocarbonetos, a água pode condensar ou evaporar. Isso pode alterar a concentração dos sais 

em amostras de água produzida e a composição de água no reservatório. 
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2.1.26.  Aqüitardo 

 

É uma formação geológica de natureza relativamente impermeável e semiconfinante, 

que transmite água com velocidade muito menor que a de um aqüífero. Em termos de 

produção de hidrocarbonetos impede ou dificulta o deslocamento do fluido. Um aqüitardo é 

normalmente saturado com água e os hidrocarbonetos não são capazes de impregnar a camada 

de baixa permeabilidade (por exemplo: argila). O lento movimento da água, ao longo do 

tempo geológico entre um aqüitardo e um aqüífero, pode ser significante para determinar a 

evolução da água de formação associada com a produção de óleo e gás. 

 

2.1.27. Água ligada quimicamente 

 

Muitos minerais associados com a camada de rochas podem assumir estruturas que 

incorporam moléculas de água. Ao longo do tempo geológico, o mineral pode sofrer uma 

transformação pela liberação ou absorção de água. Um exemplo é o sulfato de cálcio que pode 

ser inicialmente depositado como gipsita (CaSO4.2H2O) e transformado posteriormente como 

anidrita (CaSO4), liberando água que dilui a água de formação associada. 

 

2.1.28. Amostragem 

 

Collins (1975) frisou que as águas associadas ao petróleo estão sujeitas às forças que 

promovem a mistura, porém este fato não exclui a necessidade de ser dada muita atenção à 

coleta de amostra. A composição de certo corpo de água de subsuperfície, localizado no 

interior de um aqüífero, pode não ser uniforme. A composição dessas águas geralmente muda 

com a profundidade e também lateralmente no mesmo aqüífero. As mudanças podem ocorrer 

pela intrusão de outras águas ou trocas efetuadas com o aqüífero. Dessa forma é difícil obter 

uma amostra representativa de um dado corpo de água de subsuperfície, porque qualquer 

amostra é uma parte muito pequena em relação à massa total, que pode variar amplamente em 

composição. Com o objetivo se delinear as características de composição da massa total são 

necessárias, geralmente, obter e analisar várias amostras. Se possível, os pontos de 

amostragem devem ser selecionados de modo a cobrir ampla parte da bacia geológica 

produtora de óleo. A disponibilidade de dados de uma determinada fonte aumenta em muito o 

valor de uma amostra. Para fins de monitoramento, amostras podem ser coletadas do mesmo 

ponto, em intervalos suficientemente freqüentes, que não produzam mudanças importantes na 
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qualidade entre os períodos amostrados. A mudança na composição pode ocorrer em função 

da mudança na taxa de velocidade do movimento da água ou da infiltração de outras águas. 

Em 1969, segundo Wallace (apud Collins, 1975), algumas águas associadas ao óleo tornam-se 

mais diluídas quando óleo passa a ser produzido. Essa diminuição nas concentrações pode ser 

resultante da movimentação de águas diluídas, originárias da compactação de jazidas de 

argilas próximas ao reservatório de petróleo, quando a pressão diminui em função da remoção 

contínua de óleo e salmoura. As variações na composição dessas águas podem fornecer 

informações úteis para a compreensão dos processos de migração do petróleo. Com a 

interpretação de tais mudanças à luz da geologia e da história geológica da área, é possível, 

algumas vezes, identificar as rotas prováveis de fluxo e direção da água fóssil (Kharaka, 

2003). Os fatores que a controlam podem também ter influenciado a migração do óleo no 

passado, ou seja, água e óleo podem ter fluído ao longo das mesmas vias e na mesma direção. 

Assim, as informações obtidas da interpretação regional da composição da água podem ajudar 

a limitar os modelos de migração do óleo e auxiliar na localização da prospecção. As 

variações na composição da água retratam a falta de tempo para ocorrer a homogeneização da 

mistura por advecção e/ou difusão. Essas variações podem ter sido em decorrência de recentes 

ou atuais reações água-rocha ou influxo de fluidos, mantendo estas diferenças. Outros 

possíveis fatores são: pequenas diferenças de pressão que reduzem o fluxo advectivo; baixa 

permeabilidade e região somente de óleo ou rocha com grande volume e porosidade, contendo 

grande volume de fluido que precisa ser misturado. Dentro das possibilidades de explicação 

para as alterações nas concentrações, uma delas seria a variação na permeabilidade do 

reservatório. Uma importante fonte de dados para este estudo é a razão isotópica 
87

Sr/
86

Sr 

determinada na análise do sal residual. Essa análise apresenta, como principal vantagem sobre 

os traçadores artificiais, o fato de tal informação ser disponibilizada antes do processo de 

entrada da água de injeção no poço (water breakthrough). 

 

2.1.29. PDS (Positive Displacement Sampler) 

 

O sistema PDS (amostrador de deslocamento positivo) coleta amostras representativas de 

fluidos no fundo do poço, que podem ser transferidas para o frasco de amostras, sem o uso de 

mercúrio. As amostras, quando analisado, podem fornecer dados vitais para a avaliação 

técnica e econômica do reservatório. O volume de amostra confinada é de 600 ml. 

 

2.1.30. MDT (Modular Formation Dynamics Tester) 
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Trata-se de um testador modular dinâmico de formação. Amostragem MDT identifica 

e recolhe amostras de alta qualidade de fluido do reservatório para análise de fluidos de fundo 

de poço ou análise laboratorial posterior. Medições de resistividade, em tempo real nas linhas 

de produção dos fluidos produzidos, tomadas pelo módulo de sonda que permitem discriminar 

entre fluidos da formação e outros fluidos (como filtrados de fluidos de perfuração, por 

exemplo). 

 

 

2.2. EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 

 

ALMEIDA (2010) apud MODELL e REID (1983), define equilíbrio como um termo 

que denota uma condição sem qualquer tendência a mudanças do ponto de vista 

macroscópico. Desta forma, o estado de equilíbrio termodinâmico é definido como uma 

condição-limite, em direção a qual todos os sistemas tendem a evoluir. Neste estado, nenhuma 

propriedade do sistema varia com o tempo. 

As reações químicas não resultam na completa conversão de reagentes em produtos e 

tendem a um estado de equilíbrio químico, descrito como a condição de reação em que a 

razão das concentrações de reagentes e produtos é constante. A constante de equilíbrio 

químico de uma dada reação é a expressão algébrica da razão das concentrações entre 

reagentes e produtos, conforme descrita na equação (27) abaixo: 
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                                                                                                   (27) 

 

A primeira e a segunda leis da Termodinâmica indicam que um sistema tende a 

caminhar para um estado de mínima energia e máxima entropia e estas condições devem ser, 

portanto, satisfeitas para um sistema atingir o equilíbrio.Na termodinâmica, a energia livre ou 

energia de Gibbs (G), é definida somente em termos de funções de estado, portanto G é uma 

função de estado. De um modo similar à variação de entropia, a variação da energia livre de 

Gibbs deve ser zero para qualquer processo em equilíbrio (equação 28), em um sistema de 

composição constante,sob condições isotérmicas e isobáricas. 
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          d(nG) = 0                                                                                                                      (28) 

 

Em todos os processos, somente variações de G são usadas e não o seu valor absoluto. 

Para reações que ocorrem à temperatura constante (T), a variação de energia livre pode ser 

definida em termos de entalpia (H) e entropia (S), de acordo com a equação 29 (JUNIOR, 

2011 apud BALL, 2005): 

 

            nG = nH – T.nS                                                                                                          (29) 

 

Utilizando o dG infinitesimal, obtém-se a equação 30: 

 

d(nG) = d(nH) – T.d(nS) – (nS).dT                                                                            (30) 

 

Como conseqüência do fato de que um sistema, sob temperatura e pressão constantes, 

tem a tendência de evoluir no sentido de minimizar a energia livre de Gibbs, a variação desta 

energia (dG) é um valor que indica o sentido espontâneo de uma reação, de acordo com: 

 

dGr = 0 => O sistema está em equilíbrio; 

 

dGr< 0 => O processo é espontâneo; 

 

dGr> 0 => O processo não é espontâneo. 

 

Ao analisar a expressão de G, em função de T, P e nj, sendo T a temperatura, P a 

pressão, n o número de moles e j o índice da substância em questão, G se torna uma função de 

T, P e nj, e sua diferencial total pode ser representada segundo a equação 31 (VAN NESS et 

al., 2001). 
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(31) 

 

Onde i é o potencial químico da espécie i no meio reacional, expresso por (equação 

32): 
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iii aRTG ln0                                                                                                        (32) 

 

A variação de energia livre de uma determinada reação está relacionada com a energia 

livre molar dos reagentes e dos produtos pela expressão 33. 

 

iirG                                                                                                               (33) 

 

Sendo i os coeficientes estequiométricos das espécies que fazem parte da reação, de 

tal modo que i< 0 para reagentes e i>0 para produtos.  

No sistema em equilíbrio termodinâmico, isto é, quando ∆Gr se iguala a zero, a 

constante de equilíbrio é igual ao quociente de equilíbrio. Sendo assim, a equação (34) pode 

ser transformada nas equações (35) e (36): 
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                                         (34)

 

ou 

 

eqKRTG ln0 0 
                                                                                              

(35) 

 

Ou ainda, 
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(36) 

 

O equilíbrio químico no qual todas as substâncias que fazem parte são de mesma fase 

ou estado físico é chamado de equilíbrio homogêneo,como, por exemplo, a equação 37 

descrita a seguir: 

 

N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g)                                                                                            (37) 

 

Equilíbrios heterogêneos são os que ocorrem em reações nas quais os reagentes e 

produtos formam um sistema heterogêneo. Ou seja, são aqueles nos quais em que, pelo 
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menos, uma substância está em uma fase diferente das demais. Como exemplo tem-se a 

equação 38 de precipitação do sulfato de bário: 

 

Ba
2+

(aq) + (SO4)
2-

(aq)  BaSO4(s)                                                                                  (38) 

 

No equilíbrio as velocidades da reação direta e inversa são iguais. 

 

2.2.1. Lei da ação das massas 

 

A lei de ação das massas baseia-se na definição de equilíbrio químico de reações 

químicas que foi proposto por Cato Guldberg e Peter Waage em 1864 (LAVORENTI, 2002). 

Eles observaram que a concentração molar dos reagentes e produtos em uma reação química 

em equilíbrio sempre obedecia a certa relação, característica para cada tipo de reação e 

dependente apenas da temperatura, a qual eles denominaram de constante de equilíbrio. 

Através destes estudos definiram que a constante de equilíbrio é uma relação entre a 

concentração molar dos reagentes e produtos, quando atingido o equilíbrio a uma dada 

temperatura. Posteriormente, chegaram à relação descrita pela Lei de Ação das Massas. Esta 

lei relaciona a velocidade de reação química e concentração dos reagentes e produtos. O 

enunciado desta lei é: “a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional às 

concentrações dos reagentes”. Observa-se que o fator importante na determinação da 

velocidade ou taxa de uma reação química não é apenas a quantidade de reagente mas sim, a 

quantidade de reagente por unidade de volume. Para um equilíbrio químico (equação 39) na 

forma de: 

 

aA + bB cC + dD                                                                                                   (39) 

 

O quociente da reação (QC) avaliado através das concentrações molares em equilíbrio 

(simbolizadas por [ ] ) dos reagentes e produtos (equação 40), é igual a uma constante, KC, a 

qual tem um valor específico para uma dada reação química e temperatura (o subscrito C 

indica que a constante de equilíbrio é definida em termos de concentração). 
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                                                                                                   (40)

 

O quociente da reação, QC, é similar à expressão da constante de equilíbrio, porém 

para pressões parciais ou concentrações dos reagentes e produtos numa condição arbitrária, 

diferente do equilíbrio. 

 

Se QC< KC, então a reação está ocorrendo no sentido da formação dos produtos. 

 

Se QC>KC, então a reação está ocorrendo no sentido inverso, isto é, regenerando os 

reagentes. 

 

Se QC=KC, a reação está em equilíbrio; usamos K no lugar de Q. 

 

A aplicação da lei de equilíbrio químico permite escrever a equação (27), já 

apresentada, para o cálculo da constante de equilíbrio (KC), em termos de concentração molar 

ou concentração analítica. 

O valor da constante KC depende da reação e da temperatura e suas dimensões 

dependem da estequiometria, se bem que os textos de Química Analítica comumente 

expressam-na como sendo adimensional quando as concentrações estão expressas em mol/L. 

As constantes de equilíbrio deveriam, idealmente, variar apenas com a temperatura. 

Expressando-as em termos de concentração, contudo, observa-se que elas dependem da 

concentração salina ou da força iônica do meio.  Na realidade, as constantes de equilíbrio só 

são realmente constantes quando expressas em termos de atividade das espécies participantes 

do equilíbrio. Devido à formação dos chamados pares iônicos, na maioria das vezes, a solução 

se comporta como se tivesse uma concentração efetiva menor que a concentração analítica. 

Desta forma, a constante de equilíbrio (K) em termos de atividade é descrita como (equação 

41): 
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Esta constante de equilíbrio é denominada de “constante em termos de atividade” ou 

“constante termodinâmica”. 
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A atividade química é uma medida do quanto às interações entre as moléculas de uma 

solução desviam da idealidade. A atividade é definida como o coeficiente de atividade, que 

leva em consideração outros íons em solução, vezes a concentração de íons. A atividade de 

um íon (ai) em solução é dada pela expressão (equação 42): 

 

 iii ma .
                                                                                                             

(42) 

 

Onde [mi] = concentração molar da espécie i na solução; 

          i = coeficiente de atividade da espécie i na solução. 

 

 O coeficiente de atividade ( i ) é uma grandeza adimensional que permite 

relacionar a atividade iônica (ai) e a concentração da espécie química no meio. É função da 

temperatura, pressão e força iônica (equação 36). 

Quando o sal é de pequena solubilidade em água (geralmente solubilidade inferior a 

0,01 mol.L
-1

), sua concentração na solução é muito baixa. Desta forma, adota-se o coeficiente 

de atividade dos íons em solução saturada aproximadamente igual a 1 (LAVORENTI, 2002).  

A equação 22 representa o enunciado da Lei de Nernst, segundo a qual “numa solução 

saturada de uma substância iônica pouco solúvel, o produto da concentração dos íons, elevada 

a uma potência igual a seu coeficiente, é uma constante a determinada temperatura, 

denominada constante do produto de solubilidade”. 

Outra consideração importante sobre as constante de equilíbrio é a omissão da 

concentração de sólidos e líquidos puros. Isto se deve ao fato da densidade de uma 

determinada substância em uma dada condição ser uma propriedade intensiva, ou seja, ser a 

mesma independentemente do quanto dessa substância houver. Dessa forma, pode-se concluir 

que a concentração de um sólido ou um líquido puro (que são virtualmente incompressíveis) é 

a mesma independentemente de quanto houver deles (já um gás, que pode ser comprimido 

sem dificuldade, tem a sua concentração variada facilmente). Por essa razão, simplificam-se 

as expressões das constantes de equilíbrio, omitindo-se a concentração de sólidos e líquidos 

puros. A Tabela 2 descreve alguns desses equilíbrios e as constantes características desses 

equilíbrios. 
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Tabela 2 - Equilíbrios e constantes de equilíbrio importantes na química analítica. 

 

 

A teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius foi formulada como uma tentativa 

para explicar as propriedades coligativas dos eletrólitos e a condutância das soluções iônicas. 

A teoria postula os seguintes pontos: 

 

i. Os ácidos, as bases e os sais, quando dissolvidos em água, se ionizam 

espontaneamente; 

 

ii. A carga total dos cátions é igual à dos ânions, permanecendo a solução 

eletricamente neutra; 

 

iii. O grau de dissociação é dado como dependendo da concentração e aumentando 

com a diluição de sorte que, somente em diluição infinita a ionização seria 

completa; 

 

iv. A condutividade da solução foi relacionada à fração ionizada. 

 

A teoria da dissociação eletrolítica teve um enorme sucesso inicial na descrição do 

comportamento das soluções de eletrólitos fracos. Esta permitiu, por exemplo, determinar as 

constantes de ionização de ácidos e bases através de medidas da condutância das soluções. A 

teoria da atração interiônica foi quantitativamente desenvolvida por Debye e Hückel. Esta 

teoria explica o comportamento das soluções dos eletrólitos fortes a partir da admissão de 

uma distribuição desigual dos íons determinada por atrações interiônicas. Em virtude da 
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atração eletrostática entre os íons positivos e negativos, há em média, mais positivos do que 

negativos em torno de cada íon negativo ou vice-versa. Em outros termos, cada íon na solução 

fica envolto por uma atmosfera iônica, centralmente simétrica, cuja carga resultante é oposta à 

do íon central.  

As propriedades do eletrólito são determinadas pela interação dos respectivos íons 

com suas atmosferas envolventes. A natureza da atmosfera é determinada pela concentração, 

carga de todas as espécies iônicas presentes na solução, temperatura e de um dado solvente, as 

propriedades dependem apenas da concentração e da carga dos íons e não, da natureza de 

cada eletrólito. A magnitude da atração interiônica é, obviamente, função da concentração e 

da carga dos íons; por exemplo, um íon divalente com sua dupla carga, exerce 

necessariamente, uma atração eletrostática maior do que a de um íon univalente. Os efeitos da 

concentração e da carga dos íons encontram uma expressão quantitativa, denominada forca 

iônica, introduzida por Lewis e Randall.  

A força iônica (I) é uma medida do campo elétrico devido aos íons existentes na 

solução. Normalmente, depende apenas dos eletrólitos fortes, visto que os eletrólitos fracos 

têm muito pouca influência sobre a força iônica na solução, em razão da fraca dissociação dos 

mesmos. É representada pelo símbolo I e definida em termos de concentração, expressa em 

quantidade de soluto por quilograma de solvente, representada por (equação 43): 

 

2

2

1
ii i ZmI 

                                                                                                            
(43) 

 

Onde mi é a molalidade do íon i e Zi é a sua valência. As concentrações são expressas 

em molalidade mas, para soluções diluídas, admite-se o emprego da concentração molar (ou 

concentração analítica), com boa aproximação. Os efeitos da força iônica são independentes 

da natureza do eletrólito adicionado (SANTANA, 2006). 

 

2.2.2. Determinação da constante de equilíbiro 

 

O conhecimento da constante de equilíbrio (a constante de equilíbrio heterogêneo, K, 

chama-se constante do produto de solubilidade, simbolizada por KPS) de uma reação química 

possibilita a previsão e interpretação de vários aspectos da composição do sistema em 

equilíbrio. A magnitude de K indica a “posição” de um equilíbrio químico, se os reagentes ou 

os produtos são favorecidos no equilíbrio. A fim de obter um melhor entendimento deste 
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assunto, é considerado um caso geral de incrustação por um mineral MA, formado por seus 

íons M
2+

 e A
2-

. Para este mineral MA, a seguinte reação de precipitação (44) pode ser escrita: 

M
2+

        +        A
2-

                MA                                                                             (44) 

m                   a                       0      (Condição inicial) 

        m – MP          a – MP                MP     (Concentrações no equilíbrio, após a precipitação) 

 

Onde: m é a concentração inicial do cátion M
2+

 (ppm); a é a concentração inicial do 

ânion A
2-

 (ppm); MP é a concentração instantânea de massa precipitada do sal inorgânico 

MA, em ppm. 

A concentração inicial (em ppm ou mg/L) de um íon (cátion ou ânion), obtida através 

do monitoramento contínuo da salmoura produzida, possibilita identificar a concentração 

inicial deste íon e, para tanto, utiliza-se uma das expressões (45 e 46) abaixo: 

 

íon

m
M

m
'

                                                                                                                  

(45) 

 

ou 

 

íon

a
M

a
'

                                                                                                                  

(46) 

 

Sendo Míon o íon-grama do respectivo íon (bário: 137,33 g/mol, estrôncio: 87,62 

g/mol, sulfato: 96,06 g/mol ou carbonato: 60,01 g/mol). 

Considera-se que, para os sais inorgânicos divalentes em equilíbrio, o produto das 

concentrações iniciais (em ppm ou mg/L) dos íons, numa dada temperatura, é igual à 

constante do produto de solubilidade (KPS) do mineral MA. Neste caso, a solução é dita 

saturada com MA (equação 47). Ou seja: 

 

''

amPSK                                                                                                              (47) 

 

Quando o produto das concentrações iniciais (em ppm ou mg/L) dos íons, numa dada 

temperatura, for maior que a constante do produto de solubilidade (KPS), a solução é dita 

supersaturada (equação 48). Ou seja: 
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''

amPSK  
                                                                                                           

(48) 

Quando o produto das concentrações iniciais (em ppm ou mg/L) dos íons, numa dada 

temperatura, for menor que a constante do produto de solubilidade (KPS), a solução é dita 

subsaturada (equação 49). Ou seja: 

 

''

amPSK                                                                                                              (49) 

 

Devido ao fato dos sais contemplados no presente trabalho serem binários de baixa 

solubilidade em água (geralmente inferior a 0,01 mol.L
-1

) e pelo fato da atividade da fase 

sólida tender à unidade, o simulador numérico Inorscale
TM

 adota a concentração molar (μ‟) 

destes sais elevada ao quadrado (equações 50 e 51), numa dada temperatura, como sendo a 

constante do produto de solubilidade (KPS ou KC). Lembrando que as concentrações variam de 

acordo com as suas respectivas concentrações nas salmouras de injeção e formação, bem 

como com as condições termodinâmicas do reservatório. 

 

            KPS = (μ‟)
2
                                                                                                                  (50) 

 

sendo: 

 

          
''2')( am                                                                                                              (51) 

 

Conforme apresentado na Tabela 3 para os sais barita e celestita, os valores x, y, z, x‟, 

y‟ e z‟ para a constante do produto de solubilidade (KPS) para as temperaturas de 75, 95 e 

125
o
C são calculados por interpolação linear a partir do KPS a 25ºC e nas demais temperaturas, 

corrigidos através das respectivas resistividades. 

 

 

Tabela 3 - Temperatura versus KPS – BaSO4 e SrSO4 

Sal Inorgânico

Temperatura (
o
C) 25 75 95 125

KPS = (µ')
2
 (mol/L) 1 x 10

-10 x y z

Sal Inorgânico

Temperatura (
o
C) 25 75 95 125

KPS = (µ')
2
 (mol/L) 3,8 x 10

-7 x' y' z'

Barita (BaSO4)

Celestita (SrSO4)

 S a l  In o r g â n i c o  B a r i t a  ( B a S O 4 )  

T e m p e r a t u r a  

( o C )  
2 5  7 5  9 5  1 2 5  

K P S  =  ( µ ‟ ) 2  

( m o l / l )  
1  x  1 0 -1 0  x  y  z  

S a l  In o r g â n i c o  C e l e s t i t a  ( S r S O 4 )  

T e m p e r a t u r a  
( o C )  

2 5  7 5  9 5  1 2 5  

K P S  =  ( µ ‟ )
2

 
( m o l / l )  

3 , 8  x  1 0 - 7  x ‟  y ‟  z ‟  
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2.2.3. Fatores que influem no equilíbrio 

 

O equilíbrio químico é dinâmico e passível de responder às mudanças nas condições 

sob as quais ocorrem as reações. Se uma reação química está em equilíbrio ela vai tender a 

permanecer no equilíbrio e se ela não estiver em equilíbrio ela vai tender a alcançar o 

equilíbrio. Se uma mudança nas condições da reação aumenta a taxa na qual os reagentes se 

transformam em produtos, então a composição do equilíbrio se ajusta até que a taxa da reação 

inversa aumente para igualar com a nova taxa no sentido direto. O mesmo raciocínio se aplica 

à reação inversa. 

 

2.2.3.1. Efeito da adição ou retirada de reagentes ou de produtos 

 

Tal efeito obedece ao clássico princípio de LeChatelier: a adição de reagentes a uma 

reação química em equilíbrio aumenta a concentração ou pressão parcial dos produtos; a 

adição de produtos a uma reação química produz efeito inverso ao da adição de reagentes, e 

assim por diante, sempre neutralizando o efeito da ação perturbadora.  

 

2.2.3.2. Efeito da pressão 

 

Todo equilíbrio termodinâmico é afetado em alguma extensão pela pressão exercida 

no sistema, porém, para reações em fase líquida, a constante de equilíbrio varia muito pouco 

com a pressão. Quando gases estão envolvidos na reação em equilíbrio, o efeito da pressão se 

torna mais significativo e também pode ser compreendido com base no principio de Le 

Chatelier.  

 

2.2.3.3. Efeito da temperatura 

 

Todas as reações químicas em equilíbrio são afetadas pela temperatura e seus efeitos 

são geralmente bem significativos. Os valores das constantes de equilíbrios das reações são 

normalmente fornecidos nas condições padrões (temperatura de 25 
o
C e pressão de 1,013 bar). 

A dependência da constante de equilíbrio é dada pela equação 52: 

 








 


RT

G
K

o

eq exp

                                                                                                (52)
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2.3. ESTADO DA ARTE - ESTUDO DA PRECIPITAÇÃO DE SAIS EM 

RESERVATÓRIOS 

 

 

Em virtude do grande interesse na previsão e prevenção dos gravíssimos problemas 

provocados pela formação de incrustação tanto no reservatório, nas proximidades dos poços 

injetores e produtores, como nas linhas de produção/injeção, equipamentos de superfície e 

subsuperfície dos poços produtores, vários estudos objetivando a modelagem deste fenômeno, 

ou pelo menos parte dele, foram realizados. É de fundamental importância o estudo das 

interações rocha-fluido anteriormente construídas. 

A previsão do potencial de incrustação deve ser feita para todo o período de produção 

do reservatório de petróleo. De preferência, esta previsão deve ser feita na fase inicial do 

projeto do campo, pois é nesta fase que os investimentos são feitos (CAPEX). É nesta fase 

que se decide, por exemplo, a compra de uma planta dessulfatadora para remover os íons 

sulfatos da água de injeção. Decide-se também, a estratégia de injeção de água, o esquema de 

completações dos poços, etc. É preferível que os futuros problemas de incrustações sejam 

avaliados na fase de investimentos, preventivamente, ao invés de uma maneira corretiva, em 

que sejam deixados para ser tratados depois que ocorra o breakthrough da água (fase de 

operação) (JORDAN et al., 2001).  

A primeira estratégia de previsão foi baseada no equilíbrio termodinâmico tendo como 

exemplo o trabalho de BERTERO (1986). Devido à grande velocidade de fluxo nas 

proximidades dos poços, onde se acredita que o problema seja mais grave (ARAQUE-

MARTINESE e LAKE, 1999), não há tempo de residência suficiente para que o equilíbrio 

termodinâmico seja atingido, fato este que invalida esta modelagem nessa zona.  

Dentre as operações que envolvem a precipitação/dissolução de sais em meio poroso, 

a reinjeção de água produzida teve também modelos desenvolvidos, entre eles, ROCHA et al., 

2001. A solubilização e precipitação de sais em “sandpack” (areia não agregada compactada) 

foram estudadas em ALLAGA et al., 1992. A formação de incrustação no reservatório não 

prejudica as operações. Do contrário, é muito preocupante a formação de incrustação nos 

poços produtores. Duas frentes podem ser separadas dentro do reservatório: a frente térmica e 

a frente de mistura das águas, as quais fluem em diferentes velocidades; a frente térmica viaja 

atrás da frente de mistura. As frentes têm formato de „s‟ (Figura 8) devido à difusão de calor 

(para frente térmica) e à difusão iônica ou dispersão hidrodinâmica, como resultado da 
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heterogeneidade da rocha (BERTERO et al., 1986). Nesse contexto, destacam-se diversos 

trabalhos realizados na Heriot Watt University em Edinburg (Aberdeen), Escócia. 

Muitas conclusões a respeito do fenômeno de formação de incrustação pela mistura de 

águas incompatíveis, considerando determinados cenários, podem ser mencionadas. Tais 

estudos mostram como ocorre a mistura in situ das águas de formação e injeção. No primeiro 

caso, pelo deslocamento unidimensional, a dispersão dos íons é obtida por uma relação linear 

com a velocidade do escoamento. A presença de heterogeneidades no plano vertical do 

reservatório, bem como o deslocamento diferenciado, sob um plano horizontal dos bancos de 

água de formação e água injetada, em velocidades diferentes; acrescidos à convergência 

destas correntes em direção ao poço produtor, ocasionam uma mistura em maior grau destes 

bancos incompatíveis nas vizinhanças dos poços produtores.Atrás da frente de avanço da água 

forma-se um banco com as mesmas características da água de formação seguida de uma frente 

de mistura de águas à frente da água injetada propriamente dita. 

Essa zona de mistura é governada tanto pela dispersão física como função da 

heterogeneidade do reservatório e pela difusão iônica, cujo tamanho da zona de mistura varia 

com o tempo à medida que a frente de mistura se aproxima do poço produtor (SORBIE e 

MACKAY, 2000). 

A mistura das águas injetada e da formação é limitada, resultando em pequena 

deposição de incrustação no reservatório (SORBIE e MACKAY, 2000). A análise em mapa 

2D, conforme apresentada nas Figuras 7 e 8, indica que as águas viajam em tempos 

diferentes. A água que varre sobre a linha que une o poço injetor e o produtor tem seu tempo 

de erupção menor que aquela que viaja pelos flancos, fazendo com que exista uma mistura de 

águas de diferentes composições junto ao poço produtor (SORBIE e MACKAY, 2000). 

Reservatórios com camadas de diferentes características permoporosa provocam o 

aparecimento de misturas de águas incompatíveis dentro do poço (SORBIE e MACKAY, 

2000). A despeito da presença de aquíferos de fundo atuantes, grande parte da mistura ocorre 

junto aos canhoneados do poço produtor, demandando grande esforço para inibição da 

incrustação (SORBIE e MACKAY, 2000). 

A heterogeneidade vertical e a presença de aquífero são muito importantes no 

diagnóstico do local de formação da incrustação, se no poço produtor, se junto ao poço ou se 

no reservatório (SORBIE e MACKAY, 2000). 

Os resultados da simulação numérica indicam que numa injeção na zona de óleo sem 

aquífero a máxima deposição de incrustação é próxima do poço produtor. Já para o sistema 

com injeção de água no aqüífero, a deposição profunda dentro do reservatório que 
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naturalmente possui difícil tratamento através de squeeze, não causa impacto na perda de 

produtividade (MACKAY, 2002). O dano longe dos poços produtores não impacta a 

produtividade dos mesmos. 

 

2.3.1. Sulfato de bário (BaSO4) 

 

É formado pela reação entre os íons do metal bário e sulfato aquosos, como 

demonstrado na equação 20. A presença excessiva de cátions de bário na água de formação, 

até mesmo de cálcio e estrôncio, quando também proveniente de sulfatos minerais, deve-se a 

vários fatores responsáveis pelo consumo de sulfato solubilizado, possibilitando a dissolução 

de maior quantidade do mineral fonte, no caso o sulfato de bário (BaSO4) que, na sua forma 

mineral é denominado barita e se apresenta na forma de concreções. Dentre os fatores que 

alteram o equilíbrio das águas de formação em relação à barita, pelo consumo de sulfato 

aquoso, pode-se mencionar a ação de bactérias redutoras de sulfato (DUNN et al., 1999).  

A solubilidade de uma substância é a concentração máxima da mesma que pode se 

dissolver no solvente, a uma dada temperatura e pressão. Além deste limite, ocorrerá a 

precipitação desta substância no sistema, formando uma segunda fase (porção heterogênea de 

um sistema que tem características físicas e químicas definidas). A solubilidade do sulfato de 

bário em água deionizada, a 25ºC, é de 0,0023 g/L (OSTROFF, 1965), muito pequena se 

comparada à do sulfato e carbonato de cálcio. Sua baixa solubilidade é tão notável que certos 

métodos quantitativos de análise de sulfato de bário baseiam-se na sua precipitação. O seu 

produto de solubilidade nas mesmas condições é de 1,1x10
-10

 (mol/L)
2
. Comparando-se às 

solubilidades das principais incrustações da indústria do petróleo, através da Tabela 4, 

percebe-se que o sulfato de bário é menos solúvel. 

 

 

Tabela 4 - Solubilidade das principais incrustações em água pura a 25
o
C (PATRÍCIO, 2006). 

Incrustação mg/L 

BaSO4 2,3 

CaCO3 53 

SrSO4 114 

CaSO4 2000 
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No caso do sulfato de bário, a diminuição da solubilidade se dá pela redução da 

temperatura, pressão e salinidade e pelo aumento na concentração dos íons bário e sulfato.  

Sua variação com a temperatura pode ocasionar problemas gigantescos, caso medidas 

preventivas não sejam tomadas, pois, mesmo não estando acima do seu limite de solubilidade 

ao deixar o reservatório, a água de formação pode se tornar supersaturada em razão do 

resfriamento, a ponto de causar graves danos a tanques e equipamentos. 

Para o sulfato de estrôncio, a redução da solubilidade acontece pelo aumento da 

temperatura, concentração dos íons estrôncio e pela redução de pressão e salinidade.  

No caso de carbonatos, a pressão de CO2 é importante, pois este faz parte do sistema 

químico, influencia o pH e solubiliza os precipitados carbonáticos. Se a água estiver saturada, 

nas condições de superfície com sais, cuja solubilidade diminui com o aumento da 

temperatura, precipitados podem se formar ao longo do poço injetor. 

A precipitação da água injetada pode ocorrer atrás da zona de mistura pela mudança de 

temperatura e pressão. Isto é verdade para águas contendo sais cuja solubilidade cai com o 

incremento da temperatura e diminuição de pressão. Em geral, a barita é um cristal 

ortorrômbico, com densidade de 4,47 g/cm
3 

nesta morfologia, porém formas diferentes são 

obtidas por diferentes condições reacionais. O grau de supersaturação é um dos fatores 

determinantes: em um índice de saturação acima de 1000 [log(IS)>3], obtém-se cristais 

dendríticos em forma de agulha, estrela e rosetas (DUNN et al., 1999). Nestes casos, o 

controle do crescimento do cristal está associado ao transporte difusivo de espécies do soluto 

para a superfície. Em cristais bem formados, com superfícies lisas, provenientes de soluções 

com menores supersaturações, há o predomínio da reação na superfície. Quando exposta a um 

fluxo supersaturado, a barita apresenta um crescimento de camada em camada, que reflete o 

crescimento de novos pequenos cristais suportados por outros maiores.  

Também influenciam a morfologia do cristal: temperatura, pressão, pH e concentração 

de eletrólitos (DUNN et al., 1999). A carga elétrica superficial da barita apresenta forte 

dependência do pH da solução, por adsorção iônica no plano interno de Helmholtz, dentro da 

camada de hidratação do sólido havendo um ponto isoelétrico, ou seja, de mobilidade zero no 

pH 5,0, tanto em solução 0,15 M de NaCl como em solução com 2000 ppm de Ca
2+

. Verifica-

se também influência das concentrações e espécies presentes na solução e, conseqüentemente, 

da sua força iônica (COLLINS, 1999). 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A incrustação por sulfatos, consequência direta da mistura de águas incompatíveis, 

causa sérios problemas devido à redução da permeabilidade no meio poroso. Este trabalho 

permite avaliar a perda de potencial de um poço utilizando um simulador numérico que, 

baseando-se em cálculos termodinâmicos, leva em consideração a mistura das águas de 

injeção e formação (Figura 10). 

 

  

Figura 10 - Produção média de água do mar dos poços avaliados. 
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Este capítulo descreve a sistemática e os procedimentos adotados no estudo da 

simulação numérica da incrustação e seus efeitos. São postas também as hipóteses 

simplificadoras e os parâmetros de reservatório/poço utilizados. 

 

 

3.1. SIMULAÇÃO DA FORMAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES 

 

 

Uma ferramenta muito importante na busca do conhecimento da incrustação é a 

simulação numérica do fenômeno. O estudo realizado nesta dissertação emprega o modelo 
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termodinâmico, utilizando constantes de solubilidade obtidos da literatura (PRAUSNITZ et 

al., 1999), equilíbrio entre as fases, calcula as espécies insolúveis utilizando equações das 

constantes de equilíbrio (VAN NESS et al., 2001) e de balanço de massa. 

O simulador numérico adotado é válido para fluxo unidimensional das águas de 

injeção e formação no meio poroso e efetua o balanço de massa para os cátions de bário 

(Ba
2+

), estrôncio (Sr
2+

), potássio (K
+
), cálcio (Ca

2+
), magnésio (Mg

2+
), ferro (Fe

2+
 e Fe

3+
), 

para ânions de sulfato (SO4
2-

), cloreto (Cl
-
), carbonato (CO3

2-
), bicarbonato (HCO3

-
), e para o 

sal não dissociado. Inicialmente, são introduzidos no simulador numérico Inorscale
TM

 os 

dados obtidos no monitoramento das salmouras produzidas (composição química média das 

águas de injeção e formação produzidas, pH, resistividade e densidade relativa) e no teste de 

formação (temperatura do reservatório), obtendo-se a massa precipitada acumulada (ΣMPACC) 

em toneladas métricas para os sais inorgânicos avaliados, em função do percentual de água do 

mar (ou de injeção) produzida, considerando várias proporções de mistura das águas de 

injeção e formação, durante a vida produtiva dos poços avaliados. 

A fim de prever o comportamento do índice de produtividade (IP) em função do 

acúmulo de massa precipitada dos sais inorgânicos avaliados, correlacionou-se o índice de 

produtividade relativo (IPR) com a massa precipitada acumulada (ΣMPACC) destes sais. Após 

cada intervenção (para efetuar limpeza ou estimulação), realizada em um determinado poço, 

efetua-se uma nova reinicialização da massa precipitada acumulada (ΣMPACC).  

 

3.1.1. Características do simulador 

 

Este estudo descreve o procedimento de cálculo empregado por um simulador 

numérico utilizado inicialmente na indústria, pela Texaco (VALONE, 1982), para determinar 

a quantidade de supersaturação do carbonato de cálcio (CaCO3), encontrada nos campos 

petrolíferos. Com o objetivo de obter resultados mais precisos, alguns parâmetros foram 

introduzidos como a resistividade, a densidade relativa, além de ampliar a faixa de 

temperatura investigada. Este simulador numérico, ora denominado Inorscale
TM

, visa apenas 

o comportamento da mistura das águas no reservatório/poço. As previsões fornecidas por este, 

baseiam-se numa interpretação dos resultados obtidos a partir da solução exata das expressões 

de equilíbrios químicos, para cada sal avaliado. O Inorscale
TM

 determina, quantitativamente, a 

concentração instantânea de massa precipitada (MP) e o índice de saturação (IS) presentes em 

uma mistura de salmouras (águas de injeção e formação), sob várias condições de 

temperatura, pH, densidade relativa e resistividade, para os seguintes sais inorgânicos: 
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 Carbonato de cálcio (CaCO3) ou calcita. 

 Sulfato de bário (BaSO4) ou barita. 

 Sulfato de estrôncio (SrSO4) ou celestita. 

 Sulfato de cálcio (CaSO4) ou anidrita. 

 

O simulador numérico para incrustação inorgânica Inorscale
TM

 é composto por um 

conjunto de sub-rotinas para mistura de duas salmouras (águas de injeção e formação). Os 

dados fornecidos ao simulador são: 

 

 Temperatura do reservatório (em 
o
C). 

 pH de ambas as salmouras (adimensional). 

 Densidade relativa de ambas as salmouras (adimensional). 

 Resistividade de ambas as salmouras (em Ω.m). 

 Composição química (em mg/L ou ppm - parte por milhão) de ambas as 

salmouras. Neste estudo, adota-se 1 mg/L igual à 1 ppm, por tratar-se de soluções 

muito diluídas. 

 

3.1.2. Composição química das salmouras produzidas 

 

A Tabela 5 descreve a composição química, o pH e a densidade das salmouras 

produzidas, obtida através do monitoramento contínuo dos poços avaliados, fornecidos pela 

PETROBRAS. 
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Tabela 5 - Dados técnicos das salmouras produzidas. 

Composição Água de Formação (mg/L) Água de Injeção (mg/L)

Sódio 20000 11500

Lítio - -

Potássio 102 458

Cálcio 818 433

Magnésio 325 1170

Bário 46 0

Estrôncio 198 10

Ferro 1 < 10

Cloreto 33700 20300

Salinidade 55605 33495

Iodeto 46 10

Brometo 75 51

Sulfato 5 2990

Nitrato < 5 -

Bicarbonato 390 144

Carbonato - 71

Borato 266 17

pH (25 
o
C) 7.58 8.26

Densidade (g/mL) 1,037 1,026

Tipo de Incrustação Tendência de Incrustação

< 0 < 0 Nenhuma

0 a 50 0 a 143 Leve

50 a 250 143 a 713 Moderada

> 250 > 713 Forte

<0 <0 Nenhuma

0 a 2,5 0 a 7 Leve

2,5 a 10 7 a 29 Moderada

> 10 > 29 Forte

 

 

3.1.3. Índice de saturação e razão de supersaturação 

 

A frente de mistura no reservatório pode ser diretamente monitorada através da 

determinação da salinidade (concentração de NaCl) da água produzida, visto que as 

composições das águas de formação e injeção são conhecidas. Desta forma, o potencial de 

precipitação (que mostra a tendência à formação de precipitado influenciada pelas condições 

termodinâmicas como a pressão, temperatura e composição) é determinado em função do 

percentual da água de injeção, na água produzida. Este potencial pode ser caracterizado pelo 

produto de solubilidade (KPS) ou massa precipitada – MP e pelo índice de saturação (IS) ou 

pela razão de supersaturação (S - adimensional). 

Um aumento gradual da concentração de uma solução, mesmo excedendo o limite de 

solubilidade, somente acarretará na formação de uma nova fase quando um grau mínimo de 

supersaturação for atingido, grau este responsável pela formação do primeiro núcleo estável. 

Pela teoria clássica, a energia de Gibbs necessária à formação desta superfície é composta de 

duas quantidades: a primeira, favorável termodinamicamente, diz respeito à energia ganha 

pela formação de ligações, sendo influenciada portanto, pela concentração da espécie. A outra 

se refere à energia necessária para que se possa “criar” uma superfície, ou seja, o trabalho 
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requerido para tal (STUMM, 1992).Este fato explica a existência da supersaturação: 

concentrações acima do permitido pelo equilíbrio termodinâmico somente gerarão 

precipitação caso a barreira energética ligada à formação de superfície seja sobreposta, 

encontrando-se em um estado metaestável (NIELSEN, 1964). 

A razão de supersaturação (S) reflete o grau de supersaturação (equação 53), sendo 

uma relação entre o produto das concentrações, ou atividades, dos íons formadores do 

precipitado em questão e a constante de equilíbrio analítica correspondente às condições da 

reação (YUAN, 1993). 

 

C

C

K

Q
S                                                                                                                        (53) 

 

O índice de saturação (IS) é definido como sendo igual ao logarítmo da razão de 

supersaturação (S). No laboratório, vê-se que para o máximo IS, a inibição da precipitação 

torna-se mais difícil, requerendo inibidores mais eficientes. O IS (equação 54) varia com a 

pressão e temperatura, o que permite a previsão dos pontos sujeitos à ocorrência de 

incrustação. 

 

SIS log                                                                                                                 (54) 

 

A supersaturação pode ser equacionada de várias formas, até mesmo logarítmicas, 

sendo uma das mais comuns já descritas acima (STEEFEL e CAPPELEN, 1990). 

Na prática, sabe-se que os sistemas podem existir em suas formas saturadas nas quais 

os produtos das concentrações, ou atividades, dos íons precipitantes é maior que o KPS. Estas 

previsões devem ser interpretadas como sendo as máximas quantidades de precipitado que 

podem ocorrer.  

A razão de supersaturação (S) varia ao longo do tempo com as diferentes razões de 

mistura das águas de injeção e de formação. Quando S é máximo, o sistema apresenta o maior 

potencial para precipitação e corresponde ao momento em que as precipitações ocorrem com 

maior intensidade. Por outro lado, no laboratório vê-se que para o máximo S, a inibição da 

precipitação torna-se mais difícil, requerendo inibidores mais eficientes.  
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3.2. MECANISMOS DE FORMAÇÃO DE INCRUSTAÇÃO 

 

 

Simuladores de reservatórios são utilizados para identificar se a perda de carga do 

fluido abaixo do ponto de bolha, no reservatório ou na coluna de produção e o volume de 

água, são suficientes para formar incrustação. 

A mistura de salmouras incompatíveis induz à incrustação por sulfatos.Incrustações 

podem ser definidas como compostos químicos de natureza inorgânica, podendo ser solúveis 

ou insolúveis, e que precipitam, acumulando na formação, canhoneados, telas de gravel pack, 

poço e equipamentos de superfície (MARQUES et al., 2001). A água da formação e a água de 

injeção, quando submetidas a condições termodinâmicas adequadas, reagem entre si fazendo 

com que sejam depositados compostos insolúveis tais como o sulfato de bário, de estrôncio e 

de cálcio. Dentre estes compostos, o sulfato de bário é o de mais difícil remoção por ser o 

mais insolúvel. Além disso, a precipitação destas incrustações pode vir associada com a 

presença de íons de rádio que irão coprecipitar com o bário e estrôncio e gerar resíduos 

radioativos cuja remoção e descarte são perigosos e dispendiosos. 

Se a água de injeção ou até mesmo de um aquífero é utilizada para manter a pressão 

do reservatório acima do ponto de bolha, a mistura de salmouras incompatíveis pode levar à 

formação de incrustação por sulfatos. A água da formação (rica em cátions divalentes da 

família dos metais alcalinos terrosos, tais como Ba
2+

, Sr
2+

 e Ca
2+

) e a água de injeção (rica em 

íons sulfatos, SO4
2-

), quando submetidas a condições termodinâmicas adequadas, faz com que 

sejam depositados compostos insolúveis tais como BaSO4 (sulfato de bário ou barita), SrSO4 

(sulfato de estrôncio ou celestita) e CaSO4 (sulfato de cálcio ou anidrita), conforme descrito 

na  equação 49. Dentre estes compostos, o sulfato de bário é o mais problemático por ser o de 

menor solubilidade e o de mais difícil remoção. 

Recomenda-se utilizar o simulador numérico de reservatório para estimar as taxas de 

água produzida como também a composição das salmouras produzidas. Isto é, as 

concentrações dos íons formadores de incrustação (equação 55), na água produzida. 
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3.2.1. Determinação da massa precipitada 

 

Considerando-se uma incrustação formada por um mineral insolúvel MA, a expressão 

de equilíbrio pode ser escrita na forma: 

 

 
 Reação de precipitação 

   M  A    0  Condição inicial 

  m-Q  a-Q           Q  Concentrações no equilíbrio, após a precipitação 

 

Só ocorrerá precipitação de MA, se o produto iônico das concentrações de M
2+

 e A
2- 

for maior que a constante do produto de solubilidade (Kps) de MA. Ou seja: 

 

 Se Kps de MA < [m].[a], a solução é dita supersaturada. 

 Se Kpsde MA > [m].[a], a solução é dita subsaturada. 

 Se Kps de MA = [m].[a], a solução é dita saturada com MA. 

 

 A expressão para a constante do produto de solubilidade (KPS), após a 

precipitação de MA assume a forma (equação 56): 

 

    PSKQaQm 
                                                                                              

(56)  

 

Considerando-se a solubilidade dos sais em estudo como sendo a concentrações 

polares das suas respectivas soluções saturadas, além do fato de que todos os sais aqui 

considerados são binários, tem-se (equação 57): 

 

PSK (mol/L)                                                                                                    (57) 

 

 Os produtos de solubilidade dos sais estudados, a 25ºC, são os seguintes (GATEWAY, 

2006): 

 

Barita, BaSO4: KPS = 1 x 10
-10

 

 

Anidrita, CaSO4: KPS = 1,9 x 10
-4
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Calcita, CaCO3: KPS = 8,7 x 10
-9

 

 

Celestita, SrSO4: KPS = 3,8 x 10
-7

 

 

A equação utilizada para determinar a concentração molar excedente (Q) (em ptb, ou 

seja, lb/1000 bbl) dos sais de calcita, barita, anidrita e celestita é (equação 58): 

 

     

2

4
2

PSkamamam
Q




                                                                
(58) 

 

A conversão da concentração molar excedente (Q) para a concentração instantânea de 

massa precipitada (MP), em ppm (ou mg/L) é descrita abaixo (equação 59): 

 

 
)/(1000

)(
/

molgP

ppmMP
LmolQ

A


                                                                                

(59) 

 

Onde PA é a massa molar do eletrólito, em g/mol. 

 

A conversão da concentração molar excedente (Q) para a concentração instantânea de 

massa precipitada (MP), em ptb (ou lb/1000bbl) é descrita abaixo (equação 60): 

 

 
)/(57,350

)(
/

molgP

ptbMP
LmolQ

A


                                                                            

(60) 

 

3.2.2. Determinação do índice de saturação (IS) 

 

O simulador utiliza uma sub-rotina para ratificar, através do índice de saturação (IS), a 

tendência à incrustação por barita (BaSO4), celestita (SrSO4), calcita (CaCO3) e anidrita 

(CaSO4). 

 Conforme as equações 40 e 50 e, sabendo-se que só ocorrerá precipitação de um 

composto “MA”, se o produto das concentrações iniciais “M” e “A”, descritas aqui como 

sendo “m” e “a” respectivamente, for maior que a constante do produto de solubilidade (Kps) 

de “MA”, podemos afirmar que: 
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 Se IS>0  Há tendência à formação de incrustação. 

 

 Se IS≤0  Não há tendência à formação de incrustação. 

 

No final, a sub-rotina fornece uma denominação qualificando a tendência de mistura 

das salmouras em função da MP, como sendo: nenhuma, leve, moderada ou forte, conforme 

Tabela 6. 

 

 

Tabela 6 - Incrustações salinas inorgânicas (VALONE, 1982). 

Tipo de Incrustação Massa Precipitada (mg/L) Tendência de Incrustação

< 0 Nenhuma

< 143 Leve

143 to 713 Moderada

> 713 Forte

< 0 Nenhuma

< 7 Leve

7 to 29 Moderada

> 29 Forte

CaCO3, CaSO4 e 

SrSO4

BaSO4

 

  

 

Os limites adotados no simulador de incrustação utilizado nesta dissertação foram: 

 

 20ºC ≤ t 125
o
C 

 5,5≤ pH8,5 

 Salinidade ≤ 200.000 ppm 

 

Substituindo-se os valores do sal hipoteticamente precipitado, MA, na equação da 

razão de supersaturação, tem-se (equação 61): 

 

   
   MPaMPm

am

K

Q
S

PS 




                                                                                       

(61) 

 

O índice de saturação (IS) é representado como sendo:              
SIS log
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3.2.3. Dados técnicos dos poços avaliados 

 

Os dados foram obtidos junto à Petrobras e são válidos para 5 (cinco) poços 

localizados na bacia de Campos, conforme Tabela 7. 

 

 

Tabela 7 - Dados técnicos dos poços avaliados 

Parâmetro 
Poços 

1 2 3 4 5 

Pi (kgf/cm
2
) 279 266 269 260 252 

Pwf (kgf/cm
2
) 168 132 214 127 159 

Bo(m
3
/stdm

3
) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

μo (cp) 6 6 6 6 6 

k (mD) 1213 1420 1030 2001 2730 

h (m) 13 30 35 24 26 

BHT (
o
C) 48 70 70 77 54 

ct (kgf/cm
2
)
-1

 1,18E-07 1,18E-07 1,18E-07 1,18E-07 1,18E-07 

ø (%) 31 33 33 32 32 

rw (m) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

 

 

3.3. HIPÓTESES SIMPLIFICADORAS 

 

 

Apresenta-se a seguir um conjunto de hipóteses (limitações) simplificadoras 

necessárias à realização deste estudo, a saber: 

 

 A precipitação ocorre apenas por mistura (não por variação de pressão e/ou de 

temperatura). 

 

 Reservatório com pressão constante e sem aqüífero. 

 

 Se alguns sais são supersaturados, são precipitados. Se alguns sais estão 

subsaturados e eles estão presentes como sólidos, eles são dissolvidos. 



74 

 

 

 Regime de fluxo permanente (Pi = constante). 

 

 Fluxo horizontal e isotérmico (a partir do momento em que a temperatura do fluido 

de injeção atinge a temperatura do reservatório). 

 

 Pressão estática e temperatura dos poços avaliados: 260 kgf/cm
2
 e 70

o
C, 

respectivamente.  

 

 Meio poroso homogêneo e isotrópico. 

 

 A água de injeção considerada é a água do mar. 

 

 Resistividades das águas de formação e injeção adotadas nesta dissertação: 0,15 e 

0,2 Ω.m, respectivamente.  

 

 O precipitado, uma vez formado, torna-se imóvel. 

 

 Pressão capilar desprezada. 

 

 A cinética das reações não é considerada neste estudo, como também os 

mecanismos de transporte (forças viscosas, capilares e gravitacionais, difusão e 

dispersão), sendo considerada apenas a mistura das águas de injeção e formação. 

 

 Não há redução no IP devido a fatores como: 

 

o Variação da razão de mobilidade. 

o Emulsão. 

o Incrustação orgânica (asfalteno). 

o Migração de finos. 

o Problemas de elevação. 

o Despressurização do reservatório. 
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 A massa precipitada acumulada (ΣMPACC) no poço ou na vizinhança deste é 

inversamente proporcional ao índice de produtividade (IP) do poço. Pois, quanto 

maior a massa precipitada de um sal inorgânico (no reservatório ou no poço), maior 

será o dano (impedimento ao fluxo de fluidos do reservatório). Após cada 

intervenção (para efetuar limpeza ou estimulação) realizada no poço, há uma nova 

reinicialização da massa precipitada acumulada (ΣMPACC) inversamente 

proporcional ao novo IP. 

 

 Devido ao pequeno contraste de salinidades entre a água do mar e água da 

formação em alguns reservatórios da bacia de Campos, adotou-se como traçador a 

concentração do íon magnésio (Mg
2+

) tendo um contraste significativo entre as 

águas (água da formação com 325 ppm e água do mar com 1170 ppm, conforme 

dados fornecidos pela Petrobras). 

 

 As concentrações do íon de bário (Ba
2+

) nas águas de injeção e de formação são, 

respectivamente, 0 e 46 ppm (de acordo com dados fornecidos pela Petrobras). 

 

 As concentrações do íon de estrôncio (Sr
2+

) nas águas de injeção e de formação são, 

respectivamente, 10 e 198 ppm (de acordo com dados fornecidos pela Petrobras). 

 

 Não há alteração do pH da salmoura produzida (águas do mar e de formação) do 

fundo do poço para a superfície. 

 

 

3.4. PROCEDIMENTO DE CÁLCULO 

 

 

1) Os balanços de massa são realizados a partir dos dados de entrada. 

 

2) As constantes de equilíbrio heterogêneo termodinâmico (ou constante do produto 

de solubilidade) são calculadas a partir da composição química, do pH e densidade 

relativa das salmouras produzidas (injeção e formação), e da temperatura de fundo 

do poço.  
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3) Através das resistividades das salmouras produzidas, são realizadas as devidas 

correções das constantes de equilíbrio heterogêneo termodinâmicas, na 

temperatura de fundo do poço. 

 

4) Se    a×m<KPS  
para determinado sal, calcula-se a concentração molar 

excedente (Q) deste sal. 

 

5) A fim de ratificar a tendência de incrustação, determina-se o índice de saturação 

(IS). Se IS>0, há tendência de incrustação pelo sal correspondente. 

 

6) A tendência de incrustação é realizada conforme classificação descrita na Tabela 6. 

 

7) A partir dos dados fornecidos pelo simulador numérico (MP e IS), realiza-se a 

integração de MP em função da AM produzida. Reinicializa-se a integração da MP 

inversamente proporcional ao novo IP (Figura 11); obtém-se a massa precipitada 

acumulada (ΣMPACC); a primeira e a segunda correlações são obtidas (ΣMPACC 

calculado versus AM real e ΣMPACC calculado versus IP real). A Figura 11 

apresentada abaixo, descreve os ciclos ou intervenções sofridas pelo poço, com o 

objetivo de restaurar a sua produção. Estas intervenções, através de serviços de 

limpeza ou workover, visam restabelecer à produção original do poço sem dano ou 

até mesmo, estimulá-lo. Elas podem ser: 

 

Mecânicas – apresentam baixa eficiência e de alto custo. Ex.: Serviços de corte 

com equipamento de Flexitubo, canhoneio, fraturamento hidráulico, entre outras. 

 

Químicas – apresentam boa eficiência, desde que devidamente planejado e de 

custo intermediário. Ex.: Injeção de anti-incrustante, limpeza ácida (HCl a 15%, 

por exemplo). 
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Figura 11 - Reinicializacão da MP inversamente proporcional ao novo IP. 
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3.5 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE SIMULAÇÃO 

 

 

Para facilitar a compreensão do processo de simulação matemática da formação de 

incrustações inorgânicas, foi elaborado o fluxograma da Figura 12, o qual mostra desde a 

entrada dos dados até a saída dos resultados. 
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Figura 12 - Fluxograma do processo de simulação 

 

IPR = índice de produtividade relativo (ou normalizado).   

ΣMPACC = massa precipitada acumulada de barita e/ou celestita. 

Obs.: A normalização é realizada considerando um poço sem dano, ou seja, skin = 0. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados das simulações realizadas segundo a 

sistemática apresentada na Metodologia.  

 

 

4.1. Dados monitorados e parâmetros obtidos nas simulações 

  

 

As Tabelas 8 a 12 contêm os dados consolidados relativos aos resultados do 

monitoramento dos 5 poços e os parâmetros calculados via Inorscale
TM

 correspondente a cada 

data do monitoramento.  

 

 

Tabela 8 – Dados monitorados e resultados obtidos do poço 1 

Data AM (%) BSW (%)
VBE 

(m
3
/dia)

IP (m
3
/d / 

kgf/cm
2
)

MP - 

BaSO4 

(ppm)

MP - 

SrSO4 

(ppm)

MP - BaSO4 

& SrSO4 

(ppm)

ΣMPACC - 

BaSO4 (t)

ΣMPACC - 

SrSO4 (t)

ΣMPACC - 

BaSO4 & 

SrSO4 (t)

IS - 

BaSO4

IS - 

SrSO4

01/04/00 0 0 1012 9.10 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/05/00 0 4 1058 9.52 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/06/00 0 4 1058 9.52 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/07/00 0 6 1087 9.78 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/08/00 0 7 712 6.41 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/09/00 0 6 688 6.19 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/10/00 0 6 684 6.15 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/11/00 0 7 628 5.65 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12/12/00 0 8 590 5.31 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28/12/00 0 8 570 5.13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06/03/01 6 8 570 8.00 39 0 39 0.04 0.00 0.00 0.85 0.00

18/01/02 3 26 865 7.78 17 0 17 0.02 0.00 0.01 0.33 0.00

11/02/02 50 28 687 6.18 39 83 122 0.12 0.02 0.04 2.03 0.22

10/03/02 31 30 690 6.21 53 68 121 0.12 0.07 0.12 1.95 0.13

30/04/02 41 32 697 6.27 46 85 131 0.13 0.16 0.28 2.01 0.19

17/08/02 5 28 629 5.66 31 0 31 0.03 0.28 0.51 0.68 0.00

25/08/02 53 26 635 5.71 36 78 115 0.11 0.29 0.51 2.03 0.22

11/09/02 5 26 635 5.71 31 0 31 0.03 0.30 0.53 0.68 0.00

02/10/02 34 22 954 8.58 51 74 125 0.12 0.05 0.09 1.97 0.15

14/01/03 63 34 636 5.72 29 62 91 0.09 0.58 0.99 2.02 0.21

14/02/03 16 34 523 4.70 64 0 64 0.06 0.79 1.38 1.71 0.00

28/03/03 65 36 483 4.34 27 58 85 0.09 0.90 1.61 2.01 0.21

16/04/03 21 40 483 4.34 61 4 65 0.06 0.93 1.66 1.82 0.01

27/04/03 30 42 448 4.03 54 66 120 0.12 1.00 1.80 1.94 0.12

08/05/03 19 40 448 4.03 62 0 62 0.06 1.01 1.83 1.78 0.00

26/05/03 30 42 448 4.03 54 66 120 0.12 1.02 1.87 1.94 0.12

04/06/03 19 40 377 3.39 62 0 62 0.06 1.16 2.12 1.78 0.00

23/06/03 30 40 354 3.19 54 66 120 0.12 1.22 2.24 1.94 0.12

01/07/03 15 44 354 3.19 65 0 65 0.06 1.22 2.26 1.68 0.00

15/07/03 41 40 354 3.19 46 85 131 0.13 1.24 2.29 2.01 0.19

01/08/03 14 40 357 3.21 65 0 65 0.07 1.25 2.32 1.65 0.00

10/08/03 16 40 357 3.21 64 0 64 0.06 1.25 2.33 1.71 0.00

01/09/03 20 40 367 3.31 61 0 61 0.06 1.23 2.32 1.81 0.00

11/09/03 32 48 367 3.31 52 70 122 0.12 1.24 2.34 1.95 0.13

01/10/03 20 44 334 3.00 61 0 61 0.06 1.33 2.52 1.81 0.00

01/11/03 22 50 311 2.80 60 11 71 0.07 1.37 2.65 1.84 0.02

02/04/04 24 50 850 7.64 58 25 83 0.08 0.35 0.74 1.86 0.05

DADOS RESULTADOS
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Tabela 9 - Dados monitorados e resultados obtidos do poço 2 

Data
AM 

(%)

BSW 

(%)

VBE 

(m
3
/dia)

IP (m
3
/d 

/ 

kgf/cm
2
)

MP - 

BaSO4 

(ppm)

MP - 

SrSO4 

(ppm)

MP - BaSO4 

& SrSO4 

(ppm)

ΣMPACC - 

BaSO4 (t)

ΣMPACC - 

SrSO4 (t)

ΣMPACC - 

BaSO4 & 

SrSO4 (t)

IS - 

BaSO4

IS - 

SrSO4

01/04/99 0 0 1130 8.41 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/05/99 0 2 1180 8.79 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12/12/00 40 14 698 5.20 47 86 132 0.13 0.19 0.29 2.01 0.19

28/12/00 26 14 700 5.22 57 38 95 0.10 0.20 0.31 1.89 0.07

06/03/01 20 14 605 4.51 61 0 61 0.06 0.26 0.43 1.81 0.00

10/04/01 19 14 656 4.88 62 0 62 0.06 0.23 0.41 1.78 0.00

09/05/01 22 14 696 5.18 60 11 71 0.07 0.21 0.39 1.84 0.02

04/06/01 24 14 612 4.55 58 25 83 0.08 0.26 0.48 1.86 0.05

02/07/01 26 14 587 4.37 57 38 95 0.10 0.28 0.53 1.89 0.07

30/07/01 37 14 693 5.16 49 80 128 0.13 0.24 0.46 1.99 0.17

06/09/01 34 26 709 5.28 51 74 125 0.12 0.29 0.53 1.97 0.15

23/10/01 26 14 644 4.79 57 38 95 0.10 0.38 0.71 1.89 0.07

18/01/02 20 36 464 3.46 61 0 61 0.06 0.55 1.09 1.81 0.00

10/03/02 28 14 677 5.04 55 52 107 0.11 0.39 0.79 1.91 0.10

30/04/02 51 28 709 5.28 38 81 119 0.12 0.44 0.87 2.03 0.22

04/08/02 21 23 576 4.29 61 4 65 0.06 0.71 1.43 1.82 0.01

25/08/02 22 39 980 7.30 60 11 71 0.07 0.19 0.40 1.84 0.02

16/09/02 19 32 880 6.56 62 0 62 0.06 0.33 0.68 1.78 0.00

15/10/02 17 30 850 6.33 63 0 63 0.06 0.36 0.79 1.73 0.00

18/11/02 26 30 562 4.19 57 38 95 0.10 0.75 1.66 1.89 0.07

21/02/03 19 32 663 4.94 62 0 62 0.06 0.65 1.49 1.78 0.00

03/03/03 44 30 663 4.94 43 84 128 0.13 0.66 1.52 2.02 0.20

16/04/03 33 31 577 4.29 52 72 123 0.12 0.91 2.00 1.96 0.14

08/05/03 32 31 577 4.29 52 70 122 0.12 0.95 2.07 1.95 0.13

09/05/03 41 42 579 4.31 46 85 131 0.13 0.95 2.07 2.01 0.19

04/06/03 35 32 526 3.92 50 76 126 0.13 1.13 2.41 1.98 0.16

11/06/03 39 36 526 3.92 47 84 131 0.13 1.15 2.44 2.00 0.18

01/07/03 32 30 403 3.00 52 70 122 0.12 1.44 3.03 1.95 0.13

01/08/03 31 34 378 2.81 53 68 121 0.12 1.55 3.23 1.95 0.13

07/08/03 47 36 378 2.81 41 84 125 0.12 1.56 3.26 2.02 0.21

02/09/03 38 28 363 2.71 48 82 130 0.13 1.67 3.44 2.00 0.18

04/09/03 55 32 363 2.71 35 76 110 0.11 1.67 3.45 2.03 0.22

01/10/03 39 32 361 2.69 47 84 131 0.13 1.76 3.58 2.00 0.18

03/10/03 53 32 361 2.69 36 78 115 0.11 1.77 3.59 2.03 0.22

25/10/03 53 36 356 2.65 36 78 115 0.11 1.85 3.72 2.03 0.22

02/11/03 41 40 356 2.65 46 85 131 0.13 1.88 3.76 2.01 0.19

04/12/03 36 28 317 2.36 49 78 127 0.13 2.06 4.09 1.98 0.16

03/01/04 40 50 318 2.37 47 86 132 0.13 2.14 4.22 2.01 0.19

07/01/04 44 40 318 2.37 43 84 128 0.13 2.16 4.24 2.02 0.20

03/02/04 46 30 339 2.53 42 84 126 0.13 2.18 4.25 2.02 0.21

08/02/04 62 40 339 2.53 29 64 94 0.09 2.20 4.28 2.02 0.21

01/03/04 45 40 346 2.58 43 84 127 0.13 2.26 4.36 2.02 0.21

01/04/04 52 40 311 2.32 37 80 117 0.12 2.48 4.73 2.03 0.22

01/05/04 52 42 376 2.80 37 80 117 0.12 2.40 4.53 2.03 0.22

01/06/04 46 45 368 2.74 42 84 126 0.13 2.56 4.78 2.02 0.21

01/07/04 49 45 215 1.60 40 83 123 0.12 3.20 5.92 2.03 0.22

01/11/04 49 45 463 3.45 40 83 123 0.12 2.78 4.98 2.03 0.22

01/12/04 62 45 510 3.80 29 64 94 0.09 2.74 4.85 2.02 0.21

01/01/05 59 45 506 3.77 32 70 102 0.10 2.91 5.11 2.03 0.22

01/02/05 55 45 362 2.70 35 76 110 0.11 3.76 6.54 2.03 0.22

01/03/05 62 45 283 2.11 29 64 94 0.09 4.27 7.39 2.02 0.21

01/04/05 58 45 218 1.63 32 71 104 0.10 4.71 8.13 2.03 0.22

01/05/05 44 42 206 1.54 43 84 128 0.13 4.87 8.37 2.02 0.20

01/06/05 59 42 204 1.52 32 70 102 0.10 4.96 8.52 2.03 0.22

01/07/05 62 42 202 1.50 29 64 94 0.09 5.06 8.67 2.02 0.21

01/08/05 62 47 212 1.58 29 64 94 0.09 5.10 8.71 2.02 0.21

01/09/05 73 57 228 1.70 21 41 62 0.06 5.11 8.70 1.95 0.17

01/10/05 67 61 529 3.94 25 54 80 0.08 3.52 5.98 2.00 0.20

01/11/05 70 61 427 3.18 23 49 72 0.07 4.31 7.27 1.98 0.19

01/12/05 63 62 391 2.91 29 62 91 0.09 4.72 7.92 2.02 0.21
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       Tabela 10 - Dados monitorados e resultados obtidos do poço 3 

Data
AM 

(%)

BSW 

(%)

VBE 

(m
3
/dia)

IP (m
3
/d / 

kgf/cm
2
)

MP - 

BaSO4 

(ppm)

MP - 

SrSO4 

(ppm)

MP - BaSO4 

& SrSO4 

(ppm)

ΣMPACC - 

BaSO4 (t)

ΣMPACC - 

SrSO4 (t)

ΣMPACC - 

BaSO4 & 

SrSO4 (t)

IS - 

BaSO4

IS - 

SrSO4

01/08/99 0 0 1592 29.44 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/09/99 1 2 1580 29.21 2 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/10/99 2 2 1539 28.45 9 0 9 0.01 0.00 0.00 0.16 0.00

01/11/99 2 2 1566 28.94 9 0 9 0.01 0.00 0.00 0.16 0.00

01/12/99 2 3 1491 27.57 9 0 9 0.01 0.00 0.00 0.16 0.00

01/01/00 6 7 1534 28.35 39 0 39 0.04 0.00 0.00 0.85 0.00

01/02/00 6 7 1540 28.46 39 0 39 0.04 0.00 0.00 0.85 0.00

01/03/00 6 7 1532 28.31 39 0 39 0.04 0.00 0.00 0.85 0.00

01/04/00 6 7 1515 28.00 39 0 39 0.04 0.00 0.00 0.85 0.00

01/05/00 6 7 1526 28.21 39 0 39 0.04 0.00 0.00 0.85 0.00

01/06/00 6 7 1522 28.14 39 0 39 0.04 0.00 0.00 0.85 0.00

01/07/00 7 8 1544 28.54 46 0 46 0.05 0.00 0.00 1.03 0.00

01/08/00 7 9 1528 28.24 46 0 46 0.05 0.00 0.00 1.03 0.00

01/09/00 7 9 1491 27.56 46 0 46 0.05 0.00 0.00 1.03 0.00

01/10/00 7 9 1413 26.13 46 0 46 0.05 0.00 0.01 1.03 0.00

30/11/00 23 10 1377 25.45 59 18 77 0.08 0.00 0.02 1.85 0.04

24/04/01 6 17 1164 21.52 39 0 39 0.04 0.01 0.09 0.85 0.00

21/05/01 18 21 972 17.96 63 0 63 0.06 0.01 0.15 1.76 0.00

19/06/01 25 22 1051 19.42 58 31 89 0.09 0.02 0.16 1.88 0.06

27/07/01 21 26 1067 19.72 61 4 65 0.06 0.03 0.21 1.82 0.01

18/08/01 22 30 1078 19.93 60 11 71 0.07 0.04 0.24 1.84 0.02

19/09/01 23 30 821 15.18 59 18 77 0.08 0.07 0.43 1.85 0.04

21/09/01 24 30 821 15.18 58 25 83 0.08 0.07 0.44 1.86 0.05

23/10/01 24 52 902 16.67 58 25 83 0.08 0.09 0.49 1.86 0.05

11/11/01 28 34 902 16.67 55 52 107 0.11 0.12 0.57 1.91 0.10

26/11/01 22 52 745 13.77 60 11 71 0.07 0.17 0.76 1.84 0.02

28/12/01 26 56 746 13.79 57 38 95 0.10 0.21 0.89 1.89 0.07

18/01/02 32 38 679 12.55 52 70 122 0.12 0.29 1.09 1.95 0.13

25/02/02 26 41 780 14.42 57 38 95 0.10 0.34 1.14 1.89 0.07

28/04/02 22 60 1054 19.48 60 11 71 0.07 0.29 0.95 1.84 0.02

28/04/02 19 58 1054 19.48 62 0 62 0.06 0.29 0.95 1.78 0.00

28/04/02 35 54 1054 19.48 50 76 126 0.13 0.29 0.95 1.98 0.16

28/04/02 38 58 1054 19.48 48 82 130 0.13 0.29 0.95 2.00 0.18

29/04/02 35 58 1266 23.40 50 76 126 0.13 0.18 0.58 1.98 0.16

29/04/02 41 58 1054 19.48 46 85 131 0.13 0.29 0.96 2.01 0.19

04/08/02 36 40 1146 21.18 49 78 127 0.13 0.70 1.53 1.98 0.16

26/08/02 30 42 1067 19.72 54 66 120 0.12 0.90 1.93 1.94 0.12

31/08/02 34 42 1067 19.72 51 74 125 0.12 0.92 1.96 1.97 0.15

16/09/02 39 45 1067 19.72 47 84 131 0.13 0.99 2.07 2.00 0.18

15/10/02 34 42 1025 18.95 51 74 125 0.12 1.21 2.46 1.97 0.15

18/11/02 34 44 890 16.45 51 74 125 0.12 1.65 3.31 1.97 0.15

21/02/03 39 50 626 11.57 47 84 131 0.13 2.84 5.49 2.00 0.18

03/03/03 36 48 626 11.57 49 78 127 0.13 2.90 5.58 1.98 0.16

16/04/03 46 61 720 13.32 42 84 126 0.13 2.92 5.51 2.02 0.21

07/05/03 39 60 837 15.48 47 84 131 0.13 2.69 5.02 2.00 0.18

10/05/03 47 60 837 15.48 41 84 125 0.12 2.72 5.06 2.02 0.21

04/06/03 46 56 761 14.07 42 84 126 0.13 3.23 5.93 2.02 0.21
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Tabela 11 - Dados monitorados e resultados obtidos do poço 3 (continuação) 

Data
AM 

(%)

BSW 

(%)

VBE 

(m
3
/dia)

IP (m
3
/d / 

kgf/cm
2
)

MP - 

BaSO4 

(ppm)

MP - 

SrSO4 

(ppm)

MP - BaSO4 

& SrSO4 

(ppm)

ΣMPACC - 

BaSO4 (t)

ΣMPACC - 

SrSO4 (t)

ΣMPACC - 

BaSO4 & 

SrSO4 (t)

IS - 

BaSO4

IS - 

SrSO4

11/06/03 76 62 761 14.07 18 33 52 0.05 3.29 6.02 1.92 0.14

01/07/03 49 56 591 10.92 40 83 123 0.12 4.15 7.53 2.03 0.22

01/08/03 48 60 579 10.70 40 83 124 0.12 4.47 8.02 2.03 0.21

06/08/03 49 60 579 10.70 40 83 123 0.12 4.52 8.09 2.03 0.22

02/09/03 45 60 577 10.67 43 84 127 0.13 4.76 8.45 2.02 0.21

04/09/03 49 60 577 10.67 40 83 123 0.12 4.78 8.48 2.03 0.22

01/10/03 48 58 617 11.40 40 83 124 0.12 4.82 8.49 2.03 0.21

03/10/03 49 60 617 11.40 40 83 123 0.12 4.84 8.52 2.03 0.22

25/10/03 49 60 391 7.22 40 83 123 0.12 6.17 10.80 2.03 0.22

01/11/03 49 60 391 7.22 40 83 123 0.12 6.22 10.87 2.03 0.22

04/12/03 48 58 550 10.16 40 83 124 0.12 5.64 9.79 2.03 0.21

03/01/04 48 60 552 10.19 40 83 124 0.12 5.88 10.15 2.03 0.21

07/01/04 38 55 552 10.19 48 82 130 0.13 5.91 10.20 2.00 0.18

03/02/04 52 58 588 10.87 37 80 117 0.12 5.91 10.15 2.03 0.22

08/02/04 64 58 588 10.87 28 60 88 0.09 5.95 10.21 2.01 0.21

02/03/04 48 60 600 11.10 40 83 124 0.12 6.08 10.38 2.03 0.21

03/04/04 44 55 628 11.60 43 84 128 0.13 6.17 10.49 2.02 0.20

01/05/04 52 62 630 11.65 37 80 117 0.12 6.40 10.83 2.03 0.22

15/05/04 55 62 630 11.65 35 76 110 0.11 6.54 11.03 2.03 0.22

30/05/04 66 62 630 11.65 26 56 83 0.08 6.68 11.24 2.00 0.20

02/06/04 53 62 607 11.21 36 78 115 0.11 6.88 11.56 2.03 0.22

07/06/04 48 62 607 11.21 40 83 124 0.12 6.92 11.63 2.03 0.21

13/06/04 53 62 607 11.21 36 78 115 0.11 6.98 11.71 2.03 0.22

30/06/04 57 62 607 11.21 33 73 106 0.11 7.15 11.95 2.03 0.22

04/07/04 53 59 554 10.24 36 78 115 0.11 7.57 12.65 2.03 0.22

02/08/04 42 51 408 7.54 45 85 130 0.13 8.86 14.77 2.01 0.20

07/09/04 50 51 407 7.52 39 83 122 0.12 9.09 15.11 2.03 0.22

11/10/04 59 51 403 7.44 32 70 102 0.10 9.33 15.48 2.03 0.22

01/11/04 43 51 391 7.22 44 85 129 0.13 9.56 15.82 2.02 0.20

02/12/04 63 46 421 7.78 29 62 91 0.09 9.49 15.68 2.02 0.21

06/01/05 59 44 427 7.90 32 70 102 0.10 9.63 15.89 2.03 0.22

03/02/05 59 44 422 7.80 32 70 102 0.10 9.84 16.19 2.03 0.22

14/02/05 47 44 422 7.80 41 84 125 0.12 9.90 16.28 2.02 0.21

05/03/05 57 44 424 7.83 33 73 106 0.11 9.99 16.41 2.03 0.22

01/04/05 55 42 414 7.65 35 76 110 0.11 10.22 16.76 2.03 0.22

02/05/05 46 39 392 7.24 42 84 126 0.13 10.57 17.31 2.02 0.21

03/06/05 75 39 389 7.18 19 36 55 0.05 10.73 17.56 1.93 0.15

04/07/05 59 39 384 7.10 32 70 102 0.10 10.90 17.81 2.03 0.22

03/08/05 60 39 367 6.79 31 68 99 0.10 11.19 18.26 2.03 0.22

04/09/05 56 41 348 6.44 34 74 108 0.11 11.51 18.76 2.03 0.22

01/10/05 82 43 451 8.34 14 17 30 0.03 10.66 17.37 1.83 0.08

01/11/05 55 49 762 14.08 35 76 110 0.11 7.89 12.85 2.03 0.22

01/12/05 53 50 670 12.38 36 78 115 0.11 9.03 14.64 2.03 0.22

01/01/06 50 50 580 10.73 39 83 122 0.12 10.16 16.44 2.03 0.22

11/01/06 49 50 580 10.73 40 83 123 0.12 10.23 16.55 2.03 0.22

01/02/06 55 50 504 9.32 35 76 110 0.11 11.16 18.03 2.03 0.22

02/03/06 54 50 504 9.32 36 77 113 0.11 11.37 18.34 2.03 0.22

11/07/07 62 51 1023 18.91 29 64 94 0.09 8.83 13.80 2.02 0.21
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Tabela 12 - Dados monitorados e resultados obtidos do poço 4 

Data
AM 

(%)

BSW 

(%)

VBE 

(m
3
/dia)

IP (m
3
/d / 

kgf/cm
2
)

MP - 

BaSO4 

(ppm)

MP - 

SrSO4 

(ppm)

MP - BaSO4 

& SrSO4 

(ppm)

ΣMPACC - 

BaSO4 (t)

ΣMPACC - 

SrSO4 (t)

ΣMPACC - 

BaSO4 & 

SrSO4 (t)

IS - 

BaSO4

IS - 

SrSO4

01/08/99 0 0 1553 11.64 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/09/99 0 3 1524 11.43 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/10/99 0 3 1389 10.42 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/11/99 0 3 1385 10.39 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/12/99 0 5 1330 9.98 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/01/00 0 7 1343 10.08 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/02/00 0 7 1349 10.11 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/03/00 0 7 1342 10.06 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/04/00 0 7 1329 9.97 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/05/00 0 7 1323 9.92 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/06/00 0 7 1333 10.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/07/00 0 6 1325 9.94 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/08/00 0 6 1392 10.44 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/09/00 0 5 1387 10.41 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/10/00 0 5 1381 10.36 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/11/00 0 5 1356 10.17 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/12/00 40 5 1311 9.84 47 86 132 0.00 0.00 0.00 2.01 0.19

01/01/01 22 5 1308 9.81 60 11 71 0.01 0.01 0.01 1.84 0.02

01/02/01 22 5 1304 9.78 60 11 71 0.01 0.01 0.02 1.84 0.02

01/03/01 20 5 1157 8.68 61 0 61 0.02 0.01 0.04 1.81 0.00

01/04/01 19 5 1261 9.46 62 0 62 0.02 0.01 0.03 1.78 0.00

01/05/01 22 9 1249 9.37 60 11 71 0.03 0.01 0.04 1.84 0.02

01/06/01 24 12 1216 9.12 58 25 83 0.04 0.02 0.06 1.86 0.05

01/07/01 26 15 1198 8.98 57 38 95 0.06 0.03 0.09 1.89 0.07

01/08/01 37 15 1136 8.52 49 80 128 0.10 0.06 0.16 1.99 0.17

01/09/01 34 16 1084 8.13 51 74 125 0.14 0.11 0.25 1.97 0.15

01/10/01 26 18 964 7.23 57 38 95 0.21 0.17 0.37 1.89 0.07

01/11/01 26 18 946 7.09 57 38 95 0.24 0.19 0.44 1.89 0.07

01/12/01 24 18 864 6.48 58 25 83 0.31 0.24 0.54 1.86 0.05

01/01/02 20 18 830 6.23 61 0 61 0.35 0.26 0.61 1.81 0.00

01/02/02 22 21 792 5.94 60 11 71 0.40 0.27 0.67 1.84 0.02

01/03/02 28 27 802 6.02 55 52 107 0.43 0.29 0.72 1.91 0.10

01/04/02 39 27 819 6.14 47 84 131 0.48 0.36 0.83 2.00 0.18

01/05/02 78 27 805 6.04 17 28 45 0.55 0.46 1.01 1.90 0.13

01/06/02 28 27 809 6.07 55 52 107 0.61 0.53 1.14 1.91 0.10

01/07/02 28 33 868 6.51 55 52 107 0.61 0.54 1.15 1.91 0.10

01/08/02 28 37 1636 12.27 55 52 107 0.00 0.00 0.00 1.91 0.10

01/09/02 44 36 1576 11.82 43 84 128 0.00 0.00 0.00 2.02 0.20

01/10/02 36 34 1504 11.28 49 78 127 0.07 0.08 0.14 1.98 0.16

01/11/02 43 37 1391 10.43 44 85 129 0.26 0.30 0.56 2.02 0.20

01/12/02 43 38 1141 8.56 44 85 129 0.74 0.91 1.65 2.02 0.20

01/01/03 44 39 1267 9.50 43 84 128 0.56 0.73 1.29 2.02 0.20

01/02/03 51 44 1229 9.22 38 81 119 0.70 0.96 1.66 2.03 0.22

01/03/03 41 44 1165 8.74 46 85 131 0.91 1.29 2.20 2.01 0.19

01/04/03 53 45 1249 9.37 36 78 115 0.78 1.13 1.91 2.03 0.22

01/05/03 47 47 1539 11.55 41 84 125 0.04 0.06 0.09 2.02 0.21

01/06/03 49 48 1187 8.90 40 83 123 1.12 1.74 2.85 2.03 0.22

01/07/03 43 52 935 7.02 44 85 129 2.00 3.17 5.17 2.02 0.20

01/08/03 40 54 1027 7.70 47 86 132 1.81 2.89 4.70 2.01 0.19

01/09/03 48 55 975 7.31 40 83 124 2.11 3.41 5.52 2.03 0.21

01/10/03 51 57 838 6.28 38 81 119 2.74 4.51 7.25 2.03 0.22

01/11/03 51 59 854 6.40 38 81 119 2.82 4.69 7.51 2.03 0.22

01/12/03 45 60 805 6.04 43 84 127 3.15 5.30 8.45 2.02 0.21

01/01/04 46 60 812 6.09 42 84 126 3.26 5.52 8.78 2.02 0.21

01/02/04 53 60 861 6.46 36 78 115 3.18 5.44 8.61 2.03 0.22

01/03/04 49 60 879 6.59 40 83 123 3.22 5.56 8.78 2.03 0.22

01/04/04 22 60 907 6.80 60 11 71 3.21 5.45 8.66 1.84 0.02

01/05/04 66 60 549 4.12 26 56 83 5.13 8.58 13.71 2.00 0.20

01/06/04 57 56 483 3.63 33 73 106 5.58 9.40 14.98 2.03 0.22

01/07/04 46 59 574 4.31 42 84 126 5.22 8.83 14.05 2.02 0.21

24/07/04 46 34 1200 9.00 42 84 126 1.92 3.26 5.18 2.02 0.21
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                             Tabela 13 - Dados monitorados e resultados obtidos do poço 5 

Data
AM 

(%)

BSW 

(%)

VBE 

(m
3
/dia)

IP (m
3
/d / 

kgf/cm
2
)

MP - 

BaSO4 

(ppm)

MP - 

SrSO4 

(ppm)

MP - BaSO4 

& SrSO4 

(ppm)

ΣMPACC - 

BaSO4 (t)

ΣMPACC - 

SrSO4 (t)

ΣMPACC - 

BaSO4 & 

SrSO4 (t)

IS - 

BaSO4

IS - 

SrSO4

15/04/00 0 0 1602 17.20 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/05/00 18 8 1654 17.75 63 0 63 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00

01/06/00 19 9 1652 17.74 62 0 62 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00

01/07/00 21 11 1667 17.90 61 4 65 0.00 0.00 0.00 1.82 0.01

01/08/00 21 11 1660 17.82 61 4 65 0.00 0.00 0.00 1.82 0.01

01/09/00 21 11 1390 14.92 61 4 65 0.03 0.00 0.04 1.82 0.01

01/10/00 23 14 1379 14.81 59 18 77 0.05 0.00 0.05 1.85 0.04

01/11/00 23 14 1355 14.55 59 18 77 0.06 0.01 0.07 1.85 0.04

01/12/00 25 16 1222 13.12 58 31 89 0.12 0.02 0.14 1.88 0.06

01/01/01 24 18 1072 11.51 58 25 83 0.19 0.04 0.23 1.86 0.05

01/02/01 27 18 1079 11.58 56 45 101 0.22 0.06 0.27 1.90 0.08

01/03/01 27 18 913 9.80 56 45 101 0.32 0.10 0.42 1.90 0.08

01/04/01 27 18 1051 11.29 56 45 101 0.28 0.10 0.39 1.90 0.08

01/05/01 12 15 1021 10.96 67 0 67 0.32 0.12 0.44 1.60 0.00

01/06/01 16 13 944 10.14 64 0 64 0.38 0.13 0.51 1.71 0.00

01/07/01 22 13 463 4.97 60 11 71 0.68 0.23 0.91 1.84 0.02

01/08/01 19 13 668 7.17 62 0 62 0.57 0.19 0.77 1.78 0.00

01/09/01 12 13 793 8.51 67 0 67 0.51 0.17 0.68 1.60 0.00

19/09/01 18 9 724 7.77 63 0 63 0.56 0.18 0.74 1.76 0.00

01/10/01 18 13 656 7.04 63 0 63 0.61 0.20 0.81 1.76 0.00

23/10/01 23 30 659 7.08 59 18 77 0.63 0.20 0.83 1.85 0.04

01/11/01 23 13 663 7.12 59 18 77 0.64 0.20 0.84 1.85 0.04

26/11/01 18 30 627 6.73 63 0 63 0.69 0.21 0.90 1.76 0.00

01/12/01 18 13 591 6.35 63 0 63 0.72 0.22 0.94 1.76 0.00

01/01/02 18 13 555 5.96 63 0 63 0.76 0.23 0.99 1.76 0.00

31/01/02 10 12 559 6.00 68 0 68 0.77 0.23 1.00 1.55 0.00

01/02/02 10 14 563 6.04 68 0 68 0.77 0.23 1.00 1.55 0.00

13/02/02 20 20 502 5.39 61 0 61 0.82 0.24 1.06 1.81 0.00

01/03/02 17 20 441 4.73 63 0 63 0.88 0.25 1.13 1.73 0.00

15/03/02 17 22 445 4.77 63 0 63 0.89 0.25 1.14 1.73 0.00

01/04/02 17 20 448 4.81 63 0 63 0.90 0.25 1.15 1.73 0.00

30/04/02 47 24 373 4.00 41 84 125 0.99 0.29 1.28 2.02 0.21

01/05/02 47 20 373 4.00 41 84 125 0.99 0.30 1.29 2.02 0.21

01/06/02 47 20 373 4.00 41 84 125 1.03 0.37 1.39 2.02 0.21

01/07/02 47 21 398 4.27 41 84 125 1.04 0.43 1.47 2.02 0.21

30/07/02 32 22 696 7.47 52 70 122 0.82 0.38 1.19 1.95 0.13

01/08/02 32 31 634 6.81 52 70 122 0.87 0.41 1.28 1.95 0.13

21/08/02 34 26 636 6.83 51 74 125 0.91 0.46 1.37 1.97 0.15

31/08/02 49 28 638 6.85 40 83 123 0.93 0.49 1.42 2.03 0.22

01/09/02 49 29 638 6.85 40 83 123 0.93 0.50 1.43 2.03 0.22

01/10/02 58 26 657 7.05 32 71 104 0.97 0.62 1.59 2.03 0.22

02/10/02 58 28 657 7.05 32 71 104 0.97 0.62 1.60 2.03 0.22

23/10/02 60 28 612 6.56 31 68 99 1.06 0.75 1.81 2.03 0.22

01/11/02 60 26 566 6.08 31 68 99 1.13 0.82 1.95 2.03 0.22

19/11/02 56 30 538 5.78 34 74 108 1.20 0.92 2.11 2.03 0.22

01/12/02 56 26 510 5.47 34 74 108 1.25 0.99 2.24 2.03 0.22

26/12/02 64 40 423 4.54 28 60 88 1.40 1.18 2.58 2.01 0.21

01/01/03 64 26 335 3.60 28 60 88 1.52 1.29 2.81 2.01 0.21

15/01/03 72 32 381 4.09 22 43 65 1.48 1.29 2.77 1.96 0.17

01/02/03 72 32 427 4.58 22 43 65 1.45 1.29 2.74 1.96 0.17

24/02/03 61 31 402 4.32 30 66 97 1.52 1.40 2.92 2.03 0.22

01/03/03 65 34 377 4.05 27 58 85 1.56 1.45 3.01 2.01 0.21

06/03/03 65 32 576 6.18 27 58 85 1.32 1.23 2.55 2.01 0.21

01/04/03 63 40 774 8.31 29 62 91 1.12 1.12 2.24 2.02 0.21

16/04/03 31 38 988 10.60 53 68 121 0.87 0.89 1.76 1.95 0.13

01/05/03 27 41 1201 12.89 56 45 101 0.59 0.61 1.20 1.90 0.08

08/05/03 27 40 1094 11.74 56 45 101 0.77 0.78 1.55 1.90 0.08

01/06/03 70 43 986 10.58 23 49 72 1.00 1.04 2.04 1.98 0.19

04/06/03 26 44 986 10.58 57 38 95 1.01 1.05 2.06 1.89 0.07

26/06/03 72 48 966 10.36 22 43 65 1.12 1.16 2.29 1.96 0.17

01/07/03 27 45 945 10.14 56 45 101 1.18 1.22 2.40 1.90 0.08

24/07/03 74 50 982 10.54 20 38 58 1.19 1.24 2.43 1.94 0.16

01/08/03 21 47 1018 10.93 61 4 65 1.15 1.18 2.33 1.82 0.01

22/08/03 76 50 895 9.60 18 33 52 1.47 1.47 2.94 1.92 0.14

01/09/03 29 50 771 8.28 55 59 113 1.77 1.78 3.55 1.93 0.11

19/09/03 35 48 705 7.56 50 76 126 1.98 2.00 3.98 1.98 0.16

01/10/03 25 51 638 6.85 58 31 89 2.16 2.19 4.35 1.88 0.06

01/11/03 29 51 749 8.04 55 59 113 2.00 2.01 4.01 1.93 0.11

01/12/03 27 51 632 6.78 56 45 101 2.38 2.38 4.75 1.90 0.08

04/12/03 27 54 639 6.86 56 45 101 2.37 2.37 4.74 1.90 0.08

01/01/04 28 51 645 6.93 55 52 107 2.44 2.43 4.87 1.91 0.10

03/01/04 28 60 649 6.96 55 52 107 2.44 2.42 4.86 1.91 0.10

01/02/04 38 51 652 7.00 48 82 130 2.53 2.55 5.08 2.00 0.18

03/02/04 34 60 647 6.94 51 74 125 2.56 2.58 5.13 1.97 0.15

01/03/04 32 51 641 6.88 52 70 122 2.67 2.73 5.40 1.95 0.13

02/03/04 32 43 684 7.34 52 70 122 2.55 2.61 5.17 1.95 0.13

01/04/04 36 51 726 7.79 49 78 127 2.53 2.63 5.16 1.98 0.16

01/05/04 36 51 838 9.00 49 78 127 2.31 2.45 4.76 1.98 0.16

01/06/04 53 51 886 9.51 36 78 115 2.28 2.51 4.79 2.03 0.22

01/07/04 37 55 911 9.78 49 80 128 2.32 2.64 4.96 1.99 0.17

01/08/04 70 65 714 7.66 23 49 72 3.14 3.67 6.81 1.98 0.19

DADOS RESULTADOS

 



85 

 

 

A natureza do gerenciamento dos problemas de incrustação varia ao longo do tempo 

de produção. Inicialmente os problemas são relacionados com deposições de incrustações de 

carbonato, pois a primeira água a ser produzida é composta apenas de água da formação. 

Depois do breakthrough da água do mar injetada, os problemas de incrustações de carbonato 

tendem a diminuir e os problemas com incrustações de sulfato tendem a aumentar e chegar a 

um máximo, quando o índice de saturação (definido mais adiante) for máximo. Este máximo 

é alcançado para uma determinada razão de mistura entre a água da formação e a água do 

mar. A partir deste ponto, à medida que a quantidade de água do mar aumenta, a incidência 

destas incrustações tende a diminuir (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Comportamento do IP versus o percentual de água do mar produzida (AM). 
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Assim, à medida que o reservatório vai se aproximando do final de sua vida produtiva, 

mesmo com altos valores de BSW (definido como sendo a razão entre a vazão de água mais 

sedimentos e a vazão total (óleo + água + sedimentos), medido em condições de superfície), 

os problemas de gerenciamento de incrustações vão diminuindo em relação ao início da 
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produção, desde que a estratégia de produção seja mantida constante ao longo do tempo. 

Qualquer mudança no modo como o reservatório é drenado (Infill Drilling - adensamento da 

malha de drenagem do reservatório, esquemas de injeção, entre outros) pode alterar as linhas 

de fluxo e introduzir um novo desafio com relação aos problemas de incrustações (MACKAY 

e GRAHAM, 2002). 

Por meio do histórico de produção dos poços avaliados, utilizando os resultados 

obtidos no simulador numérico Inorscale
TM

, demonstra-se o impacto da incrustação 

inorgânica na produtividade destes poços permitindo estimar, baseando-se nas massas 

precipitadas dos sais inorgânicos ora estudados, o comportamento futuro do IP de um 

determinado poço. 

 

 

4.2. Índices de produtividade relativos 

 

 

Através dos dados dos 5 (cinco) poços utilizados no presente estudo, o comportamento 

dos índices de saturação (IS‟s) dos sais inorgânicos avaliados (como a barita e celestita) é 

demonstrado. Para revelar o impacto da incrustação inorgânica na produtividade destes poços, 

correlaciona-se a massa precipitada acumulada (ΣMPACC) de um determinado sal com a água 

do mar produzida (AM) e a massa precipitada acumulada (ΣMPACC) de um determinado sal 

com o índice de produtividade relativo (IPR). O acúmulo da massa precipitada, de um ou mais 

sais, é zerado a cada vez que o IP ≥ IPInicial (ou IP de referência). Caso contrário, um resíduo 

de MPACC proporcional ao afastamento do IP é mantido. 

A Tabela 14 ilustra o processo de normalização dos IP‟s, tendo sido tomado como 

exemplo o poço 4. A última coluna contém os índices de produtividade relativos (ou 

normalizado), calculados em relação ao IP original do poço (100 %). 
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Tabela 14 - Normalização dos Índices de Produtividade. 

 

 

 

4.3. Massa Precipitada Acumulada em Função da Água do Mar Produzida. 

 

 

A Figura 14 representa o comportamento médio da massa de sulfato de bário 

precipitada acumulada nos 5 (cinco) poços avaliados.  

 

 

Figura 14 – Massa precipitada acumulada do sulfato de bário versus água do mar produzida nos poços avaliados. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Σ
M

P
A

C
C

-
B

a
S

O
4

(%
)

AM (%)

ΣMPACC - BaSO4 x AM - Poços Avaliados

ΣMPaccxAM

 

 



88 

 

 

O acúmulo de massa precipitada da barita inicia assim que ocorre o breakthrough 

(início da produção de água do mar na salmoura produzida) no poço produtor. A massa 

precipitada acumulada atinge seu ponto máximo a uma determinada razão de mistura entre a 

água da formação e a água do mar. Isto se deve, provavelmente, ao término das condições 

termodinâmicas favoráveis à precipitação. A partir deste ponto, à medida que a quantidade de 

água do mar aumenta, a incidência destas incrustações tende a diminuir. 

 

 

4.4. Índices de saturação em função do percentual de água do mar produzida 

 

 

O IS varia ao longo do tempo com as diferentes razões de mistura das águas de injeção 

e de formação. Vale lembrar que quando o índice de saturação for maior que zero (IS > 0), o 

sistema apresenta o maior potencial para precipitação, o que corresponde ao momento em que 

as precipitações podem ocorrer com maior intensidade. 

O método de estimação utilizado para efetuar o ajuste das curvas foi o método dos 

mínimos quadrados. 

 

4.4.1. Sulfato de bário 

 

Poço 1: Na Figura 15, observa-se que o índice de saturação da barita (IS-BaSO4) nas 

condições termodinâmicas consideradas, começa a crescer no início da produção de água de 

injeção (ou do mar), atingindo o seu máximo com 42% de água do mar produzida (AM). 

Após este percentual, o IS do sulfato de bário declina até zerar com 83% de AM. 
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Figura 15 - Índice de saturação do sulfato de bário versus a água do mar produzida – Poço 1 
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Poço 2: Na Figura 16, o índice de saturação da barita (IS-BaSO4) cresce desde o início 

da produção de água de injeção (ou do mar). Com 47% de água do mar produzida, o IS-

BaSO4 atinge seu valor máximo para em seguida, reduzir o potencial de incrustação deste sal 

até zero, com 97% de água do mar produzida. 

 

 

Figura 16 - Índice de saturação do sulfato de bário versus a água do mar produzida – Poço 2 
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Poço 3: Na Figura 17, o índice de saturação da barita (IS-BaSO4) começa a crescer no 

início da produção de água do mar (1%). Assim como no poço 2, o IS-BaSO4 atinge o valor 

máximo (2,18) com, aproximadamente, 49% de água do mar produzida. Em seguida, há um 

declínio uniforme até zerar com 99% de AM. 

 

 

Figura 17 - Índice de saturação do sulfato de bário versus a água do mar produzida – Poço 3 
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Poço 4: Na Figura 18, o índice de saturação da barita (IS-BaSO4) começa a crescer no 

início da produção de água do mar diretamente proporcional ao percentual de água do mar 

produzida. O IS-BaSO4 atinge o valor máximo (2,14) com, aproximadamente, 46% de água 

do mar na salmoura produzida. Em seguida, há um declínio uniforme até zerar com 93% de 

AM. 
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Figura 18 - Índice de saturação do sulfato de bário versus a água do mar produzida – Poço 4 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IS
-B

a
S

O
4

AM (%)

IS-BaSO4 x AM - Poço 4

 
 

 

Poço 5: Na Figura 19, o índice de saturação da barita (IS-BaSO4) cresce assim que o 

poço começa a produzir água de injeção (ou do mar), até atingir o IS máximo (2,26) com 45% 

de AM. Em seguida, há um declínio do IS até zerar com 91% de AM. 

 

 

Figura 19 - Índice de saturação do sulfato de bário versus a água do mar produzida – Poço 5 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IS
-B

aS
O

4

AM (%)

IS-BaSO4 x AM - Poço 5

 
 



92 

 

 

A Figura 20 apresenta o comportamento das curvas de tendência, obtidas em cada 

poço, do IS-BaSO4 em função da percentagem de água do mar, AM (%), nos poços avaliados.  

Os poços 1 e 5 (poços com menores temperaturas de fundo, 48 e 54 
o
C, 

respectivamente) atingem os índices de saturação máximos (IS‟s) com percentuais menores 

de água do mar produzida (AM) em relação aos poços com temperaturas de fundo maiores 

(poços 2, 3 e 4, com 70, 70 e 77 
o
C, respectivamente). Fato este que reitera a afirmação de 

que, para o sulfato de bário (BaSO4), a solubilidade é proporcional à temperatura, ou seja, 

quanto menor a temperatura do meio, menor será a solubilidade deste sal na salmoura. 

 

 

Figura 20 – Índice de saturação do sulfato de bário versus a água do mar produzida - Poços Avaliados 
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A Figura 21 representa o comportamento médio do índice de saturação da barita (IS-

BaSO4) nos poços avaliados, há potencial para a precipitação deste sal desde o início da 

produção de água de injeção (ou do mar). O potencial máximo de incrustação é atingido com 

46% de água do mar produzida. A partir deste ponto, a taxa de declínio deste é uniforme até 

zerar com 99% de AM o que, provavelmente, representa o fim do processo de deposição do 

sal, devido à mudança em parâmetros termodinâmicos. 
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Figura 21 - Curva de tendência dos poços avaliados 
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Análise: O comportamento dos índices de saturação (IS‟s) apresentados nos poços 1, 2, 3, 4, e 

5, respectivamente nas figuras 15, 16, 17, 18 e 19, se deve a várias razões como por exemplo: 

mudanças nas linhas de fluxo, injeção de desincrustante, posicionamento do poço produtor em 

relação ao poço injetor, malha, cota de injeção, entre outros.  O que se pode afirmar é que há 

uma janela termodinâmica favorável (pressão e temperatura) à precipitação do sal. 

 

4.4.2. Sulfato de estrôncio 

 

Poço 1: Na Figura 22, a partir de 10% de água do mar produzida, o índice de saturação 

da celestita (IS-SrSO4) começa a aumentar, atingindo seu máximo com 60% de água do 

produzida e, a partir deste percentual, há um declínio acentuado do IS-SrSO4, até zerar com 

86% de AM.  
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Figura 22 - Índice de saturação da celestita versus a água do mar produzida – Poço 1 
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Poço 2: Na Figura 23, a partir de 10% de água do mar produzida, o índice de saturação 

da celestita (IS-SrSO4) começa a aumentar, atingindo seu máximo (0,29) com 60% de água do 

produzida. Iniciando uma queda acentuada deste índice até zerar com 87% de AM.  

 

 

Figura 23 - Índice de saturação da celestita versus a água do mar produzida – Poço 2 
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Poço 3: Na Figura 24, abaixo de 10% de AM, não há condições termodinâmicas ideais 

para que ocorra deposição do sal.O índice de saturação da celestita (IS-SrSO4) tem um 

crescimento uniforme a partir de 10% de água do mar produzida até atingir 0,28 de IS, com 

62% de AM. Em seguida, há um decaimento mais acentuado deste índice até zerar com 91% 

de AM.  

 

 

Figura 24 - Índice de saturação da celestita versus a água do mar produzida – Poço 3 
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Poço 4: Na Figura 25, o índice de saturação da celestita (IS-SrSO4) tem um 

crescimento uniforme a partir de 10% de água do mar produzida até atingir 0,31 de IS, com 

60% de AM. Em seguida, há um decaimento mais acentuado deste índice até zerar com 88% 

de AM. Para este mesmo percentual de AM (60%), o IS-SrSO4 é cerca de 20% do índice de 

saturação obtido para a barita (IS-BaSO4). 
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Figura 25 - Índice de saturação da celestita versus a água do mar produzida – Poço 4 
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Poço 5: Na Figura 26, o índice de saturação da celestita (IS-SrSO4) tem um 

crescimento uniforme a partir de 13% de água do mar produzida até atingir 0,31 de IS, com 

61% de AM. A partir deste percentual, o IS-SrSO4 começa a declinar até zerar com 88% de 

AM.  

 

 

Figura 26 - Índice de saturação da celestita versus a água do mar produzida – Poço 5 
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A Figura 27 apresenta o comportamento das curvas de tendência do IS-SrSO4 versus 

AM (%) nos poços 1, 2, 3, 4 e 5, demonstradas nas figuras a seguir. O potencial máximo de 

incrustação para a celestita é atingido com um percentual de 60% de água do mar produzida. 

A partir deste ponto, a taxa de declínio deste é uniforme. O índice de saturação (IS) para a 

celestita é, em média, cerca de 10% deste mesmo índice atingido pela barita, demonstrando 

que, para um mesmo percentual de água produzida, a tendência de incrustação por barita é 

muito mais acentuada. 

 

 

Figura 27 - Curva de tendência dos poços avaliados - IS-SrSO4 versus AM produzida 
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A Figura 28, que representa o comportamento médio das curvas de tendências da 

celestita, nos poços avaliados. O potencial máximo de incrustação é atingido com 60% de 

água do mar produzida, conforme a figura. De acordo com a mesma, só há potencial para a 

precipitação de celestita (SrSO4), a partir de 10% de água do mar produzida. Um dos fatores 

que pode justificar tal ocorrência é o fato de que parte dos sulfatos, presente na água do mar 

(água de injeção), esta sendo consumido com os íons de bário para formar o sulfato de bário e 

co-precipitar com o sulfato de estrôncio. A janela de deposição para este sal termina quando 

94% da salmoura produzida é água do mar. 
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Figura 28 – Curva de tendência resultante para a celestita dos poços avaliados 
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No entanto, para demonstrar o impacto da incrustação inorgânica na produtividade 

destes poços, também foi correlacionado o índice de produtividade relativo (IPR), com a 

massa precipitada acumulada (ΣMPACC) dos sais inorgânicos avaliados como se vê, a partir da 

Figura 29 (seção 4.5). 

Análise: O comportamento dos índices de saturação (IS‟s) apresentados nos poços 1, 

2, 3, 4, e 5, respectivamente nas figuras 22, 23, 24, 25 e 26, em relação à precipitação de 

celestita, também se deve a vários fatores. Além daqueles já mencionados, a deposição da 

celestita juntamente com a barita é muito comum. No entanto, a celestita causa um dano 

menor ao poço por possuir uma solubilidade maior (0,0012 mol/L) que a solubilidade da 

barita (0,00001 mol/L). Assim como para a barita, há uma janela termodinâmica favorável 

(pressão e temperatura) à precipitação da celestita. 

 

 

4.5. Índice de produtividade relativo (IPR) em função da massa precipitada 

acumulada (ΣMPACC) 
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O conhecimento do comportamento futuro do índice de produtividade (IP) em um 

reservatório é fundamental na obtenção de uma correta estimativa de quanto cada poço pode 

produzir, subsidiando informações que ajudam na otimização dos recursos disponíveis. Nesse 

contexto, a Figura 29 apresenta o comportamento médio deste índice. 

 

 

Figura 29 – Índice de produtividade relativo (real e previsto) versus a massa precipitada acumulada de sulfato de 

bário - Poços Avaliados 
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Para determinar os fenômenos físicos de “mistura das águas” na produção dos poços, 

utilizam-se métodos de simulação numérica por apresentarem bons resultados. Tais resultados 

são oriundos de uma boa estratificação das causas prováveis, como por exemplo, o 

monitoramento contínuo das perdas de potencial observadas nos poços produtores, através do 

emprego de uma metodologia de análise que proporcione ações para sua mitigação. 

 

4.5.1. Sulfato de bário 

 

A Figura 30 apresenta o comparativo dos índices de produtividade relativos (IPR‟s) 

versus a massa precipitada acumulada (ΣMPACC-BaSO4) da barita, nos poços avaliados. As 2 

(duas) toneladas iniciais de massa precipitada acumulada podem significar uma redução de 

60% no IP inicial de um poço produtor. 
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Figura 30 - Comparativo entre os índices de produtividade versus a massa precipitada acumulada de sulfato de 

bário nos poços avaliados 
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A equação que representa o comportamento da curva de IPR médio, demonstrada na 

Figura 30, é a correlação obtida entre o índice de produtividade relativo ao modelo (IPR) 

versus a massa precipitada acumulada do sulfato de bário (ΣMPACC-BaSO4), nos poços 

avaliados, descrita na Figura 31. De acordo com esta figura, a primeira tonelada de massa 

precipitada acumulada representa uma redução de 37% no IP do poço produtor, em 

comparação ao IP deste poço sem dano (IP inicial do poço).  
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Figura 31 – Curva de tendência do índice de produtividade relativo versus a massa precipitada acumulada de 

sulfato de bário nos poços avaliados 
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Uma forma de avaliar o impacto que a incrustação inorgânica causa em um poço é 

correlacionando o índice de produtividade (IP) deste poço com este tipo de incrustação 

presente no mesmo. Ambas as variáveis são obtidas através do monitoramento dos fluidos 

produzidos por um determinado poço. A quantidade de massa precipitada acumulada por 

poço é reduzida (vide Figura 32 e Figura 33), devido às intervenções ocorridas no poço. 

Após cada intervenção (para efetuar limpeza ou estimulação) realizada no poço, há 

uma nova reinicialização da massa precipitada acumulada (ΣMPACC) inversamente 

proporcional ao novo IP, denominada de ciclo ou curva de declínio. 

O acúmulo da massa precipitada é zerado a cada vez que ocorrer IPMonitorado ≥ IPInicial 

(primeiro valor de IP registrado no poço ou IP de referência, assumido como IP do poço sem 

dano). Caso contrário, um resíduo de massa precipitada acumulada (ΣMPACC) proporcional ao 

afastamento do IP é mantido. 
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Figura 32 - Índice de produtividade versus a massa precipitada acumulada de sulfato de bário - Poço 4 
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Com a obtenção destas equações (neste exemplo mencionado, quatro equações), 

efetuam-se os ajustes das mesmas, considerando cada curva de declínio ou ciclo, como sendo 

o comportamento de um poço. A quantidade máxima calculada de massa precipitada 

acumulada (ΣMPACC) do sal avaliado por poço é mantida. Ou seja, inicialmente normaliza-se 

cada curva de declínio em relação ao IPInicial da mesma. Em seguida, obtém-se a média 

aritmética dos IP‟s normalizados, conforme já demonstrado, para o Poço 4. O comportamento 

médio obtido para o poço 4, representado pela média dos IP‟s relativos é demonstrado na        

Figura 33, para cada sal inorgânico avaliado (inclusive para a co-precipitação de barita e 

celestita). 
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Figura 33 – Índice de produtividade relativo versus a massa precipitada acumulada do sulfato 

de bário 

IPR = e(- 0,3094 x ΣMPACC-BaSO4)

R2 = 0,9841

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6

IP
R

(%
)

ΣMPACC - BaSO4 (t)

IP x ΣMPACC-BaSO4

IPR x ΣMPACC - BaSO4 - Poço 4

 

 

 

Aplicando-se o procedimento acima mencionado para cada poço, obtém-se a média 

dos IP‟s normalizados, conforme demonstrado na  Tabela 15. A quantidade máxima calculada 

de massa precipitada acumulada (ΣMPACC) do sal nos poços avaliados é mantida. Em seguida, 

representa-se graficamente o comportamento dos IP‟s relativos (Figura 34) versus a massa 

precipitada acumulada do sal avaliado (neste exemplo, ΣMPACC-SrSO4). Utiliza-se o método 

dos mínimos quadrados para determinação da equação da curva correspondente. 

 

 

Tabela 15 - Índices de produtividade normalizados 

Poço 1 IPR1 Poço 2 IPR2 Poço 3 IPR3 Poço 4 IPR4 Poço 5 IPR5

Linha de 

tendência

Normalização 

dos Poços - 

IPR

0 7.7496 100% 9.7222 100% 27.9650 100% 10.9360 100% 15.3750 100% 14.3496 100%

1 2.9120 38% 5.6160 58% 21.7726 78% 8.2479 75% 9.7986 64% 9.6694 67%

2 1.0942 14% 3.2440 33% 16.9515 61% 6.2206 57% 6.2448 41% 6.7510 47%

3 0.4112 5% 1.8739 19% 13.1978 47% 4.6915 43% 3.9798 26% 4.8309 34%

4 0.1545 2% 1.0824 11% 10.2754 37% 3.5383 32% 2.5364 16% 3.5174 25%

5 0.0581 1% 0.6253 6% 8.0001 29% 2.6686 24% 1.6165 11% 2.5937 18%

6 0.0218 0% 0.3612 4% 6.2286 22% 2.0127 18% 1.0302 7% 1.9309 13%

7 0.0082 0% 0.2086 2% 4.8494 17% 1.5179 14% 0.6565 4% 1.4481 10%

8 0.0031 0% 0.1205 1% 3.7756 14% 1.1448 10% 0.4184 3% 1.0925 8%

ΣMPACC - 

BaSO4 (t)

IP
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4.5.2. Sulfato de estrôncio 

 

O procedimento adotado para a determinação desta correlação é o mesmo 

procedimento utilizado para a barita e aplicado para a celestita. A Figura 34 demonstra o 

comparativo dos índices de produtividade relativos ao modelo (IPR) versus a massa 

precipitada acumulada (ΣMPACC-SrSO4) da celestita, nos poços avaliados. De acordo com o 

IPR médio, as 2 (duas) toneladas iniciais de massa precipitada acumulada de celestita, 

significam uma redução de 51% do IP do poço produtor em comparação ao IP deste poço sem 

dano, em decorrência da incrustação por este sal. 

 

 

Figura 34 - Comparativo entre os índices de produtividade relativos versus a massa precipitada acumulada de 

sulfato de estrôncio 
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A equação que representa o comportamento da curva de IPR médio, demonstrada na 

Figura 34, é a correlação obtida entre o índice de produtividade relativo ao modelo (IPR) 

versus a massa precipitada acumulada do sulfato de estrôncio (ΣMPACC-SrSO4), nos poços 

avaliados, descrita na Figura 35. De acordo com esta figura, a primeira tonelada de massa 

precipitada acumulada representa uma redução de 31% no IP do poço produtor, em 

comparação ao IP deste poço sem dano (IP inicial do poço).  
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Figura 35 – Curva de tendência do índice de produtividade relativo versus a massa precipitada acumulada de 

sulfato de estrôncio nos poços avaliados 
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4.5.3. Sulfatos de bário e estrôncio (conjuntamente) 

 

O procedimento adotado para a determinação desta correlação é o mesmo 

procedimento utilizado e aplicado para a co-precipitação dos sais inorgânicos de barita e 

celestita. A Figura 36, apresenta um comparativo dos índices de produtividade normalizados 

relativos ao modelo (IPR) dos poços avaliados versus as massas precipitadas acumuladas da 

barita e celestita ΣMPACC-BaSO4 e SrSO4). As 2 (duas) toneladas iniciais de massa 

precipitada acumulada reduzem em média, 35% do IP do poço produtor em comparação ao IP 

deste poço sem dano. 

A equação que representa o comportamento da curva de IPR médio é a correlação 

obtida entre o índice de produtividade relativo ao modelo (IPR) versus a massa precipitada 

acumulada dos sulfatos de bário e estrôncio (ΣMPACC-BaSO4 e SrSO4), nos poços avaliados. 

Esta correlação é descrita na Figura 37 da qual se deduz que a primeira tonelada de massa 

precipitada acumulada representa uma redução de 20% no IP do poço produtor, em 

comparação ao IP deste poço sem dano (IP inicial do poço). 
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Figura 36 - Índice de produtividade relativo versus a massa precipitada acumulada dos sulfatos de bário e 

estrôncio, co-precipitados 
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Pode-se observar, no entanto, que a perda do IPR na co-precipitação dos sulfatos de 

bário e estrôncio é menor do que a perda sofrida pelo IPR na precipitação destes sais 

individualmente. Isto se deve ao fato que, na co-precipitação, a saturação do sulfato de bário 

presente na salmoura é menor (devido à presença do sulfato de estrôncio na salmoura) do que 

na precipitação individual deste sal, nas mesmas condições termodinâmicas. 

Como demonstrado nas figuras 33 e 35, para uma mesma quantidade de massa 

precipitada, a redução do IPR é mais acentuada com a precipitação individual do sulfato de 

bário. 

Além das condições termodinâmicas (condições de equilíbrio), há outros fatores que 

afetam a formação de incrustação, como por exemplo, a taxa de deposição do sal e o tempo de 

residência deste no meio avaliado.     
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Figura 37 - Índice de produtividade relativo versus a massa precipitada acumulada dos sulfatos de bário e 

estrôncio, co-precipitados – Curva de tendência 
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4.6. Validação dos resultados para os poços avaliados 

 

 

Para a validação das correlações apresentadas utilizam-se dados de um poço X. A 

Tabela 16 mostra nas quatro primeiras colunas, dados de produção do poço obtidos por 

amostragem (data, tempo absoluto, percentual de água do mar produzida e índice de 

produtividade do poço produtor). Nas quatro colunas da direita, os valores calculados de 

acordo com o modelo proposto são descritos. O erro é inferior a 10%, validando, portanto as 

correlações apresentadas. 
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Tabela 16 - Histórico de produção de um poço X. 

 

 

 

Considerando-se ainda que as concentrações do cátion de bário (Ba
2+

) nas águas de 

injeção e formação são, respectivamente, 0 e 46 ppm, assim como as concentrações do cátion 

de estrôncio (Sr
2+

) nas águas de injeção e formação são, respectivamente, 10 e 198 ppm e que 

todo o ânion de sulfato (SO4)
2-

 só reage com os cátions de bário e estrôncio {(SO4)
2-

 = Σ(Ba
2+

 

+ Sr
2+

)}, outro método de validação das correlações obtidas neste estudo é apresentado a 

seguir. Na Figura 38, calcula-se a diferença existente entre a produção dos íons de bário sem 

precipitação e os íons efetivamente produzidos. A diferença representa aqueles íons (cátions) 

de bário que reagiram e, de acordo com uma de nossas hipóteses simplificadoras, 

precipitaram dentro do raio de investigação (ri = 2 x rw) deste estudo. 

 

 

Figura 38 - Produção dos íons bário com e sem precipitação nos poços avaliados 

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B
a2+

(p
pm

)

AM (%)

Sem precipitação Com precipitação

Produção dos íons bário x Água do mar produzida

- Poços avaliados

 



109 

 

 

A Figura 39 apresenta o histórico de produção dos íons estrôncio, utilizando o mesmo 

procedimento adotado para os íons bário, demonstrado na figura anterior.  

 

 

Figura 39 - Produção dos íons estrôncio com e sem precipitação nos poços avaliados 
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Efetuando balanço de massa e convertendo as concentrações instantâneas de sulfatos 

(igual ao somatório das concentrações instantâneas de Ba
2+

 + Sr
2+

) que não foram produzidas, 

em massa precipitada acumulada de sulfatos de bário (BaSO4) e estrôncio (SrSO4), pode-se 

comparar os valores calculados com os valores obtidos pelo simulador numérico, conforme 

descrito na Figura 40.  

O gráfico apresentado na Figura 35 relaciona as massas precipitadas acumuladas de 

barita e celestita utilizando as correlações desenvolvidas através do simulador numérico 

utilizado neste estudo (ΣMPACC-S), denominado Inorscale
TM

,  com o método de validação 

acima descrito (ΣMPACC-C). Ou seja, a relação entre a massa precipitada acumulada obtida 

através de dados fornecidos pelo simulador numérico (ΣMPACC-S, em t) versus a massa 

precipitada acumulada e calculada (ΣMPACC-C, em t) pelo método de validação proposto. 
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Figura 40 – Massa precipitada acumulada obtida no simulador versus massa precipitada acumulada calculada 
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De acordo com o resultado obtido e demonstrado na figura acima, pode-se afirmar que 

o simulador numérico empregado (Inorscale
TM

) neste estudo encontra-se devidamente 

ajustado com os resultados reais do campo avaliado. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

A massa precipitada, de um determinado sal inorgânico, resultante do simulador 

numérico pode ser utilizada não só para identificar a incompatibilidade entre as águas (injeção 

e formação), mas como combiná-las a fim de minimizar os problemas de incrustação. 

 

Utilizando-se a metodologia empregada nesta dissertação, é possível prever um novo 

IP, após tratamento para remoção da incrustação. 

 

Para uma mesma concentração de sal inorgânico precipitado, a barita (BaSO4) 

representa um dano maior à produção, que os demais sais avaliados neste estudo. 

 

Baseando-se nos resultados da simulação termodinâmica, o potencial de deposição dos 

sulfatos de bário e estrôncio nos poços avaliados deve ser considerado de leve a moderado. 

 

Nos poços avaliados, as condições termodinâmicas mais favoráveis à precipitação de 

sulfato de bário (BaSO4), identificadas através do índice de saturação (IS) correspondente, se 

apresentaram de 30 a 60% de água do mar produzida. 

  

Para um mesmo nível de tendência de incrustação, a concentração da massa 

precipitada do sulfato de bário (BaSO4) é de, aproximadamente, 5% das massas precipitadas 

de celestita (SrSO4), calcita (CaCO3) e gipsita (CaSO4.2H2O). 

 

Em relação ao sulfato de estrôncio (SrSO4), as condições termodinâmicas mais 

favoráveis se apresentaram de 40 a 80% de água do mar produzida, o que é compreensível 

pelo fato de se tratar de um sal com maior solubilidade. 

 

Observa-se um impacto de, no mínimo, 20% de redução do índice de produtividade 

(IP) do poço na primeira tonelada de massa precipitada dos sais de barita e/ou celestita. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Devido às limitações do simulador numérico utilizado neste estudo (Inorscale
TM

), 

como as faixas de temperatura (20º a 125ºC), pH (5,5 a 8,5), salinidade menor que 200.000 

ppm, não considerar o comportamento do CO2 e a pressão total do sistema, recomendamos a 

realização de ensaios laboratoriais para dar suporte ao simulador numérico, visando 

caracterizar melhor o fenômeno de precipitação dos sais inorgânicos, pois a simples obtenção 

destes parâmetros não é uma condição suficiente para se obter uma boa previsão do potencial 

de incrustação. Comparações sempre devem ser feitas com parâmetros de reservatórios de 

comportamentos conhecidos, nas mesmas condições de pressão e temperatura, para que se 

possam efetuar ajustes nas previsões. 

 

O bom monitoramento dos fluidos produzidos pelo poço é fundamental para um 

gerenciamento adequado, baseando-se em análise de risco e avaliação econômica, da água 

produzida. 

 

O procedimento e a metodologia de amostragem utilizados para a análise da água 

produzida (injeção e formação) devem ser fidedignos e capazes de gerar resultados precisos.  

Com este propósito, recomenda-se a padronização de procedimentos de amostragem, 

equipamentos de laboratório específicos para o campo e treinamento de pessoal para efetuar 

análise e preparação da amostra.     

 

Ampliar a investigação da influência da força iônica e da temperatura sobre os 

parâmetros utilizados na avaliação do fenômeno de incrustação; 

 

Incluir o efeito da variação da razão óleo-água, da mobilidade, CO2 e H2S, no 

simulador numérico. 

 

O bom monitoramento dos fluidos produzidos pelo poço é fundamental para um 

gerenciamento adequado, baseando-se em análise de risco e avaliação econômica, da água 

produzida.  
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8. APÊNDICE 

 

 

Para campos de águas profundas e com mecanismo de produção “Gás em Solução” é 

necessário o suprimento energético durante seu desenvolvimento através da injeção de água 

do mar. A injeção de água do mar, como mecanismo de recuperação secundária, além de 

manter a pressão do reservatório, tem por finalidade aumentar o fator de recuperação final 

deslocando o óleo em direção aos poços produtores.  

 

A água de injeção não deve prejudicar a injetividade dos poços e alterar as 

características do reservatório, devendo ser livre de partículas suspensas de material orgânico, 

oxigênio e gases ácidos (CO2 e H2S). Finos inorgânicos na água injetada podem formar um 

reboco e tamponar os poços injetores. Organismos vivos como bactérias podem crescer no 

reservatório, formando um corpo gelatinoso e piorando a injetividade. Back flow (produção 

em poço injetor) e acidificação são os tipos mais usuais de tratamento quando este problema 

ocorre.  

As bactérias, que são introduzidas no reservatório pela água de injeção, podem crescer 

e viajar através da formação metabolizando o óleo e a água da formação. O uso de biocidas 

para eliminar microorganismos na água de injeção é prática comum na indústria de petróleo. 

Oxigênio e gases ácidos na água de injeção causam corrosão nos equipamentos de superfície e 

poços, devendo ser eliminados. O material de corrosão transportado na água de injeção, pode 

obstruir os canhoneados. No momento em que a água injetada entra no reservatório, surgem 

outros problemas, tais como: incompatibilidade da água de injeção com a rocha reservatório e 

com a água da formação, variação de pressão e temperatura no reservatório / poço / 

equipamentos. A rocha reservatório pode conter argila dispersa nos poros, finamente 

interlaminadas ou ainda em finas camadas. As argilas estão em equilíbrio com a água de 

formação e qualquer mudança de força iônica, induz no rearranjo das partículas de argila.  

 

Se a água injetada tiver maior salinidade que a água da formação, existe um colapso da 

estrutura de argila e fragmentos de argila são liberados, sendo levados pela água injetada e 

tamponando as regiões de maior permeabilidade, diminuindo desta forma a heterogeneidade 

do reservatório e aumentando o varrido. Quando a salinidade da água de injeção é menor que 

a da água de formação ocorre um inchamento da estrutura argilosa causando redução da 
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permeabilidade, aumentando a heterogeneidade da rocha piorando desta forma a recuperação 

de óleo.  

A água injetada também pode dissolver alguns minerais da rocha alterando sua 

composição e conseqüentemente afetando a compatibilidade com a água da formação 

(BERTERO, 1986). A temperatura da água injetada na cabeça do poço é geralmente mais 

baixa que a temperatura do reservatório. Ao viajar dentro do poço ocorre um aumento da 

pressão e temperatura da água. A simulação numérica mostra ocorrência de duas frentes 

podem ser separadas dentro do reservatório: Frente térmica e frente de mistura das águas, na 

qual viajam em diferentes velocidades, a frente térmica viaja atrás da frente de mistura. 

 

Na frente da zona de mistura existe apenas óleo e água de formação nos poros da 

rocha. Atrás da zona de mistura temos óleo residual e água injetada em equilíbrio na 

temperatura e pressão. Na zona de mistura a precipitação de sais insolúveis pode ocorrer 

devido à interação, em dada pressão e temperatura, das espécies químicas contidas na água de 

injeção com espécies químicas contidas na água de formação. Como a água isenta de 

precipitados viaja na frente de avanço (precipitado imóvel) ocorre nova mistura com a água 

de formação, numa pressão diferente, e a precipitação pode ocorrer novamente. Este ciclo se 

repete até a água isenta de precipitados atinja o poço produtor.  

 

No poço produtor, a pressão e temperatura diminuem ao longo da coluna até a 

superfície, mudando as condições termodinâmicas de precipitação nos equipamentos de 

produção (BERTERO, 1986). A incompatibilidade entre a água injetada e a água da formação 

é um dos maiores desafios na atualidade graças a necessidade premente de se manter o nível 

de produção de óleo como também pelas dificuldades operacionais e técnicas enfrentadas 

(YUAN, 1991). 
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8.1 ILUSTRAÇÕES DE INCRUSTAÇÕES SALINAS INORGÂNICAS. 

 

 

Figura 41 – Incrustação por sulfato de bário (BaSO4) na coluna de produção. Fonte BOIM, 2003. 

 

 

 

Figura 42 – Incrustação por carbonato de cálcio (CaCO3) nas telas de gravel pack. Fonte: Arai, 2010. 

 


