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Resumo 

 

Este trabalho é um estudo acerca da eficácia da combinação dos tratamentos de 

estimulação ácida e scale squeeze, no combate ao aparecimento de incrustações em 

reservatórios de petróleo. Para tal, foi realizado um estudo de caso, com dados reais de uma 

campanha de estimulação e scale squeeze realizada por uma empresa no ano de 2014. A análise 

dos procedimentos adotados e dos resultados obtidos nos mostram que a estimulação ácida é 

altamente eficaz. Porém, seu desempenho pode ser rapidamente comprometido pelo retorno das 

incrustações. Além disso, é preciso estar atento ao tipo de incrustação no reservatório. 

Incrustações de carbonato de cálcio respondem bem ao tratamento com ácidos convencionais, 

já o sulfato de bário necessita de um outro químico, o dissolvedor, para que possa ser removido. 

Como consequência da retirada do dano, esse tratamento aumenta o índice de produtividade 

dos poços, retornando-os à uma vazão superior ou mesmo restituindo completamente sua 

capacidade produtiva. O scale squeeze é um tratamento que busca estender a vida da 

estimulação ácida, protegendo o poço da precipitação de novos compostos incrustantes. Neste 

trabalho, vê-se que o resultado do scale squeeze é mais discreto, quando comparado à 

estimulação ácida, pois seus benefícios não se traduzem simplesmente em aumento da 

produtividade, e sim, na manutenção do nível produtivo dos poços ao longo do tempo.  

 

Palavras-chave: estimulação, incrustação, squeemulation, scale squeeze 
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Abstract 

 

This paper is a study about the combined efficiency of the acid stimulation and scale 

squeeze treatments against inorganic scaling in oil reservoirs. It was done a case study, using 

real data from a campaign held by a big oil company in 2014. The analysis of the procedures 

adopted and the obtained results show us that the acid stimulation is highly effective. However, 

its performance can be rapidly impaired by scale deposition. Furthermore, it is importante to 

know the type of scale presente in the reservoir. Calcium carbonate scales can be completely 

removed by treatment with conventional acids, but to remove barium sulfate scales, another 

chemical needs to be used, the dissolver. As a consequence of the impairement removal, this 

treatment increases well productivity, returning it to higher oil rates or even restoring its full 

productive capacity. The scale squeeze is a treatment whose objective is to extend the life of 

the acid stimulation, protecting the well from the precipitation of new scaling materials. In this 

paper, its possible to see that the result of the scale squeeze is more discreet when compared to 

acid stimulation, because its benefits cannot be seen as productivity increase, but in the 

mainteinance of the production rates over time. 

 

Keywords: stimulation, scale, scale squeeze, squeemulation  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A exploração e a produção de petróleo são atividades que demandam altos aportes 

financeiros, mas que, ao mesmo tempo, proporcionam retornos muito altos. Devido à 

complexidade do empreendimento, esses retornos demoram a acontecer e por isso, as empresas 

operadoras do setor devem planejar com extrema cautela os projetos que serão postos em 

prática, de modo a garantir o maior retorno possível dos investimentos. 

Em 2014, os preços do barril de petróleo caíram de 110 dólares para valores próximos 

a 60 dólares por barril. Essa queda, gerada principalmente pelo aumento da produção dos 

reservatórios não convencionais da América do Norte e agravada pela recusa da OPEP em 

reduzir sua produção, levou as empresas do setor a reduzirem os investimentos no setor 

exploratório e intensificar o desenvolvimento de tecnologias para tornar mais barata a produção 

e assim, elevar sua competitividade no mercado. A queda do barril prejudicou principalmente 

os países nos quais a  economia está muito atrelada à exportação de óleo, como a Venezuela, e 

as empresas petrolíferas, que produzem com maiores custos de operação, como por exemplo 

aquelas que tem suas atividades concentradas em águas profundas e ultra profundas. 

Com a redução do preço do barril, a redução dos custos de produção se tornou, mais 

ainda, um fator chave na sustentação do planejamento econômico das empresas do setor. 

Dependendo das condições de operação de um poço, este pode demandar mais ou menos 

intervenções. Para que sejam realizadas, a produção precisa ser interrompida, o que por si só já 

ocasiona prejuízos financeiros para a empresa. Além disso, os gastos com intervenções 

frequentes aumentam o custo de produção daquela jazida. 

A grande maioria dos reservatórios  produz com o auxílio dos mecanismos de injeção 

de água e é inevitável que, em algum momento, essa frente de água atinja o poço produtor, 

ocasionando o fenômeno conhecido como “breakthrough”. Nesse instante, o poço estará mais 

susceptível à ocorrência de incrustação. Essa incrustação é basicamente a precipitação de 

sólidos causada pela incompatibilidade química entre a água da formação e a água do mar 

injetada. Esse dano ao reservatório acontece ainda mais frequentemente quando o sistema de 

injeção de água do mar da plataforma não conta com as unidades de remoção de sulfato.  

A incrustação se forma em locais de maior instabilidade como ao redor do poço, no 

choke e nos equipamentos de produção. A queda de pressão abrupta que ocorre nesses locais, 

gera um desequilíbrio químico que favorece a formação e precipitação dos compostos 

incrustantes. Ao redor do poço, as partículas se depositam nos poros da formação, reduzindo 



12 

 

tanto o espaço poroso quanto as conexões entre eles, diminuindo a permeabilidade e 

dificultando o fluxo na borda do poço. Essa redução de permeabilidade progride gradualmente, 

mais ou menos rapidamente dependendo da quantidade de água produzida pelo poço, e causa a 

diminuição da vazão de produção total, podendo até ocasionar o fechamento do poço, caso 

medidas mitigadoras não sejam tomadas. 

O tratamento utilizado para a retirada de incrustações é a estimulação ácida, que dissolve 

os cristais, desobstruindo os poros e permitindo a retomada do fluxo. Porém, a estimulação 

ácida é um tratamento pontual e que dependendo das condições de operação do poço, tem seu 

efeito reduzido pelo rápido retorno da incrustação. Em poços que produzem muita água, em 

pouco tempo observa-se o retorno da incrustação, o que exige a execução de um novo 

tratamento.  

Poços com tendência a formação de incrustações são um grande desafio para as 

empresas. A redução da produção resulta em paradas frequentes na produção para realização 

de estimulação, que é um tratamento caro, que demanda grande quantidade de produtos 

químicos e que, nesse caso, não possui resultado duradouro. Além disso, em uma plataforma 

de petróleo o tempo é um recurso extremamente valioso, cada segundo em que um poço se 

encontra fechado para a realização de intervenções, é um segundo em que a empresa perde 

dinheiro por não estar produzindo óleo. 

Para contornar essa situação, foi desenvolvida uma técnica que, quando utilizada em 

conjunto com a estimulação, aumenta a longevidade desse tratamento. O Scale squeeze é uma 

tecnologia que tem como objetivo a proteção do poço contra a incrustação. Ele consiste 

basicamente na injeção de um inibidor de incrustação que é adsorvido na rocha da formação e 

é gradativamente liberado, conforme se dá a produção. A presença do inibidor no fluido que 

está sendo produzido, impede o crescimento de grãos dos compostos incrustantes e, 

consequentemente, a obstrução dos poros.  

No mundo, estima-se que existam apenas 59 unidades de produção que fazem uso da 

Unidade de Remoção de Sulfato (URS), sendo que 23 se encontram no Brasil, o que representa 

cerca de 40% do mercado mundial. Frente a esse cenário global de injeção de água sem o devido 

tratamento, fica evidente a exposição dos poços produtores à problemas que venham a surgir 

durante sua vida produtiva, como a incrustação ou produção excessiva de gás sulfídrico. A 

estimulação ácida e o scale squeeze acabam atuando como técnicas importantes das grandes 

companhias na manutenção de sua produção. 
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1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é o estudo da campanha de scale squeeze aliado à estimulação 

ácida, realizado por uma empresa, que por motivos de sigilo denominaremos  PetróleoUFF, 

utilizando dados reais que foram cedidos. O campo de pertencente à empresa está localizado na 

Bacia de Campos e suas características são descritas com mais detalhes no corpo do trabalho. 

A partir dos dados fornecidos pela empresa, é feita uma análise das etapas do tratamento e suas 

contribuições para os resultados finais. O poço denominado PV-1, é o foco principal deste 

trabalho por ser aquele que apresentou melhor resposta ao tratamento. São discutidas todas as 

causas desse resultado. 

                                                                                                                                   

1.2 ESTRUTURAÇÃO  

 

O presente trabalho está organizado em nove capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório que objetiva situar o leitor acerca do conteúdo do trabalho. O segundo capítulo 

apresenta as principais propriedades das rochas reservatórios, cuja compreensão é de grande 

importância para este trabalho. O capítulo 3, explica sobre a produção do petróleo, desde seus 

mecanismos de produção até a avaliação da produtividade de um poço e os fatores que podem 

prejudicá-la. No capítulo 4, estão descritos os métodos mais utilizados na estimulação de poços, 

dentre eles a estimulação ácida, que está em evidência neste trabalho.  O capítulo 5 trata das 

incrustações e das formas de combatê-las. No capítulo 6 é feito o estudo do caso real e no 

capítulo 7 a discussão de resultados. A conclusão do trabalho encontra-se no capítulo 8 e as 

referências bibliográficas no capítulo 9. 
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2 OS RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO  

 

O petróleo tem sua origem na decomposição de matéria orgânica, que foi depositada 

junto com sedimentos. Essa matéria orgânica pode ser de diferentes origens sendo, 

microrganismos e algas marinhas as mais comuns. Para que a geração do petróleo seja possível, 

essa matéria orgânica deve passar por processo de decomposição anaeróbico, ou seja, sem 

sofrer processo de oxidação.  Para tal, faz-se necessária a existência de um ambiente sedimentar 

de baixa permeabilidade, que iniba a circulação de água em seu interior. A interação entre esses 

fatores – matéria orgânica, sedimentos e condições termoquímicas favoráveis – é fundamental 

para o início das reações que levam à formação do petróleo. A rocha onde ocorrem as reações 

que resultam na formação de petróleo é denominada rocha geradora, e geralmente são rochas 

formadas por sedimentos de argila, como os folhelhos, pois possuem baixíssima granulometria 

e permeabilidade (Thomas, 2001). 

Após sua geração, o petróleo migra para regiões de mais baixa pressão. Essa migração 

ocorre devido a expulsão do petróleo das rochas geradoras, seja causado pela compactação ou 

pelo microfraturamento dessas rochas, o que explica o fluxo em baixíssimas permeabilidades.  

Ao migrar de sua “rocha mãe”, o petróleo se dirige a zonas de menor pressão até 

encontrar uma camada sedimentar de baixa permeabilidade, que impede seu avanço. Portanto, 

o petróleo fica acumulado nas rochas que se encontram abaixo dessas camadas selantes, as 

chamadas rochas-reservatório. Essas rochas podem ter qualquer origem ou natureza, desde que 

tenham espaços vazios (porosidade) e interconexão entre esses espaços (permeabilidade). As 

rochas-reservatório podem então ser constituídas de arenitos, calcários e todas as rochas 

sedimentares essencialmente dotadas de porosidade intergranular e que sejam permeáveis. 

Folhelhos e alguns carbonatos, normalmente porosos, mas impermeáveis, podem vir a 

constituir reservatórios se naturalmente ou artificialmente fraturados. A figura 1 esquematiza 

um típico reservatório e as diferentes rochas mencionadas. 
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Figura 1: Representação de um reservatório  

(Terra Online, 2010) 

 

 

 

2.1 PROPRIEDADES DAS ROCHAS RESERVATÓRIO E SEUS FLUIDOS 

 

2.1.1 Porosidade 

 

A porosidade é uma das mais importantes propriedades das rochas porque é a 

responsável por “indicar” a capacidade de armazenamento de fluidos. Ela é definida como a 

relação entre o volume de vazios (poros) de uma rocha e seu volume total (Rosa et al., 2006).  

Matematicamente, podemos expressar esta definição como: 

 

 
∅ =

𝑉𝑝

𝑉𝑡
 

(1) 

   

Onde ∅ é a porosidade expressa percentualmente, 𝑉𝑝 é o volume poroso e, finalmente, 

𝑉𝑡 é o volume total da rocha. 
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A porosidade ainda é dividida em duas categorias muito importantes, a porosidade 

absoluta e a efetiva. A porosidade absoluta se refere a porosidade total da formação, 

representada pela equação (1). A porosidade efetiva, por sua vez, é a porosidade de grande 

interesse para a engenharia de petróleo. Segundo Rosa, é a porosidade que desejamos 

quantificar por representar o volume de fluidos que podem ser deslocados do meio poroso. 

 

2.1.2 Permeabilidade 

 

De acordo com Henry Darcy, a permeabilidade absoluta se refere a capacidade da rocha 

em transportar fluidos por sua matriz. A permeabilidade é usualmente expressa em Darcy ou 

mili darcy na indústria do petróleo, embora essa não seja uma unidade do Sistema Internacional 

de Medidas (m2). A permeabilidade é usualmente definida como a letra 𝑘. 

Em 1856, Darcy propôs a seguinte lei que descreve a permeabilidade absoluta para um 

sistema linear: 

 

 
𝑘 =  

𝑞𝜇𝐿

𝐴∆𝑃
 

(2) 

 

Sabendo que: 

𝑘 = permeabilidade absoluta do meio poroso [Darcy] 

q = vazão do fluido [cm3/s] 

𝜇 = viscosidade do fluido [cp] 

L = comprimento do meio poroso [cm] 

ΔP = diferencial de pressão [atm] 

 

A permeabilidade efetiva e a relativa são também termos muito utilizados na indústria. 

A permeabilidade efetiva refere-se à capacidade da rocha em permitir o escoamento de um 

determinado fluido em meio a outros também presentes. Em outras palavras, seria uma forma 

de quantificar a “facilidade” da formação ao permitir a produção de um certo fluido. 

A equação (3) representa o cálculo da permeabilidade efetiva para o óleo em um 

reservatório contendo tanto o óleo como água e gás. 
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𝑘o =  

𝑞o𝜇o𝐿

𝐴∆𝑃
 

(3) 

 

As variáveis são as mesmas mencionadas anteriormente na equação (2), com a diferença 

que agora estamos considerando apenas a vazão e viscosidade referente ao óleo. Vale ressaltar 

que podemos encontrar as permeabilidades efetivas do gás e da água de maneira similar, 

realizando os ajustes necessários como ilustrado. 

Por fim, a permeabilidade relativa refere-se à razão entre a permeabilidade efetiva de 

um fluido e a permeabilidade absoluta da formação, expressa na equação (4): 

 

 

 

 

𝑘ro =
𝑘o

𝑘
 

(4) 

 

2.1.3 Viscosidade 

 

A Mecânica dos Fluidos define a viscosidade como sendo a propriedade física que 

caracteriza a resistência dos fluidos ao escoamento, a uma dada temperatura. 

Segundo Rosa (2006), para soluções ideais, a viscosidade de uma mistura líquida pode 

ser estimada pela seguinte expressão: 

 

 

𝜇 =  ∑ 𝑥i𝜇i

𝑛

𝑖=1

 

(5) 

   

Onde 𝑥i e 𝜇i são a fração molar e a viscosidade do componente i, respectivamente. 

Existem uma série de correlações que nos permitem calcular a viscosidade de misturas 

líquidas em diferentes situações, como por exemplo no óleo morto ou nas condições de 

reservatório. Uma dessas correlações é a de Chew & Connaly (1959), que permite o cálculo da 

viscosidade de um óleo saturado, nas condições de pressão e de temperatura do reservatório, 

em função da razão de solubilidade e da viscosidade do óleo morto (sem gás) submetido à 

temperatura do reservatório e à pressão atmosférica.  
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2.1.4 Molhabilidade e Razão de Mobilidade 

 

A mobilidade de um fluido (λ) é definida na engenharia de reservatórios como a relação 

entre a permeabilidade efetiva a esse fluido e a sua viscosidade, nas condições de reservatório. 

Caso três fluidos (óleo, água e gás) estejam escoando no meio poroso, as mobilidades 

serão descritas como: 

 
λo =  

𝑘o

𝜇o
 

 

(6) 

 
λw =  

𝑘w

𝜇w
 

 

(7) 

 
λg =  

𝑘g

𝜇g
 

 

(8) 

Sendo as fórmulas aplicadas respectivamente para os casos de óleo, água e gás. 

A razão de mobilidade (M) é a relação entre a mobilidade do fluido deslocante atrás da 

frente de avanço do mesmo e a mobilidade do fluido deslocado no banco deste fluido (Rosa et 

al, 2006). Para visualização prática da definição, em uma situação onde a água é o fluido 

injetado para aumentar a produção de óleo, a razão de mobilidade se apresenta da seguinte 

forma: 

 
𝑀 =  

λw

λo
=

𝑘w𝜇o

𝑘o𝜇w
 

(9) 

 

O conceito apresentado acima pode ser visualizado no método de recuperação terciário 

de injeção de água com polímeros. Esse método tem uma aplicação muito importante por 

permitir que os polímeros aumentem a viscosidade da água injetada, proporcionando uma queda 

na razão de mobilidade. Essa queda pode ser traduzida em uma melhor eficiência de varrido do 

óleo do reservatório, uma vez que a água apresenta maior resistência ao escoamento devido ao 

incremento da viscosidade. Além do polímero, ocorre a injeção conjunta de surfactantes, que 

atuam reduzindo a tensão interfacial entre o óleo e água, além de possibilitar a inversão da 

molhabilidade das rochas, tendo como consequência a redução da permeabilidade relativa do 

fluido injetado (Rosa et al, 2006). Essas vantagens proporcionadas pela injeção de polímeros 

com surfactantes (aumento da viscosidade da água e queda de sua permeabilidade relativa), 
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além de melhorar o “varrido” (“sweep”) do reservatório, como mencionado anteriormente, 

também dificultam a formação de canais pelo fluido injetado. A explicação apresentada pode 

ser visualizada na figura 2, divulgada pelo CEPETRO (Centro de Estudo de Petróleo – 

UNICAMP). Além disso, o ideal é que a razão de mobilidade fique próximo de 1, ou seja, que 

os fluidos deslocantes e deslocados tenham mobilidades próximas. Desta forma, evita-se tanto 

a formação de canais (M > 1), como perda de injetividade (M < 1). 

 

 

Figura 2: Comparação da eficiência de varrido entre injeção de água pura e com polímeros  

(CEPETRO, UNICAMP). 

 

2.1.5 Pressão de Poro e Pressão de Fratura 

 

A pressão de poro se refere à pressão que os fluidos exercem nos poros do reservatório. 

À medida que a profundidade cresce, espera-se que a pressão dos fluidos contidos em rochas 

produtoras cresça em conjunto, devido ao aumento da carga litostática e hidrostática local. 

A pressão de fratura, por sua vez, representa a pressão máxima que a rocha poderia 

resistir à esforços, iniciando a ruptura de sua estrutura em valores mais elevados que o definido 

(GADIYAR, 2004). 

A figura 3 representa uma Janela Operacional, gráfico que caracteriza o comportamento 

das curvas de pressão de poro e fratura com o aumento da profundidade. Como mencionado 

anteriormente, observa-se o aumento das pressões à medida que estamos em profundidades 
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maiores. Esse tipo de informação também nos permite identificar os locais adequados para 

instalação de revestimentos, protegendo formações superiores de um fluido de perfuração mais 

denso. 

 

 

Figura 3: Janela Operacional representada como profundidade x densidade da lama (libras/gal) 

(IkonSience, 2011) 
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3 A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

 

3.1 MECANISMOS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

 

Os fluidos contidos nos reservatórios precisam de uma determinada quantidade de 

energia para que possam ser produzidos. Essa energia é definida na indústria como energia 

natural ou primária dos reservatórios e sua forma mais perceptível de manifestação é através da 

pressão do reservatório. 

De modo geral, a produção de fluidos em um reservatório ocorre por meio de dois 

efeitos: a descompressão, causando a expansão dos fluidos produzidos e a contração do volume 

poroso, conforme é definido por Rosa et al (2006), e por meio da ocupação do espaço 

previamente ocupado por um fluido por um outro. Existem três mecanismos principais: 

mecanismo de gás em solução, mecanismo de capa de gás e o mecanismo de influxo de água. 

Os dois primeiros são comportamentos exclusivos de reservatórios de óleo, enquanto esse 

último pode estar presente também em reservatórios de gás. Existem ainda outros dois métodos, 

o de segregação gravitacional e o combinado, mas neste tópico só os principais serão abordados. 

Esses mecanismos são discutidos neste trabalho para entendermos a mecânica de 

produção de reservatórios e analisar a importância da injeção de água sobre o fator de 

recuperação do campo. A injeção de água, conhecida também na literatura estrangeira como 

“waterflooding” é um dos principais métodos de recuperação utilizados atualmente e ao mesmo 

tempo um dos principais mecanismos causadores de incrustações nos reservatórios, problema 

esse que motiva os tratamentos que serão abordados nesse trabalho.  

 

3.1.1 Mecanismo de gás em solução 

 

Quando o reservatório se encontra preenchido apenas por óleo e a produção é iniciada 

(figura 4), a queda de pressão no interior da rocha ocorre de maneira mais rápida devido à baixa 

compressibilidade do óleo (Rosa et al, 2006). Conforme a redução de pressão prossegue, o 

volume de óleo expande em conjunto com a redução do volume poroso, o que impulsiona ainda 

mais a produção do fluido. 
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Figura 4: Mecanismo de gás em solução acima da pressão de bolha   

(Rosa et al, 2006) 

 

A figura 5 ilustra o fenômeno de expansão do óleo até a pressão de bolha, que embora 

seja pouco compressível, tem seu volume aumentado até um valor máximo que ocorre 

exatamente na pressão de saturação. Atingida a pressão de bolha, inicia-se a fase do reservatório 

em que estão presentes duas fases no meio poroso, o óleo e o gás, como pode ser visto na figura 

6. 

 

Figura 5: Comportamento do fator volume formação do óleo 

 

A pressão de bolha representa o momento quando o gás dissolvido no óleo é liberado 

em decorrência de sucessivas quedas de pressão, deslocando-se na formação em uma fase 

contínua gasosa. O gás liberado, por ser altamente compressível, responde às quedas de pressão 

com grandes expansões, o que incrementa o deslocamento do óleo, impulsionando sua 
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produção. Embora esse comportamento do gás seja benéfico, Rosa (2006, p. 316) afirma que 

por estar fluindo junto com o óleo no meio poroso, o gás acaba sendo produzido, levando 

consigo a energia do reservatório e acarretando futuramente em um declínio antecipado da 

produção. Essa perda de energia ocorre sobretudo pelo deslocamento preferencial do gás no 

meio poroso, devido sua maior mobilidade.  

 

Figura 6: Mecanismo de gás em solução abaixo da pressão de bolha (Rosa et al, 2006) 

 

 

Outra peculiaridade desse mecanismo são as elevadas RGO (razão gás/óleo) obtidas, 

que pelo mesmo motivo do gás escoar preferencialmente. O fator de recuperação desse 

mecanismo é tipicamente inferior a 20%. 

Com relação à injeção de água, esse é o mecanismo que necessita das maiores vazões 

de injeção devido a queda de pressão mais acentuada e consequentemente pela maior 

dependência de água, a exposição à incrustação é mais elevada. 

 

3.1.2 Mecanismo de capa de gás 

 

Diferentemente do mecanismo anterior, na capa de gás as frações mais leves 

vaporizadas são acumuladas nas regiões superiores do reservatório, permitindo que a produção 

ocorra nas regiões portadoras de óleo. Esse fato permite que o mecanismo de capa de gás atue 

de forma distinta do mecanismo anterior, porque no comportamento atual, o gás responsável 

pela manutenção da pressão do reservatório poderá ser preservado, caso se faça um esforço para 

evitar a produção do mesmo. A figura 7 ilustra o típico exemplo de um reservatório sendo 

produzido pelo mecanismo de capa de gás. 
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Figura 7:Mecanismo de produção de capa de gás (Rosa et al, 2006) 

 

O tamanho da capa de gás é um fator essencial na manutenção da pressão do 

reservatório. Quanto maior for o volume de gás presente nessa região, maior será a influência 

da expansão do gás na manutenção de elevados níveis de pressão (Rosa et al, 2006). O fator de 

recuperação desse mecanismo varia entre 20 e 30% e exige menores vazões de água por ter um 

controle de pressão mais eficiente que o mecanismo anterior, caso se opte por este mecanismo 

de recuperação suplementar. 

 

3.1.3 Mecanismo de influxo de água 

 

A ocorrência desse mecanismo está atrelada à existência de uma camada abaixo do 

reservatório de hidrocarbonetos contendo grandes volumes de água (figura 8). O mecanismo 

funciona da seguinte maneira: a queda de pressão no reservatório causada pela produção do 

óleo é propagada até o aquífero proporcionando uma expansão da água juntamente com redução 

de seu volume poroso (Rosa et al, 2006). O efeito dessa expansão é a invasão do reservatório 

por água, auxiliando no deslocamento do óleo em direção ao poço produtor. 

 

 

Figura 8: Mecanismo de influxo de água (Rosa et al, 2006) 
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Vale ressaltar, que o bom funcionamento desse método exige grandes volumes de água 

no aquífero abaixo do reservatório, como mencionado anteriormente, já que somente nessas 

condições a expansão da água causaria o efeito desejado, por sabermos que a água em geral 

apresenta baixa compressibilidade. 

Esse é o mecanismo que proporciona os maiores fatores de recuperação, cerca de 30 a 

40%, porque ele permite a manutenção da pressão do reservatório em níveis muito mais estáveis 

que os outros dois mencionados anteriormente. Além disso, esse é o método que exige a injeção 

das menores vazões de água e fornece o menor RGO. Quanto ao risco de incrustação, essa água, 

por ser natural da formação (aquífero), não apresenta o sulfato necessário à reação com o fluido 

do reservatório. 

 

3.1.4 Injeção de Água 

 

A injeção de água é o método de recuperação secundário mais empregado na produção 

de óleo em todo o mundo. Sua extensa aplicação se justifica pelo seu baixo custo, fonte 

abundante e de sua elevada eficiência. A figura 9 descreve o ciclo do gerenciamento de água 

em um campo offshore. 

 

Figura 9: Ciclo do gerenciamento de água em um campo offshore (Souza et al, 2005). 
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No lado esquerdo da figura 9, é possível ver alguns fatores que impactam a injeção de 

água e do lado direito, os que afetam o poço produtor. Pode ser observado no lado referente ao 

poço produtor que um dos maiores problemas que afetam a produção é a incrustação.  

Souza et al (2005) afirma que um dos maiores desafios da Petrobras é o gerenciamento 

da injeção de água, já que boa parte de seus campos usufrui dessa tecnologia. No tópico 2.4 

será discutido de forma mais detalhada como as incrustações são formadas, mas relacionando 

com a injeção de água. E esse problema se torna muito recorrente quando a plataforma 

operadora do campo faz uso de injeção direto do fluido captado do mar, muitas vezes não 

tratando o que é injetado ou mesmo sendo feito de forma parcial. A água do mar captada é rica 

em sulfato (ânion SO4
2-), que em contato com cátions naturais do reservatório, como o bário ou 

estrôncio, podem reagir formando compostos inorgânicos insolúveis. 

A cada ano, esse problema vem atraindo cada vez mais a atenção de estudiosos e das 

empresas em como minimizar seu surgimento, bem como seus impactos. As plataformas mais 

novas dispõem de equipamentos de tratamento “topsides” que possibilitam a remoção desse 

sulfato, são as Unidades de Remoção de Sulfato (URS), mas outras plataformas mais antigas 

não dispõem desse equipamento e a incrustação torna-se um obstáculo recorrente à produção. 

Nesse último caso, a forma de lidar com esse problema depende da estratégia adotada pela 

operadora. Atuar na prevenção ou na remediação? 

A seguir, no tópico 2.3, discute-se sobre os métodos de estimulação de poços produtores 

e no 2.4 a incrustação volta a ser abordada, mas dessa vez de uma forma mais detalhada. 

 

3.2 PRODUTIVIDADE EM POÇOS DE PETRÓLEO 

 

A produção de petróleo exige altos investimentos. Desde a fase exploratória até a fase 

produtiva, todos os processos empregados necessitam de elevado aporte financeiro. Por esse 

motivo, faz-se necessária a maximização do retorno obtido com esta atividade, principalmente 

no cenário atual em que o preço do petróleo está em baixa.  Para conseguir essa maximização, 

deve-se garantir que os poços e reservatórios trabalhem no seu potencial máximo.  

Após a perfuração de um poço, inicia-se a etapa de testes de produção, onde as 

características estáticas (da rocha reservatório) e dinâmicas (dos fluidos) do reservatório serão 

determinadas com maior precisão. A partir dessas informações, os engenheiros responsáveis 

pelo projeto podem determinar de forma mais precisa os próximos passos do desenvolvimento 

do poço.  
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O teste de produção é realizado com a finalidade de determinar a produtividade do poço 

e as propriedades do reservatório (porosidade, permeabilidade, saturações) e dos fluidos 

contidos nele. Durante o teste, variam-se as vazões de produção para a observação do seu 

impacto na queda de pressão entre o fundo do poço e o reservatório. A produtividade, também 

chamada de Índice de Produtividade é a relação entre esses dos parâmetros, como na Eq. 10. 

 

𝐼𝑃 =  
𝑞

(�̅�𝑅 − 𝑃𝑤𝑓)
=  

𝑞

𝛥𝑃
                                                          (10) 

 

Onde: 

IP – índice de produtividade 

q – vazão de produção 

PR – pressão do reservatório 

Pwf – pressão no fundo do poço 

 

Portanto, se dois poços p1 e p2, produzem a uma mesma vazão, mas ΔP1 é menor que 

ΔP2, podemos afirmar que o poço 1 tem maior produtividade. 

A diferença de pressão existente entre o poço e o reservatório é causada principalmente 

pela resistência ao fluxo dos fluidos no interior do reservatório para o poço, influenciada 

diretamente pela porosidade e pela permeabilidade do reservatório e também pela obstrução 

gerada pelo fluxo radial para o poço, já que as mesmas quantidades de fluido devem se deslocar 

por áreas cada vez menores a medida que se aproximam do poço (Thomas, 1962). 

 

3.2.1 Danos à formação 

 

O dano à formação é um problema operacional e econômico indesejável que pode 

ocorrer durante várias etapas da exploração de petróleo, incluindo produção, perfuração, 

fraturamento hidráulico e operações de intervenção (workover). A avaliação, controle e 

remediação dos danos à formação estão entre os mais importantes problemas a serem 

solucionados para garantir máximo aproveitamento dos reservatórios de petróleo. Esse dano é 

causado por diversos processos, sejam eles químicos, físicos, biológicos, interações térmicas 

entre a formação e fluidos e deformação da formação por tensão ou cisalhamento. Os 

indicadores de dano à formação incluem diminuição da permeabilidade, skin e diminuição da 

performance do reservatório. 
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O skin é o dano localizado na região próxima ao poço e geralmente é gerado pelas 

atividades de perfuração e completação, diminuindo a permeabilidade, oferecendo maior 

resistência ao escoamento e por consequência, elevando o diferencial de pressão entre o 

reservatório e o poço (figura 10).   

 

 

Figura 10: Zona de permeabilidade alterada por skin. 

 

Na equação 11 podemos observar que o diferencial de pressão gerado pelo skin aumenta 

o diferencial total necessário ao fluxo. 

 

𝐼𝑃 =  
𝑞

(�̅�𝑅 − 𝑃𝑤𝑓) +  ∆𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛

                                                          (11) 

 

a) Os danos provenientes das atividades de perfuração têm sua origem em: 

- Invasão da formação por partículas sólidas do fluido de perfuração: as partículas penetram 

na formação e ocupam o espaço poroso no entorno do poço. 

- Invasão da formação pelo filtrado da lama de perfuração: pode gerar redução de 

permeabilidade na zona invadida devido a incompatibilidade entre o filtrado e a água conata 

presente na formação. Também pode causar o inchamento de argilas presentes na formação. 

 

b) Dentre os danos causados pela cimentação, lista-se: 
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- Incompatibilidade entre a formação e os fluidos espaçadores de cimento. 

- O cimento em si, quando penetra na formação, é prejudicial às argilas por seu alto pH e 

o filtrado, ao entrar em contato com a água da formação pode gerar precipitação de carbonato 

de cálcio. 

 

c) Os danos causados pelo canhoneio são: 

- Pelo impacto do canhoneio na formação, esta causa redução de permeabilidade nas 

paredes do canhoneado pois implica no esmagamento local da formação.  

- O influxo de fluidos do poço para a formação após o canhoneio também gera diminuição 

de permeabilidade, pois suas partículas formam uma película densa e impermeável nas paredes. 

 

Existem outros fatores que podem causar a diminuição do índice de produtividade. Com 

o passar do tempo, as atividades de produção, como a injeção de água, podem gerar 

incrustações, ou seja, a precipitação de partículas sólidas no interior do reservatório, que se 

depositam e obstruem as conexões entre os poros da rocha e dificultam a passagem dos fluidos. 

Portanto, o deslocamento de fluidos a uma mesma vazão demandará um maior diferencial de 

pressão, diminuindo o IP.  
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4 ESTIMULAÇÃO DE POÇOS 

 

Denomina-se estimulação, qualquer técnica de intervenção empregada em um poço com 

a finalidade de aumentarsua produtividade, sendo pelo aumento da área da comunicação entre 

o reservatório e o poço, criando canais de fluxo preferencial, sendo pelo tratamento da matriz 

rochosa (Economides, 2000). Desta forma, facilita-se o escoamento dos fluidos até o poço. 

As técnicas de estimulação podem ser definidas em três categorias, são elas: 

- Fraturamento Hidráulico 

- Tratamento Matricial (Estimulação ácida) 

- Fraturamento Ácido 

 

4.1 O FRATURAMENTO HIDRÁULICO 

 

Em seu estado natural, a maioria dos reservatórios de óleo e gás não produz com seu 

máximo desempenho, pois existem diversos fatores que podem impedi-lo de fazê-lo. A própria 

característica de fluxo que ocorre dentro de um reservatório, que é o fluxo radial, atrapalha o 

bom escoamento e causa um congestionamento dos fluidos na região próxima ao poço, pois 

conforme se aproxima mais do poço menor é a área que o fluido tem para escoar. Além disso, 

o material particulado presente nos fluidos de perfuração, e que entra e se deposita na formação 

durante a perfuração, pode causar a redução da permeabilidade na zona ao redor do poço. O 

canhoneio, que é a abertura de canais no poço, com uso de explosivos, para permitir a 

comunicação do poço com o reservatório, também pode gerar perda de permeabilidade em seu 

entorno, já que pode causar a compactação da formação perto do canhoneio. 

O fraturamento hidráulico, tem como objetivo criar um caminho para que os fluidos não 

tenham que passar pela zona de baixa permeabilidade, facilitando o escoamento. Como 

mostrado na figura 11, se bem projetado e executado, o fraturamento hidráulico pode mudar o 

comportamento do fluxo de radial, para aproximadamente linear. A fratura consegue ainda, 

aumentar a área de influência do poço, conectando-o com regiões do reservatório que antes não 

eram afetadas pelo poço. 
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Figura 11: Alteração de fluxo gerada pelo fraturamento (DANESHY, 2010) 

 

Eventualmente, a produção dos poços decai ao nível desta não ser mais economicamente 

viável. O fraturamento hidráulico pode eventualmente retardar este evento, caso aumente o fator 

de recuperação. Por isso, o fraturamento é uma das técnicas de estimulação mais usadas em 

reservatórios de óleo e gás. Entretanto, é mais utilizada em formações que tem permeabilidades 

que variam de média para baixa. Em reservatórios de baixa permeabilidade, o fraturamento é 

executado antes mesmo do início da produção, pois de outra forma seria quase impossível 

produzir. (DANESHY, 2010). 

Segundo Economides & Nolte (2000), o fraturamento hidráulico traz principalmente 

três benefícios ao poço: 

- Ultrapassa a zona de dano ao redor do poço, restaurando a produtividade natural do 

poço; 

- Produz um caminho preferencial de escoamento que adentra a formação e pode, 

portanto, aumentar a produtividade; 

- Altera a configuração do escoamento dentro do reservatório. 

 

4.1.1 Como é feito o fraturamento hidráulico? 

 

Uma vez escolhidos os fluidos de fraturamento e o agente de sustentação (também 

conhecidos como propantes) a serem usados, o fluido de fraturamento é bombeado no poço 

com pressão superior à pressão de ruptura da rocha. Como a tensão de fratura da rocha é menor 

do que a pressão do fluido bombeado, ela se rompe, perpendicularmente a tensão horizontal 

mínima atuando sobre a formação, que oferece menor resistência a abertura da fratura (figura 

12). A pressão em que a rocha se rompe é denominada pressão de breakdown. Após início da 
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fratura, inicia-se a fase de propagação da fratura, com pressão de fluido ligeiramente menor que 

a anterior. 

 

Figura 12: Abertura da fratura (a) e propagação da fratura (b) 

(Economides, 2000) 

 

Após a propagação da fratura, o agente de sustentação é gradualmente incorporado ao 

fluido até que sua concentração atinge àquela desejada no projeto (figura 13). Para serem bons 

agentes de sustentação, os propantes devem ter características como esfericidade, resistência ao 

esmagamento e baixa solubilidade em ácidos. Os principais materiais usados como agentes de 

sustentação, são areias, esferas de cerâmicas e de bauxita e seu tamanho varia de 100 a 20 mesh. 
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Figura 13: Inserção de propante na formação (a) e fratura propada (b) 

(Economides, 2000) 

 

 

Quando o bombeio de fluido é interrompido, a fratura tende a fechar-se, mas a presença 

da propante impede esse fechamento e garante um caminho preferencial de escoamento até o 

poço. 

 

4.2 ESTIMULAÇÃO ÁCIDA 

 

A estimulação ácida é um método de intervenção amplamente utilizado na indústria de 

petróleo com o objetivo de restaurar ou mesmo aumentar a permeabilidade do reservatório, 

sobretudo nas regiões mais próximas do poço produtor. Em conjunto com o “Scale squeeze”, 

essa técnica é o ponto focal do presente trabalho e seus impactos sobre o índice de produtividade 

são analisados na metodologia, através de um estudo de caso com aplicação real em um campo 

brasileiro, situado na Bacia de Campos. 

 

4.2.1 Aplicação do método 

 

Também conhecido como acidificação matricial, essa prática consiste na injeção de um 

ácido no poço produtor com pressão inferior à de fratura da formação, visando remover o dano 

(causado pela perfuração ou mesmo incrustação) e aumentar a permeabilidade do reservatório 
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nas regiões próximas ao poço. O tratamento é normalmente utilizado em arenitos e carbonatos 

e o comportamento difere nos dois tipos de formação.  

Em arenitos, a solução ácida ajuda a recuperar a permeabilidade original da formação 

ao redor do poço, já em carbonatos, ocorre o aumento da permeabilidade devido à dissolução 

do mineral da rocha, criando canais conhecidos como “wormholes”, que permitem um ganho 

de condutividade entre o reservatório e o poço produtor. Como já mencionado nesse trabalho, 

essa remoção do dano refere-se à dissolução de certos componentes (incrustação ou 

provenientes da perfuração, canhoneio e etc.) que se instalaram nas proximidades da interface 

poço/reservatório, obstruindo os poros e prejudicando a produção (representado pelo skin), por 

aumentar o diferencial de pressão necessário para produção. Após o tratamento, quando bem-

sucedido, é possível obter vazões iguais ou mesmo maiores com uma queda de pressão menor, 

o que antes não era possível (Muecke, 1983).  

A tabela 1 abaixo qualifica as formações com base em suas permeabilidades. As rochas 

cujas permeabilidades situam-se entre moderada e alta são as melhores candidatas ao tratamento 

ácido, enquanto as formações de baixa permeabilidade seriam melhor estimuladas pelo 

fraturamento hidráulico.  

 

Tabela 1: Tabela comparativa de permeabilidade efetiva de reservatórios (Economides, 2011) 

Permeabilidade Gás Óleo 

Baixa k < 0,5 mD k < 5 mD 

Moderada 0,5 mD < k < 5 mD 5 mD < k < 50 mD 

Alta k > 5 mD k > 50 mD 

 

 

4.2.2 Projeto de estimulação ácida 

 

Normalmente, não só na estimulação ácida, mas também em outras espécies de 

tratamentos, como o caso do “Water Shutoff”, são seguidas uma série de etapas antes e após a 

injeção do volume principal do fluido no reservatório. Elas atuam como pré-camadas de 

tratamento que preparam a rocha para a intervenção que será realizada quando inseridos à 

frente, ou então como camadas espaçadoras que empurram o volume principal para regiões 

mais profundas do reservatório. 

Essas camadas de tratamento são definidas na estimulação ácida como: Preflush, Main 

treatment e Overflush. Cada uma dessas etapas do procedimento pode ser aberta em mais várias 
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camadas de fluidos ou produtos químicos adicionados, como por exemplo surfactantes, 

estabilizadores de argila, inibidores de corrosão ou os tão importantes agentes divergentes 

(Bybee, 2003). 

O agente divergente é injetado usualmente no Preflush (primeira camada injetada do 

tratamento) quando as regiões mais permeáveis já foram lavadas pelo ácido, atuando como uma 

espécie de bloqueio para que o ácido injetado a seguir atinja regiões menos permeáveis do poço, 

maximizando a área de tratamento da interface poço e reservatório. A figura 14 ilustra a ação 

desse produto. Esses agentes são geralmente fluidos viscosos, polímeros ou surfactantes 

viscoelásticos ou ainda bolas selantes de pequeno diâmetro. 

 

Figura 14: Ação do agente divergente sobre a área tratada do reservatório 

 (Principle of Acid Stimulation, 1983). 

 

Cada uma dessas camadas de tratamento é modelada de acordo com o que se espera que 

a formação absorva, sendo o volume de barris de ácidos em cada etapa baseado nessa 

informação. Basicamente, o preflush é responsável por preparar a formação para o tratamento 

principal, ele reduz o pH e dissolve os compostos carbonáticos (incrustações). No caso da 

existência de sulfato de bário, durante o tratamento principal utiliza-se o dissolver, um químico 

específico para a dissolução desse composto inorgânico, já que o HCl e o HF comuns da 

estimulação ácida não o dissolvem. O main treatment é quando o foco passa a ser a remoção 

do dano e aumento/restauração da permeabilidade da região. Por fim, o “overflush” consiste na 

camada responsável por empurrar o tratamento para regiões mais profundas do reservatório e 

evitar a precipitação secundária. Algumas vezes, o “overflush” atua mais na inibição da 
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precipitação do que no deslocamento, por isso nesses casos existe uma camada adicional 

chamada de “displacement”, cujo foco é empurrar o tratamento. A figura 15 representa a 

sequência de camadas injetadas na estimulação ácida.  

 

 

Figura 15: Introdução à exploração de hidrocarbonetos: Técnicas de Estimulação  

(THIMAIAH, 2005) 

 

Cada etapa exige uma série de equações para entender as proporções ideias de ácido a 

serem utilizadas, baseadas em relações estequiométricas do ácido e do mineral a ser dissolvido, 

mas esses fundamentos matemáticos não são abordados neste trabalho, já que ele se sustenta na 

avaliação dos resultados dos tratamentos realizados, e não na elaboração do projeto. 

 

4.3 FRATURAMENTO ÁCIDO 

 

O fraturamento ácido é a técnica de estimulação que combina a acidificação matricial e 

o fraturamento hidráulico. Nesse tratamento, uma solução ácida é injetada na formação com 

pressão superior à pressão de fratura. Após a abertura da fratura, continua-se o bombeio para 

estender a fratura até o comprimento desejado. A solução ácida reage então com as paredes da 

fratura criando irregularidades e ranhuras que se mantém abertas mesmo após o fechamento da 

fratura.  
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O fraturamento ácido é aplicado principalmente em formações carbonáticas, com o 

objetivo de ultrapassar a zona de dano ou melhorar a condutividade hidráulica em formação 

não danificadas.  
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5 INCRUSTAÇÕES EM POÇOS DE PETRÓLEO 

 

A incrustação é um problema intrínseco à exploração de óleo em reservatórios de  várias 

regiões do mundo. Ao longo dos anos e dos avanços tecnológicos em pesquisas na indústria de 

óleo e gás, esse obstáculo à produção vem atraindo cada vez mais a atenção das empresas em 

como mitigar tanto seu risco como o impacto. Esse interesse surge, sobretudo, em épocas de 

declínio no preço do barril, como no momento, quando qualquer recuo de produção se reflete 

em corte de investimentos em áreas estratégicas ao desenvolvimento da indústria, por alterar o 

plano de negócios das empresas daquele ano e dos outros que o sucedem, já que a incrustação 

uma vez presente, só tenderá ao crescimento. 

 

5.1 FATORES QUE LEVAM À INCRUSTAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS 

 

A incrustação nada mais é do que componentes inorgânicos presentes na água que 

quando precipitam, formam na maioria dos casos substâncias sólidas de difícil remoção 

(Kelland, 2009). É importante frisar que não só reservatórios ou tubulações estão propensos ao 

aparecimento desse obstáculo, mas toda a estrutura de separação do óleo nas plataformas, desde 

separadores até tanques de estocagem. Alguns exemplos de pontos suscetíveis a sua ocorrência 

são: canhoneados, tubulações de produção, chokes, linhas de água e separadores. 

Para um sistema estar exposto à incrustação, basta que o mesmo apresente íons 

dissociados na água produzida e que ocorra alguma espécie de distúrbio que afete seu equilíbrio, 

causando sua precipitação (Kelland, 2009). A tabela 2 mostra alguns dos principais cátions e 

ânions causadores de incrustação. Os que chamam mais atenção nos campos brasileiros são o 

sulfato de bário e o carbonato de cálcio.  

 

Tabela 2: Tabela com os íons mais propensos à formação de incrustação 

Íons formadores de incrustação 

Cátions (+) Ânions (-) 

Cálcio Bicarbonato 

Magnésio Carbonato 

Bário Sulfato 

Estrôncio Sulfeto 

Ferro Óxidos 
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Entre os distúrbios que podem levar a esse desequilíbrio no sistema podemos citar os 

seguintes, que são apresentados em nos tópicos subsequentes. 

 

5.1.1 Mudança de pressão e/ou temperatura 

 

Caso a pressão ou temperatura mudem, a razão de solubilidade da água será afetada até 

um possível ponto que ela não consiga manter dissolvida todo o seu soluto, direcionando à 

precipitação. Todos os pontos do sistema que apresentem brusca queda de pressão, desde os 

canhoneados no fundo do poço, passando pelos chokes até chegar nos separadores, serão pontos 

suscetíveis a incrustação. 

 

5.1.2 Mudança na composição química da água 

 

Em situações em que a pressão e temperatura do sistema permanecem a mesma, mas 

ocorre alguma variação na concentração de soluto presente na água da operação, também 

podemos caminhar para um cenário característico de incrustação. Um exemplo típico e 

frequente na produção de óleo, é no reciclo de água durante seu tratamento na plataforma. Nesse 

caso, águas submetidas à diferentes condições são misturadas, o que cairia no cenário 

mencionado acima e a precipitação de íons se tornaria algo esperado. 

Nessas condições desencadeadoras do desequilíbrio mencionadas acima, esses cátions 

e ânions que não conseguem mais ser dissolvidos atraem-se uns aos outros, finalmente 

precipitando na forma de pequenos cristais, no processo conhecido como nucleação. Com o 

tempo, esses cristais crescem até o ponto que formam grandes aglomerados inorgânicos e 

quando passam a aderir na superfície dos materiais ao qual se depositaram, passam a configurar 

uma situação de incrustação. 

 

5.2 IMPACTOS DA INCRUSTAÇÃO NO SISTEMA DE PRODUÇÃO OFFSHORE 

 

5.2.1 Queda parcial ou total da produção 

 

Caso o processo de incrustação não seja inibido ou remediado a tempo, os principais (e 

também os primeiros) reflexos ocorrerão sobre a redução da vazão de produção de óleo e em 
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perdas maiores de pressão no poço para permitir essa produção. Ao aderir na superfície da 

tubulação, esses compostos inorgânicos podem causar uma obstrução parcial ou total do 

diâmetro da mesma, impactando por fim a vazão. As duas imagens a seguir, representadas nas 

figuras 16 e 17, conseguem passar uma ideia melhor do efeito da incrustação, na vida de um 

campo.  

 

Figura 16: Incrustação em trocador de calor 

 

 

Figura 17: Exemplo de tubulação passando por processo de incrustação 

 

Vale ressaltar, que a mesma obstrução pode ocorrer nos separadores ou qualquer outro 

equipamento de separação topside, locais típicos da ocorrência de quedas de pressão ou mistura 

de águas de diferentes composições químicas. 
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5.2.2 Acelera o processo de corrosão 

 

Ao aderir na superfície da tubulação ou de qualquer equipamento de separação, o 

material inorgânico pode estar prendendo bactérias na superfície metálica, acelerando assim o 

processo corrosivo desse metal. 

 

5.2.3 Afeta a eficiência dos trocadores de calor 

 

Neste caso, o material inorgânico ao aderir a superfície vai afetar a troca de calor 

adequado entre os fluidos, comprometendo o aquecimento/resfriamento do sistema e a 

separação da mistura, prejudicando o enquadramento do BSW (basic sediment and water). 

 

5.3 COMO PREVENIR OU MESMO REMEDIAR AS INCRUSTAÇÕES 

 

Como mencionado nos tópicos anteriores, a causa mais comum da formação de 

incrustação é a incompatibilidade química entre a água do mar injetada e a água conata. Isso 

acontece, porque a água do mar é rica em ânions de sulfato, que reagem com cátions, 

principalmente de bário e estrôncio da água conata e formam cristais. Para evitar o 

aparecimento de incrustações, é preciso então impedir que os ânions de sulfato cheguem ao 

reservatório. Para isso, existem as Unidades de Remoção de Sulfato (SRU), que fazem parte do 

sistema de tratamento de água de injeção das plataformas. Porém, nem todas as plataformas 

possuem SRUs, por questões de espaço e planejamento. 

Nesse ponto, surgiram algumas tecnologias desenvolvidas com o passar dos anos, com 

o objetivo de impedir as reações químicas que levam à formação e ao crescimento dos grãos 

das incrustações, com destaque para os inibidores de incrustação, conhecidos como “scale 

inhibitors”. Essa tecnologia consiste em produtos químicos com diferentes aplicações sobre os 

cristais precipitados. Alguns químicos baseiam-se em frear a nucleação de novos cristais e 

outros em bloquear seu crescimento, modificando a estrutura já existente. O “Scale squeeze”, 

técnica abordada neste trabalho baseia-se nesse último conceito e seu principal objetivo é o de 

proteger o reservatório da possível ocorrência de incrustação. 
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5.3.1 Unidades de Remoção de Sulfato 

Nos reservatórios de petróleo offshore, juntamente com o óleo e o gás, também 

encontramos frequentemente a chamada água conata, rica em íons de bário e estrôncio. 

Na exploração de petróleo offshore, mais especificamente em plataformas antigas, a 

água utilizada na injeção que auxilia a produção de óleo, é essencialmente água do mar. Porém, 

a injeção de água marinha sem tratamento prévio, é extremamente prejudicial, tanto para as 

instalações de produção e injeção, como para o próprio reservatório, causando prejuízos à 

atividade de produção como um todo. 

Por ser rica em íons sulfato, a água do mar injetada quando entra em contato com a água 

originária do reservatório, reagem com os íons de bário e estrôncio nela contidas, formando 

compostos incrustantes como sulfato de bário e sulfato de estrôncio. Esses compostos se 

depositam principalmente em regiões de grande queda de pressão, como o entorno dos poços 

de produção, reduzindo a permeabilidade, e válvulas choke, por favorecerem sua formação.  

Por esse motivo, as plataformas mais novas possuem uma unidade dedicada à remoção 

de sulfatos da água do mar. No Brasil, a Petrobras opta que todas as suas novas plataformas e 

FPSOs possuam este sistema de tratamento. Muitas plataformas antigas não possuem essa 

unidade, seja por falta de espaço para alocá-las durante a fase do projeto ou desconhecimento 

da necessidade de sua existência quando da elaboração do projeto, e a impossibilidade de incluí-

las depois. 

Uma Unidade de Remoção de Sulfatos constitui um sistema com algumas etapas de 

preparação da água do mar. Ao entrar na unidade, a água do mar é inicialmente filtrada por 

filtros grossos (filtro tipo cesto), nos quais o material orgânico e as partículas até 80 mícrons 

são retidas. Posteriormente, a água passa por filtros finos (cartuchos), onde ocorre um polimento 

da água a 5 mícron. Feito isso, a água é transportada até um trem de membranas de nanofiltração 

para a remoção de sulfato, por uma bomba centrífuga de alta pressão (Furtado, 2012). 

As membranas de nanofiltração (Figuras 18 e 19) são meios filtrantes e em geral, 

produzidas a partir de materiais poliméricos. É importante ressaltar que essas membranas retém 

os íons de sulfato, mas permitem a passagem de cloretos e de sódio, importantes na manutenção 

da salinidade da água, evitando o inchamento de argilas no reservatório. 
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Figura 18: Membrana de nanofiltração (Química, 2012) 

 

 

Figura 19: Trem de membranas de nanofiltração pronta para embarque em estaleiro (Química, 2012) 

 

O sistema de injeção de água é composto ainda de uma coluna desaeradora, que recebe 

a água tratada da unidade de remoção de sulfato, e reduz o teor de oxigênio dissolvido na água 

para valores menores que 10 ppb (partes por bilhões). Após o teor de oxigênio ser reduzido, a 

água está pronta para a injeção nos poços (Furtado, 2012). Na figura 20 é apresentado  o 

fluxograma de uma Unidade de Remoção de Sulfato. 
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Figura 20: Esquema de funcionamento de uma URS 

(Aker Solutions, 2012) 

 

É por esse motivo, que na ausência desse equipamento, todas as condições necessárias 

para a formação de compostos inorgânicos estão presentes durante a produção. 

 

5.3.2 O Scale squeeze 

 

O Scale squeeze é um tratamento que objetiva inibir o aparecimento das incrustações, 

tornando mais eficientes os tratamentos de estimulação ácida.  Nesse tratamento, agentes 

químicos denominados inibidores de incrustação são injetados na formação, logo após a 

realização da estimulação ácida. 

Antes da realização do scale squeeze, são feitos estudos acerca da composição química 

da incrustação e das propriedades das rochas da formação, e dos fluidos presentes na mesma, 

para determinar qual tipo de inibidor deverá ser aplicado para cada caso. Esses estudos são 

necessários porque existem diversos tipos de inibidores, cada um com sua aplicação específica. 

Os inibidores de incrustação são compostos químicos solúveis em água que previnem 

ou retardam a nucleação e/ou a cristalização de incrustações inorgânicas. Os inibidores mais 

usados na indústria do petróleo incluem fosfonatos, ésteres fosfonados, sulfonatos e polímeros 

(Chen et al, 2013). Os inibidores de base em fosfonatos, são utilizados largamente como 

inibidores eficientes para aplicação em scale squeeze, e são caracterizados como bons 

inibidores mesmo a baixas concentrações, são facilmente detectáveis e possuem boa adsorção 

juntamente com uma longa vida do squeeze. 
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Segundo Chen et al (2013), as características principais exigidas de um inibidor de 

incrustação, são: 

• Não existência de dano a formação. 

• Prevenir ou retardar a formação de incrustação que ocorre ao redor do poço e nas linhas de 

produção durante a vida de determinado campo. Inibidores apropriados devem realizar seu 

propósito a baixas concentrações, conhecida como mínima concentração de inibidor 

(minimum inhinitor concentration – MIC), normalmente entre 1-30 ppm de concentração. 

• Durabilidade do tratamento. Os inibidores devem interagir com o substrato do reservatório 

de modo a gerar uma proteção duradoura, que varia de 3 a 24 meses, no MIC ou acima, 

dependendo da vazão de produção de água do poço. 

Além disso, os inibidores devem ser compatíveis com a água presente no reservatório e 

resistentes à degradação térmica nas condições de reservatório. A compatibilidade entre o 

inibidor e a água é de suma importância, já que a precipitação prematura de complexos 

inibidores durante a injeção pode resultar na formação de pseudo-incrustação. Portanto, não é 

suficiente que um inibidor apenas evite a formação de incrustação. É necessário que ele tenha 

a interação adequada com a formação, dando assim, o resultado esperado sem causar danos. 

O primeiro passo para a execução do scale squeeze é a etapa de pré-tratamento 

(preflush), que consiste na injeção de solução de aproximadamente 0,1% de inibidor em KCl 

ou água do mar, juntamente com desemulsificantes (Kelland, 2009). Nessa etapa, também 

podem ser adicionados squeeze life enhancers, que aumentam a adsorção dos inibidores na 

formação e alongam a vida do tratamento. Essa etapa é importante para limpar e preparar a 

região do entorno do poço para a injeção do inibidor. 

Depois do pré-tratamento, a etapa principal (main treatment) é iniciada. Uma solução 

aquosa de 5-20% de inibidor, em KCl ou água do mar, é injetada no reservatório acima da 

pressão de poro. O poço então é fechado durante algumas horas, para que a solução injetada 

possa atingir a temperatura da formação por meio de condução e o inibidor possa ser adsorvido 

e ficar retido na formação. O último passo é o pós-tratamento (overflush), que é usado para 

empurrar o inibidor de incrustação mais fundo no reservatório (figura 21). 
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Figura 21:  Scale squeeze (KELLAND, 2009) 

 

É importante ressaltar que apenas um terço de todo o inibidor injetado permanece na 

formação. Um terço se perde e outro terço retorna à superfície imediatamente quando o poço é 

aberto. É a regra do 1/3, bastante aceita pela indústria. A porção de inibidor que fica adsorvida 

nos poros da formação, é liberada gradativamente, conforme sua atuação, pois se liga aos 

agentes incrustantes e é carreado junto com os fluidos produzidos. 

 

5.3.2.1 Métodos utilizados na avaliação do desempenho do squeeze 

Existem basicamente 3 métodos que são utilizados na avaliação do desempenho do scale 

squeeze. Cada um deles tem sua função específica e, juntos, proporcionam um panorama 

bastante completo do tratamento. O primeiro dele é a análise residual de inibidor na água 

produzida, que nos mostra se concentração atual de inibidor é suficiente para proteger o sistema 

por meio de comparação com a Isoterma de Adsorção, permitindo avaliar se o tratamento está 

ocorrendo como previsto e quando este deve ser feito novamente. A análise de íons nos indica 

se o poço está sofrendo incrustações. Já o ESEM, Microscopia Eletrônica de Varredura 

Ambiental (Environmental Scanning Electron Microscopy), quando aliado à análise de íons, é 

usada para determinar se um poço está sofrendo incrustação, o tipo de incrustação e a eficiência 

do inibidor aplicado.   

 

• Análise residual e Isoterma de Adsorção 
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As isotermas de adsorção, são curvas que nos permitem prever o comportamento dos 

inibidores de incrustação, e por consequência, prever a eficiência dos tratamentos de scale 

squeeze.  

Antes de iniciar um tratamento de scale squeeze, é necessária a realização de core tests, 

que são testes realizados com os inibidores e com testemunhos da rocha reservatório do campo 

onde será feito o tratamento. Esses testes têm como objetivo, não apenas definir qual inibidor é 

mais compatível com a rocha local, mas também analisar o comportamento de adsorção do 

inibidor na rocha. A partir dos resultados do teste, é possível elaborar a isoterma de adsorção 

do inibidor, que é basicamente uma análise de como ocorre o decaimento da concentração de 

inibidor na água produzida conforme a produção de água, ou seja, é uma curva de concentração 

de inibidor versus água produzida acumulada. 

Os core tests são realizados em laboratório e simulam as três etapas do tratamento: 

preflush, tratamento principal e pós-tratamento. Na primeira etapa, o testemunho é submetido 

a um fluxo do preflush que é medido em quantidade de volume poroso relativo ao testemunho. 

Em seguida, é submetido ao fluxo da solução do main treatment e depois é feita a pausa (shut-

in) para o aquecimento e adsorção do inibidor. Feito isso, faz-se o overflush e inicia-se a 

simulação de produção. A simulação de produção, normalmente é feita com água do mar 

sintética, feita a partir da composição da água do mar do campo onde está localizado o poço. A 

partir daí, são analisadas as concentrações de inibidor que são carreadas com o fluido produzido 

desde o início do fluxo até que a concentração caia ao MIC. A figura 22 mostra o resultado dos 

core tests para 3 inibidores diferentes no campo de Alwun North no Mar do Norte. 
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Figura 22: Isoterma resultante de core tests do campo de Alwun North (SORBIE, 1994) 

 

A partir de correlações matemáticas e do uso de softwares específicos para esse tipo de 

tratamento, é possível simular diversos cenários, como variação do volume de inibidor injetados 

e obter as respostas que estas alterações gerariam no resultado final do tratamento. Com isso, 

pode-se otimizar o processo e obter o melhor tratamento. 

Após feito o tratamento, a isoterma é utilizada para monitorar sua eficiência. 

Periodicamente, são coletadas amostras da água produzida e realizados testes que verificam a 

quantidade de inibidor que está retornando à superfície. Com isso, podemos comparar o retorno 

real de inibidor com o previsto pela isoterma de adsorção e verificar se o tratamento está 

atuando como esperado ou não, sendo importantes para o planejamento de futuros tratamentos. 

Conforme a quantidade de inibidor que retorna à superfície, conseguimos ter uma ideia 

da adsorção real do tratamento pelo reservatório e a partir disso tomar ações referentes ao tempo 

de vida do squeeze nesse local. A figura 23 representa a isoterma de monitoramento de um 

squeeze realizado em outro poço da mesma empresa desse estudo de caso, mas usando o mesmo 

inibidor à base de fosfato da primeira campanha de squeeze de 2014, abordado nos próximos 

tópicos. 
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Figura 23:Isoterma de monitoramento 

 

Na figura 23 vemos a aplicação dos conceitos abordados anteriormente, onde o eixo 

horizontal representa o volume de água acumulado e o eixo vertical a concentração do químico 

que retornou à superfície. Após um determinando número de dias, o software projeta no gráfico 

a curva que representa o volume de água e o retorno do inibidor para aquele período, mas ao 

mesmo tempo, o responsável por operar o programa faz o input dos dados reais para aquele 

momento através das amostras de água coletadas na FPSO. Ou seja, no caso acima, supondo 

que tenham se passado 50 dias desde o tratamento, ao simular a isoterma, teremos a curva preta 

projetada atingindo o valor de duzentos mil barris de água produzidos no período, com um 

retorno de químico esperado em cerca de 90ppm. O responsável pelo software realiza a entrada 

dos dados reais (representados pelos pontos na cor rosa) para esse mesmo tempo e então analisa 

a eficiência do tratamento. Na imagem só temos o monitoramento com os dados reais até uma 

produção acumulada de água de aproximadamente 220 mil barris, mas é suficiente para assumir 

que o tratamento tem se comportado como esperado porque os dados reais (pontos na cor rosa) 

seguem a curva. Caso houvesse uma discrepância entre os dados reais e do modelo, poderíamos 

assumir que o tratamento poderia durar mais, se os pontos em rosa estivessem abaixo da curva, 

ou durar menos, se os pontos estivessem acima. 

 

• ESEM 

Outro método para analisar a eficiência do Scale squeeze é a Microscopia Eletrônica de 

Varredura Ambiental (Environmental Scanning Electron Microscopy – ESEM). Por meio deste 

método é possível verificar, com maior confiança, o tipo, a textura e a quantidade de incrustação 
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presente nas amostras de sólidos suspensos dos poços de produção. O ESEM fornece 

informações sobre a textura e composição dessas pequenas partículas sólidas por meio da 

análise de Raio-X de Dispesão de Energia (Energy Dispersive X-Ray – EDX), que adiciona 

uma nova dimensão ao entendimento do gerenciamento da  incrustação, tanto no fundo do poço 

como em aplicações topside.  

Uma importante propriedade do ESEM é que ele permite a avaliação tanto da textura 

quanto da composição de incrustações orgânicas e inorgânicas e de amostras minerais dos 

reservatórios, mesmo que estes estejam cobertos por óleo ou salmoura, sem a necessidade de 

secá-las ou lavá-las com solventes. 

A amostra do fluido produzido é coletada na cabeça do poço, flowlines ou vasos de 

processamento. O fluido é então colocado em um recipiente contendo algumas gotas de 

desemulsificante, para separar as fases óleo e água. Aproximadamente 50ml da água depositada 

no fundo é coletada, com o auxílio de uma seringa e um pequeno tubo de metal. O fluido na 

seringa é em seguida injetado no filtro de 0,45μm, como da figura 24. Feito isso, o filtro é 

lavado com aproximadamente 5-10ml de água destilada para evitar a formação de sais quando 

as amostras secarem, já que isso pode interferir na identificação dos grãos. Esse método também 

pode ser usado na análise de amostras de óleo cru, utilizando um filtro de 8μm. É possível 

avaliar tanto sólidos orgânicos com inorgânicos em amostras de óleo. Após a coleta das 

amostras, o filtro é transportado até o laboratório, onde são abertos e analisados. 

 

 

Figura 24: Filtros de coleta de amostras 
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Quando elétrons incidem sobre a superfície da amostra, alguns deles são refletidos, o 

que permite que sejam feitas imagens das amostras em termos de densidade do sólido que está 

sendo analisado. Sólidos de baixa densidade aparecem na cor cinza-escuro, já sólidos de alta 

densidade aparecem na cor cinza-claro. As imagens geradas por esse processo são analisadas 

primeiramente a baixas ampliações para que seja possível ter uma visão geral da quantidade de 

incrustação presente, que é calculada através de uma escala que vai, desde o filtro totalmente 

limpo até o filtro totalmente coberto por sólidos. A quantidade de incrustação é então 

quantificada junto com a quantidade minerais do reservatório e produtos de corrosão e erosão. 

A quantidade de incrustação é então relacionada ao volume de água produzida por um poço ou 

que passa por um vaso de processamento. Com essa medida, ações de controle devem ser 

tomadas. 

Na figura 25, pode-se verificar a imagem de dois filtros, um limpo e outro com amostra 

de sólidos, com escala de 500µm. 

 

Figura 25: (a) filtro limpo e (b) filtro com presença de sólidos 

 

As emissões de radiação eletromagnética da amostra também ocorrem em vários 

comprimentos de onda, mas o maior interesse está na radiação de raio-X. Essa radiação permite 
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a medição da composição elementar da amostra. O aparelho que permite essa medição é o EDX, 

já mencionado anteriormente.   

Aproximando ainda mais as imagens do microscópio, é possível analisar a textura dos 

grãos e determinar se estes são ativos, isto é, tem estrutura de desenvolvimento granular normal 

para grão de incrustação não tratados, ou se são modificados pelo inibidor, que modifica a 

estrutura e impossibilita o crescimento dos grãos. Na figura 26, podemos observar que os grãos 

modificados apresentam menor diâmetro e estrutura mais arredondado, enquanto os grãos 

ativos são maiores e de estrutura mais geométrica. 

 

 

Figura 26: (a) grão de sulfato de bário ativo e (b) grão de sulfato de bário modificado 
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6 O ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo, é realizado o estudo de caso de um poço produtor real, localizado na 

Bacia de Campos, na porção referente ao Rio de Janeiro, com o objetivo de identificar e 

relacionar a influência dos tratamentos de estimulação ácida e do scale squeeze sobre a 

produtividade do poço em questão.  

Diferente de outros trabalhos científicos que já abordaram de diversas formas a 

estimulação ácida nos poços, esse texto visa estabelecer a conexão entre os dois tipos de 

tratamento químico. É de conhecimento geral da indústria que a acidificação aumenta o IP dos 

poços, tanto em reservatórios tipo arenitos como carbonatos, mas o que acontece se a empresa 

apenas estimula o poço? E se logo após a estimulação ocorre precipitação de íons e a formação 

de incrustação no reservatório, será que essa estimulação foi realmente efetiva e o ganho de 

produtividade se manterá? Afinal, a injeção de água do mar sem o devido tratamento vai 

continuar ocorrendo, com ou sem estimulação, logo o cenário de incrustação poderá continuar 

existindo.  

 

6.1 CONTEXTO 

 

Por conta do sigilo de informações, o nome da empresa, do campo e do poço do estudo 

de caso não são revelados. Utilizaremos os nomes PetróleoUFF, Niterói e PV-1, 

respectivamente. Como mencionado, esse campo fica situado na Bacia de Campos e é operado 

pela empresa PetróleoUFF. 

A empresa PetróleoUFF opera o campo Niterói por meio de uma FPSO. Essa FPSO é 

uma adaptação de um antigo navio cargueiro e por isso todo o sistema de equipamentos 

utilizados na produção foi adaptado para o espaço disponível do navio. Por essa razão, por não 

ter sido criada com o propósito de produzir um campo de petróleo, a FPSO acaba não dispondo 

de espaço suficiente para instalação de equipamentos em modificações futuras, como é o caso 

da Unidade de Remoção de Sulfato, comumente referida pelo termo em inglês SRU (Sulfate 

Removal Unit). Nesses casos, a embarcação não possui quase nenhuma possibilidade de passar 

por melhorias, já que todo o espaço já está sendo cuidadosamente utilizado. 
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Figura 27: Campo de Niterói pertencente a empresa PetróleoUFF 

 

O campo Niterói é um campo maduro, que já está em operação há vários anos e caminha 

para a fase de descomissionamento. O reservatório onde está localizado o poço PV-1 

corresponde a um arenito, e é produzido com auxílio do método de recuperação secundária de 

injeção de água, como a grande maioria dos reservatórios ao redor de todo o mundo. A 

necessidade de injeção de água para manter a pressão do reservatório em níveis adequados de 

produção, é um fator alavancador da tendência de incrustação desse campo, já que como 

mencionado acima, a FPSO não dispõe do sistema próprio para a remoção do sulfato presente 

na água do mar. Outros poços, além do PV-1 foram tratados similarmente e são mencionados 

neste trabalho, assim como seus ganhos de produtividade, mas o PV-1 recebe maior enfoque 
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nas etapas de tratamento e monitoramento porque foi o poço que recebeu mais recursos na 

época das intervenções. 

 

6.2 HISTÓRICO DE PRODUÇÃO DOS POÇOS, CAMPANHA FRACASSADA E A 

ESCOLHA DO SCALE SQUEEZE 

 

Entre os meses de abril e maio de 2013, a empresa responsável pelo campo realizou uma 

campanha de estimulação em alguns de seus poços, visando retomar a produtividade dos que 

apresentavam produções muito baixas ou em declínio. Os poços estimulados foram o PV-1, 

PV-2, PV-3 e PV-4. 

Após a estimulação, contrariando as expectativas, os índices de produtividade dos poços 

caíram muito rapidamente devido a formação de incrustação. Os poços PV-3 e PV-4 tiveram 

sua produção interrompida cerca de 6 meses após a acidificação, próximo ao fim do ano. Já os 

poços PV-1 e PV-2, tiveram cerca de 50% de sua produção total reduzida, também pela 

incrustação. Os gráficos a seguir ilustram a produção dos poços no período: 

 

 

Figura 28: Histórico de produção do PV- 3 durante as intervenções de 2013 e 2014 
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Figura 29: Histórico de produção do PV-4 durante as intervenções de 2013 e 2014 

 

 

Figura 30: Histórico de produção do PV-2 durante as intervenções de 2013 e 2014 
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Figura 31: Histórico de produção do PV-1 na intervenção de 2014 

 

Analisando as figuras 28, 29, 30 e 31, onde as linhas tracejadas vermelhas na vertical 

significam a realização da estimulação ácida, é possível observar que em todos os casos houve 

um ganho de produção logo após a intervenção, visualizado através do aumento do Gross Rate 

(vazão de água e óleo). Porém, em julho, todos os poços apresentaram queda acentuada das 

vazões até o fim do ano. Nos casos do PV-3 e PV-4, como já havíamos mencionado, a 

incrustação levou à queda total da produção e no PV-2 e PV-1, a produção caiu cerca de 50 % 

por volta de agosto. 

Um levantamento realizado no fim de 2013 constatou que a produção acumulada 

perdida chegou a 450 mil barris de óleo. Na época, o barril estava cotado em um valor próximo 

a 105 dólares, o que torna evidente a preocupação da empresa com a não obtenção dessa receita 

e sua busca por uma solução para esses problemas.  Nos gráficos acima, é possível ver que entre 

o final de dezembro e meados de janeiro, não houve produção em nenhum poço, isso ocorreu 

devido ao shutdown da plataforma, programado para o início do ano. 

Em 2014, uma nova campanha de estimulação de poços entrou nos planos da empresa, 

mas dessa vez fazendo uso de uma tecnologia que focasse no problema, ou seja, na incrustação. 

A solução encontrada para esses poços foi o Scale squeeze. 
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6.3 A 1ª FASE DA CAMPANHA DE TRATAMENTO DE POÇOS DE 2014 

A primeira fase da campanha de tratamento de poços em 2014 foi marcada por dois 

objetivos principais. O primeiro objetivo era o de proteger, através do scale squeeze, os quatro 

infill wells (IW-C, IW-D, IW-K e IW-G) recentemente perfurados. O outro objetivo era o de 

intervir nos poços da campanha anterior (PV-1, PV-2, PV-3 e PV-4), estimulando-os 

novamente, mas dessa vez protegendo contra a incrustação, causa principal dos danos após a 

intervenção de 2013. Segundo os especialistas de estimulação da empresa, a necessidade de 

proteger os novos poços baseava-se na estratégia de proteção preventiva contra a incrustação, 

que caso ocorresse, poderia resultar em uma perda de 50 % de produção em cada poço. Além 

disso, foi justificado que o volume de óleo protegido nesses quatro novos poços, adicionados a 

nova estimulação do PV-1 e do PV-2, seria suficiente para pagar toda a operação anual em 

poucos meses. 

 

6.3.1 A operação da primeira fase 

A campanha foi realizada com o auxílio de um barco de apoio que ficou responsável 

pelo bombeamento dos fluidos de tratamento nos poços de destino. A utilização do barco é 

muitas vezes uma excelente alternativa para situações em que a FPSO não dispõe de espaço 

para a instalação dos equipamentos necessários. A primeira fase foi realizada em maio de 2014 

e ficou dividida em quatro viagens de barco. As duas primeiras viagens tinham como objetivo 

realizar o scale squeeze nos quatro novos poços e as últimas duas realizariam o “squeemulation” 

(termo utilizado para a combinação da estimulação ácida com o scale squeeze)  nos poços PV-

1, PV-2, PV-3 e PV-4. 

 

6.3.1.1 Protegendo os infill wells 

Embora o tema do trabalho se baseie na influência combinada da acidificação com o 

scale squeeze sobre o índice de produtividade de poços, no caso dos infill wells apenas o scale 

squeeze foi realizado. A abordagem desse cenário é válida no contexto do trabalho porque nos 

mostra do ponto de vista da empresa, a influência individual do scale squeeze nos poços e seus 

ganhos em barris de óleo protegidos, sem presença da acidificação. Agora, vemos a influência 

do scale squeeze não no ganho de produtividade, mas sim em sua manutenção. 

As tabelas 3 e 4 mostram respectivamente os parâmetros de produção de cada poço 

anterior à realização do tratamento e os volumes injetados. 

Como mencionado anteriormente, os poços mais novos não foram estimulados, somente 

protegidos contra incrustação. O inibidor de incrustação utilizado na primeira fase da campanha 
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de 2014 foi um químico a base de fosfato, que nesse mesmo ano acabou não se provando 

eficiente o suficiente na inibição dos compostos inorgânicos provenientes dos poços desse 

campo. Cada etapa do projeto de injeção no reservatório, assim como a função do fluido 

injetado, ilustrados na tabela 4 será discutida quando estivermos analisando o “squeemulation” 

realizado nos poços PV-1, PV2, PV-3 e PV-4. A explicação com respeito às etapas do squeeze 

realizado nesses poços se adequará também ao tratamento abordado no momento para os infill 

wells, já que os procedimentos foram feitos de forma similar. 

 

 

Tabela 3: Parâmetros de produção dos poços pré-tratamento 

Poço PI (bpd/psi) Qo (bopd) BSW (%) 

IW-C 13 1600 50 

IW-D 6 4000 12 

IW-K 19 9800 2 

IW-G 19 3500 67 
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Tabela 4: Escopo de injeção do tratamento nos novos poços 

Operação 
Sequência de 

bombeio 
Conteúdo injetado (em barris) 

IW-C IW-D IW-K IW-G 

04/05 05/05 15/05 16/05 

E
st

im
u

la
çã

o
 á

ci
d

a
 

Diesel cushion Diesel tratado – topsides         

Preflush 1 Diesel tratado – poço     

Preflush 2 Solvente mutual diluído 75 %     

Preflush 3 Solvente mutual puro     

Acid pill Ácido fórmico 10 %     

Spacer 1 Salmoura NH4Cl     

Spacer 2 Solução de SI 0,1 % na água do mar     

Spacer 3 Salmoura NH4Cl     

Dissolver pill Dissolvedor de BaSO4 35 %     

Displacement Salmoura NH4Cl     

Riser displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar     

Riser displacement Salmoura CaCl2         

S
ca

le
 s

q
u

ee
ze

 

Diesel cushion Diesel tratado – topsides - 30 30 - 

Preflush 1 Diesel tratado – poço 180 180 170 260 

Preflush 2 Solvente mutual diluído 75 % 80 80 70 160 

Preflush 3 Solvente mutual puro 100 100 100 100 

Spacer 1 Salmoura NH4Cl - - - - 

Spacer 2 Solução de SI 0,1 % na água do mar - - - - 

Main Flush 
Inibidor de incrustação (SI) 15 % 

SW 
2100 3150 1500 4250 

Over flush Solução de SI 0,1 % na água do mar 4875 6400 4000 10500 

Riser displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar 600 - - 400 

Displacement Salmoura NH4Cl - - - - 

Displacement Salmoura KCl - - - - 

Riser displacement Salmoura CaCl2 - - - - 

Dissolver pill Dissolvedor de BaSO4 35 % - - - - 

Displacement Diesel tratado - - - - 

Displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar - - - - 

 

 

Com base nos resultados dos tratamentos contidos na tabela 5, discutiremos as 

mudanças observadas em cada poço nos tópicos a seguir. 
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Tabela 5: Comparativo dos parâmetros de produção dos poços pré e pós tratamento. 

Poço 

Status Pré-Squeeze Status Pós-Squeeze 

PI 

(bpd/psi) 

Qo 

(bopd) 

BSW 

 (%) 

PI 

(bpd/psi) 

Qo 

(bopd) 

BSW 

 (%) 

IW-C 13 1600 50 13 1600 56 

IW-D 6 4000 12 6 4000 12 

IW-K 19 9800 2 16 9800 7 

IW-G 19 3500 67 25 2650 76 

 

 

Com já mencionado, diferentemente da união dos tratamentos, no “squeemulation”, não 

são esperados ganhos de produtividade quando apenas o squeeze é realizado. O único e 

exclusivo objetivo é a injeção do inibidor dentro do reservatório para evitar a futura deposição 

de sólidos. Como pode ser visto na tabela 4, entre os fluidos injetados nas diferentes camadas, 

não temos a presença de um ácido como na acidificação, que por sua vez reagiria com os 

compostos inorgânicos do reservatório resultando em ganho de produtividade. Por se tratarem 

de poços novos, assume-se que a deposição de sólidos ainda não ocorreu, logo a injeção de 

fluidos no reservatório ocorreria com maior facilidade, sem a necessidade de ácido. Qual é 

então o motivo das mudanças de IP e BSW em algum dos poços, como exibido na tabela 5? A 

justificativa será encontrada para os poços IW-K e IW-G, nos tópicos a seguir, por serem os 

poços com as maiores variações tanto de IP como de BSW. 

 

 

• IW-K 

No caso do IW-K, as mudanças tanto no índice de produtividade como no BSW podem 

ser explicadas por uma alteração na permeabilidade relativa dos fluidos presentes nas regiões 

mais próximas do poço. Durante o squeeze, a saturação de água ao redor do poço era muito 

baixa e sua produção exibia valores de BSW inferiores a 5 %. A repentina mudança da saturação 

de água nessa região, devido ao elevado volume de água do mar injetado durante o tratamento, 

pode ter ocasionado um “trapeamento” do óleo ali encontrado, alterando sua permeabilidade 

relativa. Após alguns meses, esse efeito parece ter desaparecido, já que o time de produção da 

empresa constatou o retorno do índice de produtividade para valores próximos a 20, mas 

mantendo o BSW em 7 %. 

 



62 

 

• IW-G 

O IW-G foi o único poço que apresentou redução na vazão de óleo após a realização do 

tratamento, e os impactos sobre os parâmetros de produção também estão atrelados a mudança 

da saturação de água ao redor do poço. Além disso, o tratamento não foi completamente 

realizado devido a ocorrência de um vazamento na linha de controle. 

A tabela 6 nos mostra o número de barris de óleo protegidos como resultado do 

tratamento. Lembrando que o termo “óleo protegido” se refere ao barril de óleo que a empresa 

consegue produzir após o tratamento e que em condições normais não conseguiria devido a 

presença de incrustação, que levaria ao trapeamento desse óleo. 

  

Tabela 6: Resultados do scale squeeze em infill wells 

Poços 
Volume de óleo protegido 

em 2014 (Mil bbl) 
Comentários 

IW-C 140 -  

IW-D 380 -  

IW-K - Operação não foi finalizada 

IW-G - 

Devido à baixa tendência de incrustação do 

poço, não foi assumido o termo óleo 

protegido 

Total 520 - 
 

 

Para um campo que produzia na época cerca de 15 mil barris de óleo por dia, “ganhar’’ 

520 mil barris é sem dúvida alguma um excelente negócio para a empresa operadora. A receita 

obtida com essa produção supera em muitas vezes o valor gasto com o tratamento e ajudou a 

financiar as intervenções que serão discutidas a seguir. 

 

6.3.1.2 A realização do “squeemulation” nos poços PV-1, PV-2, PV-3 e PV-4 

Os tratamentos aplicados pela empresa serão abordados com maior profundidade para 

buscar entender a real influência da estimulação ácida aliada ao scale squeeze no ganho e 

manutenção da produtividade dos poços, e seu reflexo no volume de barris de óleo adicionados.  

Como abordado anteriormente, esses poços passaram por acidificação em 2013, mas os 

resultados acabaram sendo impactados pela formação da incrustação. Alguns meses após a 

estimulação, os dois primeiros poços perderam 50 % da produção e os dois últimos foram 

fechados completamente devido a incapacidade de produzir frente à tamanha deposição de 
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sólidos. A tabela 7 exibe os valores de índice de produtividade, BSW e vazão de óleo para cada 

poço. 

 

Tabela 7: Dados de produção de maio de 2014 pré-estimulação 

Poço PI (bpd/psi) BSW (%) Qo (bopd) 

PV-1 2,8 60,5 1648 

PV-2 3,2 69 2170 

PV-3 Poço fechado 

PV-4 Poço fechado 

 

 

Os valores acima foram atingidos rapidamente cerca de 4 meses após a estimulação de 

2013. Não só através da queda da vazão de produção e do índice de produtividade foi possível 

constatar o início de processo de obstrução da interface reservatório e poço por incrustação, 

mas também por meio das técnicas de monitoramento utilizadas no programa de controle de 

incrustação. 

No caso do PV-1 e do PV-2, as amostras de água coletadas periodicamente mostraram 

mudança na variação dos íons presentes. Como esperado em casos de formação de sulfato de 

bário, nos dois poços as concentrações de bário e de estrôncio caíram em relação aos valores 

normais da água do campo. Isso significa que o bário antes dissolvido na água está agora se 

associando ao sulfato e ao estrôncio e formando a incrustação. 

 

Tabela 8: Composição da água de formação para os poços PV-1 e PV-2 

Poços Ba Ca K Mg Fe Sr Na Cl SO4 

PV-1 190 1200 250 300 8 200 26000 39700 - 

PV-2 260 1050 250 250 5 270 26000 39700 - 

 

 

A tabela 8 exibe a concentração dos íons presentes na água de formação do reservatório 

de cada poço. Isso significa dizer que os dados se referem à água que sempre esteve presente 

no reservatório, desde a formação da rocha e migração dos fluidos. Nos dois casos de água de 

formação apresentados na tabela, o sulfato não está presente porque esse ânion é inserido no 

reservatório através da água do mar durante a injeção e essa composição refere-se 

exclusivamente à água conata. 



64 

 

As figuras 32 e 33 mostram a clara tendência mencionada anteriormente de queda do 

bário em ambos os poços. A estimulação de 2013 ocorreu entre maio e junho e pode ser 

observado como tanto a concentração de bário como de estrôncio caíram até valores muito 

próximos de zero até a nova intervenção em maio de 2014. 

 

 

Figura 32: Concentração de íons de bário e estrôncio no PV-1 

 

 

Figura 33: Concentração de íons de bário e estrôncio no PV-2 
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Esses tipos de ferramenta de monitoramento, juntamente aos filtros coletados para a 

realização da microscopia eletrônica, serviram como base para justificar a realização da 

campanha de 2014 e os baixos valores de índice de produtividade exibidos na tabela 9. 

A intervenção nos poços tratados em 2013 iniciou cerca de nove dias após o scale 

squeeze dos infill wells, ocorrendo nas duas últimas viagens de barco da primeira fase de 2014. 

A tabela 9 exibe o escopo de injeção em cada poço durante o tratamento e adiante são 

discutidos a importância de cada fluido injetado e como os químicos influenciaram na produção 

dos poços. 
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Tabela 9: Escopo de injeção da combinação dos tratamentos 

Operação 
Sequência de 

bombeio 

Conteúdo injetado  

(em barris) 

PV-1 PV-2 PV-3 PV-4 PV-1 

25/05 31/05 26/05 26/05 01/06 

E
st

im
u

la
çã

o
 á

ci
d

a
 

Diesel cushion Diesel tratado - topsides 30 30 -     

Preflush 1 Diesel tratado - poço 280 221 310   

Preflush 2 Solvente mutual diluído 75 % 110 190 270   

Preflush 3 Solvente mutual puro 50 76 23   

Acid pill Ácido fórmico 10 % 220 252 36   

Spacer 1 Salmoura NH4Cl 140 422 -   

Spacer 2 
Solução de SI 0,1 % na água do 

mar 
490 3900 400 20  

Spacer 3 Salmoura NH4Cl 215  -   

Dissolver pill Dissolvedor de BaSO4 35 % 385  128   

Displacement Salmoura NH4Cl   25   

Riser displacement 
Solução de SI 0,1 % na água do 

mar 
  800   

Riser displacement Salmoura CaCl2     -     

S
ca

le
 s

q
u

ee
ze

 

Diesel cushion Diesel tratado - topsides     30 

Preflush 1 Diesel tratado - poço     285 

Preflush 2 Solvente mutual diluído 75 %     132 

Preflush 3 Solvente mutual puro     77 

Spacer 1 Salmoura NH4Cl      

Spacer 2 
Solução de SI 0,1 % na água do 

mar 
     

Main Flush 
Inibidor de incrustação (SI) 15 

% SW 
 791   2672 

Over flush 
Solução de SI 0,1 % na água do 

mar 
 1588   5176 

Riser displacement 
Solução de SI 0,1 % na água do 

mar 
 -   590 

Displacement Salmoura NH4Cl      

Displacement Salmoura KCl  330    

Riser displacement Salmoura CaCl2  -    

Dissolver pill Dissolvedor de BaSO4 35 %  330    

DIsplacement Diesel tratado      

Displacement 
Solução de SI 0,1 % na água do 

mar 
  650       
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• Principais componentes do escopo de injeção de químicos 

Além das camadas principais dos tratamentos, formados pelo ácido na estimulação e 

pelo inibidor no squeeze, são empregados também alguns aditivos essenciais ao sucesso da 

operação, explicados abaixo: 

 

1. Diesel 

O diesel é utilizado basicamente para realizar o primeiro deslocamento do óleo do 

reservatório e foi o fluido escolhido porque ele apresenta uma reação mediana com o óleo e 

com a água dos tratamentos que serão injetados, dessa forma a probabilidade de causar danos 

por reações entre camadas distintas é muito reduzida. 

 

2. Mutual solvent 

O mutual solvent é um dos principais químicos utilizados na preparação da formação 

para o tratamento que será realizado nas regiões do reservatório mais próximas do poço, seja a 

estimulação ácida, scale squeeze ou qualquer outro método, o mutual é uma peça chave na 

intervenção. 

Normalmente, as pílulas de ácido injetadas no reservatório apresentam uma série de 

aditivos surfactantes com as mais diversas funções, como por exemplo, inibidores de corrosão, 

estabilizadores de emulsão e inibidores de asfaltenos. Esses aditivos são injetados com o intuito 

de atuarem como barreiras para possíveis problemas desencadeados pela solução ácida, mas 

muitas vezes, eles acabam sendo a causa desses obstáculos. Ao serem injetados no reservatório, 

esses químicos podem ser adsorvidos pela matriz rochosa e como consequência acabam sendo 

retirados da fase líquida a qual estavam inseridos. O resultado é exatamente o problema que era 

desejado evitar. Emulsões podem ser formadas entre o ácido e o óleo do reservatório, 

diminuindo a injetividade do tratamento pela elevada viscosidade desses fluidos, ou mesmo 

comprometendo a produção do poço pela crescente dificuldade em deslocar o material viscoso 

ali presente, reduzindo a permeabilidade da rocha. Além disso, o risco de comprometer a 

estrutura metálica das tubulações no retorno desse ácido quando o poço for colocado em 

produção é muito alto, uma vez que os inibidores tenham sido precipitados da solução, o ácido 

agirá diretamente sobre o aço causando corrosão. 

Hall (1975) já contemplava essa situação e apontava o mutual solvent como possível 

solução para o problema. Hall fez uma série de testes simulando a adsorção dos químicos 

tipicamente utilizados na estimulação e a sílica presente na matriz dos reservatórios, e constatou 

que a adsorção ocorria de maneira muito reduzida na presença do mutual. 
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É por esse motivo que o mutual solvent está tanto no escopo de injeção da estimulação 

como do scale squeeze, atuando como um “preparador” da rocha para o tratamento que será 

injetado. A fase com o solvente diluído 75 % será responsável por “limpar” cerca de 80 % da 

formação e a fase pura (100 % de químico), pelos outros 20 %. De maneira geral, o mutual 

atuará empurrando o óleo da rocha e protegendo a superfície rochosa contra adsorção dos 

químicos injetados. Outra importante função desse produto se deve a sua capacidade de 

incrementar a permeabilidade relativa ao óleo quando o poço retorna a produção. Esse efeito se 

deve pela ação do mutual solvent de dissolver materiais oleosos que depositaram na superfície 

da rocha, permitindo que a região próxima ao poço permaneça molhável preferencialmente por 

água (Nasr-El-Din, 2012). 

 

3. Espaçadores 
 

Nesta categoria entram as salmouras de cloreto de amônio, cloreto de cálcio e também 

a água do mar tratada com inibidor de incrustação 0,1 %, todos ilustrados no escopo de injeção. 

O objetivo principal desses fluidos é evitar o contato entre camadas injetadas que possam causar 

alguma reação nociva ao tratamento, como por exemplo precipitação de sólidos. Dessa forma 

estaríamos induzindo a incrustação no poço ou reservatório e como consequência diminuindo 

a eficiência da intervenção. No caso da estimulação, os espaçadores foram utilizados depois do 

tratamento principal de ácido (acid pill), para evitar que o dissolvedor de sulfato de bário 

reagisse com o ácido injetado. No scale squeeze, o espaçador é utilizado para separar o mutual 

do inibidor de incrustação. É importante que os espaçadores que entrarão em contato com o 

reservatório tenham conteúdo salino elevado, como por exemplo o cloreto de amônio. Essa 

propriedade é importante para evitar o inchamento de argilas no reservatório, o que obstruiria 

o espaço poroso. Ao mesmo tempo, deve-se evitar salmouras que possam reagir direcionando 

a precipitação de sólidos, como por exemplo ocorreria com o cloreto de cálcio se ele fosse 

inserido na formação. No caso desse sal, o cálcio precipitado pode levar a formação da 

incrustação de carbonato de cálcio, uma das mais comuns em reservatórios ao redor do mundo. 

É por esse motivo que o cloreto de cálcio foi utilizado como displacer no riser e não entre os 

fluidos injetados no reservatório, porque é desejável evitar sua possível reação. 

Outra importante função do espaçador é atuar como displacer dos fluidos injetados, ou 

seja, ele é utilizado no pós-flush para aumentar a profundidade de penetração dos químicos no 

reservatório. 
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4. Dissolvedor de sulfato de bário 

Esse produto é um dos grandes fatores responsáveis pelo sucesso do “squeemulation” 

realizado em 2014. Boa parte dos créditos dados ao “squeemulation” só foram possíveis devido 

a contribuição do dissolvedor, e nesse trabalho quando analisarmos a estimulação ácida aliada 

ao scale squeeze, já estaremos considerando a aplicação do dissolver no tratamento. 

Diferente das demais incrustações, o sulfato de bário não é dissolvido pelos ácidos 

utilizados na estimulação ácida, seja ele o ácido fórmico ou clorídrico. O “Dissolver” foi o 

produto desenvolvido e aplicado nos casos de combate a este tipo de sólido. 

A grande maioria dos poços dos campos operados pela empresa desse estudo 

apresentam o sulfato de bário e o carbonato de cálcio como responsáveis principais pela 

incrustação. Nos casos dos poços PV-1 e PV-2, a estimulação ácida será a responsável por 

eliminar a incrustação de carbonato de cálcio (e outras incrustações menos representativas como 

o carbonato de ferro), e o Dissolvedor por eliminar o sulfato de bário. Em alguns casos recentes, 

a empresa realizou apenas o tratamento com o dissolvedor seguido pelo scale squeeze, não 

utilizando a estimulação ácida. Os principais drivers na tomada de decisão dos tratamentos que 

serão realizados, são os tipos de incrustações que afetam o sistema de produção e o valor que a 

empresa está disposta a investir. Sem dúvida, realizar tanto a estimulação como o Dissolvedor, 

aliado ao scale squeeze é a melhor opção, mas às vezes o orçamento para isso é limitado e deve-

se atacar o principal tipo de incrustação do reservatório. 

 

6.3.2 O impacto dos tratamentos na produtividade dos poços 

 

Como podemos ver na tabela 9 (tabela do escopo de injeção), a estimulação do poço 

PV-1 foi realizada no dia 25 de maio e o squeeze no dia 1 de junho. Esse período depende tanto 

da estratégia da empresa com base no tempo que ela deseja manter o poço fechado para 

maximizar a efetividade do tratamento, quanto das condições climáticas durante a operação. O 

poço PV-2, por sua vez, passou pelos dois tratamentos no mesmo dia. Em contrapartida, os 

poços PV-3 e PV-4 não passaram por nenhum tipo de tratamento, contrariando as expectativas. 

A razão será discutida nos tópicos a seguir. 

 

6.3.2.1 Intervenção da 1ª fase no PV-3 
 

Começaremos discutindo sobre a operação neste poço porque todo o tratamento que 

deveria ser injetado nele acabou sendo desviado para o PV-1. Na tabela 9, é possível identificar 
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que embora a camada de ácido presente neste tratamento era composta por apenas 36 barris de 

ácido fórmico 10 %, ele possuía uma expressiva camada de dissolvedor de sulfato de bário que 

acabaria impactando muito positivamente nos resultados do PV-1. Para o PV-3, o volume de 

dissolvedor injetado ultrapassava muito o de ácido fórmico porque acreditava-se que 

praticamente toda a incrustação que levaram tanto o PV-3 como o PV-4 a fechar, fosse 

representada por sulfato de bário. No PV-1 a camada de ácido foi muito mais elevada (220 

barris) porque acreditava-se que a quantidade de carbonato de cálcio impedindo a produção era 

maior, e isso se provou verdadeiro com os dados da pressão de injeção que serão discutidos no 

próximo tópico para o poço em questão. 

Após a estimulação de 2013, o PV-3 e o PV-4 produziram por apenas seis meses, até 

que foi decidido pelo seu fechamento para preservar a injetividade no reservatório. A estratégia 

de tratamento para esse poço durante a primeira fase, baseava-se na ideia de que a estimulação 

realizada ocasionaria um aumento gradual de seu IP, para que finalmente na segunda 

estimulação do ano, durante a segunda fase, o poço pudesse ser propriamente tratado. Mas não 

foi isso o que aconteceu. O início da injeção provou que a injetividade do poço estava abaixo 

do esperado e a deterioração das condições climáticas levaram ao cancelamento da intervenção 

desse poço durante a primeira fase de 2014. Outro problema surgiu mesmo após abortarem a 

estimulação: os fluidos já haviam sido bombeados quando a ordem de parada foi dada e por 

esse motivo ficaram presos no riser pela impossibilidade de injeção. O elevado volume de 

agentes químicos corrosivos, como o ácido fórmico, caso ficassem em contato por um tempo 

muito elevado com o aço acarretaria em uma corrosão irreversível, transformando uma 

operação que deveria trazer benefícios em um completo fracasso. A solução encontrada foi 

bombear todo o fluido já injetado e preso no riser no poço PV-1, mesmo após esse último poço 

já ter sido estimulado. 

 

6.3.2.2 Intervenção da 1ª fase no PV-1 

Assim que a camada ácida da estimulação composta por 220 barris de ácido fórmico 

atingiu a interface entre o poço e o reservatório, atravessando os canhoneios, foi observada uma 

elevada queda na pressão de injeção no fundo do poço, de cerca de 300 psia, o que indicava 

uma rápida reação da incrustação (carbonato de cálcio) localizada nos entornos do poço com o 

ácido fórmico. Todo o conteúdo desejado havia sido injetado, quando apenas um dia depois, no 

dia 26 de maio, o volume de químicos que tinha destino o poço PV-3 acabou sendo bombeado 

para o PV-1 em uma medida de contingência. Essa decisão acabou ocultando os resultados reais 

da estimulação pelo volume injetado inicialmente no PV-1, uma vez que o poço não havia sido 
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colocado em produção no intervalo entre a estimulação e a nova injeção de fluidos. Mas mesmo 

assim, os fluidos inseridos parecem ter melhorado os benefícios já ocasionados pela primeira 

estimulação, devido os ganhos tão elevados de vazão de óleo e índice de produtividade. 

Acredita-se que o volume adicional de dissolver injetado conseguiu penetrar mais 

profundamente na formação, devido a ação dos fluidos injetados anteriormente, e a 

consequência disso foi o “destrancamento” de uma zona de óleo que antes não estava sendo 

produzida por influência do sulfato de bário, o que ajuda a justificar os incríveis ganhos de 

produção de óleo e a brusca queda de BSW. A operação do scale squeeze ocorreu sem 

imprevistos, mas com o tempo foi visto que seus resultados não foram satisfatórios a longo 

prazo pela retomada do processo de incrustação. O squeeze nesse poço tinha expectativa de 

proteger o reservatório por cerca de 12 meses, mas apenas 3 meses depois os métodos de 

monitoramento já indicavam precipitação na formação. As possíveis causas serão discutidas 

posteriormente. 

 

6.3.2.3 Intervenção da 1ª fase no PV-2 
 

Como no caso do PV-1, o baixo índice de produtividade deste poço justificou a operação 

com o objetivo de eliminar o dano e retornar a valores de produção mais rentáveis.  

Como no caso anterior, ao atingir o reservatório, o ácido reagiu com carbonatos levando 

a uma queda de pressão ainda mais elevada, de cerca de 500 psi. A vazão de bombeamento 

inicial era de 3 bpm e após essa queda de pressão ela passou para 6 bpm ao considerarmos a 

mesma pressão de bombeamento na superfície, o que ilustra claramente o processo de 

dissolução de precipitados. 

O scale squeeze acabou sendo realizado para proteger o reservatório de incrustação por 

4 meses, ao invés dos tradicionais 12 meses aplicados em intervenções offshore como era 

esperado do poço PV-1, por exemplo. Isso ocorreu porque não haveria produto químico 

suficiente para suprir a necessidade de um ano de proteção do reservatório, optando por injetar 

um menor volume e realizar outra operação na segunda fase. 

 

6.3.2.4 Intervenção da 1ª fase no PV-4 

Anterior a realização do “squeemulation” neste poço, foi realizado um teste de 

injetividade com ácido fórmico para compreender o dano que afetava o poço desde seu 

fechamento em 2013. Durante o teste, foi constatado que a injetividade no reservatório 

aumentou apenas de 0,1 para 0,3 bpm, o que indicava que a incrustação presente era 

predominantemente sulfato de bário, já que o ácido fórmico que seria utilizado na estimulação 
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foi pouco efetivo. Nesta condição, a estimulação não seria o tratamento correto, mas sim a 

aplicação de um tampão de grandes proporções do Dissolvedor de sulfato de bário para 

recuperar a injetividade desse poço. Esse obstáculo, aliado a deterioração das condições 

climáticas, levou ao cancelamento da intervenção no PV-4, mas ao contrário do PV-3, neste 

caso apenas para 2015, e dessa vez com um tratamento exclusivo baseado no Dissolvedor. 

A tabela 10 representa o compilado dos resultados da campanha de estimulação nos 

quatro poços previamente selecionados. O termo “UOC” se refere ao custo do tratamento para 

cada barril de óleo produzido como consequência dele. 

 

Tabela 10: Resultados da 1ª fase de estimulações da campanha de 2014 

 Pré-estimulação Pós-estimulação Ganhos (total) 

Poço 
IP BSW Qo IP BSW Qo Qo adic. Volume Custo UOC 

(bpd/psi) (%) (bopd) (bpd/psi) (%) (bopd) (bopd) (Mil bbl) ($mln) ($/bbl) 

PV-1 2,8 60,5% 1.648  14.0 30% 6.123  4.474 290 2,16 7,4 

PV-2 3,2 69% 2.170  10.0 65% 3.598  1.428 160 0,56 3,5 

PV-3 Sem sucesso - - - - 

PV-4 Sem sucesso - - - - 

Ganhos de produção da 1ª fase 5.902 450 2,96 6,6 

 

 

Como podemos ver na tabela 10, os valores em verde representam ganhos quando 

comparados à uma situação original anterior a estimulação. Ambos os poços estimulados, PV-

1 e PV-2, apresentaram ganhos muito expressivos, com aumento de produção de óleo de 271% 

para o primeiro e cerca de 66% para o segundo.  

Acredita-se que a justificativa para os resultados tão positivos do PV-1 tenha sido a 

dupla estimulação que o poço sofreu, permitindo a produção de  uma nova zona de óleo antes 

bloqueada. A redução no BSW para 30% fornece embasamento para essa justificativa, porque 

o novo óleo que antes não era produzido, agora estava se deslocando preferencialmente devido 

ao aumento de sua permeabilidade relativa, causado pela ação do mutual solvent em manter a 

rocha molhável preferencialmente por água. 

Analisando financeiramente os resultados da estimulação, é possível observar que a 

dimensão da receita obtida decorrente do incremento da produtividade, supera muitas vezes o 

custo total de 2,6 milhões de dólares das estimulações. Supondo o mesmo custo do barril já 

utilizado neste trabalho, de 105 dólares para maio de 2014, espera-se que os 450 mil barris 

adicionados gerem um capital da ordem de 47,25 milhões de dólares. Lembrando que esses 
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números de ganho de produção se referem a apenas dois poços estimulados e um deles não 

conseguiu manter essa produtividade devido a volta do processo de incrustação. 

 

6.3.3 As razões e indicadores da retomada do processo de incrustação pós-squeeze no PV-1 

 

Na primeira fase de intervenções, o produto que estava sendo utilizado na realização do 

scale squeeze, era um inibidor de incrustação de base fosfato que atuava sobre os cristais recém 

depositados, impedindo seu crescimento ao deformar sua estrutura e consequentemente 

impedindo o crescimento contínuo. Não se sabe exatamente a causa da baixa eficiência desse 

químico ao tratar poços desse campo, já que sua performance havia sido comprovada em outras 

aplicações ao redor do mundo e muitas vezes fatores empíricos realmente mudam todo o escopo 

de projetos e correlações. Nesta seção, são discutidas algumas causas levantadas pelo time 

técnico da empresa que podem justificar essa falha no PV-1, e também representar como as 

ferramentas de monitoramento ajudaram a identificar a retomada da incrustação. 

 

6.3.3.1 As possíveis causas 

Como abordado no início deste capítulo, a melhor ferramenta utilizada no controle da 

eficiência do tratamento de scale squeeze é a isoterma. Além disso, ela é uma das melhores 

formas de se tentar entender porque o tratamento falhou. 

O scale squeeze do PV-1 foi elaborado para proteger a produção do poço por 12 meses, 

até que um total de 564.108 barris de água fosse produzido. Em outras palavras, isso significa 

dizer que teremos o inibidor de incrustação protegendo o nosso reservatório contra a incrustação 

até termos atingido esse valor de produção de água. A todo momento que o poço está em 

produção, resíduos do produto inserido retornam para a superfície a fim de serem descartados 

e, o que permanece na formação é o que efetivamente combate a incrustação. Atingir o valor 

de 564 mil barris de água produzidos representa o momento em que a concentração de produto 

já não mais protege o reservatório, porque praticamente todo o produto já retornou com os 

fluidos produzidos.   

A figura 34 nos mostra a simulação da isoterma do squeeze no PV-1 após 108 dias da 

realização do tratamento, quando o poço já tinha produzido cerca de 260 mil barris de água. A 

curva preta representa os dados do projeto, ou seja, o comportamento ideal do retorno de 

produto com a produção de água acumulada. Os pontos em rosa, por sua vez, representam os 

dados reais. É através do comparativo entre os pontos com a curva que se torna possível avaliar 

a eficiência da operação. 
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Figura 34: Isoterma do PV-1 

Analisando a figura 34, é possível entender algumas das possíveis causas do mal 

desempenho do scale squeeze nesse poço. Na subida da curva inicial, pode-se observar que os 

pontos na cor rosa chegaram somente até metade do pico que deveria ser atingido. Isso significa 

que durante o flowback do poço, quando os valores de retorno do químico injetado deveriam 

atingir números de cerca de 10.000 a 100.000 ppm, eles atingiram somente 1.000 ppm, o que 

reflete um acúmulo elevado do inibidor no reservatório. Uma prática muito aceita nesse tipo de 

intervenção por squeeze é a “regra do um terço”.  

Espera-se que um terço do que foi injetado retorne no flowback, o outro terço seja 

adsorvido pela rocha e seja o responsável pelo tratamento, e a última parte, por fim, se perca no 

reservatório. A curva do projeto, leva em consideração no flowback a parcela que deveria ter 

retornado equivalente a cerca de um terço do tratamento. Como isso não ocorreu, pode-se 

assumir que esse acúmulo de produto no reservatório acabou se perdendo, porque ele não será 

efetivo para proteção. Ao realizar o projeto de injeção, considera-se que um terço do total 

injetado será o suficiente para tratar o poço por um determinado período de tempo. Qualquer 

quantidade além disso não será efetiva porque a rocha possui uma capacidade máxima de 

adsorção, por isso na regra é considerada como parcela que se perde, porque ela não conseguirá 

ser adsorvida. Também pode ser observado que, nos meses a seguir, o retorno do químico foi 

muito superior ao estabelecido no projeto, o que reflete a ineficiência durante o flowback e 

também um volume de químico no reservatório que acabou não influenciando o tratamento. 

Essas duas observações feitas acima contribuem muito para o encurtamento da vida útil do 

procedimento.  

Existem outros dois fatores que impactam a efetividade do tratamento e que também 

levam a redução da vida útil de proteção do reservatório. O primeiro deles foi um inadequado 
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dimensionamento da produção de água. O projeto previa a proteção do reservatório por 12 

meses de produção totalizando cerca de 564 mil barris de água produzidos. Mas na realidade, 

quase metade desse volume foi atingido com apenas 108 dias de produção, o que representa 

uma redução muito grande no prazo de validade do tratamento. Na verdade, a modelagem da 

produção de água acaba se tornando um fator muito difícil de se estimar, principalmente se o 

squeeze for realizado em conjunto com a estimulação, porque não é possível prever como a 

rocha reagirá ao ser acidificada. Caso as regiões mais acidificadas sejam mais próximas a um 

aquífero, por exemplo, um maior BSW será observado e consequentemente a produção de água 

que se esperava possuir pós-squeeze será muito inferior a realidade, reduzindo a vida útil da 

proteção. O último fator foi que o volume real injetado no squeeze foi inferior ao elaborado no 

projeto de intervenção. Enquanto no projeto volume de inibidor que deveria ser injetado na fase 

principal do tratamento era de 3.050 barris de inibidor, na realidade foi injetado o valor de 

2.672, uma redução de 12,5 %. 

Provavelmente, não foi apenas uma causa que culminou com a falha do tratamento, mas 

a união dos fatores acima que levaram para a criação desse cenário. Existem outros argumentos 

que buscam entender essa falha, mas, dessa vez, críticos especificamente à eficácia do químico 

à base de fosfato, relacionados a sua forma de ação e desempenho sobre a incrustação dos poços 

desse campo. Por esse motivo, nas próximas campanhas foi adotado um novo produto, dessa 

vez à base de fosfonatos, que pudesse melhor atender às necessidades da empresa, tendo em 

vista as peculiaridades dos poços tratados. 

 

6.3.3.2 Indicadores da retomada do processo de incrustação 

As ferramentas de monitoramento são ilustradas apenas para o caso do PV-1, por ter 

sido uma surpresa a volta tão precoce da incrustação em um tratamento que deveria durar por 

um ano. O PV-2 apresentou os mesmos sinais do PV-1 com respeito a volta da precipitação, 

mas de uma maneira mais branda. Invariavelmente, o squeeze em PV-2 só deveria durar por 4 

meses, então era aceitável a volta desse processo até a realização do próximo squeeze na 

segunda fase do ano. 

 

1. Análise de íons 

De maneira semelhante ao que ocorreu em 2013 com os poços PV-1 e PV-2, o mesmo 

comportamento com as concentrações de bário, estrôncio e sulfato foi observado. Logo após o 

squeeze da 1ª fase, por volta do dia 13 de agosto, as curvas dos íons indicadores de incrustação 
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começaram a cair abruptamente, indicando precipitação. Nos gráficos abaixo, as retas verticais 

vermelhas correspondem a primeira e a segunda intervenção de 2014, respectivamente. 

 

 

Figura 35: Concentração de íons de bário e estrôncio no PV-1 

 

 

 

Figura 36: Concentração de íons de cloro e sulfato no PV-1 
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A correlação entre os gráficos das figuras 35 e 36, nos mostra como os íons apresentam 

as mesmas tendências de subida ou descida para os mesmos períodos, sendo por isso uma boa 

ferramenta de interpretação do que está ocorrendo com o sistema de produção. Quando ocorrem 

as intervenções como a estimulação, essa subida repentina nos resultados dos íons bário, 

estrôncio e sulfato se devem a dissolução da incrustação, retornando esses íons à solução de 

origem, justificando o aumento da concentração. 

 

2. Análise das membranas 

Após a realização do squeeze de maio, as amostras de água coletadas para análise de 

membrana deixaram em evidência a ineficiência do tratamento conforme os meses passavam. 

É possível observar a evolução de um grão claramente modificado pela presença de um inibidor 

de incrustação (logo após a realização do squeeze em maio) para um grão ativo, onde predomina 

o processo de precipitação e nucleação de cristais. As imagens 37 e 38 abaixo ilustram ambas 

as situações. 

 

 

Figura 37: Grão de sulfato de bário de pequeno porte modificado pelo inibidor. 

 

O grão da figura 37 é um típico exemplo de cristal de sulfato de bário afetado pelo 

produto responsável pela inibição de seu crescimento. É possível ver as modificações a partir 

de suas bordas bem lapidadas e lisas, sem as características extremidades pontiagudas e 

espiraladas de um cristal ativo. Esse cristal foi analisado de uma amostra de água coletada no 

dia 11 de junho, cerca de 10 dias após a realização da intervenção no poço PV-1. 
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Figura 38: Cristal de sulfato de bário ativo de grande porte. 

 

O exemplo da figura 38 ilustra um cristal de sulfato de bário ativo, típico material 

responsável pela obstrução da produção nos poços ao redor do mundo. Em contraste com a 

figura anterior, agora é possível ver claramente como ocorre a deposição de camada sobre 

camada em um padrão irregular, que acaba adquirindo um aspecto pontiagudo nas bordas do 

grão, diferente do formato lapidado e liso do sólido anterior. A denominação “ativo” é utilizada 

porque remonta a um cenário em que o cristal foi depositado e cresceu sem a influência de um 

inibidor. A amostra de água que deu origem a essa imagem foi coletada no dia 20 de setembro, 

cerca de um mês antes da realização da segunda e última fase da campanha de intervenções de 

2014.  

Nessa época, já estava claro para o time de produção da empresa a necessidade de 

intervir novamente no PV-1, com foco no restabelecimento do elevado índice de produtividade 

do poço alcançado com a estimulação de maio, mas dessa vez, conseguindo manter esse número 

com um scale squeeze mais eficiente. 

 

6.4 A 2ª FASE DA CAMPANHA DE TRATAMENTO DE POÇOS DE 2014 

 

A segunda fase da campanha de 2014 tinha dois objetivos principais: remover o dano 

surgido repentinamente no poço PV-1 e realizar um novo squeeze no PV-2, visando aumentar 

o tempo de proteção desse poço, já que a primeira intervenção tinha expectativa de protegê-lo 

por apenas quatro meses. 
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A tabela 11 exibe os valores de índice de produtividade, BSW e vazão de óleo na semana 

anterior à nova intervenção. Comparando os dados após a intervenção de maio com os da última 

semana antes do novo tratamento, é possível observar como o dano no PV-1 ocorreu de forma 

mais severa, porque os elevados valores atingidos em maio caíram bruscamente em apenas três 

meses. Os dados da tabela correspondem aos parâmetros de produção na semana anterior à 

segunda fase de intervenções. 

 

Tabela 11: Efeito da incrustação na produtividade 

Poços 

Pós-estimulação (1º fase) Pré-estimulação (2ª fase) 

IP BSW Qo IP BSW Qo 

(bpd/psi) (%) (bopd) (bpd/psi) (%) (bopd) 

PV-1 14.0 30% 6.123  3,9 47% 2.988  

PV-2 10.0 65% 3.598  8,1 59% 3.139  

PV-3 Fechado (IP = 0,5 bpd/psi) 0,5 77% 459  

PV-4 Fechado 

 

Os efeitos na produtividade ilustrados na tabela 11 são o reflexo numérico das 

indicações de incrustação observadas tanto na não conformidade da isoterma, como na análise 

de íons e de membranas, onde pudemos ver grãos ativos sendo formados. O que mais uma vez 

comprova a eficiência e importância do monitoramento. 

A operação da segunda fase ocorreu entre os meses de setembro e outubro e mais uma 

vez contou com o auxílio de um barco de apoio, responsável por realizar o bombeamento dos 

químicos nos poços. Os poços PV-3 e PV-4 passaram por testes de injetividade nos dias 8 e 9 

de setembro, mas apenas o PV-3 se mostrou um bom candidato para tratamentos. O PV-4 

continuou com a programação de ser tratado apenas em 2015, com uma grande camada de 

Dissolvedor. 

 

6.4.1 A segunda intervenção nos poços PV-1, PV-2 e PV-3 

 

As intervenções diferiram-se nesta fase porque apenas o PV-1 e o PV-3 foram tratados 

pelo “squeemulation”. O PV-2 não foi acidificado, ele foi tratado apenas pelo Dissolvedor e 

em seguida pelo squeeze. Outra diferença foi a utilização do novo químico de inibição a base 

de fosfonatos nos poços PV-1 e PV-3. O PV-2 foi tratado com o mesmo inibidor da primeira 

fase. 
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Quanto ao projeto de injeção, a diferença para a primeira fase ocorre pela adição de uma 

camada de inibidor de asfaltenos tanto na estimulação como no scale squeeze. Na estimulação, 

essa camada de inibidor foi colocada logo após o colchão de dissolvedor de sulfato de bário e, 

no squeeze, após o overflush. O escopo de injeção está dividido em duas tabelas, referentes às 

semanas de tratamento da segunda fase. O que foi discutido acima pode ser visualizado nas 

tabelas, tanto a ausência do ácido fórmico na injeção do PV-2 como a adição da camada de 

inibidor de asfaltenos nos dois tratamentos. 
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Tabela 12: Escopo de injeção de setembro 

Operação 
Sequência de 

bombeio 
Conteúdo injetado 

PV-3 PV-2 PV-2 PV-3 

8/09 17/09 1/10 4/10 

E
st

im
u

la
çã

o
 á

ci
d

a
 

Diesel cushion Diesel tratado - topsides   -   30 

Preflush 1 Diesel tratado - poço   220   50 

Preflush 2 Solvente mutual diluído 75 %   160   - 

Preflush 3 Solvente mutual puro   -   25 

Acid pill Ácido fórmico 10 %   -   243 

Spacer 1 Salmoura NH4Cl   110   75 

Spacer 2 Solução de SI 0,1 % na água do mar 206 170   200 

Spacer 3 Salmoura NH4Cl   170     

Dissolver pill Dissolvedor de BaSO4 35 %   250     

Asphaltene Inh. Pill Diesel com inib. asfalteno 0,5 %   210     

Displacement Salmoura NH4Cl         

Riser displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar         

Riser displacement Salmoura CaCl2       600 

S
ca

le
 s

q
u

ee
ze

 

Diesel cushion Diesel tratado - topsides     30   

Preflush 1 Diesel tratado - poço     220   

Preflush 2 Solvente mutual diluído 75 %     120   

Preflush 3 Solvente mutual puro     100   

Spacer 1 Salmoura NH4Cl         

Spacer 2 Solução de SI 0,1 % na água do mar         

Main Flush 
Inibidor de incrustação (SI) 15 % 

SW 
    4703   

Over flush Solução de SI 0,1 % na água do mar     7762   

Asphaltene Inh. Pill Diesel com inib. asfalteno 0,5 %         

Riser displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar         

Displacement Salmoura NH4Cl         

Displacement Salmoura KCl         

Riser displacement Salmoura CaCl2     605   

Dissolver pill Dissolvedor de BaSO4 35 %     -   

DIsplacement Diesel tratado     -   

Displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar     25   
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Tabela 13: Escopo de injeção de outubro 

Operação 
Sequência de 

injeção 
Conteúdo injetado 

PV-3 PV-1 PV-1 PV-3 

13/10 13/10 15/10 15/10 

E
st

im
u

la
çã

o
 á

ci
d

a
 

Diesel cushion Diesel tratado - topsides 30   -   

Preflush 1 Diesel tratado - poço 100   230   

Preflush 2 Solvente mutual diluído 75 % 100   200   

Preflush 3 Solvente mutual puro 75   150   

Acid pill Ácido fórmico 10 % 250   215   

Spacer 1 Salmoura NH4Cl 150   242   

Spacer 2 Solução de SI 0,1 % na água do mar 440   1000   

Spacer 3 Salmoura NH4Cl 50       

Dissolver pill Dissolvedor de BaSO4 35 % 420       

Asphaltene Inh. Pill Diesel com inib. asfalteno 0,5 % - 180     

Displacement Salmoura NH4Cl 25       

Riser displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar 180       

Riser displacement Salmoura CaCl2 -       

S
ca

le
 s

q
u

ee
ze

 

Diesel cushion Diesel tratado - topsides         

Preflush 1 Diesel tratado - poço       200 

Preflush 2 Solvente mutual diluído 75 %       200 

Preflush 3 Solvente mutual puro       75 

Spacer 1 Salmoura NH4Cl       180 

Spacer 2 Solução de SI 0,1 % na água do mar       500 

Main Flush 
Inibidor de incrustação (SI) 15 % 

SW 
    1100 860 

Over flush Solução de SI 0,1 % na água do mar     3800 3000 

Asphaltene Inh. Pill Diesel com inib. asfalteno 0,5 %     - 200 

Riser displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar     - 600 

Displacement Salmoura NH4Cl     295   

Displacement Salmoura KCl     -   

Riser displacement Salmoura CaCl2     -   

Dissolver pill Dissolvedor de BaSO4 35 %     210   

Displacement Diesel tratado     170   

Displacement Solução de SI 0,1 % na água do mar         
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6.4.2 O impacto dos tratamentos na produtividade dos poços 

 

6.4.2.1 PV-2 

No período entre intervenções, o índice de produtividade do PV-2 caiu moderadamente, 

de 10 para 8 bpd/psi. O objetivo dessa nova operação era aumentar o IP do poço por meio do 

dissolvedor de sulfato de bário e também estender o tempo de proteção do squeeze. Foi utilizado 

o mesmo químico da primeira fase, mas agora com volume suficiente para um ano de proteção. 

O bombeamento do dissolvedor no poço foi seguido de um tempo de fechamento de 48 

horas para maximizar a ação do produto com os grãos de sulfato. Cerca de treze dias depois, o 

scale squeeze foi realizado com o químico antigo por falta do novo inibidor, que estaria 

reservado para atender a demanda dos outros poços. 

Dessa vez, o ganho de produtividade com o tratamento não foi efetivo com respeito à 

produção de óleo. O ganho de IP parece ter ocorrido devido ao aumento da produção de água, 

uma vez que a vazão de óleo manteve sua tendência. 

 

 

Tabela 14: Impactos da estimulação do PV-2 sobre a produtividade 

Poço 

Pré-estimulação (2ª fase) Pós-estimulação (2ª fase) 

IP BSW Qo IP BSW Qo 

(bpd/psi) (%) (bopd) (bpd/psi) (%) (bopd) 

PV-2 8,1 59% 3.139 10 68% 3.139 

 

 

A figura 39, que resume o histórico de produção do PV-2 ao longo das intervenções, 

ilustra exatamente essa tendência. Podemos ver no gráfico que a estimulação realizada no dia 

17 de setembro não causou um impacto significativo na vazão de óleo. Embora não tenha 

ocorrido um ganho, deve-se lembrar que a queda de produtividade entre os tratamentos foi de 

apenas 1,9 bpd/psi e, por isso, a vazão de óleo que oscilava na faixa de três a quatro mil barris 

por dia ainda era um excelente número quando comparado ao comportamento original anterior 

a estimulação de maio, de dois mil barris. Nessa época, o ganho de produtividade foi muito 

elevado e poderia causar uma má impressão de futuros tratamentos que não obtivessem o 

mesmo sucesso. De maneira similar ao tratamento anterior, constata-se pelo gráfico que ao 

longo dos meses, o tratamento de inibição não foi efetivo, desencadeando uma brusca queda 

em janeiro na vazão de líquidos produzidos, causados pela precipitação de partículas. Cerca de 
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seis meses depois, o IP já havia caído para 1,4 bpd/psi, colocando esse poço na lista dos 

principais candidatos para intervenção em 2015 e comprovando de maneira definitiva que o 

inibidor de base fosfato não era eficiente no tratamento desse campo. Julgando a campanha de 

2014 com foco no PV-2, chega-se à conclusão que a estimulação foi um sucesso por aumentar 

a produção de óleo em cerca de 1000 bpd pelo período de nove meses, quando a produção 

retornou aos 2 mil bpd de vazão total de óleo do início do ano. Pelo lado da inibição, a campanha 

falhou, mas em compensação permitiu que a empresa aumentasse sua experiência nos 

tratamentos, levando a adoção desse novo químico nos outros poços cujos resultados serão 

abordados nos outros casos.  

 

 

Figura 39: Histórico de Produção PV-2 

 

Desde então, fica evidente como esses tratamentos influenciam na produção do campo 

e consequentemente nos ganhos da empresa. 

 

6.4.2.2 PV-3 

O teste de injetividade realizado em setembro confirmou a possibilidade de tratar o poço 

que se encontrava fechado desde 2013. Em outubro, foi iniciada a primeira estimulação 

utilizando 243 barris de ácido fórmico, com o objetivo de reagir com o dano e abrir os primeiros 

canais na rocha, impulsionando a injetividade. A reação com o ácido foi menor do que a 

esperada, indicando uma maior presença de sulfato de bário. A injetividade subiu para 2 bpm, 

mas ainda assim não representava um valor adequado. 

Como resposta, uma semana depois foi realizada uma nova estimulação, utilizando um 

colchão de ácido de volume similar, mas dessa vez contando com 420 barris de dissolvedor de 
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sulfato de bário. Uma resposta mais positiva foi observada nesse cenário, permitindo o 

destrancamento de novas regiões produtoras e como consequência atingindo um índice de 

produtividade de 3 bpd/psi. Embora representasse um valor baixo, o poço que estava antes 

fechado agora produzia com uma vazão de óleo de 2100 barris por dia. 

 

Tabela 15: Impactos da estimulação do PV-3 sobre a produtividade 

Poço 

Pré-estimulação (2ª fase) Pós-estimulação (2ª fase) 

IP BSW Qo IP BSW Qo 

(bpd/psi) (%) (bopd) (bpd/psi) (%) (bopd) 

PV-3 0,5 77% 459  3 55% 2.100  

 

 

Finalmente, no dia 15 de outubro, o poço PV-3 foi tratado com o novo inibidor de 

incrustação. Não houve, nos meses posteriores ao squeeze, nenhum sinal de perda de 

produtividade como resultado de dano, o que comprova a eficiência superior do novo inibidor 

quanto à prevenção de precipitados em longo prazo. 

A figura 40 nos mostra como o comportamento de retorno do inibidor com a produção 

ficou próximo ao projeto, quando comparamos com o PV-1 na primeira fase da campanha. Essa 

tendência ocorre desde o flowback até os últimos registros de produção ilustrados, quando foi 

atingido um volume acumulado de água produzida de 400 mil barris. Outro ponto importante 

foi a injeção dos fluidos de maneira fiel ao projeto, não havendo uma injeção menor ou maior 

que o estipulado, como ilustrado na tabela 16. 
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Figura 40: Isoterma de monitoramento do PV-3 

 

 

Tabela 16: Comparativo entre o escopo e o cenário real de injeção. 

 
Projeto de injeção Bombeado 

Preflush 150 bbls 200 bbls 

Spacer 350 bbls 350 bbls 

Main 

Treatment 
830 bbls 860 bbls 

Overflush 3000 bbls 3000 bbls 

 

 

Todos os fatores acima mencionados influenciaram na retomada da produção e em sua 

manutenção.  

Na figura 41, podemos observar o comportamento da produção do PV-3, antes e após a 

intervenção, representada pela linha tracejada no gráfico. A primeira estimulação ocorreu no 

dia 4 de outubro, por isso vemos um pequeno salto de produção após esse procedimento, porque 

o poço foi colocado em atividade momentaneamente para retirar os sólidos dissolvidos pelo 

ácido. Nos dias 13 e 15 de outubro foram realizadas a segunda estimulação e o squeeze, 

respectivamente. Ao retomar a produção, fica evidente o impacto dos tratamentos, uma vez que 

o poço antes fechado passou a produzir dois mil barris de óleo por dia ao longo de dois meses 
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graças à estimulação ácida. E, ao mesmo tempo, o scale squeeze foi o responsável pela 

manutenção da vazão de líquidos durante todo o período. 

A partir de dezembro passou a ser observado um aumento do BSW, uma vez que a vazão 

de água subiu proporcionalmente à queda da vazão de óleo. Isso pode ser explicado por uma 

mudança nas permeabilidades relativas dos fluidos produzidos ou então por alguma espécie de 

obstrução ocorrida  na região de óleo. A vazão de líquido se manteve praticamente constante 

durante todo esse período, o que reforça a eficiência do novo químico de inibição. Caso 

contrário, se um cenário de retomada de incrustação estivesse ocorrendo ao redor do poço, 

ambas as vazões seriam reduzidas, não apenas a de óleo, ao considerarmos a produção com o 

choke totalmente aberto. Isso aconteceria porque o índice de produtividade seria reduzido tanto 

pela queda da permeabilidade ao redor do poço como pelo aumento do fator skin, 

impossibilitando atingir a mesma vazão de produção de líquidos sem redução da pressão do 

fundo do poço. 

 

 

Figura 41: Histórico de produção do PV-3 

 

6.4.2.3 PV-1 

No dia 15 de outubro, o poço PV-1 passou por nova intervenção após a conclusão da 

existência de um processo de incrustação, embasada nas evidências exibidas neste trabalho, no 

tópico referente ao mesmo poço, porém na primeira fase. 

Tanto a estimulação como o squeeze foram realizados no mesmo dia, sem um flowback 

entre os tratamentos. Assim que o colchão de ácido fórmico da estimulação atingiu o 

reservatório, ocorreu uma queda na pressão de injeção de 600 psi, mais elevada do que a da 
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primeira intervenção. Diferentemente da operação de maio, essa estimulação não contou com 

uma camada de dissolvedor de sulfato de bário. Este químico só foi utilizado após o overflush 

e algumas camadas de espaçadores do scale squeeze. Ele havia sido injetado em três momentos 

anteriormente, na estimulação e squeeze do PV-1 e na estimulação do PV-3 (que foi injetado 

no PV-1 por falta de injetividade). 

Uma preocupação na realização do tratamento foi quanto a compatibilidade química 

entre o novo inibidor e os fluidos da estimulação. Por esse motivo, para evitar a precipitação de 

sólidos no reservatório, o overflush da acidificação contou com uma camada de 1000 barris de 

água tratada, atuando como um espaçador com um volume muito mais elevado que o usual. Ao 

mesmo tempo, esse procedimento permitiu que o ácido fórmico atingisse regiões mais 

profundas da formação, ampliando o poder de ação do tratamento. 

Outro ponto que leva a distinção entre os tratamentos da primeira e segunda fase, mas 

dessa vez quanto os resultados, foi a não influência da região de óleo destrancada pela primeira 

estimulação. Nessa época, o grande aumento do índice de produtividade e da vazão de óleo que 

praticamente quadruplicou, ocorreu devido ao acionamento dessa nova zona. Na situação atual, 

pelos resultados mais modestos e pelo BSW não ter diminuído, acredita-se que essa zona parou 

de influenciar na produtividade do poço. 

 

Tabela 17: Impactos da estimulação do PV-1 sobre a produtividade 

Poço 

Pré-estimulação (2ª fase) Pós-estimulação (2ª fase) 

IP BSW Qo IP BSW Qo 

(bpd/psi) (%) (bopd) (bpd/psi) (%) (bopd) 

PV-1 3,9 47% 2.988  9 51% 3.900  

 

A estimulação do PV-1 conseguiu ganhos mais representativos de produtividade quando 

comparado ao poço PV-2. Mas, ao mesmo tempo, isso ocorreu porque a queda de produtividade 

entre intervenções foi muito maior para o poço PV-1, como ilustrado na tabela 11. Enquanto a 

produtividade do PV-1 caiu em 10,9 bpd/psi, o poço PV-2 caiu apenas 1,9 bpd/psi. 

Assim como no poço PV-3, o scale squeeze com o novo inibidor foi considerado um 

sucesso. A isoterma da figura 42 nos mostra como os dados reais de retorno do químico ficaram 

próximos ao projetado. 
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Figura 42: Isoterma de monitoramento do PV-1 

 

Esse squeeze tinha a capacidade de proteger o reservatório até que 660 mil barris de 

água fossem produzidos e podemos observar na isoterma que até bem próximo desse valor, os 

dados reais se adequam de maneira praticamente perfeita ao design. Pode ser observado como 

o último dado real de retorno do inibidor “cai” exatamente sobre a curva, o que indica que a 

performance do tratamento ocorreu de maneira ideal e o reservatório estava protegido. 

A figura 43 abaixo nos mostra o comportamento dos íons ao longo do ano. A diferença 

na eficiência dos inibidores usados nas duas intervenções já pode ser observada na análise dessa 

simples ferramenta. A queda das concentrações de bário e estrôncio são muito mais abruptas e 

contínuas após a primeira intervenção, ou seja, as concentrações continuam caindo a cada mês. 

Já com o novo inibidor, as concentrações permanecem estáveis ao longo dos meses, 

apresentando oscilações comuns nessas análises, porque cada amostra é diferente uma da outra. 

O importante a ser comparado é a tendência. Enquanto no primeiro cenário as curvas caem 

continuamente, no segundo cenário elas oscilam e retornam para os mesmos valores (bário 

estável em 20 ppm e o estrôncio em 100 ppm), indicando a estabilidade iônica. A eficiência a 

longa data do químico é comprovada mesmo 7 meses após o tratamento, quando os íons estão 

nos mesmos valores originais após o tratamento. 
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Figura 43: Gráfico de variação iônica para amostras de água do PV-1. 

 

A análise de membranas também mostra o mesmo padrão. A figura 44 refere-se a uma 

amostra de abril de 2015, cerca de 6 meses após o squeeze. Ao compararmos com a figura 37, 

do grão ativo anterior à intervenção da segunda fase, fica evidente o impacto dos químicos 

utilizados sobre os grãos. A imagem do grão ativo se referia a uma amostra coletada 3 meses 

depois do primeiro tratamento com o químico base fosfato, e essa de 2015, um grão com o 

dobro do tempo e ainda modificado pelo químico de base fosfonato. 

 

 

Figura 44: Grão de sulfato de bário pequeno e modificado por inibidor de incrustação. 

 

Por último, o gráfico da figura 45 ilustra todo o histórico de produção do poço PV-1 ao 

longo do ano. Esse é o gráfico que melhor representa o tema deste trabalho, pois evidencia a 

influência do tratamento de estimulação ácida aliado ao scale squeeze no índice de 
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produtividade de poços. Nele, é possível observar os impactos de uma estimulação ácida muito 

bem-sucedida, com o aumento da vazão de óleo de 1648 para 6123 barris, e, ao mesmo tempo 

o impacto da incrustação nessa mesma produtividade. O elevado índice de produtividade de 14 

bpd/psi atingido com a primeira acidificação foi reduzido para 3,9 bpd/psi em apenas 5 meses, 

o que justifica a atual procura das empresas por tecnologias capazes de impedir a incrustação. 

Não obstante, a segunda intervenção  mostra claramente o impacto de um scale squeeze bem-

sucedido sobre a produção. O gráfico mostra a estabilização da curva de produção de óleo 

mesmo 4 meses após o segundo scale squeeze, já em fevereiro de 2015, o que significa a 

proteção das regiões do reservatório tratadas pelo squeeze do PV-1.  

 

 

Figura 45: Histórico de produção do PV-1. 
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7 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A estimulação ácida é incontestavelmente uma das melhores ferramentas aplicadas ao 

redor de todo o mundo para restabelecer níveis de produção ou mesmo aumentá-los, como 

vimos no PV-1. Mas, o scale squeeze, por outro lado, é uma das poucas tecnologias que 

consegue manter a produção viável quando a água é injetada sem o devido tratamento. Por esse 

motivo, muitos campos ao redor do mundo, incluindo o deste estudo, só sobrevivem graças a 

aplicação conjunta dessas duas tecnologias. No campo Niterói, o ganho total com as 

estimulações da campanha de 2014 foi de 700 mil barris de óleo, o que gerará uma receita 

muitas vezes superior ao custo total das estimulações de 7,54 milhões de dólares. O resumo dos 

resultados das estimulações pode ser observado na tabela 18. 

 
Tabela 18: Ganhos provenientes da estimulação durante a campanha de 2014. 

Resultados da 2ª fase - setembro e outubro/2014 

Poços 

Pré-estimulação Pós-estimulação Ganhos (total) 

IP BSW Qo IP BSW Qo Qo adic. Volume Custo UOC 

(bpd/psi) (%) (bopd) (bpd/psi) (%) (bopd) (bopd) (Mil bbl) ($mln) ($/bbl) 

PV-1 3,9 47% 2.988  9 51% 3.900  912 141 0,7 1,9 

PV-2 8,1 59% 3.139  10 68% 3.063  0 0 0,57  -  

PV-3 0,5 77% 459  3 55% 2.100  2100 110 1,99 1,81 

PV-4 Mantido fechado - - 1,32 - 

Ganhos de produção da 2ª fase 3.012 251 4,58 18,3 

Ganho total da campanha de estimulações de 2014 701 7,54 10,8 

 

Quanto ao scale squeeze, os números chamam ainda mais atenção por serem ganhos 

“silenciosos”. Como a proteção do reservatório pelo inibidor não pode ser observada 

imediatamente por números (ganhos de vazão de óleo e IP) quando o poço retorna à produção, 

como acontece com a estimulação, muitos acabam assumindo que o squeeze se torna um meio 

secundário de intervenção. Mas, na verdade, os resultados do scale squeeze acabam sendo 

muitas vezes tão bons ou ainda melhores, porém esses benefícios só conseguem ser percebidos 

ao longo dos meses do tratamento. Esse cenário pode ser visualizado na tabela 19, que ilustra 

exatamente o caso discutido. O ganho em barris de petróleo proporcionados pelo squeeze foi 

superior ao da estimulação em 140 mil barris. 

 



93 

 

Tabela 19: Ganhos provenientes do scale squeeze durante a campanha de 2014. 

RESULTADOS DO SCALE SQUEEZE - CAMPANHA DE 2014 

Poço 

Volume de óleo 

protegido em 

2014 (Mil bbl) 

Custo 

($ mln) 

UOC 

($/bbl) 
Comentários 

IW-C 140 1,33 -   

IW-D 380 1,33 -   

IW-K - 1,25 - Operação não foi finalizada 

IW-G - 1,29 - 

Devido à baixa tendência de incrustação 

do poço, o termo óleo protegido não foi 

usado. 

PV-1 130 1,23 11  

PV-2 180 1,61 9,1  

PV-3 - 0,7 - 
Como o poço estava fechado, os ganhos 

foram atribuídos à estimulação. 

Total 830 8,74 10,53   

 

 

A tabela 20 resume os ganhos da campanha de 2014 até dezembro, resultado dos 

tratamentos de estimulação ácida e scale squeeze. 

 

 

Tabela 20: Ganhos totais resultados da campanha de 2014 

Operações - Campanha de 2014 

Operação 
Volume de óleo adicionado / 

protegido (MMbbl) 

Custo 

($mln) 

UOC 

($ / bbl) 

Estimulação ácida 0,701 7,5 10,8 

Scale squeeze 0,83 8,7 10,7 

Total 1,531 16,3 10,75 
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8 CONCLUSÃO 

 

Diante do estudo de caso apresentado e dos resultados obtidos dos tratamentos, fica 

evidente a eficácia desse tipo de intervenção durante a vida produtiva de um poço. Também se 

revela a dimensão dos problemas originados pela incrustação, indo de moderados impactos na 

produção quando no início da obstrução até um cenário de total bloqueio e consequente 

fechamento do poço, como ocorrido nos poços PV-3 e PV-4 na campanha de 2013. 

É de se esperar que, no contexto atual, a demanda por esses tipos de tratamentos seja 

ainda maior do que em 2014, quando o preço do barril oscilava na faixa dos 100 dólares. Hoje, 

com o atual preço do barril estabilizado em torno de 55 dólares, os assuntos relacionados a 

manutenção e aprimoramento da produção assumem cada vez mais um lugar de destaque. Por 

esse motivo, soluções como a estimulação ácida e o scale squeeze passaram a tomar grandes 

espaços no calendário das operadoras. 

Especificamente quanto a estimulação ácida, foi constatado que sua eficiência está 

altamente relacionada ao tipo de dano que será combatido. Esse método justifica seu uso toda 

vez que nos deparamos com incrustações carbonáticas entre outras, passíveis de dissolução 

pelos ácidos mais comumente aplicados. O resultado é claro: ganhos de produtividade e 

restabelecimento das desejadas vazões de óleo. O cenário muda quando nos deparamos com a 

incrustação de sulfato de bário, por não ser dissolvido pelo ácido da estimulação. Nessa 

situação, ficou claro que a união entre a acidificação e a aplicação do dissolvedor 

especificamente para esse tipo de dano, foi um dos fatores de maior sucesso da operação. Por 

esse motivo, esse tipo de aliança entre os químicos serviu como uma lição aprendida pela 

empresa para reutilização em operações futuras. 

Quanto ao scale squeeze, vimos que a performance do tratamento está altamente 

relacionada à capacidade de atuação do químico nas condições de reservatório e na proximidade 

entre o volume real injetado e o design. Como mencionado durante o desenvolvimento do 

estudo de caso, os ganhos desse tratamento são silenciosos, mas extremamente eficazes, uma 

vez que garantem a manutenção da produção em níveis definidos como ótimos por até um ano. 

De modo geral, a campanha de intervenções de 2014 foi considerada um sucesso. Os 

ganhos de produção estavam acima do esperado e os principais fatores para o sucesso foram os 

seguintes: a utilização do solvente mútuo diluído seguido de sua fase pura; o solvente mútuo 

dissolvido no colchão ácido da estimulação; maiores volumes de dissolver; o tratamento duplo 



95 

 

do PV-1 e, por fim, a utilização de diversas camadas de espaçadores para evitar 

incompatibilidade química. 

E, devido ao cenário de queda do preço do barril no final de 2014, a campanha de 2015 

tomou um foco diferente: rentabilidade a curto prazo, baixo risco operacional e assegurar que 

os fatores de sucesso da campanha anterior sejam empregados novamente. 
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