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RESUMO 

 

A água produzida caracteriza-se como um dos resíduos mais comuns gerados durante as fases 

de exploração e produção de petróleo. Este trabalho tem como objetivo desenvolver 

metodologias baseadas em processos estatístico-comparativos de análises hidrogeoquímicas 

de zonas de produção com o objetivo de minimizar tipos de intervenções de altos custos para 

realização de teste de identificação de fluidos – TIF. Para o estudo, foram coletadas 27 

amostras de cinco zonas de produção diferentes e foram medidos um total de 50 espécies 

químicas. Após as análises químicas foi aplicado o tratamento estatístico aos dados, utilizando 

o Software Estatístico R, versão 2.11.1. O tratamento estatístico foi realizado em três etapas. 

Na primeira etapa, o objetivo foi verificar o comportamento das espécies químicas em estudo 

em cada zona de produção através da análise gráfica descritiva. A segunda etapa consistiu em 

identificar uma função que classificasse as zonas de produção de cada amostra, utilizando 

Análise Discriminante. Na etapa de treinamento, a taxa de acerto de classificação da função 

da análise discriminante foi de 85,19%. A etapa seguinte do tratamento estatístico dos dados 

utilizou Análise de Componentes Principais para, através da redução do número de variáveis 

obtidas a partir da combinação linear das espécies químicas, tentar melhorar a função 

discriminante obtida na segunda etapa e aumentar o poder de discriminação dos dados, porém 

o resultado não foi satisfatório. Na Análise de Perfis foram obtidas curvas para cada zona de 

produção, baseadas nas características das espécies químicas presentes em cada zona. Com 

este trabalho foi possível desenvolver uma metodologia utilizando a hidroquímica e a análise 

estatística que pode ser utilizada para distinguir a água produzida em campos maduros de 

petróleo, de forma que seja possível identificar a zona de produção que está contribuindo para 

a elevação excessiva do volume de água. 

 
Palavras-Chave: Análise de Componentes Principais. Análise de Perfis. Análise 

Discriminante. Campos Maduros. Hidroquímica. Petróleo. Zonas de Produção. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Produced water is characterized as one of the most common wastes generated during 

exploration and production of oil. This work aims to develop methodologies based on 

comparative statistical processes of hydrogeochemical analysis of production zones in order 

to minimize types of high-cost interventions to perform identification test fluids - TIF. For the 

study, 27 samples were collected from five different production zones were measured a total 

of 50 chemical species. After the chemical analysis was applied the statistical data, using the 

R Statistical Software, version 2.11.1. Statistical analysis was performed in three steps. In the 

first stage, the objective was to investigate the behavior of chemical species under study in 

each area of production through the descriptive graphical analysis. The second step was to 

identify a function that classify production zones from each sample, using discriminant 

analysis. In the training stage, the rate of correct classification function of discriminant 

analysis was 85.19%. The next stage of processing of the data used for Principal Component 

Analysis, by reducing the number of variables obtained from the linear combination of 

chemical species, try to improve the discriminant function obtained in the second stage and 

increase the discrimination power of the data, but the result was not satisfactory. In Profile 

Analysis curves were obtained for each production area, based on the characteristics of the 

chemical species present in each zone. With this study it was possible to develop a method 

using hydrochemistry and statistical analysis that can be used to distinguish the water 

produced in mature fields of oil, so that it is possible to identify the zone of production that is 

contributing to the excessive elevation of the water volume. 

 
Keywords: Principal Components Analysis. Profile Analysis. Discriminant 

Analysis. Mature Fields. Hydrochemistry. Oil. Production Zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo tem o seu tempo determinado,  

e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 

Eclesiastes 3.1 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por ter estado presente em mais uma etapa da minha vida. Sinceramente, 

não estava nos meus planos cursar um mestrado, mas Deus me concedeu esta oportunidade e 

eu sou grata a Ele pela experiência e pelo conhecimento adquirido. 

Aos meus pais, Ágabo e Gilvaneide, pelo incentivo e apoio que foi fundamental para mais 

esta conquista. 

A toda minha família pela paciência e compreensão em tolerar minha ausência nos 

momentos importantes e nas reuniões familiares. 

Ao Professor Djalma Ribeiro da Silva que, mesmo com tantas tarefas a cumprir, 

demonstrou apoio e incentivo para a conclusão deste trabalho. 

Ao Professor André Luís Santos de Pinho e à Professora Carla Almeida Vivacqua, pela 

paciência que tiveram comigo ao longo do trabalho, pela colaboração e disponibilidade.  

Aos demais professores do PPGCEP, pela contribuição acadêmica na minha formação. 

Aos colegas dos Laboratórios NEPGN e NUPPRAR em especial à Shirley, pela paciência 

e pela colaboração com as informações, que foram extremamente necessárias para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Aos colegas de curso, pelos momentos que estudamos juntos e pela troca de 

conhecimentos. 

A todos os meus amigos e em especial à minha amiga Angélica, por ter estado sempre 

presente, mesmo que tenha sido mais por telefone. 

A Wellington Vaz, por todos os momentos que passamos juntos e pela companhia nos 

trajetos diários para a UFRN. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo pela oportunidade. 

À PETROBRAS, ANP e ao NUPEG PRH-14 pelo apoio financeiro através da bolsa de 

estudos concedida. 

Por fim, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela oportunidade de mais um 

título obtido numa universidade pública de qualidade. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................... 11 

1.1 Objetivo Geral................................................................................................... 12 

1.2 Objetivos Específicos....................................................................................... 12 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA...................................................................... 14 

2.1 Petróleo............................................................................................................. 14 

2.2 Água produzida................................................................................................. 16 

2.3 Hidroquímica.................................................................................................... 17 

2.4 Análise Estatística............................................................................................. 19 

2.4.1 Análise descritiva de dados............................................................................... 20 

2.4.2 Análise multivariada de dados.......................................................................... 20 

2.4.2.1 Análise discriminante....................................................................................... 20 

2.4.2.2 Análise de componentes principais................................................................... 24 

2.4.2.3 Análise de perfis............................................................................................... 24 

2.4.2.4 Hidroquímica e análise estatística..................................................................... 26 

3 METODOLOGIA........................................................................................... 28 

3.1 Coleta das amostras.......................................................................................... 29 

3.2 Análises fisico-químicas................................................................................... 30 

3.3 Avaliação da qualidade dos dados................................................................... 31 

3.4 Caracterização hidroquímica da água............................................................... 31 

3.5 Tratamento estatístico....................................................................................... 31 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.................................................................... 35 

5 CONCLUSÕES............................................................................................... 45 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................... 48 

 APÊNDICE...................................................................................................... 52 

 ANEXOS.......................................................................................................... 76 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Reservatório de petróleo............................................................... 15 

Figura 2 Sequência dos procedimentos metodológicos do estudo....................... 28 

Figura 3 Esquema de poço de petróleo em produção individual......................... 29 

Figura 4 Esquema de poço de petróleo em produção conjunta............................ 29 

Figura 5 Diagrama de Piper da água produzida do campo em estudo................. 36 

Figura 6 Diagrama de Stiff da água produzida do campo em estudo................... 28 

Figura 7 Análise gráfica descritiva. Gráfico stripchart para o parâmetro pH...... 38 

Figura 8 Gráfico da análise discriminante............................................................ 39 

Figura 9 Médias dos poços pertencentes às zonas de produção.......................... 39 

Figura 10 Gráfico das variâncias de cada componente principal........................... 41 

Figura 11 Gráfico da análise discriminante, utilizando componentes principais... 41 

Figura 12 Gráfico da análise de perfis para o poço 25 (Zona 400)........................ 42 

Figura 13 Gráfico da análise de perfis para o poço 25 (Zona 400), após a 

retirada das espécies químicas “sólidos”............................................... 

43 

Figura 14 Curva da análise de perfis para Zona 400..................................... 43 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Proveniência das amostras coletadas..................................................... 30 

Tabela 2 Erros de classificação por Zona. Etapa de treinamento da análise 

discriminante......................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 


