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RESUMO 

A injeção de água em reservatórios de petróleo é uma técnica de recuperação amplamente 

utilizada para a recuperação de óleo. No entanto, a água injetada contém partículas suspensas 

que podem ser retidas, causando dano à formação e perda de injetividade. Nesses casos, é 

necessário estimular a formação danificada com o intuito de restaurar a injetividade dos poços 

injetores. A perda de injetividade causa um grande impacto negativo à economia de produção 

de petróleo e, por isso, prever a injetividade é importante para o gerenciamento de projetos de 

injeção de água. Modelos matemáticos para perda de injetividade permitem estudar o efeito da 

qualidade da água injetada bem como das características do poço e da formação. Dessa forma, 

foi desenvolvido um modelo matemático da perda de injetividade para poços injetores 

canhoneados. A novidade científica deste trabalho refere-se à modelagem e previsão da perda 

de injetividade em poços canhoneados injetores, considerando a filtração profunda e formação 

do reboco externo em canhoneados esferoidais. A modelagem clássica para a filtração 

profunda foi reescrita em coordenadas esferoidais. A solução para a concentração de 

partículas em suspensão foi obtida analiticamente e a concentração de partículas retidas, que 

causam dano à formação, foi resolvida numericamente. Considerando uma vazão injetada 

constante e utilizando a lei de Darcy modificada, estimamos a impedância, definida como 

sendo o inverso da injetividade normalizada pelo inverso da injetividade inicial. Finalmente, 

foram realizados testes de injetividade clássicos para fluxo linear, em amostras de Arenito 

Berea, e também em amostras "canhoneadas". Os parâmetros do modelo, coeficientes de 

filtração e de dano à formação, obtidos a partir do tratamento dos dados, foram utilizados para 

a verificação da modelagem proposta. As simulações mostraram um bom ajuste aos dados 

experimentais, sendo observado que a razão entre o tamanho das partículas e dos poros tem 

grande influência no comportamento da perda de injetividade.  

Palavras-chave: Filtração profunda. Reboco externo. Poços canhoneados. Dano à formação. 

Injetividade. 
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ABSTRACT 

Water injection in oil reservoirs is a recovery technique widely used for oil recovery. 

However, the injected water contains suspended particles that can be trapped, causing 

formation damage and injectivity decline. In such cases, it is necessary to stimulate the 

damaged formation looking forward to restore the injectivity of the injection wells. Injectivity 

decline causes a major negative impact to the economy of oil production, which is why, it is 

important to foresee the injectivity behavior for a good waterflooding management project. 

Mathematical models for injectivity losses allow studying the effect of the injected water 

quality, also the well and formation characteristics. Therefore, a mathematical model of 

injectivity losses for perforated injection wells was developed. The scientific novelty of this 

work relates to the modeling and prediction of injectivity decline in perforated injection wells, 

considering deep filtration and the formation of external cake in spheroidal perforations. The 

classic modeling for deep filtration was rewritten using spheroidal coordinates. The solution 

to the concentration of suspended particles was obtained analytically and the concentration of 

the retained particles, which cause formation damage, was solved numerically. The 

acquisition of the solution to impedance assumed a constant injection rate and the modified 

Darcy´s Law, defined as being the inverse of the normalized injectivity by the inverse of the 

initial injectivity. Finally, classic linear flow injectivity tests were performed within Berea 

sandstone samples, and within perforated samples. The parameters of the model, filtration and 

formation damage coefficients, obtained from the data, were used to verify the proposed 

modeling. The simulations showed a good fit to the experimental data, it was observed that 

the ratio between the particle size and pore has a large influence on the behavior of injectivity 

decline. 

Keywords: Deep filtration. External cake filtration. Perforated wells. Formation damage. 

Injectivity. 
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1.  Introdução  

A injeção de água em reservatórios de petróleo é uma técnica amplamente utilizada 

para a recuperação de óleo. No entanto, a água injetada contém partículas suspensas que 

podem ser retidas, causando dano à formação e perda de injetividade. Nesses casos, é 

necessário estimular a formação danificada, através da acidificação, back-flow e fraturamento, 

por exemplo, com o intuito de restaurar a injetividade desses poços. Sendo assim, prever a 

injetividade é importante para o gerenciamento de projetos de injeção de água. Os modelos 

matemáticos para a perda de injetividade permitem estudar o efeito da qualidade da água 

injetada, bem como das características do poço e da formação (CIVAN, 2007).  

Entre outros fatores, a eficiência da injeção de água depende do desempenho dos 

poços injetores. As fontes típicas de água utilizadas para a injeção são água do mar, 

produzida, de superfície e de reservatórios subterrâneos (PALSSON et al., 2003). Essas fontes 

geralmente contêm partículas suspensas. Quando injetada em um reservatório, para manter a 

pressão e deslocar o petróleo até os poços produtores, as partículas suspensas na água são 

depositadas na face de injeção, formando o reboco externo, ou dentro da formação pelo 

processo de filtração profunda. Consequentemente, a permeabilidade próxima aos poços 

injetores e o desempenho dos mesmos diminuem. Para manter as operações viáveis do ponto 

de vista econômico, os poços de injeção devem ser tratados com frequência para estimular a 

formação danificada e aumentar a injetividade desses poços. A qualidade da água de injeção, 

condições de injeção, a compatibilidade dos fluidos do reservatório com a água injetada na 

formação e as condições do fluido in situ estão entre os fatores considerados mais importantes 

na determinação da vazão, extensão do dano, bem como a frequência dos tratamentos de 

estimulação necessários para os poços de injeção de água. Embora a filtração dos sólidos 

possa aliviar um pouco o dano do poço, o tratamento da água em grandes quantidades pode 

ser antieconômico, assim como a estimulação de poços. Além disso, as fontes de água, tais 

como água do mar, são normalmente incompatíveis com a água do reservatório causando 

precipitação na proximidade do poço (PALSSON et al., 2003). 

Normalmente, a perda de injetividade devido às partículas suspensas acontece em duas 

fases: inicialmente as partículas injetadas penetram no reservatório e são capturadas nos grãos 

da rocha causando uma redução na permeabilidade. Este processo é denominado de filtração 

profunda. Depois, ao se atingir o limite de percolação, as partículas retidas impedem a 

penetração de outras partículas no reservatório e assim se inicia o crescimento do reboco 
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externo (SANTOS e BEDRIKOVETSKY, 2006). O grau de comprometimento do meio 

poroso ao longo de um período de tempo está relacionado com a concentração das partículas 

em suspensão na água injetada, a taxa de injeção, as características da partícula e da formação 

e a natureza de interação entre as partículas e a rocha reservatório (YERRAMILLI, 2012). 

Estudos experimentais realizados em laboratório com amostras de testemunho, 

incluindo Barkman e Davidson (1972), Donaldson et al. (1977), Davidson (1979), Todd et al. 

(1979, 1984), Vetter et al. (1987), e Pang e Sharma (1994), contribuíram para melhorar o 

conhecimento sobre os mecanismos que governam os processos de dano à formação. Nestes 

trabalhos foram propostos modelos e regras para prever a perda de injetividade. Entretanto, a 

aplicação desses resultados no campo tem sido muitas vezes insatisfatória (CIVAN, 2007). 

Por esta razão, modelos matemáticos são utilizados para prever o desempenho e a vida 

econômica dos poços de injeção, declínio de injetividade e as melhores condições para 

desenvolver e otimizar os intervalos necessários para o tratamento do poço. Os modelos 

matemáticos fornecem uma orientação científica para a interpretação precisa do desempenho 

do poço e para o desenvolvimento de estratégias operacionais ideais. 

Como explicado por Pang e Sharma (1997), Liu e Civan (1994, 1995, 1996), e Civan 

(1994), propor uma modelagem adequada da perda de injetividade requer o acoplamento da 

formação do reboco externo na face da formação e a retenção de partículas na região próxima 

ao poço. Pang e Sharma (1995) obtiveram as equações separadamente para as fases de 

filtração interna e externa para avaliação do desempenho da injeção de água em laboratório, 

para poços abertos, poços canhoneados e poços fraturados. Já Liu e Civan (1994, 1995, 1996) 

desenvolveram um modelo acoplando processos de filtração interno e externo. Os modelos de 

Liu e Civan são aplicados para ambos os fluidos monofásicos e bifásicos. Esse modelo é 

especialmente adequado para interpretação dos testes em testemunho de laboratório. 

Em poucos relatos reportados sobre os efeitos da redução da permeabilidade durante a 

injeção de água, Bentley et al. (1986) observaram uma queda de mais de 99% da 

permeabilidade inicial em amostras de dolomita, após a injeção de sete volumes porosos de 

resíduos de salmoura, cuja concentração de sólidos totais era muito alta (115.000 – 400.000 

mg/L), explicando a rápida redução da permeabilidade. Outro exemplo, em uma injeção no 

poço localizado em Odessa, no Texas, a formação de partículas devida à precipitação, causou 

grave obstrução do poço e na região ao redor do poço (SARIPALLI et al., 2000). A pressão 

de injeção, neste local, excedeu o máximo de pressão permitida e o tratamento de acidificação 

foi realizado para evitar maiores danos. No Condado de Orange, Texas, sete poços injetores 
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experimentaram sérios problemas de obstrução ao longo de um período de 20 anos, devido à 

migração de areias não consolidadas no poço e na formação (SARIPALLI et al., 2000). 

Apesar da investigação sobre a retenção de partículas em meios porosos estar sendo 

realizada há muitos anos, o seu entendimento é ainda limitado. Além disso, conforme citado, 

modelos matemáticos para prever a filtração profunda e a formação de reboco externo estão 

disponíveis na literatura e é um assunto que ainda está sendo pesquisado e desenvolvido 

(CIVAN, 2007). Vários softwares para previsão da injetividade foram desenvolvidos, tanto 

em versões comerciais como em corporativas internas a algumas companhias. Apesar disso, 

os simuladores de reservatório do mercado não podem quantificar a gravidade do dano de 

formação e como solução imediata, aplica-se o fator skin ou efeito película na região próxima 

ao poço para modelar e contabilizar o dano de forma geral. 

Assim, o desenvolvimento de modelos para previsão da perda de injetividade e 

otimização das taxas de injeção e pressões é necessário. Sabe-se que a confiança do histórico 

dos dados da perda de injetividade e do histórico do índice de injetividade deve otimizar a 

localização dos poços injetores, planejar a estimulação de poços danificados, deve decidir 

sobre a necessidade de fraturamento da rocha receptora e sobre o dimensionamento do 

tratamento e do bombeio da água a ser injetada. A confiança desta previsão deve ser baseada 

em modelos matemáticos, que são validados por testes de laboratório e dados de campo, 

usando diversos parâmetros bem conhecidos. 

Portanto, o ponto principal deste trabalho foi desenvolver um modelo matemático da 

perda de injetividade em poços canhoneados considerando o dano à formação devido à 

filtração profunda e ao reboco externo. A modelagem matemática proposta utilizou o sistema 

de coordenadas esferoidal prolato para previsão da perda de injetividade em poços 

canhoneados. Nesse modelo, as características do canhoneado, meio poroso e das partículas 

injetadas foram consideradas. Para isso, o perfil de concentração das partículas suspensas e 

retidas e a modelagem para a filtração profunda e o reboco externo foram obtidas. O fluxo no 

meio poroso é governado pela Equação de Darcy modificada em combinação com a equação 

da continuidade. A Equação de Darcy modificada permitiu estimar a variação de pressão ao 

longo do meio poroso, considerando a vazão injetada constante e, a partir desta, sua 

impedância. A impedância é definida como sendo o inverso da injetividade normalizada pelo 

inverso da injetividade inicial. Soluções analíticas e numéricas para o modelo proposto foram 

obtidas. Além disso, experimentos em amostras de Berea foram realizados para quantificar a 

perda de injetividade durante a injeção de partículas suspensas na água injetada. Com os testes 
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em laboratório foram obtidos os parâmetros do modelo, coeficiente de filtração e coeficiente 

de dano à formação, para filtração profunda. No caso do reboco externo, os parâmetros 

permeabilidade do reboco e porosidade do reboco foram obtidos por meio de correlações 

empíricas. Por último, foi feita a validação do modelo a partir do tratamento dos dados 

obtidos pelos experimentos em laboratório, nas condições de operação dadas. 

O Capítulo II refere-se aos Aspectos Teóricos, onde são apresentados tópicos 

relacionados ao tema desse trabalho, incluindo: dano à formação, declínio da injetividade, 

poços canhoneados, modelagem matemática, por exemplo. No Estado da Arte, Capítulo III, 

alguns trabalhos já publicados são apresentados. Alguns autores realizaram análises sobre os 

efeitos dos parâmetros envolvidos nos processos de filtração utilizando diferentes tipos de 

modelagem matemática, com soluções analíticas e numéricas. Além de estudos experimentais 

para a determinação dos parâmetros relevantes ao processo de dano à formação, devido à 

deposição de partículas durante o transporte de suspensões através de meios porosos. 

A metodologia matemática para modelagem e previsão da perda de injetividade em 

poços canhoneados durante a filtração profunda e durante a formação do reboco externo é 

apresentada no Capítulo IV, assim como a metodologia experimental para validação do 

modelo. A modelagem matemática foi implementada no MATLAB. Os testes de injetividade 

foram realizados no Laboratório de Transporte de Suspensões e Perda de Injetividade da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além disso, conforme citado anteriormente, o 

modelo foi validado usando os resultados obtidos em testes experimentais para demonstrar o 

diagnóstico e ajuste dos parâmetros que modelam a perda de injetividade aplicada para poços 

canhoneados. Isto é apresentado no Capítulo V.  

Por fim, no Capítulo VI, temos as conclusões e recomendações deste trabalho. 
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2.  Aspectos Teóricos 

2.1   Declínio da Injetividade  

 

Atualmente, a injeção ou reinjeção de água em reservatórios de petróleo tem sido o 

principal método de recuperação aplicado em campos marítimos e terrestres. Do ponto de 

vista econômico, a injeção de água é, dentre os métodos existentes, o mais viável e eficaz no 

desenvolvimento de reservatórios de petróleo devido a sua simplicidade operacional e às 

características favoráveis ao deslocamento do óleo através do meio poroso na direção dos 

poços produtores.  

Os poços de injeção, projetados a partir de estudos minuciosos sobre o reservatório, 

são aqueles pelos quais fluidos adequados são injetados com o objetivo de auxiliar na 

produção de petróleo que, por sua vez, escoará do reservatório através do poço produtor, 

conforme Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Mecanismo de Injeção de Água. 

Fonte: Santana, 2008. 
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No entanto, associada ao processo de injeção de água em poços injetores está a perda 

de injetividade, causada pela retenção de partículas sólidas e/ou líquidas em suspensão na 

água injetada ou reinjetada. Os sólidos suspensos ou coloides e gotículas de óleo presentes na 

água de injeção podem preencher os espaços porosos e conduzir a uma significativa redução 

da permeabilidade no intervalo da injeção (STOW e JOHNSON, 1990; MELCER e 

GERRISH, 1996; OCHI e VERNOUX, 1996). Essa redução da permeabilidade é denominada 

de dano à formação.  

O dano à formação e a consequente perda de injetividade, durante a injeção de água, é 

devida à retenção de partículas presentes na água injetada. Diferentes mecanismos de captura, 

como exclusão pelo tamanho, impactação inercial, interceptação, difusão e sedimentação 

podem causar a retenção de partículas. A efetividade de cada mecanismo de captura de 

partículas depende das forças de interação entre o meio poroso, o fluido injetado e as 

partículas suspensas (TIEN e RAMARAO, 2007). 

a) Exclusão pelo tamanho: Ocorre quando uma partícula encontra uma garganta de 

poro de raio menor do que o da própria partícula. Quando este mecanismo é atuante 

na filtração, ocorre retenção de partículas dentro do meio poroso e na entrada do 

meio, formando um reboco externo.  

b) Impactação inercial: Ocorre quando a partícula encontra um obstáculo, fazendo com 

que a partícula que estava em movimento diminua a sua energia e mude a trajetória 

sugerida pelas linhas de corrente, sendo depositadas nas paredes adjacentes do poro. 

Neste mecanismo é evidente a influência da velocidade e da massa das partículas. É 

um mecanismo importante quando envolve partículas de diâmetros maiores que 1 

μm (TIEN e RAMARAO, 2007). 

c) Interceptação: Em alguns casos, as partículas não conseguem seguir as linhas de 

corrente mais tortuosas, devido ao seu tamanho, e então colidem com a superfície do 

meio poroso. É considerado como um caso limite da impactação. Quanto maior a 

relação diâmetro da partícula/diâmetro do poro, maior será o efeito da interceptação. 

d) Sedimentação: O mecanismo de retenção por gravidade, ou sedimentação, ocorre 

quando as partículas presentes no fluido de injeção têm densidade diferente da 

densidade do líquido. Neste caso, as partículas movem-se com velocidade diferente 

da velocidade do fluido. Assim, as partículas não seguem a trajetória sugerida pelas 

linhas de corrente e são depositadas sobre o meio poroso (HERZIG et al., 1970). 

Considerando que o fluido de injeção é água,  Herzig et al. (1970) observaram que a 
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gravidade pode ser desprezada para partículas pequenas, de tamanho 1 μm, 

independente da sua densidade. Da mesma forma, para partículas grandes, maiores que 

25 μm, a deposição por sedimentação deve sempre ser considerada. Finalmente, para as 

partículas de tamanho intermediário a gravidade pode interferir ou não, isto está 

relacionado à densidade das partículas. 

e)  “Bridging”: ocasionado pelo acúmulo de várias partículas nas gargantas dos poros. 

Neste caso, as partículas são menores que a garganta. Este processo é favorecido 

pelo aumento da deposição de partículas nas gargantas dos poros. 

f) Difusão: Quando as partículas presentes no fluido injetado são muito pequenas, 

ocorre a difusão Browniana, que é um movimento aleatório das moléculas do fluido 

devido à sua energia térmica. Para partículas menores que 1 μm esse efeito é muito 

importante, e torna-se mais atuante à medida que o tamanho da partícula diminui.   

 

A diminuição da permeabilidade na região da formação produz um declínio na 

capacidade de injeção de água, o que afeta a eficiência operacional da injeção de água, 

diminuindo a vazão de injeção dos poços injetores, ou seja, ocasiona a queda de injetividade, 

refletindo na queda de pressão média do reservatório e, consequentemente, na diminuição da 

produção de óleo. Assim, o declínio da injetividade é o aumento progressivo da resistência 

hidráulica, isto é, redução da permeabilidade, que ocorre durante a injeção de água, causando 

prejuízo econômico ao projeto. 

Em razão da importância da perda de injetividade, diferentes modelos teóricos - 

analíticos e numéricos - e modelos experimentais - testes laboratoriais - têm sido propostos 

para o estudo do fenômeno (CIVAN, 2007). Tais modelos trabalham com funções empíricas e 

semi-empíricas. Os modelos matemáticos são importantes, pois permitem o entendimento da 

perda de injetividade durante a injeção de água. Uma previsão confiável da injetividade 

permite o desenvolvimento de um programa otimizado de gerenciamento de injeção de água 

como a filtração da água e tratamento químico, opções de reinjeção de água com separação 

dentro do poço ou no fundo do mar, descarte de resíduos e o planejamento da estimulação do 

poço. 

A fim de minimizar o declínio da injetividade deve-se melhorar a qualidade da água 

injetada, geralmente água do mar ou água produzida. Estas águas contêm partículas que ficam 

retidas no meio poroso causando redução da permeabilidade, conforme dito anteriormente. Ou 

ainda, a remoção do dano também é uma medida bastante utilizada. 
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Em geral, são realizadas estimulações periódicas do poço que apresenta perda de 

injetividade, restaurando o índice de injetividade do poço. Deve-se saber qual será o tipo de 

intervenção a ser realizada e a frequência de aplicação no poço. O período de aplicação 

depende do grau de queda de injetividade, das condições técnicas e econômicas. Dentro do 

conjunto de intervenções que podem ser realizadas, temos: acidificação e backflow.  

O backflow refere-se a um escoamento reverso para limpar o poço das partículas na 

sua região interna. 

A acidificação de matriz é uma técnica relativamente simples, sendo um dos métodos 

de custo mais baixo para aumentar a injetividade do poço. Essa técnica é realizada através da 

injeção de uma solução ácida dentro da formação, a uma pressão abaixo da pressão de fratura; 

cuja finalidade é dissolver os depósitos nos poros e canais da rocha e assim, aumentar a 

permeabilidade da região obstruída. É indicada para regiões localizadas a poucos metros ao 

redor do poço, pois raios de aplicação muito grandes implicariam na necessidade da utilização 

de grandes volumes de ácido, tornando assim o processo inviável economicamente.  

Nos poços injetores, o meio ácido é apenas injetado, podendo permanecer em seu 

interior, não sendo necessário o seu retorno. Já no caso de um poço produtor, o ácido injetado 

permanece em contato com a formação e depois é removido do poço, retornando pelas 

tubulações. 

O índice de injetividade ou injetividade de um poço injetor de água, wII , é a relação 

entre uma determinada vazão injetada e a diferença de pressão necessária para manter essa 

vazão. As principais variáveis que influenciam na injetividade são as propriedades dos fluidos 

e a permeabilidade da rocha. A injetividade (ROSA et al., 2006) é expressa por: 

 
inj

w

Q
II

P



 (1)  

Na qual: Qinj é a vazão de injeção medida em condições-padrão e ΔP é a diferença de pressão 

entre os poços injetor e produtor (ROSA et al., 2006).  

A impedância (J) é definida como sendo o inverso da injetividade normalizada pelo 

inverso da injetividade inicial, conforme Equação (2): 
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2.2 Operação de Canhoneio 

A operação de canhoneio é fundamental na completação de poços petrolíferos. Tem 

como objetivo comunicar o reservatório ao poço através de cargas explosivas. O processo 

mais comum é baseado na utilização de cargas explosivas montadas em série em um suporte 

metálico e introduzido em um invólucro externo, que será responsável pelo isolamento entre 

os explosivos e o poço. O canhão é então descido no poço tensionado por um cabo elétrico 

que transmitirá o pulso acionador para as cargas, conforme Figura 2.2. Os canhoneios podem 

ser divididos em três tipos de acordo com a pressão do sistema: overbalance, onde a pressão 

hidrostática é maior que a pressão estática da formação; underbalance, neste caso, a pressão 

no poço é menor que a pressão da formação; e a técnica extreme overbalance, que baseia-se 

em uma pressão altíssima no sentido do poço para a formação. 

 

 

Figura 2.2 - Operação de Canhoneio: 1) Canhão descido dentro do poço, 2) Explosão das 

cargas e 3) Região canhoneada. 

Fonte: www.oilinisrael.net, 2010. 

 

Além disso, associado às técnicas estão os métodos de Canhoneio Convencional, 

Through Tubing e Tubing-conveyed Perforation. No método Convencional, o poço é mantido 
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em overbalance, o canhão é descido e acionado, em seguida recupera-se o canhão e desce-se a 

coluna de produção. O Through Tubing consiste no canhoneio do revestimento em um 

intervalo abaixo da extremidade da coluna, com uso de cargas unidirecionais e um canhão de 

menor diâmetro. Necessita que a coluna seja gabaritada para dar suporte à estrutura. Esse 

método, inicialmente, foi desenvolvido para atender ao modelo de canhoneio em 

underbalance, porém não obteve sucesso devido a diversos fatores, como baixo desempenho, 

problemas mecânicos e operacionais. No Tubing-conveyed Perforation (TCP), utiliza-se um 

canhão de grande diâmetro e um packer acoplado à coluna de produção, que será descida no 

poço completamente equipada e instalada com a árvore de natal.  

A criação dos túneis canhoneados, através do uso de cargas explosivas, gera uma zona 

compactada com baixa permeabilidade da rocha ao redor do túnel. A baixa permeabilidade 

desta zona compactada é resultado do esmagamento de grãos e acumulação de finos. A região 

de alta concentração de finos é conhecida como zona compactada e é a fonte primária do dano 

no canhoneado. Experimentos de laboratório indicam que a distribuição de finos e a 

permeabilidade ao redor do canhoneado depende de vários fatores incluindo a pressão 

underbalance e as propriedades da rocha e do fluido (ARORA e SHARMA, 2000).  

Durante o canhoneio underbalance, a permeabilidade na região ao redor do 

canhoneado é controlada pelos finos gerados pela onda de choque e pelos finos arrastados 

pelo refluxo da onda que volta para o poço. O aumento do fluxo em torno do túnel 

canhoneado determina o raio formado bem como a limpeza do material fino próximo à face 

do canhoneado. Os finos são mobilizados em torno do túnel canhoneado onde a velocidade da 

onda excede uma velocidade crítica. Alguns finos ficam retidos nas gargantas de poro, 

próximo da zona compactada, enquanto aqueles muito próximos do túnel canhoneado seguem 

na produção - poços produtores - ou na injeção - poços injetores.  

Quanto à eficiência do canhoneio, esta depende da geometria do canhoneado, do efeito 

película ou fator skin e da limpeza dos canhoneados. 

A geometria do canhoneado reúne aspectos como comprimento do canhoneado, 

densidade de disparos e defasagem entre jatos ou ângulo de fase e o diâmetro do canhoneado. 

Aumentando-se a densidade de disparos, consegue-se um aumento da vazão do poço. A 

densidade de disparos refere-se ao número de jatos por unidade de comprimento. Neste caso, 

é importante haver um direcionamento adequado das cargas para evitar uma interferência de 

fluxo. Quanto maior a profundidade de penetração do canhoneado, melhor o índice de 
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produtividade e injetividade do poço. A defasagem entre jatos é causada pela distribuição 

angular das cargas no canhão, um mesmo número de jatos/m ou pé, quando disparados em 

diferentes direções possui maior produtividade/injetividade. E, normalmente, o diâmetro 

pouco afeta a vazão do poço. Entretanto, utilizando-se um Gravel Pack, deve-se utilizar o 

maior orifício de entrada possível. O Gravel Pack é um sistema de contenção de areia 

formado por um conjunto de telas que é descido no poço, seguido de seu empacotamento com 

areia ou cerâmica.  

O efeito película ou skin effect, idealizado por van Everdingen (1953) e Hurst (1953), 

é um modelo puramente matemático cuja finalidade é simular uma situação física causada por 

um fenômeno real: o dano de formação. Basicamente, o dano de formação ocorre devido a um 

dos seguintes fatores: 

 Redução da permeabilidade absoluta da formação, causada pelo 

tamponamento dos canais de fluxo por sólidos em suspensão ou inchamento de 

argilas. 

 Dano devido ao fluxo convergente: causado devido à mudança na 

direção do fluxo quando fluidos do reservatório atingem os furos dos canhoneados. 

 Dano causado pela invasão de fluidos incompatíveis com a formação. 

 Dano resultante da ação compressiva dos jatos durante o canhoneio, 

originando uma zona de menor permeabilidade ao redor dos furos. 

 

Fatores mecânicos ou mesmo geológicos, tais como penetração parcial da zona 

produtora, canhoneio inefetivo, fluxo turbulento, redução da espessura permeável ou 

quaisquer outras irregularidades que impliquem em redução da produtividade e/ou 

injetividade, são também normalmente classificados como dano de formação. Muitas vezes as 

causas do dano de formação não se tornam conhecidas, mas seus efeitos são evidenciados 

através de testes realizados nos poços. 

A limpeza dos canhoneados tem a finalidade de desobstruí-los. Nos canhoneios em 

overbalance é necessário induzir a surgência através de uma operação de pistoneio. Ao se 

aliviar a pressão hidrostática alguns orifícios serão desobstruídos e outros permanecerão 

tamponados.  
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2.3 Linhas de Corrente e Linhas Equipotenciais 

As linhas de corrente são linhas contínuas, tangenciadas pelo vetor velocidade 

instantânea em cada ponto e, portanto, representam o campo de velocidade em um 

determinado tempo. Nas aplicações em reservatório de petróleo, esta velocidade se refere à 

velocidade total intersticial, definida pela velocidade total de Darcy dividida pela porosidade. 

As linhas de corrente definem uma discretização espacial do campo de fluxo e apresentam 

maior resolução em regiões de fluxo de maior velocidade. 

As linhas de corrente diferem, portanto, do conceito de trajetórias, que são os 

caminhos percorridos pelas partículas ao longo do tempo. Uma linha de corrente é uma linha 

no espaço que se refere a um único instante e a diferentes partículas. Já uma trajetória é uma 

linha no espaço que se refere a uma única partícula e a diferentes momentos. No fluxo 

permanente, linhas de corrente e trajetórias coincidem. No regime de escoamento permanente 

a velocidade e a pressão em um determinado ponto não variam com o tempo. A velocidade e 

a pressão podem variar de um ponto para outro do fluxo, mas se mantêm constantes em cada 

ponto imóvel do espaço, em qualquer momento do tempo, fazendo a pressão e a velocidade 

em um ponto serem funções das coordenadas do ponto e não dependentes do tempo.  

Em um reservatório de petróleo, na ausência de reações químicas, o fluxo de fluidos 

ocorre basicamente devido à presença de forças de superfície ou de contato - associadas à 

diferença de pressão ou à viscosidade; forças de campo ou de corpo - basicamente, a 

gravidade; forças devido à mistura - associada à dispersão e à difusão; e forças capilares. 

Para cada distribuição de poços de injeção e de produção que se implanta em um 

reservatório, conforme esquema de malha da Figura 2.3, e a cada instante, existe um campo 

potencial que é resultado não só das posições desses poços como também das suas vazões e 

pressões. Os pontos de maior potencial são os poços de injeção e os de menor potencial são os 

poços de produção, e entre esses pontos existem valores intermediários espalhados por todo o 

reservatório. Esse campo potencial pode ser representado em planta por meio de linhas 

equipotenciais. No caso de um único poço situado no centro de um reservatório cilíndrico, por 

exemplo, as linhas equipotenciais são circunferências que têm o poço como centro. 

Perpendiculares às linhas equipotenciais se localizam as linhas de corrente, que começam nos 

poços de injeção e se estendem até os poços de produção ou vice-versa. O fluxo ocorre ao 

longo dessas linhas. Se o sistema está em regime permanente, tanto o campo potencial como a 

localização das linhas de corrente não se alteram com o tempo. Na prática, são raros os casos 
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de reservatórios que operam sob condições de fluxo permanente, já que na maioria dos casos 

os reservatórios exibem variações de pressão ao longo do tempo. Apesar disso, as soluções 

para fluxo permanente são largamente utilizadas por vários motivos: (a) são de fácil dedução 

analítica; (b) podem ser usadas para se obter soluções para fluxo transiente, usando-se o 

artifício de se aumentar o raio de drenagem com o tempo; (c) podem ser usadas para se obter 

soluções para fluxo pseudopermanente; (d) podem ser verificadas experimentalmente através 

de modelos de laboratório.   

 

Figura 2.3 - Malha “5-spot” com poços injetores e produtores comumente usados em 

campos de petróleo. 

Fonte: Rosa et al., 2006. 

 

Nas vizinhanças dos poços, as linhas equipotenciais são circunferências concêntricas 

aos mesmos. Como as linhas de corrente são perpendiculares às equipotenciais, nessas regiões 

o fluxo é radial. Como pode ser observado na Figura 2.4, que mostra uma representação das 

linhas de corrente em um modelo bidimensional homogêneo da linha esconsa, as linhas de 

corrente entre os poços têm comprimentos diferentes. Como a diferença de pressão entre o 

poço de injeção e o de produção é a mesma ao longo de qualquer linha, cada uma tem um 

gradiente médio de pressão diferente. As linhas de menor comprimento são as de maior 

gradiente médio. Ao penetrarem no meio poroso, as partículas de fluido que se deslocarem ao 

longo da linha de corrente mais curta terão maior velocidade que as partículas que 

percorrerem outras linhas quaisquer. Isso quer dizer que em um determinado instante, cada 
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linha de corrente terá sido varrida de uma maneira diferente das outras. Deve ser observado 

que a velocidade varia não só de uma linha para outra como ao longo da própria linha. 

 

Figura 2.4 - Distribuição de pressão (linhas equipotenciais e linhas de corrente) na 

malha em linha esconsa. 

Fonte: Muskat e Wyckoff, 1934. 

 

Nas regiões próximas aos canhoneados, as linhas de corrente não têm uma simetria 

trivial, como nos casos do fluxo em poços abertos, que apresenta uma simetria radial, e em 

testes laboratoriais, onde o fluxo é linear.  

 

2.4 Filtração Profunda e Reboco Externo 

A fim de prever a perda de injetividade, é necessário compreender os mecanismos do 

dano e seu impacto na injetividade. Quatro tipos de dano: filtração profunda, formação do 

reboco externo, entupimento do canhoneado e preenchimento do poço são responsáveis pelo 

declínio da injetividade do poço (BARKMAN e DAVIDSON, 1972). A Figura 2.5 apresenta 

o processo físico de deposição e acumulação de partículas em um poro e em uma garganta de 
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poro isolada. Nela ocorre a invasão de partículas na formação induzindo um dano ao redor do 

poço com correspondente declínio da injetividade desse poço devido à filtração profunda e 

formação do reboco externo. 

 

Figura 2.5 - Processo físico de deposição e acúmulo de partículas devido à Filtração 

Profunda e Reboco Externo.  

Fonte: Adaptado de Dambani et al., 2014. 

 

Inicialmente, as partículas injetadas invadem o meio poroso para formar a filtração 

interna, também conhecida por filtração profunda. As partículas maiores ficam depositadas 

próximas à face do poro e as partículas finas são transportadas até o final do poro. A trajetória 

resultante da partícula é a direção gravitacional. O gradual preenchimento do poro causa uma 

redução no tempo de residência das partículas conduzindo a sua deposição nas regiões mais 

próximas do furo canhoneado do poço injetor. Ocorre assim a filtração profunda com redução 

da permeabilidade.  
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Como a injeção de partículas continua e mais partículas são retidas nos poros da 

formação, um ponto é atingido até poucas partículas invadirem a formação, e um reboco 

externo começa a se formar. O termo dado quando a filtração profunda dá início à formação 

do reboco externo é definido como tempo de transição (PANG e SHARMA, 1997). Quando o 

reboco externo é formado, as propriedades do reboco - porosidade e permeabilidade do reboco 

- influenciam fortemente na perda de injetividade. Além disso, a baixa porosidade do reboco 

externo leva ao declínio da injetividade do poço mais rapidamente.  

As propriedades do reboco dependem fortemente das características das partículas 

injetadas - tamanho, forma e empacotamento, por exemplo. Estas propriedades podem ser 

medidas em laboratório, utilizando experimentos de coluna. Dados experimentais sobre a 

permeabilidade e porosidade do reboco com partículas de sílica e látex foram relatadas na 

literatura (EYLANDER, 1988). Na ausência de dados laboratoriais, utilizam-se correlações 

empíricas, tais como a equação de Blake-Kozeny (BIRD et al., 2002) e Kozeny-Carman 

(DULLIEN, 1979) para estimar a permeabilidade e porosidade do reboco. 

Quando a suspensão contém partículas de tamanhos diferentes, as partículas maiores 

começam a formar o reboco e as partículas menores podem ser transportadas e eventualmente 

capturadas no interior do reboco formado pelas partículas maiores. Simultaneamente, pode 

ocorrer a compactação do reboco devido ao efeito da força de arraste causada pelo fluxo da 

suspensão através do reboco. Consequentemente, ocorrem variações da porosidade, da 

permeabilidade e da espessura do reboco, afetando o comportamento do processo de filtração. 

A Figura 2.6 apresenta os dois tipos de dano à formação, representados na região canhoneada 

do poço injetor. 
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Figura 2.6 - Ilustração da filtração profunda e formação de reboco externo no túnel 

canhoneado durante a injeção de água.  

Fonte: Adaptado de Bonato et al., 2014. 

 

A acurácia da previsão da perda de injetividade é determinada pela precisão dos 

coeficientes empíricos obtidos pelo modelo matemático. Esses parâmetros são o coeficiente 

de filtração (λ) e o coeficiente de dano à formação (β). O λ é a probabilidade da partícula 

suspensa ser retida por unidade de comprimento (SANTOS e BARROS, 2010), e depende das 

características da suspensão de partículas e da sua vazão. Esse coeficiente é dinâmico, pois 

varia com o tempo na medida em que o sistema se altera devido à retenção das partículas no 

meio poroso (WENNBERG e SHARMA, 1997). Já o β está relacionado com propriedades 

específicas do meio poroso e sua unidade é o inverso da unidade de concentração de 

partículas retidas do meio poroso (σ). Por exemplo, se a concentração de σ é medida em 

massa por volume, então a unidade de β é volume por massa.  

Os coeficientes de filtração e de dano à formação são aplicados quando ocorre dano 

devido à filtração profunda. Quando atingido o tempo de transição (Ttr), começa a formar o 

reboco externo. Nesse caso, os parâmetros porosidade (ϕc) e permeabilidade do reboco (kc) 

são determinantes na perda de injetividade. 

Em geral, as partículas que compõem o reboco são grandes em relação aos poros. 

Entretanto, os poros formados no interior do reboco são relativamente pequenos comparados 

com os poros da rocha. Desse modo, a permeabilidade do reboco é muito pequena e, na 
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maioria dos casos, o reboco torna-se responsável por um acentuado aumento na taxa de 

crescimento da impedância. Ou seja, após a formação do reboco externo, a impedância 

aumenta mais rapidamente, sendo necessário aplicar um diferencial de pressão muito grande 

no poço para que a vazão de injeção seja mantida, conforme mostrado na Figura 2.7. Note que 

após o tempo de transição, de aproximadamente 1 ano, ocorre uma mudança na taxa de 

aumento da impedância, conforme linha contínua preta na Figura 2.7.  

 

 

Figura 2.7 - Mudança da curva da Impedância após o tempo de transição (Ttr). 

Fonte: Limeira et al., 2012. 

 

2.5 Tipos de Solução para o Modelo   

Na resolução de um problema de engenharia, duas abordagens são possíveis: a que 

utiliza métodos teóricos - analíticos e numéricos - e a que utiliza métodos experimentais. A 

Figura 2.8 esboça as ferramentas disponíveis para projeto ou análise de um problema real. 

Na prática, a diferença entre os métodos analíticos e numéricos está na complexidade 

das equações diferenciais que modelam o problema físico a ser resolvido. As soluções 

analíticas são de grande importância, pois são utilizadas na validação de modelos numéricos e 

auxiliam na análise de sua robustez e acurácia. Quando satisfatória e suficiente, isto é, dentro 

dos níveis de precisão e exigência necessários, a solução analítica deve ser preferida à 

numérica. Isso corrobora com a regra básica da engenharia que prima por adequar o uso da 
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ferramenta às dimensões do problema abordado. No entanto, o fato de não haver solução 

analítica conhecida para a maioria das equações diferenciais justifica a abordagem 

experimental, sempre que apropriado, ou a computacional, através de métodos numéricos. 

 

 

Figura 2.8 - Abordagem de um problema real. 

 Fonte: Maliska, 2004. 

 

Os métodos experimentais levam a vantagem de tratar com a configuração real do 

problema. Em algumas situações, como na ausência de modelos matemáticos e para 

geometrias extremamente complexas, métodos experimentais podem representar a única 

forma de abordagem possível. Em casos passíveis de outras possibilidades, isso seria 

desejável, considerando-se dificuldades em relação a altos custos, reprodução de condições 

reais e até mesmo questões de segurança envolvidas na abordagem experimental. 

A experimentação ou simulação numérica praticamente não apresentam restrições. 

Nelas podem ser avaliados problemas complexos com condições de contorno gerais. O 

caminho da engenharia moderna tem a simulação numérica desempenhando um papel 

decisivo nos custos e qualidade de projetos, interagindo com a experimentação em 

laboratórios. 

Um método numérico apresenta uma sucessão que converge para o valor exato. Cada 

termo dessa sucessão é uma aproximação, que é possível calcular com um número finito de 

operações elementares. É objetivo da análise numérica encontrar sucessões que aproximem os 

valores exatos com um número mínimo de operações elementares.  
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Métodos explícitos e implícitos são aproximações usadas na modelagem numérica 

para a obtenção de soluções dependentes do tempo, de equações diferenciais ordinárias e 

parciais, como é exigido em simulações computacionais de processos físicos. Considerando 

uma equação discretizada por um método explícito, a equação à diferenças finitas permite 

calcular o estado do sistema em um tempo posterior utilizando apenas o estado atual sem a 

necessidade de resolução de um sistema linear. Por sua vez, nos métodos implícitos, a solução 

aproximada é obtida resolvendo uma equação que envolve ambos estados atual e posterior do 

sistema. Neste caso, a equação discreta comumente resulta em um sistema linear onde é 

necessário utilizar técnicas da álgebra linear computacional para obtenção da solução 

aproximada. Matematicamente, considerando um problema puramente de evolução, se Y(t) é 

o estado atual do sistema e Y(t+Δt) é o estado posterior, então, para um método explícito, a 

Equação é representada por (3): 

     Y t t F Y t   (3) 

Na qual: t é a variável temporal e Δt representa o passo de tempo.  

Enquanto que um método implícito usa a Equação (4), representada por: 

     ,  0G Y t Y t t   (4) 

Os métodos implícitos exigem uma computação adicional e eles podem ser muito mais 

difíceis de serem implementados. São aplicados em problemas em que o uso de um método 

explícito exigiria passos de tempo extremamente pequenos para manter os erros limitados, 

com relação à precisão do algoritmo. Para atingir a precisão desejada em tais problemas, leva 

muito menos tempo computacional quando o método implícito é usado. Entretanto, o custo 

computacional também aumenta consideravelmente, aumentando a necessidade de mais 

memória do computador já que a velocidade do processo é maior.  

Na resolução das equações para a obtenção do perfil de concentração das partículas 

suspensas e retidas, o método de Euler Explícito e a Regra do Trapezóide foram aplicados. O 

programa usado para implementação desses métodos foi o MATLAB. 
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2.5.1 Métodos de Euler Explícito e Implícito  

O Método de Euler ou método da linha tangente é um procedimento numérico para 

construir soluções aproximadas a um problema de valor inicial para uma equação diferencial 

de primeira ordem, representada pela Equação (5): 

                                                      

   0 0' , ,y f x y y x y                                       (5) 

Para garantir que a Equação (5) tenha uma solução única, considera-se que f e ∂f/∂y 

são contínuas em um retângulo   : , : ,R x y a x b c y d     contendo (x0, y0). Segue-se 

que o problema do valor inicial (5) tem solução única φ(x) em algum intervalo x0-δ<x<x0+δ, 

onde δ é um número positivo. Como δ não é conhecido a priori, não existe garantia de que a 

solução existirá em determinado ponto x(≠x0), mesmo que x esteja no intervalo (a,b). Porém, 

se ∂f/∂y é contínuo e limitado na faixa vertical, ou seja,   : , : ,S x y a x b y     

então acontece que (5) tem uma solução única no intervalo inteiro (a,b). Ao descrever os 

métodos numéricos, consideramos que essa última condição é satisfeita e que f possui tantas 

derivadas parciais contínuas quantas forem necessárias.  

O método é ilustrado na Figura 2.9. Começando no ponto inicial (x0, y0), seguimos a 

linha reta com inclinação f(x0, y0), a linha tangente, para alguma distância até o ponto (x1, y1). 

Depois, reiniciamos a inclinação para o valor f(x1, y1) e seguimos essa linha para (x2, y2). 

Então, construímos as aproximações poligonais até a solução. À medida que usamos 

espaçamentos menores entre os pontos, e assim empregamos mais pontos, podemos esperar 

convergir até a solução verdadeira. 

 

Figura 2.9 - Aproximação de linha poligonal dada pelo método de Euler. 

Fonte: Adaptado de Nagle et al., 2012. 
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Para ser mais preciso, considere que o problema de valor inicial (5) tem uma solução 

única φ(x) em algum intervalo centrado em x0. Considere que h seja um número positivo fixo, 

chamado tamanho de passo, e considere os pontos igualmente espaçados (6): 

 0nx x nh   (6) 

Na qual: h é o tamanho de passo e n=0,1,2,...; 

A construção de valores yn que se aproximam dos valores da solução φ(xn) procede da 

seguinte forma: no ponto (x0, y0), a inclinação da solução para (5) é dada por dy/dx=f(x0, y0). 

Logo, a linha tangente à curva-solução no ponto inicial (x0, y0) é: 

  0 0 0 0  ( ,  )y y x x f x y    (7) 

Usando essa linha tangente para aproximar φ(x), substituindo (6) para o primeiro 

ponto, temos x1=x0+h e a Expressão (7) torna-se: φ(x1)≈y1=y0+hf(x0, y0). 

Em seguida, começando no ponto (x1, y1), construímos a linha com inclinação dada 

pelo campo de direção no ponto (x1, y1) – ou seja, com inclinação igual a f(x1, y1). Se 

seguirmos essa linha, a saber: y=y1+(x-x1)f(x1, y1), no passo de x1 para x2=x1+h, chegamos à 

aproximação φ(x2)≈y2=y1+hf(x1, y1). 

Repetindo o processo, conforme ilustrado na Figura 2.9, obtemos: φ(x3)≈y3=y2+hf(x2, 

y2), φ(x4)≈y4=y3+hf(x3, y3) e etc. 

Esse procedimento simples é o método de Euler e pode ser resumido pelas fórmulas 

recursivas (8) e (9):  

 1  n nx x h    (8) 

   1  ,n n n ny y hf x y     (9) 

 

Na Equação (8), considere que h>0 seja fixo e considere os pontos igualmente 

espaçados na Expressão (6). O objetivo é obter uma aproximação para a solução φ(x) do 

problema de valor inicial (5) nos pontos xn que se encontram no intervalo (a, b). A saber, 

vamos descrever um método que gera valores y0, y1, y2,... que aproximam φ(x) nos respectivos 

pontos x0, x1, x2,...; ou seja: 

    n ny x  (10) 
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Naturalmente, a primeira “aproximante” y0 é exata, de modo que y0=φ(x0) é dado. 

Assim, temos que descrever como calcular y1, y2,.... 

Para o método de Euler, começamos integrando os dois lados da Equação (5) de xn 

para xn+1 para obter:  

         
1 1

1  ' ,
n n

n n

x x

n n

x x

x x t dt f t t dt   
 

      (11) 

Na qual, substituímos y por φ(x). Resolvendo para φ(xn+1), temos:  

       
1

1  ,
n

n

x

n n

x

x x f t t dt  


     (12) 

Sem conhecer φ(t), não podemos integrar f(t,φ(t)). Logo, temos que aproximar a 

integral da Equação (12). Supondo que já tenhamos encontrado yn≈ φ(xn), o método mais 

simples é aproximar a área sob a função f(t,φ(t)) pelo retângulo com base [xn, xn+1] e altura 

f(xn,φ(xn)), conforme Figura 2.10. Isso gera: 

         1 1  ,n n n n n nx x x x f x x       (13) 

 

 

Figura 2.10 - Aproximação por um retângulo. 

Fonte: Adaptado de Nagle et al., 2012. 

 

Substituindo xn+1-xn por h e φ(xn) pela aproximação yn, chegamos ao esquema 

numérico (14):  

  1  ,  n n n ny y hf x y    (14) 

Na qual: n=0,1, 2,..., que é o método de Euler.  
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Começando com o valor dado y0, usamos (14) para calcular y1=y0+hf(x0, y0) e então 

usamos y1 para calcular y2=y1+hf(x1,y1), e assim por diante. 

A etapa decisiva no processo foi aproximar a integral   
1

,
n

n

x

x

f t t dt


  usando um 

retângulo (Figura 2.10). Essa etapa faz surgir o que é chamado erro de truncamento local no 

método. Pelo cálculo, sabemos que um método melhor, ou seja, mais preciso, para aproximar 

a integral é usar um trapezóide – ou seja, aplicar a regra do trapezóide. Isso gera: 

         
1

´

1 1  , , ,
2

n

n

x

n n n n

x

h
f t t dt f x x f x x  



 
     (15) 

  Que leva ao esquema numérico (16): 

    1 1 1  , ,
2

n n n n n n

h
y y f x y f x y        (16) 

 A Equação (16) é definida de esquema de trapezóide, que é um exemplo de um 

método implícito; ou seja, diferente do método de Euler, a Equação (16) dá apenas uma 

fórmula implícita para yn+1, pois yn+1 aparece como um argumento de f. 

O esquema do trapezóide pode ser modificado para se obter um método explícito. 

Nesse caso, a ideia é receber primeiro uma estimativa, digamos y
*

n+1 do valor yn+1 usando o 

método de Euler e depois usar a fórmula (16) com yn+1 substituído por y
*
n+1 no lado direito. 

Esse processo em duas etapas é um exemplo de um método previsor-corretor. Ou seja, 

prevemos yn+1 usando o método de Euler e depois usamos esse valor em (16) para obter uma 

aproximação “mais correta”. Definindo yn+1=yn+hf(xn,yn) no lado direito da Expressão (16), 

obtemos: 

     1  , , ,
2

n n n n n n n n

h
y y f x y f x h y hf x y

        (17) 

Na qual: xn+1=xn+h e n=0,1,.... Esse esquema explícito é conhecido como o método de Euler 

explícito ou aperfeiçoado. (NAGLE et al., 2012) 

Conforme citado anteriormente, o método de Euler Explícito e a Regra do Trapezóide 

foram aplicados para obtenção da solução numérica da concentração das partículas retidas, 

que causa o dano à formação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Estado da Arte 
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3.  Estado da Arte 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os modelos matemáticos aplicados na 

modelagem para previsão da perda de injetividade em experimentos de laboratório e na escala 

de campo, além de citar alguns trabalhos técnicos relacionados ao tema em estudo.  

A modelagem da perda de injetividade em testes laboratoriais é realizada utilizando as 

equações em coordenadas cartesianas, já que o fluxo é linear. Por outro lado, durante o 

processo de injeção de água em poços abertos, o fluxo é radial e, por isso, aplica-se o sistema 

em coordenadas cilíndricas. Para poços canhoneados, utilizamos o sistema de coordenadas 

esferoidal prolato, onde o fluxo ao redor do canhoneado é representado por um esferóide 

prolato, conforme Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1 - Geometria aplicada na modelagem da perda de injetividade em testes 

laboratoriais e na escala de campo para poços abertos e canhoneados. 

 

Fonte: Adaptado de Limeira, 2010. 
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A modelagem da perda de injetividade é baseada na equação da conservação de massa 

das partículas (Equação 18). Essa conservação de massa é expressa sob a forma: 

 
c c

U
t x t



  

  
  

 (18)  

Na qual: 
 
é a porosidade inicial da formação, U é a velocidade do fluido injetado, c é a 

concentração das partículas em suspensão e σ é a concentração das partículas retidas, x e t são 

as coordenadas espacial e temporal dimensionais, respectivamente. 

Além disso, para resolver essa equação, é necessário definir a cinética de retenção. 

Para tanto, várias expressões (TIEN e PAYATAKES, 1979, HERZIG et al., 1970, IWASAKI, 

1937) foram propostas na literatura, entre as quais a de Iwasaki (1937): 

 Uc
t








 (19)  

Na qual: λ é o coeficiente de filtração, definido como sendo igual à probabilidade de retenção 

por unidade de distância percorrida pela partícula, dado por m
-1

 (SANTOS e BARROS, 

2010). O coeficiente de filtração
 
depende das propriedades da água injetada e da rocha, da 

velocidade do fluxo, do tamanho das partículas injetadas e da concentração das partículas 

capturadas.  

Além do coeficiente de filtração (λ), temos o coeficiente de dano à formação (β), que é 

expresso na função dano à formação. A Tabela 3.1 mostra exemplos de funções dano à 

formação propostas por vários autores. 

Tabela 3.1 - Exemplos de Funções Dano à Formação. 

Autor Função Dano à Formação 

Herzig et al., (1970)  (1( ) )      

McDowell-Boyer et al., 

(1986) 2

1 2

 
1   ( ) ..

1
(

.
)

   
 

  
 

Pang e Sharma, (1995) 
1

(
 

)  
1

 





 

Karacan et al., (2000)  ( ) 1 3     

 

Neste trabalho utilizamos a função dano à formação proposta por Pang e Sharma 

(1995), dada pela Equação (20):  
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1

(
 

)  
1

 





 (20) 

O coeficiente de dano à formação (β) está relacionado com propriedades específicas 

do meio poroso; pode ser obtido experimentalmente ou por meio de correlações. Conforme 

explicado anteriormente, sua unidade é o inverso da unidade de concentração de partículas 

retidas do meio poroso (σ). Se essa concentração é medida em massa por volume, então a 

unidade de β é volume por massa. 

A Equação de Darcy modificada para fluxo de água com partículas em suspensão, 

Equação (21), é aplicada para estimar a variação de pressão ao longo do meio poroso, 

considerando a vazão injetada constante e, a partir desta, sua injetividade (Equação (1)) ou 

sua impedância (Equação (2)): 

 0 ( )k P
U

x

 




 


 (21) 

Na qual: μ é a viscosidade do fluido, k0 é a permeabilidade da formação e κ(σ) é a função dano 

à formação, que mostra o comportamento da permeabilidade da formação em função da 

quantidade de partículas retidas (σ).  

 

Descrição Matemática da Filtração Profunda para Testes Laboratoriais 

As Equações (18) e (19) determinam o perfil de concentração das partículas suspensas 

e retidas e juntamente com a Equação (21) formam o modelo da perda de injetividade. Neste 

caso, introduzindo as expressões adimensionais: 
x

X
L

  e 
U

T t
L

  nas Equações (18), (19) e 

(21), obtemos: 

 
1c c

T X T





  
  

  
 (22)   

 ( )L c
T


 


 


 (23) 

 0 ( )k P
U

L X

 




 


 (24)    

Na Equação (23), Λ(σ) é igual ao coeficiente de filtração, λ. 
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Considerando que, antes da injeção de água, não existem partículas em suspensão ou 

retidas no meio poroso; e que seja injetada uma concentração constante de partículas (c0) tem-

se:  

 ( ,0) ( ,0) 0c X X   (25) 

 0(0, )c T c  (26) 

Dessa forma, considerando as condições: inicial (25) e de contorno (26), a solução do 

perfil de concentração das partículas suspensas e retidas pode ser obtida aplicando o método 

das características: 

 
0

0
( , ) {

LXc e se T X
c X T

se T X

 


  (27) 

 0
( )

0
( , ) {

LXc T X e
X T

L se T X

se T X




   


  (28) 

Na qual: c0 é a concentração das partículas injetadas, dada por m
3
/m

3
.  

Integrando o gradiente de pressão da Equação (24), substituindo as Equações (20) e 

(28) no resultado e utilizando a definição da Impedância (2), obtemos as expressões para a 

impedância ( )J T  para 1T   (Equação (29)) e para 1T   (Equação (30)), que serão aplicadas 

na previsão da perda de injetividade para testes laboratoriais:  

  0

1
( ) 1 1 , 1

L
L L e

J T c T e e se T
L


 




  

      
 

 (29) 

  0

1
( ) 1 1 , 1

LT
LT LT e

J T c T e Te se T
L


 




  

      
 

 (30) 

Nos testes laboratoriais, o número de volumes porosos injetados (PVI) é alta, por isso 

o comportamento da impedância para T<1 pode ser ignorado.  

 

Descrição Matemática do Reboco Externo para Testes Laboratoriais 

Após o tempo de transição (Ttr) ocorre a formação do reboco externo, no qual, a 

impedância é obtida a partir da taxa de crescimento do reboco ou espessura do reboco externo 

(hc).  
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O crescimento do reboco externo é determinado considerando que o volume total de 

partículas injetadas ( )o trQc t t

 

é igual ao volume de partículas acumuladas  1c cAh  . 

Assim, adimensionalizando o tempo, ou seja, 
Ut

T
L

 e c0 é a concentração das partículas 

injetadas, dada por m
3
/m

3
, obtemos: 

 0( ) ( )
(1 )

c tr

c

c L
h T T T




 


 (31)  

Sabendo que a impedância também é definida pela relação entre a permeabilidade 

inicial da formação e a permeabilidade equivalente para o caso linear, dada pela Equação 

(32), e que a permeabilidade média do testemunho k(T) é igual à média harmônica de dois 

leitos sequenciais, neste caso, o reboco externo e o testemunho com as partículas depositadas, 

Equação (33), então: 

   0

( )eq

k
J T

k T
  (32)  

      
( ) ( )

c c

eq c eq tr

h L h L

k T k k T


   (33) 

Relacionando as Equações (32) e (33), considerando que hc<<L e substituindo a 

espessura do reboco (Equação (31)), obtém-se a impedância durante a formação do reboco 

externo para o caso linear e para T>Ttr: 

     0 0 ( )
1

tr tr

c c

c k
J T J T T T

k




  


 (34)  

Na qual: ϕc é a porosidade do reboco e kc é a permeabilidade do reboco.  

 

3.1  Estudos Laboratoriais  

3.1.1 Método Clássico 

Nos testes laboratoriais, a modelagem clássica da perda de injetividade permite 

estimar os coeficientes do modelo a partir da medição da concentração das partículas em 

suspensão na saída da amostra (testemunho) e a partir das medidas dos diferenciais de pressão 

entre a entrada e saída do testemunho. Assim, para a determinação do coeficiente de filtração, 

deve-se conhecer o comprimento da amostra L e a concentração das partículas em suspensão 
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da água injetada na entrada do testemunho (c0); e a partir da medição da concentração na 

saída do testemunho c(X=1,T) determina-se o coeficiente de filtração. Neste caso, 

c(X=1,T)=cefl e é válido se, somente se, cefl for constante. Assim, resolvendo a Equação (27), 

para T≥X, obtém-se o λ, conforme Equação (35) e esquema da Figura 3.2: 

 01
ln

( 1, )

c

L c X T


 
  

 
 (35) 

 

 

Figura 3.2 - Esquema do teste em laboratório para determinação do coeficiente de 

filtração. 

Fonte: Adaptado de Bedrikovetsky et al., 2001. 

 

Nos testes laboratoriais, a Impedância J(T) é dada pela Equação (29). Essa Equação 

pode ser reescrita da seguinte forma: 

 ( )J T mT   (36)  

Na qual: 
 

0

1
1

L

L
e

c e
L



 





 
   
    

e  0 1 Lm c e    . 

O valor do termo em colchetes em δ foi da ordem de 10
-4

, por isso a Equação (36) 

pode ser simplificada. Esse valor foi estimado considerando os dados dos testes realizados no 

laboratório, que será apresentado no Capítulo V, seção 5.2.   

 ( ) 1J T mT   (37)  

Neste caso, somente o coeficiente angular m varia de teste para teste. Essa inclinação 

da impedância m(λ,β) determina a relação β=β(λ), onde os parâmetros λ e β não podem ser 
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calculados separadamente. Assim, se a concentração efluente (cefl) é conhecida, λ pode ser 

obtido da Equação (35). 

A partir da determinação experimental da inclinação da impedância (m), pode-se 

calcular β. A determinação de β é possível devido à obtenção de λ (Equação 35) e a sua 

substituição na Equação (38). Assim, os dados de c(X=1,T) e ∆P(T) permitem determinar os 

dois parâmetros do modelo.  

 
0

( )
(1 )L

m

c e 
 

 



 (38)  

Na qual: m é o coeficiente angular, que é obtido pela razão da diferença entre os dois pontos 

pertencentes à curva da impedância em função do tempo.  

 

3.1.2 Método dos Três Pontos de Medida de Pressão 

Neste trabalho, testes experimentais com amostras lineares foram realizados para 

obtenção dos parâmetros do modelo, os coeficientes de filtração e de dano à formação. Em 

seguida, foram aplicados no modelo proposto para poços canhoneados. 

O método dos três pontos de medida de pressão, proposto por Bedrikovetsky et al. 

(2001), foi desenvolvido para determinar simultaneamente os dois coeficientes do modelo, λ e 

β, utilizando somente dados de variação de pressão. Neste novo método, foi utilizado um 

manômetro em um ponto qualquer do testemunho, além dos tradicionais na entrada e saída do 

testemunho, conforme Figura 3.3 (a). O sistema mostrado na Figura 3.3 permite medir a 

impedância em dois intervalos. Com os dados experimentais, calcula-se a diferença entre as 

pressões e a partir daí, obtém-se duas curvas da impedância em função do tempo. O m e mα 

representam os coeficientes angulares da equação da reta, que são obtidos pela razão da 

diferença entre os dois pontos pertencentes à curva da impedância em função do tempo, ver 

Figura 3.3 (b). Sendo assim, considerando que λ e β são constantes no intervalo de tempo 

medido no meio poroso, pode-se determiná-los simultaneamente. Da mesma forma, após o 

tempo de transição, temos o coeficiente angular para o reboco externo (mc) e aplicando 

correlações empíricas, os valores para as propriedades do reboco são calculados. Na Figura 

3.3, ∆Pα(t) é a diferença de pressão no ponto intermediário e αL é a posição no ponto 

intermediário na medida de pressão.  
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Figura 3.3 - Desenho esquemático mostrando o método dos 3 pontos de leitura de pressão. 

Fonte: Bonato et al., 2014. 

 

As equações desenvolvidas por Bedrikovetsky et al. (2001), que descrevem o modelo 

dos três pontos de medida de pressão, serão apresentadas a seguir. 

Adimensionalizando a Equação (21) tem-se: 

 
 0k P

U
L X


 




  


 (39)  

Na qual: 
x

X
L

 , α corresponde a fração do ponto intermediário da amostra durante a medida 

de pressão e é igual a razão entre o comprimento no ponto intermediário e o comprimento 

total da amostra. κ(σ) é a função dano à formação dada pela Equação (20). 

 Da Equação (39) pode-se definir que a diferença de pressão ΔPα entre a entrada, ou 

seja, X=0 e o ponto X=α, ver Figura 3.3 (a), é: 

  
0

1
o

Q L
P dX

Ak






     (40)  

Na qual: A é a área da amostra e Q é a vazão injetada. 

 Para T=0, a Equação (40) resulta em: 

  
0T

o

Q L
P

Ak






    (41)  

 Considerando que a vazão é constante, a impedância na fração “α” - Jα(T) é dada: 
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0

( ) 1J T dX









     (42)  

Substituindo a solução da concentração das partículas retidas (Equação 28), para 

geometria cartesiana, na Equação (42) tem-se: 

 
0 0

( ) 1 ;LX LXoL c
J T T e dX X e dX se T

 

 



 




 
 

       
 
   (43)  

Na qual:  
U

T t
L

 e 
x

X
L

 . 

Para a Equação (43) ser válida, T tem que ser maior que a posição de X=α, pois a 

frente de avanço das partículas deve estar à frente do ponto de leitura de pressão, caso 

contrário não terá nenhuma partícula retida no meio poroso, ou seja, σ=0. 

 Resolvendo as duas integrais da Equação (43), obtemos:  
0

1LX LT
T e dX e

L



  



      

para a primeira integral e 
 

 2

0

1
1

L
LX Le

X e dX e
L L

  
  

 


      

, para a segunda integral. 

Substituindo os resultados das integrais acima na Expressão (43), temos: 

 ( ) 1 ( , ) ( , )J T m T          (44) 

Denominando agora mα e δ temos que: 

  1 Loc
m e  







   (45)  

 
 1 L

L

o

e
c e

L

 

 

 





 
  
  

 (46)  

Utilizando os dados de laboratório, as Equações (36) e (45) e o valor da cefl obtém-se 

os parâmetros λ e β. Em seguida, esses coeficientes foram aplicados na Equação (46) e o valor 

para δ obtido foi da ordem de 10
 -4

. Logo, podemos desprezá-lo e afirmar que: 

    1 ,J T m T      (47)  

 Analogamente à Equação (37), temos a impedância entre a face e um ponto 

intermediário, ou seja, no ponto em X=α ao longo do meio poroso onde foi medida a pressão, 

dada pela Equação (47). Dividindo-se a Equação (47) pela Equação (37), obtemos: 
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1

1

m y

m y


 



 (48) 

Na qual: 
Ly e  . 

 Logo λ é:  
1

ln y
L

   . Assim, determinando-se m e mα que melhor se ajustam aos 

dados experimentais da impedância J(T) e Jα(T), pode-se determinar y resolvendo a Equação 

transcendental (48) e assim, determina-se λ. A Equação (48) pode ser resolvida 

numericamente, onde a solução do método está baseada no ponto de interseção das curvas 

β(λ), que possuem um comportamento parabólico. Esse ponto de interseção é estável em 

relação às pequenas perturbações das curvas nas regiões próximas aos vértices. A 

instabilidade do método ocorre somente quando o ponto de interseção está localizado nas 

assíntotas horizontal e vertical das parábolas. O coeficiente de dano à formação  é calculado 

pela expressão: 

 
 0 1

m

c y






 (49)  

Quando os parâmetros do modelo são obtidos pelo método dos três pontos de pressão 

espera-se que eles não variem em função dos pontos intermediários de pressão escolhidos.  

 Após o tempo de transição, o reboco externo é formado. Para T>Ttr, a taxa de 

crescimento do reboco é constante e é determinada pela velocidade do fluxo e pela quantidade 

das partículas injetadas co (Pang e Sharma, 1994).  

Durante o reboco externo, a impedância é dada pela Equação (34), obtida 

anteriormente. A Equação (34) pode ser simplificada: 

      Ttr c TtrJ T J T m T T    (50)  

Na qual: 
 1

o o
c

c c

k c
m

k







 

é o coeficiente angular durante a formação do reboco e depende das 

características do reboco externo - permeabilidade do reboco e porosidade do reboco. 

A permeabilidade do reboco (kc) é dependente da inclinação da reta mc, que só pode 

ser calculada caso o teste tenha um tempo de transição (Ttr) definido e um período posterior 

relativamente grande, onde seja possível calcular a inclinação da reta com segurança.  
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Neste trabalho, a porosidade e permeabilidade do reboco foram calculadas a partir da 

correlação de Blake-Kozeny (Pang e Sharma, 1995). Dada por: 

 
 

2 3

2
150 1

p c
c

c

d
k







 (51)  

Na qual: dp é o diâmetro das partículas injetadas. Assim, substituindo a Expressão (51) em mc 

resulta em uma equação de 3º grau em função da porosidade, dada pela Equação (53). Dessa 

forma, três raízes são obtidas, sendo apenas uma raiz real e com significado físico, ver 

Equação (54). 

As equações são apresentadas a seguir:  

 
2

150 o o

c p

k c

m d


   (52)  

 3 0c c        (53)  

 

3 23

1

2

3

108 12 12 81

2

6

3 2

12 2 6

3 2

12 2 6

c

c

c

S

S

S

S i S

S S

S i S

S S

  




 


 


  


 

   
     

 

   
     

 

 (54)  

Nas quais: a Equação (52) corresponde à substituição da expressão de Blake-Kozeny no 

coeficiente angular (mc) e os termos na Equação (54) são as raízes da equação cúbica 

(Equação 53), sendo ϕc1 a raiz com significado físico. 

 

A seguir, são apresentados alguns estudos que contribuíram para melhorar o 

conhecimento sobre os mecanismos que governam os processos de dano à formação, sendo 

realizados na escala de laboratório: 

Oort et al. (1993) desenvolveram um modelo para predizer o dano causado devido à 

formação do reboco no interior de um poço de injeção de água. No modelo proposto, o dano à 

formação pode ser calculado de forma semi-empírica, usando testes de laboratório para o 
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cálculo das constantes do modelo. O modelo permitiu fazer estimativas da vida média dos 

poços injetores. 

Wennberg e Sharma (1997) conduziram testes laboratoriais com intenção de 

determinar o coeficiente de filtração. Eles determinaram o coeficiente de filtração baseado na 

medida da concentração de partículas na saída do testemunho. A faixa de valores de   

encontrada foi de 0,1 a 100 m
-1

. Eles também concluíram que a determinação do coeficiente 

de filtração é crucial para a correta previsão da perda da injetividade, e que este parâmetro 

depende da velocidade do fluido. 

Pang e Sharma (1997) propuseram um novo método, incluindo tanto a filtração interna 

quanto a externa, para prever o declínio da injetividade para poços injetores de água. Eles 

mostraram que a filtração interna e o reboco externo podem ser modelados e contabilizados 

pelo uso do conceito do tempo de transição e testaram a qualidade da água, diferenciando 

quatro tipos de curvas da impedância, conforme Figura 3.4. A curva do tipo 1 é observada 

quando um reboco externo incompressível é formado ou quando uma filtração interna ocorre 

próxima à face de injeção. A curva do tipo 2 é obtida quando ocorre a formação de um reboco 

externo compressível e/ou filtração interna. Quando há formação do reboco externo, eles 

observaram que a porosidade e a permeabilidade do reboco diminuem com o aumento da 

pressão, sendo que a permeabilidade diminui mais rapidamente que a porosidade. 

O tipo de curva 3 é obtido em casos onde não ocorreu a formação de reboco externo. 

A curva com a diminuição da inclinação da impedância em função do tempo refere-se ao 

processo de filtração profunda nos poros. Esse processo consiste em uma redução mais lenta 

da permeabilidade, por conseguinte, a inclinação da curva diminui com o tempo de filtração. 

Neste tipo de comportamento, frequentemente, o diâmetro das partículas injetadas é menor 

que o diâmetro dos poros, ocorrendo a filtração profunda. O tipo de curva 3 é obtido em casos 

onde o preenchimento dos poros é o mecanismo dominante na captura de partículas ou 

quando a captura de partículas resulta em um aumento da velocidade intersticial para um 

ponto onde não há mais deposição de partículas e a diminuição da permeabilidade irá 

abrandar com o tempo de filtração.  

O comportamento da curva da impedância do tipo 4 apresenta uma forma de “S” 

indicando que diferentes mecanismos de retenção de partículas atuam simultaneamente 

durante o processo de filtração. É possível que dois ou mais mecanismos de retenção de 

partículas estejam atuando durante diferentes fases de injeção. Nestes casos, as curvas têm um 
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formato de “S” ou mesmo outra forma diferente de curva. Sabe-se que o processo de filtração 

dependerá do diâmetro das partículas, do diâmetro da garganta do poro, da velocidade de 

filtração e do tipo de mecanismo de captura de partículas. Esta dependência complexa torna-

se difícil generalizar e prever a forma das curvas de impedância. 

 

 

Figura 3.4 - Tipos de comportamento das curvas da Impedância.  

Fonte: Adaptado de Pang e Sharma, 1997. 

 

Van den Broek et al. (1999) realizaram experimentos com amostras de testemunho e 

água produzida artificial. A água continha pequenas quantidades de partículas sólidas, 

gotículas de óleo ou ambas. No caso da água com partículas sólidas, uma considerável 

diminuição da permeabilidade, na primeira seção do testemunho, foi observada após uma 

quantidade de algumas centenas de volumes porosos injetados (PVI) (Figura 3.5 (a)). A 

injeção de água apenas com gotículas de óleo eventualmente conduziu para uma redução da 

permeabilidade em todas as seções do testemunho. Para injeção de água contendo ambos os 

contaminantes, a concentração de partículas foi o parâmetro de maior influência. Entretanto, a 

presença de óleo conduziu a uma adicional diminuição da permeabilidade e, 

consequentemente, aumentando o dano, conforme Figura 3.5 (b). 
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Figura 3.5 - Fotografia da face de entrada da amostra de testemunho após injeção da 

água com (a) partículas sólidas e (b) partículas sólidas e gotas de óleo. 

 Fonte: Van den Broek et al., 1999. 

 

Bedrikovetsky et al. (2001) formularam um modelo matemático para filtração 

profunda contendo dois parâmetros empíricos – o coeficiente de filtração e o coeficiente de 

dano de formação. Eles propuseram um novo método para determinação simultânea de ambos 

os coeficientes: é determinada a pressão em um ponto intermediário da amostra de 

testemunho, complementando as medidas de pressão na entrada e saída da amostra, conforme 

Figura 3.3. Este método é conhecido como o método dos três pontos de medida de pressão.  

Bonato et al. (2014) aprimoraram a modelagem experimental, através do 

desenvolvimento de um software para aquisição e tratamento de dados experimentais, 

considerando o número variável de medidas de pressão ao longo da amostra do meio poroso. 

O programa incluiu os modelos matemáticos: modelo clássico (MC) e o modelo com 

múltiplos mecanismos de retenção (MSB), de Santos e Barros, 2010. Eles realizaram testes 

experimentais para obtenção dos parâmetros do modelo: os coeficientes de filtração e de dano 

à formação, para filtração profunda, e a permeabilidade e porosidade do reboco durante a 

formação do reboco externo. Com os testes e com o software de tratamento de dados foi 

possível constatar a robustez dos modelos MC e MSB e o software apresentou bons resultados 

permitindo determinar os coeficientes dos modelos. 
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3.2   Estudo de Campo 

Embora os dados de experimentos forneçam parâmetros úteis para modelar o 

comportamento do desempenho do poço, como os coeficientes de filtração e de dano de 

formação, por exemplo, eles não podem ser usados diretamente para fazer as previsões em 

poços de petróleo. O campo de fluxo ao redor de um poço aberto de injeção é tipicamente 

radial, não é linear como em amostras de testemunhos. Como tal, a velocidade de fluxo, que é 

uma constante nos testes em testemunhos, varia com a distância radial ao redor de um poço 

injetor. O comportamento de uma operação de filtração durante a injeção, que é fortemente 

dependente da velocidade do fluxo, vai, portanto, ser diferente da observada em um 

experimento de testemunho utilizando a mesma formação e amostra de água. 

Poços injetores podem ser perfurados e completados em diferentes configurações: 

poço aberto, poço canhoneado, gravel packed e poço horizontal. Os poços horizontais 

raramente têm sido empregados como poços injetores (SARIPALLI et al., 2000). O tipo mais 

comum de completação usado em poços injetores é com revestimento canhoneado. 

A modelagem da injetividade para poços abertos é definida pelas equações do modelo 

radial, utilizando coordenadas cilíndricas. O modelo radial para fluxo das águas em meios 

porosos prevê o perfil de concentração das partículas retidas nas áreas próximas aos poços 

injetores e prevê a perda de injetividade para poços abertos. 

Barkman e Davidson (1972) desenvolveram estudos para prever o dano causado em 

poços devido às partículas sólidas em suspensão. As investigações foram baseadas em quatro 

mecanismos que causam a perda de injetividade do poço: filtração interna, formação do 

reboco externo, obstrução do canhoneado e preenchimento do poço, que é a deposição por 

gravidade na base do poço, diminuindo a sua altura útil. Eles deduziram equações para esses 

quatro mecanismos, considerando a pressão de injeção constante. Nas equações deduzidas, o 

tempo necessário para que a taxa de injeção diminua até uma fração α de seu valor inicial é 

expresso. A limitação desse modelo resulta da hipótese de considerar a matriz do reboco 

como incompressível e que sua espessura varia linearmente com o tempo. 

Eylander (1988) realizou diversas experiências de injeção de água em amostras de 

reservatórios e revisou o modelo de Barkman e Davidson (1972) referente ao mecanismo de 

formação do reboco interno, considerando que o mesmo se inicia na face de injeção e 

aumenta com o afastamento em relação ao poço injetor. Ele introduziu, em suas análises, a 

porosidade do reboco. A dificuldade desse modelo é que os dados da espessura do reboco 
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interno e a permeabilidade devem ser inicialmente especificados. Esse modelo tem as mesmas 

limitações do modelo de Barkman e Davidson (1972).  

Pang e Sharma (1994, 1997) propuseram um modelo que avalia a filtração profunda e 

o reboco externo, usando o conceito de tempo de transição, que é o tempo para formação do 

reboco externo. Nesse modelo, eles consideraram um coeficiente de filtração constante, assim 

como a taxa de injeção. Eles também calcularam o raio e a permeabilidade da zona 

danificada, e ainda testaram a qualidade da água, diferenciando quatro tipos de curvas com 

seus respectivos mecanismos de deposição. 

Sharma et al. (2000) fizeram um estudo de caso de um projeto de injeção de água 

offshore no Golfo do México, onde eles focaram o declínio da injetividade que é causado por 

finos injetados e seu impacto sobre o desempenho do poço injetor. Dados de cinco poços 

injetores foram apresentados mostrando um rápido declínio na injetividade devido à injeção 

de água. Os poços foram acidificados com sucesso todos os meses, durante um período de 

dois anos. Eles observaram que para poços injetores não fraturados, o declínio da perda de 

injetividade pode ser esperado desde que a água de injeção seja relativamente limpa e uma 

comparação dos diferentes tipos de completação indicaram que tanto poços abertos quanto 

poços canhoneados produziram resultados semelhantes. Além disso, a água injetada mais 

limpa teria melhorado a situação do poço, mas a um custo substancial. A maneira mais 

plausível seria a fratura de poços injetores como forma de aumentar a meia-vida desses poços. 

Nos casos em que os poços não podem ser fraturados, devido às condições do reservatório, a 

economia da estimulação periódica versus o custo da instalação de facilidades na superfície 

para limpeza da água deve ser avaliada usando modelos para a perda de injetividade. Os 

resultados do estudo da simulação apontaram claramente para a utilidade da realização de tais 

estudos para a obtenção dos requisitos da qualidade ótima da água, que ditam as facilidades 

de superfície requeridas para manter as taxas de injeção especificadas.  

Bedrikovetsky et al. (2005) desenvolveram um modelo analítico combinando o efeito 

da injetividade para poços abertos. Esse modelo foi caracterizado por quatro parâmetros: 

coeficiente de filtração, coeficiente de dano à formação, fração crítica da porosidade e 

permeabilidade do reboco. Os parâmetros foram determinados a partir do histórico de 

injetividade do poço. A Figura 3.6 mostra a variação da impedância durante a filtração 

profunda e durante a formação do reboco externo para três casos: com baixo dano à formação 

representado pela curva 1 - 
120 , 50, 10cm k mD    , médio dano à formação, 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                                           Capítulo III: Estado da Arte  
 

Vanessa Limeira A. Gomes                                                                                                                                 44 

representado pela curva 2 - 
150 , 500, 1cm k mD    - e alto dano à formação, 

representado pela curva 3 - 
1100 , 1000, 0,1cm k mD    . 

 

 

Figura 3.6 - Impedância em função do tempo para diferentes valores de λ, β e kc. 

Fonte: Bedrikovetsky et al., 2005. 

 

Furtado et al. (2007) compararam os resultados de três diferentes modelos da perda de 

injetividade: modelo fenomenológico, modelo empírico e o simulador “Reveal”. Eles usaram 

os dados de histórico de poços injetores canhoneados previamente reportados como 

referência. O modelo fenomenológico considerou as equações e a solução analítica proposta 

por Bedrikovetsky et al. (2001), onde eles utilizaram a geometria radial. O “Reveal” é um 

simulador de reservatório desenvolvido pela Petroleum Experts e permite uma previsão da 

perda de injetividade devido à retenção de partículas durante a injeção de água. Já o modelo 

empírico é baseado no modelo de Perkins e Gonzalez (1995), onde eles escreveram sobre a 

propagação da fratura e o modelo para prever o crescimento dessa fratura. Todos os modelos 

apresentados geraram a mesma curva da perda de injetividade; e isto não é difícil de 

acontecer, pois os parâmetros dos modelos foram mudados. Neste caso, o desafio seria como 

medir os parâmetros para obtenção de uma correta curva da perda de injetividade.  

Nunes (2007) desenvolveu um modelo matemático simples para previsão da 

injetividade em poços canhoneados, analisou um dos programas disponíveis na literatura, o 

software SPIN – este software foi desenvolvido para poços injetores abertos - e comparou 

com dados reais de campo do Brasil, Golfo do México e do Equador. Além disso, 

desenvolveu uma metodologia para determinar a fração crítica de porosidade e introduziu o 
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conceito de raio equivalente, permitindo utilizar o modelo radial de poço aberto para 

descrever o dano na injetividade em poços canhoneados e, então, ajudar na escolha do melhor 

método de estimulação dos poços e da quantidade ideal de recursos para a sua remoção. 

Dambani et al. (2014) combinando o fluxo fracionário e as teorias da filtração 

profunda linear e radial, formularam um novo modelo para descrever o dano no reservatório 

devido ao transporte de partículas durante a injeção de água. Nesse modelo, a velocidade de 

sedimentação de partículas tal como obtida a partir da Lei de Stokes para fluxo laminar 

(Número de Reynolds <<1) é comparada com a velocidade de sedimentação crítica, que é 

função do tempo de residência das partículas, para obter o melhor perfil de tamanho de 

partículas transportadas na formação. Além disso, o tamanho médio das partículas 

transportadas e seu volume total foram obtidos e usados para determinar o volume de 

partículas retidas, obtendo assim um novo modelo para prever a perda de injetividade devido 

à deposição de partículas em suspensão nos meios porosos. Os resultados foram validados 

com dados de dois poços injetores de água offshore no Delta do Níger, na Nigéria, onde foram 

satisfatórios aos dados de campo disponíveis. 

A seguir, são apresentados alguns estudos relacionados aos poços canhoneados:  

Karakas e Tariq (1991) apresentaram uma análise teórica da produtividade em poços 

canhoneados. Foi desenvolvido um método semi-analítico usando uma combinação de 

métodos analíticos e correlações empíricas baseados em simulações numéricas por elementos 

finitos. Eles discutiram os efeitos dos parâmetros do reservatório e do canhoneio na 

produtividade de poços canhoneados. Mostraram que a produtividade em poços canhoneados 

é essencialmente governada pelo comprimento e ângulo de fase do canhoneado. 

Pang e Sharma (1995) apresentaram um simulador para previsão do declínio da 

injetividade em poços injetores de água. Eles apresentaram equações para modelagem em 

poços abertos, poços canhoneados e poços fraturados. O mecanismo do declínio da 

injetividade foi determinado comparando dados de testes de testemunho com vários tipos de 

poços completados. Equações empíricas foram fornecidas para estimar os parâmetros de 

filtração e o tempo de transição foi usado para determinar quando a filtração externa torna-se 

dominante. Os resultados da simulação foram comparados com dados experimentais e foram 

usados para sugerir a otimização na qualidade da água que irá minimizar o custo total no 

tratamento da água e estimulação periódica do poço. 
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Arora e Sharma (2000) desenvolveram um modelo a fim de compreender os fatores 

que controlam a distribuição de finos na zona compactada ao redor do túnel canhoneado 

decorrente da operação de canhoneio em condições underbalance. Estudos realizados em 

amostras ao redor do canhoneado antes e após o canhoneio concluíram que a densidade de 

finos em torno do canhoneado é significativamente maior do que na rocha natural. A 

concentração de finos aumenta devido aos finos originados pelos grãos quebrados da rocha e 

também pelo aumento do fluxo que movimenta as partículas. Essas partículas ou finos ficam 

retidas nas gargantas de poros e, assim, diminuem severamente a permeabilidade da 

formação. O modelo utiliza um sistema de equações diferenciais parciais, que é resolvido 

através de um esquema de diferenças finitas em função do tempo e espaço para geometria 

elipsoidal. Como resultado, o modelo permitiu simular de forma realista os efeitos da pressão 

underbalance, a permeabilidade da formação, as propriedades da rocha e do fluido em função 

da permeabilidade da zona compactada que determina a produtividade do túnel canhoneado. 

Eles mostraram que a pressão underbalance ótima necessária para maximizar a produtividade 

do canhoneado ocorre devido ao equilíbrio entre o arraste e o aprisionamento de partículas 

que ocorre no túnel canhoneado e que um esforço para controlar a geração de finos 

proporcionaria uma melhoria na produtividade do túnel canhoneado.  

Saripalli et al. (2000) desenvolveram um simulador de declínio de injetividade (WID - 

Well Injectivity Decline) durante a injeção de água em poços injetores. Este foi usado para 

prever a taxa de injetividade em poços verticais e horizontais com completações do tipo 

aberta, canhoneada e gravel packed. Na modelagem, Saripalli et al. (2000) utilizaram o 

sistema de coordenadas cilíndricas. Os resultados para o simulador foram apresentados com 

ênfase na distribuição da permeabilidade e declínio da injetividade do poço. Eles discutiram a 

qualidade da água residual injetada, as propriedades da formação, a pressão e vazão de 

injeção, o tipo de completação do poço, o dano inicial do poço/formação e a presença de 

gravel packs. Como resultados, eles mostraram que uma alta concentração de sólidos 

suspensos na água injetada, baixa taxa de injeção, baixa pressão de injeção, heterogeneidade 

da formação - estratificação, baixa porosidade e permeabilidade da formação contribuem para 

um rápido declínio no desempenho da injeção do poço. Eles concluíram que o declínio da 

injetividade pode ser uma função do tipo de completação do poço.  

Hagoort (2007) desenvolveu um modelo analítico para previsão da produtividade em 

poços canhoneados. O modelo foi baseado em uma solução analítica da distribuição de 

pressão do fluxo monofásico para um canhoneado simples. O poço canhoneado foi modelado 
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como um poço circular com fendas múltiplas na parede do poço, sendo o fluxo bidimensional 

e governado pela equação de Laplace. Além disso, ele considerou a influência das 

características do canhoneado e da anisotropia da permeabilidade da formação sobre o índice 

de produtividade do poço e comparou os resultados com dados já publicados por estudiosos 

como Locke (1981), Tariq (1987) e Schechter (1992). Ele observou que a produtividade 

aumentou com o aumento do comprimento do canhoneado, chegando a ser até maior do que a 

produtividade de poços abertos. Além disso, há um significativo aumento da produtividade 

quando o ângulo de fase diminui e a densidade de disparos aumenta até um determinado 

limite, quando inicia a interferência entre os canhoneados devido ao aumento da densidade de 

disparos, que é o número de jatos por unidade de comprimento. 

Yao Jun (2009) usou um modelo numérico de interpretação das linhas de corrente em 

teste de poço para poços parcialmente canhoneados, ou seja, com apenas um intervalo 

canhoneado. O objetivo desse trabalho foi descrever o padrão de fluxo e a característica da 

pressão de resposta de poços parcialmente canhoneados. A influência da razão entre as 

permeabilidades -Kv/Kh – Permeabilidade vertical/ Permeabilidade horizontal, relação da 

espessura da zona canhoneado (hp/h) e a localização do canhoneado na pressão de resposta 

também foram investigadas no modelo. Ele observou uma mudança no padrão de fluxo 

próximo ao poço causado pela zona parcialmente canhoneada, sendo este espaço analisado 

juntamente com a distribuição das linhas de corrente, conforme Figura 3.7. As Figuras 3.7 (a) 

e (b) mostram as distribuições das linhas de corrente localizadas no topo e no meio da zona 

canhoneada, respectivamente. A espessura da zona canhoneada é de 40 metros. Eles 

observaram que raramente há diferença no padrão de distribuição das linhas de corrente. No 

entanto, a zona canhoneada localizada na parte superior apresenta uma máxima área varrida 

ligeiramente menor que na zona do meio. Ele concluiu que dois segmentos de reta horizontais 

com diferentes alturas emergiram da derivada da curva causada pela zona canhoneada 

parcialmente e que não foram reconhecidos anteriormente. Acredita-se que este fenômeno 

seja causado pelas diferentes características do meio poroso. O estudo demonstrou que quanto 

menor a razão da espessura da zona canhoneada, maior a distância entre os dois segmentos de 

reta. Quando a razão da espessura da zona canhoneada é 1, ou seja, totalmente canhoneada, os 

dois segmentos de reta horizontais, de fluxo radial, convergem para um. Quanto maior a razão 

entre as permeabilidades, mais rápido o segundo segmento de reta irá emergir. Já o impacto 

da localização do canhoneado na pressão de resposta foi pequeno.  
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Figura 3.7 – Distribuição das Linhas de Corrente quando (a) o topo e o (b) meio do 

reservatório são canhoneados. 

Fonte: Yao Jun, 2009. 
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4.  Metodologia Proposta 

Neste capítulo, as etapas da modelagem matemática e experimental são apresentadas.  

Na modelagem matemática foram definidas as hipóteses do modelo, a geometria e a 

partir da geometria escolhida, em coordenadas esferoidais prolato, as equações da modelagem 

clássica da perda de injetividade foram reescritas.  

A geometria aplicada é a esferoidal prolato, onde o túnel canhoneado é representado 

como sendo a metade de um esferóide prolato. O perfil de concentração das partículas 

suspensas e retidas também é obtido para essa geometria. Em seguida, a perda de injetividade 

na região canhoneada e ao longo do meio poroso, considerando que todos os canhoneados são 

semelhantes, é calculada. Neste caso, o espaço na vizinhança dos canhoneados é discretizado 

e a função dano à formação (Equação 20) é inserida.  

Desta forma, a modelagem matemática aplicada para poços injetores canhoneados é 

desenvolvida. A etapa experimental foi realizada para validar o modelo proposto para poços 

canhoneados. Esta etapa ocorreu no Laboratório de Transporte de Suspensões e Perda de 

Injetividade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Hipóteses do Modelo 

Considerando: 

1) Fluido incompressível. 

2) Meio poroso homogêneo e isotrópico. 

3) Taxa de injeção constante. 

4) A dispersão hidrodinâmica é desprezada. 

5) O escoamento é unidimensional (U=Uω), ou seja, a pressão é função apenas da 

coordenada esferoidal ω. A coordenada esferoidal ω representa a superfície ao 

redor do túnel canhoneado. 

6) Na Equação da Conservação da Massa para o modelo proposto, considera-se 

ϕc<<σ (HERZIG et al., 1970). 

7) A taxa de retenção 
t

 
 
 

 é proporcional ao fluxo de partículas (Uc). O 

coeficiente de proporcionalidade é o coeficiente de filtração, λ (IWASAKI, 1937). 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                              Capítulo IV: Metodologia Proposta 
 

Vanessa Limeira A. Gomes                                                                                                                                 51 

8)  A função dano à formação é dada pela expressão de Pang e Sharma, 1994, 

conforme Equação (20).  

 

A seguir, as etapas da modelagem matemática proposta e da etapa experimental da 

perda de injetividade são apresentadas, incluindo:  

- Geometria do Modelo Proposto; 

- Perfil de Concentração das Partículas suspensas e retidas; 

- Filtração Profunda; 

- Reboco Externo; 

- Procedimento Experimental; 

- Análise do meio poroso. 

 

4.1 Modelagem Matemática 

4.1.1 Sistemas de Coordenadas Esferoidais 

 

O sistema de coordenadas aplicado pode ser esferóide prolato ou esferóide oblato. O 

esferóide prolato é um esferóide em que o eixo polar é maior que o diâmetro equatorial. É 

formado através da rotação em torno do eixo maior de uma elipse, isto é, o eixo sobre o qual o 

foco está localizado. A rotação ao redor do outro eixo produz as coordenadas esferoidais 

oblatas, ou seja, o esferóide oblato é formado pela rotação em torno do semi-eixo menor de 

uma elipse. No esferóide prolato b representa o semi-eixo maior e a, o semi-eixo menor. No 

esferóide oblato, a representa o semi-eixo maior e b o semi-eixo menor, conforme Figura 4.1. 

Em muitos casos, um perfil esférico é generalizado para o caso elipsoidal fazendo-se uma 

mudança de escala na coordenada de posição. 
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Figura 4.1 - Sistema de coordenadas para: (a) Esferóide prolato e (b) Esferóide oblato. 

Fonte: Delgado e Vázquez, 2011. 

 

As coordenadas esferoidais prolato são um sistema tridimensional de coordenadas 

ortogonais resultantes da rotação de um esferóide em torno do seu eixo maior. Podem ser 

aplicadas para resolver várias equações diferenciais parciais em que a condição de contorno 

corresponda à sua simetria e forma. Assim, o sistema de coordenadas aplicado para poços 

canhoneados é esferoidal prolato.  

A área superficial do esferóide prolato (As) é dada por: 

                         

2
2 1

22

2

2 1 1

1

s

b a
A a sen

ba
a

b

 

 
 
   
 

 
 

                                       

 (55) 

O túnel canhoneado é representado por um esferóide prolato, onde rp e Lp são o raio e 

o comprimento do túnel canhoneado, respectivamente. Neste caso, a e b podem ser 

substituídos pelo raio e comprimento do túnel canhoneado. 

 As coordenadas tridimensionais cartesianas (x, y, z) estão relacionadas com as 

coordenadas esferoidais prolato (ω, v, γ) através das Equações (56) (HAGOORT, 2007), 

conforme Figura 4.2: 

 

     
     
   

 cos

 

 cosh cos

x H senh sen v

y H senh sen v sen
z H v

 
 







 (56) 
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Na qual: H=Hp é a distância confocal do esferóide prolato, ω é um número real não negativo 

com intervalo ωp ≤ ω < ∞, v representa a variável angular com intervalo -π/2 ≤ v < π/2 e o 

ângulo azimutal γ pertence ao intervalo [0, π). 

 

 

Figura 4.2 - Representação das coordenadas esferoidais prolato no túnel canhoneado. 

Fonte: Adaptado de Lea et al., 1992.  

 

A identidade trigonométrica: 

2 2 2
2 2

2 2 2 2
cos 1

cosh

z x y
v sen v

H H senh 


    , mostra que 

as superfícies na constante ω formam esferóides prolato, desde que sejam elipses rotacionais 

sobre o eixo dos focos. A distância confocal H=Hp está relacionada ao comprimento e raio do 

túnel canhoneado, conforme Equação (57):  

                                                             

 
2

1 /p p p pH L r L 

        

                     (57) 

O valor da coordenada ω é encontrado aplicando as relações trigonométricas e os 

intervalos dos ângulos no sistema de equações das coordenadas esferoidais prolata (Equação 

58): 

                                                                 

1tanh
p

p

p

r

L
 

 
   

 

                                                   (58) 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                              Capítulo IV: Metodologia Proposta 
 

Vanessa Limeira A. Gomes                                                                                                                                 54 

4.1.2 Equação de Balanço de Massa em Coordenadas Esferoidais Prolato 

 

Desprezando a dispersão, a equação de balanço de partículas em suspensão - c - e 

retidas - σ - é dada por:  

    . 0c Uc
t
   


  


 (59) 

Na qual: ρ é a densidade da água injetada, ϕ é a porosidade do meio filtrante, U é a velocidade 

de Darcy.  

Considerando o fluido incompressível, temos ρ constante e o meio poroso isotrópico, 

assim a Equação (59) torna-se:  

  
1 1

.
c

Uc
t t



 

 
   

 
   (60) 

Considera-se que o campo de fluxo ao redor do túnel canhoneado é tipicamente 

esferoidal; não é linear como em amostras de testemunho. Como tal, a velocidade de fluxo, 

que é uma constante nos testes em laboratório, varia com a superfície do túnel canhoneado ω 

e com o ângulo ν ao redor do túnel canhoneado. 

O divergente do vetor velocidade em coordenadas esferoidais prolato é (TANG, 

2007): 

  
 

 
 

  

2 2 2

2 2 2

3 2 2

2 2 2

cosh cos

1
. cosh cos

cosh cos

cosh cos

v

H senh senvU c

Uc H senh senvU c
vH senh sen

H U c





  


  
   

 


 
  


 

    
  
 

  

(61) 

Na qual: 
 0

2 2cosh cos

k P
U

H


 

  


 


, 

 0

2 2cosh cos

k P
U

H


 

  


 


 e 

 0

2 2cos

k P
U

H senh


 

  


 


.                                                                                             (62) 

 

A hipótese definida anteriormente, onde a pressão é constante no túnel canhoneado e 

sobre cada superfície esferoidal ao redor do canhoneado, ou seja, a pressão depende apenas da 

coordenada esferoidal ω, P=P(ω,T), é válida se o canhoneado vizinho não interferir no 

desempenho do canhoneado mais próximo. Isso é comprovado através da Figura 4.3, que 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                              Capítulo IV: Metodologia Proposta 
 

Vanessa Limeira A. Gomes                                                                                                                                 55 

ilustra a distribuição das linhas equipotenciais ao redor dos túneis canhoneados e também dos 

canhoneados vizinhos, obtida pelo simulador considerando a sobreposição dos canhoneados. 

Na Figura 4.3, pode-se observar que ao redor do túnel canhoneado, onde o dano à 

formação é maior, as linhas equipotenciais apresentam uma geometria esferoidal. A 

interferência entre os canhoneados vizinhos deforma a simetria esferoidal dessas linhas. 

Distante dos túneis canhoneados, as linhas equipotenciais apresentam um comportamento 

esférico. A Figura 4.3 foi obtida considerando dados reais de campo (LIMEIRA e SANTOS, 

2013), cujos dados estão na Tabela 4.1. A concentração das linhas equipotenciais ao redor do 

túnel canhoneado está relacionada à densidade do canhoneado. Esta é definida como sendo o 

número de perfurações por unidade de comprimento. E, dependendo do aumento da densidade 

do canhoneado, as linhas equipotenciais podem interferir na curva da impedância. Além disso, 

quanto maior a concentração dessas linhas, maior a velocidade de fluxo. 

 

Tabela 4.1 - Dados das Linhas Equipotenciais para as Figuras 4.3 e 4.4. 

Dados Poço 

c0 (ppm) 1,0 

qp (m
3
/s) 1,168.10

-4
 

ϕ 0,22 

Lp (m) 0,508 

rp (m) 0,0127 

Hp (m) 0,508 

ωp 0,025 

Np 

(Jatos/m) 
7 

D (m) 4,572 

L (m) 2,00 

P (Pa) 3,432.10
7 

 

Na Tabela 4.1, c0 é a concentração das partículas injetadas, qp é a vazão através de um 

túnel canhoneado, Lp é o comprimento do túnel canhoneado, rp é o raio do túnel canhoneado, 

Hp é a distância confocal, ωp representa a superfície do túnel canhoneado, Np é a densidade do 

canhoneado, definida como sendo o número de perfurações por unidade de comprimento. P é 

a pressão de injeção, D e L são o diâmetro e o comprimento da célula do canhoneado, 

respectivamente.  
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Figura 4.3 - Distribuição das linhas equipotenciais considerando a interferência entre os 

canhoneados vizinhos. 

 

As Figuras 4.4 (a) e (b) apresentam a distribuição das linhas equipotenciais 

considerando a interferência entre os canhoneados vizinhos e apenas um túnel canhoneado, 

respectivamente, para o mesmo dimensionamento da célula do canhoneado. Próximo aos 

túneis canhoneados, onde o dano à formação é maior, observa-se que a distribuição das linhas 

equipotenciais considerando e desconsiderando a interferência dos canhoneados vizinhos são 

próximas e apresentam o mesmo comportamento, então pode-se considerar que U=Uω. A 

Tabela 4.2 apresenta os valores das pressões referentes a estas linhas equipotenciais. 

Conforme Tabela 4.2, quanto menor a densidade das linhas equipotenciais, observada na 

Figura 4.4 (a), que considera a interferência dos canhoneados vizinhos, maior a diminuição da 

pressão ao redor do túnel canhoneado e maior a diferença de pressão do sistema. Neste 

trabalho, todos os canhoneados são semelhantes e, na etapa experimental, apenas um jato foi 

perfurado.  
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Figura 4.4 - Distribuição das linhas equipotenciais considerando a interferência entre os 

canhoneados vizinhos (a) e apenas um túnel canhoneado (b). 

 

Tabela 4.2 - Pressões nas linhas equipotenciais ao redor do túnel canhoneado. 

Pressões (Pa) P (4.4 (a)) ΔP=P0-P(4.4(a)) P (4.4 (b))  ΔP=P0-P(4.4(b)) 

P0 = P 3,432.10
7
 0 3,432.10

7
 0 

P1 1,115.10
7
 2,317.10

7
 3,046.10

7
 3,860.10

6
 

P2 1,056.10
7
 2,376.10

7
 3,036.10

7
 3,960.10

6
 

P3 1,036.10
7
 2,396.10

7
 3,033.10

7
 3,990.10

6
 

P4 1,026.10
7
 2,406.10

7
 3,031.10

7
 4,010.10

6
 

P5 1,020.10
7
 2,412.10

7
 3,030.10

7
 4,020.10

6
 

P6 1,015.10
7
 2,417.10

7
 3,029.10

7
 4,030.10

6
 

 

Na Tabela 4.2, P representa as pressões das linhas equipotenciais ao redor do túnel 

canhoneado e ΔP é a diferença de pressão entre a pressão de injeção e a pressão em cada linha 

ao redor do túnel canhoneado. 

 

Desta forma, considerando que a pressão depende apenas da coordenada ω, ou seja, 

P=P(ω,T) e 0
P P

v 

 
 

 
, e substituindo Uω (Equação 62) na Equação (61), temos que: 

  
     

   0

2 2 2
. ( )

cosh cos

k P
Uc senh sen c

H senh sen
   

     

   
     

       

(63)

  

 

Considerando fluido incompressível  . 0U  , da conservação de massa para a água, 

e que, no interior do túnel canhoneado (ω=ωp), a pressão é constante e igual à pressão de 

fundo do poço (Pwf), segue da Equação (63) que: 

y(
ω

,ν
,γ

) 

y(
ω

,ν
,γ

) 

z(ω,ν) z(ω,ν) 

(a) (b) 
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   0

2 2 2
( ) 0

cosh cos

k P
senh sen c

H senh sen
   

     

   
   

    
 (64) 

E, portanto, de (64): 

    ( ) 0
P

senh sen c   
 

  
  

  
 (65) 

Utilizando (65), segue que: 

  
 

0

2 2 2

( )
.

cosh cos

k P c
Uc

H

 

   

 
  

 
 (66) 

Dessa forma, substituindo a Equação (66) na Equação (60), temos: 

 
 

0

2 2 2

( )

cosh cos

kc P c

t tH

  


   

   
  

   
 (67) 

Por conveniência, deseja-se fazer uma substituição na Equação (67) para que o 

gradiente de pressão seja eliminado. Para isto, temos que a taxa de injeção é o produto da 

velocidade de Darcy pelo elemento de área perpendicular ao fluxo sobre toda a superfície do 

túnel canhoneado, ou seja, 

 
 

   
2 2

0

0 0

4p

Hk P
q U dA senh sen v dvd

 



 
 

 


   

    (68) 

Na qual: qp é a vazão através de um túnel canhoneado, dA é o elemento de área e é dado pela 

expressão        2 2 2cosh cosdA H senh sen v v dv d    . 

Da mesma forma, considerando que P=P(ω,T), a vazão através de um túnel 

canhoneado, considerando o dano à formação, é:  

      
/2

0

0

2
p

Hk P
q senh sen d




    
 


 

   (69) 

Substituindo a Equação (69) na Equação (67), a Equação de Balanço de Massa das 

Partículas em coordenadas esferoidais prolato é obtida: 

 
      

/23 2 2

0

( )

2 cosh cos

pqc c

t tH senh
sen d



  


   
   

  
  

  


 (70)         
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A Equação (70) modela o processo de filtração profunda juntamente com a Equação 

para cinética de captura de partículas (19), proposta por Iwasaki (1937). Assim, substituindo a 

Equação (69) na Equação (62), temos a expressão da velocidade do fluxo, que é perpendicular 

às superfícies caracterizadas por ω sendo constante, U=Uω, e é dada por: 

                              

   
/22 2 2

0

( )

2 ( ) cosh cos

pq
U

H senh
sen d

 

 

       






                

(71) 

E, por fim, substituindo a Equação (71) na Equação (19), temos a Equação da Cinética 

de Retenção (72) do modelo proposto: 

 

   
/22 2 2

0

( )
( )

2 ( ) cosh cos

pq
c

t H senh
sen d



  


   
   


 

 


 (72)  

Nas quais: c e σ são as concentrações das partículas suspensas e retidas, respectivamente; κ(σ) 

é a função dano à formação (ver Tabela 3.1). Além disso, essas concentrações são 

consideradas funções contínuas no tempo e no espaço,   é a porosidade, Λ(σ) é igual ao 

coeficiente de filtração, λ, dado em m
-1

. 

Assim, a partir das Equações (70) e (72) obtemos o perfil de concentração das 

partículas suspensas e retidas em meios porosos do modelo proposto para poços canhoneados. 

 

4.1.3 Perfil de Concentração das Partículas Suspensas e Retidas  

 

A condição inicial do sistema considera ausência de partículas no meio poroso, antes 

da injeção de água, e a condição de contorno do sistema, no interior do túnel canhoneado, 

corresponde à injeção do fluido a uma determinada concentração de partículas em suspensão 

(c0).  

 ( ,0) ( ,0) 0c      (73) 

 0( , )pc t c   (74) 

A primeira aproximação, segundo HERZIG et al. (1970), só é razoável se ϕc for 

pequena em comparação com σ. Desde que ϕc é sempre menor que ϕc0, onde c0 é a 

concentração injetada, o erro é no máximo ϕc0/σ. Logo, a simplificação é melhor para grandes 
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valores de σ. Assim, aplicando a primeira aproximação na Equação (70), ou seja, se ϕc << σ, 

temos: 

    
      

/23 2 2

0

( )

2 cosh cos

pq c

tH senh
sen d



  

   
   

 
 

 


  (75) 

Considerando as condições iniciais (73) e de contorno (74), substituindo a Equação 

(72) na Equação (75) e resolvendo a Equação resultante, segue que: 

                          2 2

0, , exp cosh cos

p

pc t c H d





     
 
   
  



                            

(76) 

A Equação (76) determina a distribuição da concentração das partículas em suspensão 

provenientes da água injetada ao longo do reservatório. 

Substituindo a Equação (76) na Equação (72), temos: 
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Na qual: 
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(80) 

                                                          

32

p

p

q
T t

H 


                                         

   (81)  

 

Desta forma, resolvendo numericamente a Equação (77), é determinada a distribuição 

da concentração das partículas retidas no meio poroso. As equações acima, do perfil de 

concentração das partículas suspensas e retidas, foram implementadas no programa 

MATLAB. 
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4.1.4 Solução Numérica da Concentração das Partículas Retidas  

 

Conforme observado, a Equação (77) é uma equação integro diferencial não linear e, 

por isso, a solução da concentração das partículas retidas (σ) foi obtida numericamente. Para 

isso, foi aplicado o método de Euler explícito - Equações (5) a (17) - e a Regra do Trapezóide, 

descritos no Capítulo 2, item 2.5.1.  

A função F(ω,ν), Equação (80), não depende do tempo, mas das coordenadas 

esferoidais prolato ω e ν. Assim, inicialmente foi inserido um valor inicial (82), para 

convergência da solução:  

                                                               
0 0( , , ) 0T                                                      (82) 

Em seguida, é encontrada a solução para σ1, dada pela Equação (12), ver seção 2.5.1, e 

substituindo a função dano à formação (Equação 20), temos: 

                                         1 0 /2

0
0

00

1
( , )

(1 )
1

T

F dT
sen

dv


   






 







                              (83) 

A convergência é dada: 1 0

1

Erro TOL
 




  . Se o Erro for menor que o limite de 

tolerância (TOL), então o valor inicial é válido e as iterações continuam.

 
Assim, seguindo as iterações do método, temos:

 

                                             
1 /2

0

0

1
( , )

(1 )
1

T

n n

n

n

F dT
sen

dv


   






  







                       (84) 

Na qual: n=0,1,2... 

A integral da Equação (84) foi resolvida aplicando a regra do trapezoide (Equações 15, 

16 e 17). Assim, essas equações foram implementadas no MATLAB e, dessa forma, a 

concentração das partículas retidas foi obtida numericamente 
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4.1.5 Modelagem Matemática da Injetividade em Poços Canhoneados: 

Filtração Profunda  

 

O fluxo durante o processo de injeção de água para poços canhoneados apresenta 

geometria esferoidal prolato. Assim, o modelo matemático desenvolvido utiliza o sistema de 

coordenadas esferoidal prolato (Equação 56) e o intervalo canhoneado foi discretizado em 

camadas, ver Figura 4.5, para ser inserida a função dano à formação (Equação 20). 

Considerando que, no interior do túnel canhoneado (ω=ωp), a pressão é constante e 

igual à pressão de fundo do poço (Pwf) e resolvendo a Equação de Darcy Modificada 

(Equação (62)), encontramos o gradiente de pressão e, a partir dele, a impedância (Equação 

(2)).  

 

Figura 4.5 - Discretização ao redor do túnel canhoneado em camadas. 

Fonte: Adaptado de Lea et al., 1992. 

 

Nesta etapa, calculou-se a perda de injetividade na região canhoneada e ao longo do 

meio poroso considerando que todos os canhoneados são semelhantes.  Neste caso, o espaço 

na vizinhança dos canhoneados é discretizado e o dano à formação calculado é utilizado para 

determinar a perda de injetividade. Além disso, a geometria dos canhoneados é considerada. 

A diferença de pressão é dada por:
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f

p
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P T d









  


                                                     

(85) 
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E substituindo na Equação (68), onde foi calculada a vazão através de um túnel 

canhoneado, segue que: 
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Na qual: ωp representa a camada ao redor do túnel canhoneado e ωf representa a última 

camada discretizada na amostra de testemunho. Neste caso, ωf depende do raio da amostra 

(ra) e da distância confocal (Hp).  

Para o tempo inicial, T=0, temos: 
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Discretizando a distribuição da permeabilidade em torno do eixo do túnel canhoneado 

para várias camadas, inserindo a função dano à formação (Equação (20)) e resolvendo 

numericamente a Equação integro diferencial na Equação (87) encontra-se a queda de pressão 

em cada camada, conforme Equação (88): 
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Na qual: κi(σ) representa a função dano à formação de cada camada ao redor do túnel 

canhoneado e i=0, 1, 2, 3,..., nc; nc é o número total de camadas discretizadas e T é definido 

na Equação (81). 

A Equação (88) mostra a queda de pressão em cada camada “discretizada” para um 

determinado tempo. Sabendo que a diferença total de pressão corresponde ao somatório dos 

∆P de cada camada, 
1nc

T i

i

P P


   , então, a impedância para poços canhoneados, durante a 

filtração profunda, é dada pela Equação (89): 
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Na qual: ωp representa a camada ao redor do túnel canhoneado, ωf representa a última camada 

discretizada na amostra de testemunho e a função dano à formação κi(σ(ω, ν, t)) depende da 

solução da Equação (77). 

 

4.1.6 Modelagem da Injetividade considerando o Crescimento do 

Reboco Externo  

 

O reboco externo, formado após o tempo de transição (Ttr), é caracterizado pelo 

crescimento da espessura do reboco (hc). Considerando que o reboco externo também 

apresenta uma geometria esferoidal prolato, ver Figura 4.6, segue que: 

                                                 ( , ) ( , )c p cr T r h T                                                             (90) 

                                               ( , ) ( , )c p cL T L h T                                                            (91)                              

Na qual: rc e Lc

 

definem a geometria do reboco, sendo o raio e o comprimento do reboco 

formado, respectivamente. 

Da mesma forma, Hc(ω,T) e ωc(ω,T) são o foco e a coordenada ω do esferóide prolato 

que corresponde a superfície do reboco no tempo T, dado pela Equação (81). 
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Figura 4.6 - Esquema do Reboco Externo considerando a Geometria Esferoidal Prolato. 

Fonte: Adaptado de Limeira, 2010. 

 

O crescimento do reboco externo é determinado considerando que o volume de 

partículas sólidas injetadas no tempo de injeção (Equação 94) é igual ao volume de partículas 

acumuladas (Equação 95). No volume acumulado de partículas, foi assumida uma geometria 

esferoidal incluindo a espessura do crescimento do reboco.  

 
0( )Partículas Injetadas p trV q c T T   (94)  

 2 22 2
(1 ) ( ( , )) ( , )

3 3
Partículas Acumuladas c p p c cV r L r T L T    

 
   

 
 (95)  

Nas quais: qp é a vazão injetada através do túnel canhoneado, c0 é a concentração das 

partículas injetadas, dada em m
3
/m

3
, Ttr é o tempo de transição, ϕc é a porosidade do reboco. 

Igualando as Equações (94) e (95), temos: 

                                      
 

22
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2
( ) (1 ) ( , ) ( , )

3
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                (96) 

Substituindo as Equações (90) e (91) na Equação (96) e resolvendo a equação 

resultante transcendental, determina-se a espessura do reboco (hc). 

Aplicando a Equação (88), a diferença de pressão na região do reboco externo, 

discretizando as camadas, é dado por:  
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Na qual: i = Ttr, Ttr+∆T, Ttr+2∆T,..., T. Além disso, Hc e ωc são dados pelas Equações (92) e 

(93), respectivamente.  

Discretizando o tempo e incluindo o efeito do reboco externo, Equação (97), na 

impedância da Equação (89), segue que, para T ≥ Ttr: 
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Na qual: kc é a permeabilidade do reboco e pode ser obtido pela Equação de Blake-Kozeny 

(Pang e Sharma, 1995), Equação (51). 

 

4.2 Procedimento Experimental  

 

A pesquisa no transporte e deposição de partículas em meios porosos tem sido 

realizada desde 1950, principalmente pela indústria de petróleo e do tratamento de água. 

Trata-se de um processo complexo devido à natureza complexa do meio poroso e das 

propriedades das partículas injetadas e dos fluidos. Dois tipos de métodos experimentais 

foram desenvolvidos para testar o dano à formação causado por sólidos em suspensão. Nos 

primeiros anos, foram utilizados os testes em filtros de membrana. Nos últimos anos, testes de 

fluxo em testemunho tornaram-se um método padrão (GAO, 2007).  

Dessa forma, os testes experimentais foram realizados em amostras de testemunho. O 

objetivo desta etapa é validar o modelo proposto para poços canhoneados, utilizando amostras 

“canhoneadas”, testar os parâmetros do modelo obtidos a partir de amostras lineares no 

modelo proposto e verificar o comportamento das curvas da impedância aos dados 

experimentais. 
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 Para a determinação dos parâmetros λ e β foi utilizado o método de três pontos de 

pressão, proposto por Bedrikovetsky et al. (2001) e explicado anteriormente na seção 3.1.2. 

Além disso, considerando os parâmetros iniciais obtidos, foi possível comparar e obter 

coeficientes de filtração e de dano à formação utilizando o programa desenvolvido para poços 

canhoneados.  

Durante a injeção de água, altas velocidades são encontradas nas proximidades do 

poço. É conhecido que o coeficiente de filtração (λ) depende da velocidade do fluido. 

Portanto, os coeficientes de filtração obtidos em laboratório (baixas velocidades) podem não 

corresponder aos coeficientes de filtração para a injeção de água em poços de petróleo. Por 

isso, nos testes em laboratório foram consideradas as condições de operação do campo, onde 

o cálculo da vazão de injeção levou em consideração a geometria do túnel canhoneado e, a 

partir daí, obteve-se a velocidade de fluxo. 

Vetter et al. (1987) mostraram que partículas com tamanhos que variam de 0,05 a 7 

μm podem causar dano à formação. Desta forma, para nossa análise o tamanho de partículas 

injetadas foi da mesma ordem de grandeza. 

A etapa experimental está relacionada aos testes de injeção de partículas em amostras 

de testemunho, ao teste de injetividade para obtenção dos dados de pressão e, por fim, o 

cálculo da impedância. Para o ensaio da injetividade, preparou-se a amostra, a montagem, o 

confinamento, a pressurização do core holder e o sistema de injeção de partículas. Além 

disso, nos testes realizados, não foi considerada a fronteira impermeável, ou seja, a camisa 

que envolve a amostra; e apenas um túnel canhoneado foi perfurado. 

 

4.2.1 Teste de Injetividade 

 

O sistema para o teste de injeção de água laboratorial inclui o core holder, 

transdutores e manômetros de pressão, bombas para injeção e válvulas de controle de fluxo. 

De forma geral, as partículas em suspensão são injetadas, por meio da bomba de injeção, na 

célula de confinamento ou core holder, onde o manômetro controla o diferencial de pressão 

ao longo da amostra.  

A Figura 4.7 apresenta o esquema do aparato utilizado no teste de injetividade, cujos 

equipamentos pertencem ao Laboratório de Transporte de Suspensões e Perda de Injetividade, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.  
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O teste de injetividade consiste nos seguintes procedimentos, ver Figura 4.7: 

a)  Preparação da amostra: as amostras foram saturadas com água ultrapura ou solução 

salina. Para o teste canhoneado, a amostra foi resinada e perfurada, simulando um 

túnel canhoneado. 

b) Preenchimento dos barriletes com água ultrapura e com uma solução com partículas 

sólidas. 

c) Montagem do core holder: a amostra é colocada dentro da camisa do core holder. 

Em seguida, os outros espaçadores são inseridos para preencher o espaço da camisa. 

Por fim, conecta a bomba de confinamento 2 no final do core holder. 

d) O confinamento do core holder consiste em enchê-lo com água através da válvula A 

posicionada na parte inferior do core holder. Enquanto isso, a válvula B é deixada 

aberta para retirada de ar. 

e) Os manômetros de pressão e o Insitec (Granulômetro In-line) são ligados, além do 

programa de aquisição de dados – Labview - e o programa do Insitec – RTSizer 

MalvernLink. 

f) Pressurização do sistema: deve-se abrir a válvula 3 do cilindro de ar seco e manter a 

pressão entre 90 e 100 psi; abrir a válvula 4 do cilindro de ar seco para bomba de 

injeção; regular a pressão das bombas de confinamento 1 e 2 para 1 bar. Depois ligar 

a bomba de confinamento 2 em 1 bar e a bomba de confinamento 1 em 0,5 bar e 

esperar estabilizar. Para não danificar a camisa do core holder, deve-se trabalhar 

alternadamente com as duas bombas de confinamento, aumentando as tensões axiais 

e radiais simultaneamente até atingir as pressões desejadas. 

g) Injeção da suspensão de partículas: deve-se abrir a válvula 6 do barrilete com água 

ultrapura; ligar a bomba de injeção com a vazão e o limite de pressão determinados 

para o ensaio. Após o início da injeção de água ultrapura, espera-se a pressão do 

sistema estabilizar. Quando isso ocorrer, deve-se abrir a válvula 5 do barrilete 

contendo a suspensão de partículas e fechar a válvula 6 do barrilete que contém 

apenas água ultrapura. 

Ao término dos testes, o sistema é despressurizado, a água do interior do core holder é 

retirada, o sistema de aquisição dos dados e do Insitec são desligados e a amostra é retirada do 

core holder. Em seguida, os dados obtidos dos testes de injetividade foram analisados.  
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Figura 4.7 - Diagrama esquemático para os testes de injetividade. 

Fonte: Bonato et al., 2014. 

 

Na Tabela 4.3, os principais equipamentos utilizados durante o procedimento 

experimental são citados, bem como o fabricante, modelo e emprego principal.  

 

Tabela 4.3 - Equipamentos utilizados durante o procedimento experimental. 

Equipamento / Descrição Fabricante  Finalidade 

Célula de confinamento TEMCO: 
Modelo: DCHT 2.0 

Diâmetro da amostra: 2 polegadas 

Pressão de confinamento: até 10kpsi 

Tipo de carregamento: triaxial 

Core Lab 

Instruments/Temco 

Confinar (radial e 

axialmente) a amostra e 

permitir o escoamento 

através de meios porosos 

Porosímetro de Mercúrio  

Modelo: POREMASTER 33 

Pressão máxima de 33.000 psi 

Tamanho de poros entre 0.0064 e 950 μm 

QUANTACHROME 

Medir parâmetros 

relacionados à rocha 

(permeabilidade, 

porosidade, distribuição de 

tamanho de poros) através 

da medida da pressão 

capilar 

Sistema compacto de aquisição de dados  
Modelo: cDAQ-9174. 

National Instruments 

Permitir a aquisição de 

dados e a comunicação dos 

transmissores de pressão e 

o computador 

Transdutores de pressão YOKOGAWA 

Modelo: EJA530A 
YOKOGAWA 

Medir as pressões ao longo 

da amostra de rocha 

Granulômetro in line 

Modelo: INSITEC-S 

MALVERN 

 

Medir a distribuição de 

tamanho de partículas 

(injetada e efluente), 

concentração de partículas 
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Bomba seringa de cilindros (Hastelloy) 

independentes 

Modelo: Quizix QX 1500 

Chandler Engineering 

Injetar suspensões salinas 

através de amostras de 

rocha reservatório 

 

Bomba de Vácuo de alta performance 

Modelo: Bomba V-710 com Controlador 

V-850  

Büchi --- 

 

Estufa 

Modelo: 404-3 DE. 

Ethik Technology Secagem da amostra 

Purificador de água 

Modelo: Milli-Q Direct 8 
Millipore 

Produção de água 

ultrapura, essencial para 

sintetizar a água injetada 

Bomba de vácuo e compressor 

Modelo: 131 
Prismatec --- 

2 Agitadores 

Modelo: Q250-2 
Quimis 

Suspensão de partículas na 

água de injeção 

2 barriletes de Acrílico (25l) 

 
Vidrosel 

Armazenagem da água de 

injeção 

2 TestPack 33 

Montado sobre bomba Haskel MS-188. 

Pressão máxima de 15.000psi. 

Flutrol 

Confinamento axial e 

radial para simular as 

tensões reais 

Balança analítica 

Modelo: AUY220  
Shimadzu --- 

 

Um porosímetro de mercúrio, modelo POREMASTER 33, pressão máxima de 33.000 

psi e tamanho de poros entre 0,0064 a 950 μm e fabricante QUANTACHROME, foi utilizado 

para determinação da distribuição de tamanho de poros, diâmetro médio e volume total de 

poros das amostras. Além disso, foi feita a caracterização química e mineralógica do meio 

poroso utilizando as técnicas de Fluorescência de Raios X (FRX) e Difração de Raios X 

(DRX). 

A análise de Fluorescência de Raios X (FRX) é uma técnica que permite estabelecer o 

teor de elementos presentes na amostra. Esta técnica consiste em expor o material a uma fonte 

de alta energia (raios X), que, ao atingir um átomo ou molécula da amostra, um elétron de 

uma camada mais interna pode ser deslocado de sua órbita atômica. Assim, para preencher o 

espaço vazio, um elétron de uma camada externa sai para ocupar este espaço. Quando isto 

acontece, eles emitem um equivalente de luz para a diferença de energia entre os dois estados. 

Uma vez que cada elemento tem elétrons com níveis de energia específicos, o comprimento 

de onda da luz emitida é característico de cada elemento, e a intensidade da luz emitida é 

proporcional à concentração do elemento. Assim, com essa técnica é possível detectar 

elementos em concentrações situadas na faixa desde ppm a 100%. Os resultados obtidos da 

fluorescência de raios X são apresentados em forma de óxidos mais estáveis dos elementos 

químicos presentes. 
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Para a identificação dos compostos mineralógicos presentes na Berea, as amostras 

foram submetidas à análise de Difração de Raios X (DRX), que consiste em fazer passar um 

feixe de raios X através do cristal da substância analisada. O feixe difunde em várias direções 

devido à simetria do agrupamento de átomos. Quando o feixe de raios X atinge um conjunto 

de átomos estruturalmente arranjados em planos igualmente espaçados, tal como na estrutura 

cristalina dos argilominerais, estes átomos difratam os raios X, produzindo um novo conjunto 

de ondas esféricas que se combinam e cuja resultante tem a direção tangente comum às ondas. 

O ângulo desta frente é detectado e registrado pelo equipamento. A difração dos raios X 

apresenta um padrão de intensidade que pode ser interpretado segundo a distribuição dos 

átomos no cristal. Aplicando a Lei de Bragg se obtém informações sobre a estrutura atômica e 

molecular. A Lei de Bragg está relacionada ao espalhamento de ondas quando incidentes em 

um cristal e sugere uma explicação para os efeitos difrativos observados por esta interação. 

Estes padrões são explicados relacionando os vetores de onda do feixe incidente e espalhado 

em uma rede cristalina para o caso de seu espalhamento elástico com os átomos do material. 

No caso de ondas de raios X, ao atingirem um átomo, o campo elétrico da radiação provoca 

uma força na nuvem eletrônica acelerando as cargas livres do material. 

As medidas dos compostos mineralógicos foram registradas em um difratômetro 

Shimadzu, modelo XRD-7000, que opera com radiação monocromática de Cu (λ = 1,5418 Å) 

em um intervalo de variação angular 2θ de 10 a 80º, velocidade de varredura 4º.min
-1

 e passo 

de 0,02º a tensão de 30 kV e corrente de 30 mA. As fases cristalinas observadas nos 

difratogramas foram identificadas através da comparação dos picos obtidos com os dados 

fornecidos pelas fichas de referência JCPDS - Joint Commitee on Powder Diffraction 

Standards - contidas na base de dados do ICDD - International Center for Diffraction Data.  

Os resultados destas análises serão discutidos na seção 4.3. 

 

Meio Poroso 

As amostras do tipo Berea sandstone fornecidas pelo fabricante apresentam 

porosidade de 17,16% e 20,23%. O comprimento da amostra variou de acordo com o teste e o 

diâmetro é igual a 5,08 cm. A amostra foi resinada na face de injeção e depois foi perfurada 

simulando um túnel canhoneado. O fluido de injeção foi uma solução com água deionizada 

contendo partículas de sílica, com tamanho entre 0,5 e 10 μm – sendo 80% do tamanho das 

partículas entre 1-5 μm. A amostra resinada e “canhoneada” está representada na Figura 4.8. 

Foi feita uma análise granulométrica para comprovação das dimensões das partículas da água 
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injetada, utilizando para isso o Insitec, ver Tabela 4.3. Isso foi feito, pois a granulometria das 

partículas, entre outros parâmetros, influencia nas propriedades da filtração.  

 

 

Figura 4.8 - Amostra de testemunho resinada e perfurada simulando um túnel 

canhoneado para os testes de injetividade em poços canhoneados. 

 

As características de cada teste: medidas da amostra e do túnel canhoneado, 

porosidade (ϕ) e permeabilidade (k0) da amostra, vazão de injeção (Q), concentração das 

partículas injetadas (c0), diâmetro médio das partículas injetadas (dp) serão apresentadas no 

próximo capítulo. 

 

Conforme citado anteriormente, uma boa previsão da perda de injetividade é 

determinada pela precisão dos coeficientes empíricos obtidos pelo modelo matemático. Os 

parâmetros: coeficiente de filtração, coeficiente de dano à formação, permeabilidade e 

porosidade do reboco são obtidos a partir de ensaios laboratoriais, por meio dos testes de 

testemunho ou através de correlações empíricas incorporadas ao modelo. Neste caso, a 

obtenção dos coeficientes de filtração profunda foi pelo método dos 3 pontos de pressão 

(BEDRIKOVETSKY et al., 2001) e os coeficientes para o reboco externo foram obtidos 

através de correlações empíricas, conforme apresentados no Estado da Arte. 

 

4.3 Análise do Meio Poroso 

 

A importância da análise do meio poroso deve-se aos danos causados pelos elementos 

e fases que compõem o arenito Berea, quando interagem com o fluido injetado, ver Tabela 4.4 

e Figura 4.9. Sabe-se que vários fatores, desde a distribuição e tamanho do poro e da 
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partícula, concentração das partículas injetadas, permeabilidade da formação e a velocidade 

do fluido, determinam como a filtração profunda e o reboco externo são formados. 

O arenito Berea apresenta grãos bem consolidados, compostos de 60-96% de quartzo, 

2-5% de mica e/ou feldspato, 1-2% de rochas fragmentadas e <1% de minerais pesados 

(CHURCHER et al., 1991). A Tabela 4.4, segundo a análise da fluorescência, apresenta a 

composição química, em % em peso, indicando uma composição predominantemente de 

óxidos: SiO2 (80,58%) e Al2O3 (14,02%). Também estão presentes óxidos de metais alcalinos, 

metais alcalinos terrosos e outros óxidos, Fe2O3, K2O, CaO (2-5%). 

Tabela 4.4 - Análise química da Amostra de Berea com porosidade de 20,23%. 

Componentes 
Valor  

(% em peso) 

SiO2 80,585 

Al2O3 14,019 

K2O 1,707 

Fe2O3 1,304 

SO3 0,893 

CaO 0,675 

TiO2 0,595 

WO3 0,127 

ReO2 0,055 

MnO 0,029 

Au2O 0,011 

 

O difratograma de raios X (DRX) para a Berea é mostrado na Figura 4.9. É possível 

observar um perfil cristalino contendo os picos correspondentes às fases do arenito Berea. Os 

picos principais do quartzo (SiO2), mica ([X2Y4-6Z8O20(OH, F)4], onde X = Potássio, Sódio, 

Cálcio; Y= Alumínio, Magnésio, Ferro, Lítio e Z = Silício, Alumínio) e da caulinita 

[Si2Al2O5.(OH)4] encontram-se bem definidos por apresentar picos característicos dos 

compostos identificados na angulação 2θ correspondente.  

É possível afirmar que a fase quartzo (SiO2) é o componente principal com maior 

quantidade de picos em relação aos demais compostos presentes, provavelmente por possuir 

maior porcentagem em peso (80,5%) na amostra, conforme Tabela 4.4. Esta fase possui pico 

característico de maior intensidade em torno de 27º e os outros picos distribuídos no 

difratograma em intensidade menores. Conforme analisado, os minerais das porcentagens em 

peso de maior significância, obtidos pelo FRX, ver Tabela 4.4, estão contidos nas fases 

identificadas, no entanto, os compostos com porcentagens menores que 1% não apresentaram 
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fases que apresentassem tais elementos químicos (S, Ti, W, Re, Mn, Au); provavelmente, está 

relacionado ao limite de detecção do equipamento. 

 

Figura 4.9 - Difratograma da amostra de arenito Berea com porosidade de 20,23%. 

 

Os argilominerais são formados essencialmente por combinações de camadas de 

alumina e sílica e quando em contato com fluidos podem apresentar o fenômeno do 

inchamento de argilas. Dependendo do grupo das argilas, estas desenvolvem os maiores 

inchamentos, acarretando os principais danos de formação.  

A expansão da argila no meio poroso pode provocar um dano indesejável resultando 

em uma drástica redução da permeabilidade da formação, causando sérios problemas durante 

a injeção de água. Com a injeção do fluido aquoso e início da interação fluido-argila, pode 

ocorrer o bloqueio dos poros por inchamento dos argilominerais (CIVAN, 2007). O 

inchamento de argilas é o resultado da estrutura de camadas dos argilominerais e dos cátions 

adsorvidos para se atingir o equilíbrio de cargas. Duas categorias de inchamento podem ser 

observadas: a primeira categoria, o inchamento cristalino, causada pela hidratação dos cátions 

intercambiáveis da argila seca. A segunda categoria, inchamento osmótico, resulta da grande 

diferença nas concentrações iônicas, e principalmente na concentração catiônica, entre a 

superfície das camadas de argila e do fluido. 

Com relação à determinação da distribuição do tamanho de poros, a Figura 4.10 

apresenta o histograma com a distribuição do diâmetro dos poros da amostra do arenito Berea. 

De acordo com os resultados da Figura 4.10, o tamanho dos poros está distribuído entre 5 a 30 
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μm e o diâmetro médio dos poros é de aproximadamente 20 μm. Estudos em testemunho 

confirmaram que partículas com diâmetro médio entre 1/3 e 1/7 do tamanho da garganta do 

poro irão bloquear os canais. Partículas com tamanhos menores que 1/7 do tamanho da 

garganta do poro irão migrar mais livremente através da formação. O mecanismo de exclusão 

pelo tamanho pode ser importante em meios porosos onde o diâmetro médio dos poros é bem 

menor que o diâmetro das partículas (ABRAMS, 1977). 

 

 

Figura 4.10 - Histograma da distribuição do diâmetro dos poros da amostra de arenito 

Berea com porosidade de 20,23%. 
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5.  Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo, os principais resultados referentes ao programa desenvolvido para 

poços canhoneados, aos testes de injetividade com amostras canhoneadas e abertas, ao 

comportamento das curvas da impedância em função do tempo e à validação do modelo 

matemático proposto são apresentados. 

 

5.1 Programa para Poços Canhoneados 

O programa desenvolvido contempla o perfil de concentração das partículas 

suspensas e retidas em coordenadas esferoidais prolato, a Equação de Balanço de Massa 

para coordenadas esferoidais prolato (Equação 70), a Equação de Darcy Modificada 

(Equação 62) e a função dano à formação proposta por Pang e Sharma (1994), ver Equação 

(20). As equações foram descritas no MATLAB e a eficácia do programa foi verificada 

discretizando as variáveis do modelo. Como resultados foram obtidos:  

 A concentração das partículas retidas σ(ω,ν,t)/c0; 

 O comportamento de σ(ω,ν)/c0 em função de ω e do ângulo ν. O programa 

permite obter o valor de σ para diferentes valores das coordenadas, ω e ν. 

Entretanto, neste trabalho, foi considerado o ângulo ν igual a zero e π/2.  

Os dados inseridos no programa estão na Tabela 5.1. Na qual: c0 é a 

concentração das partículas injetadas, Lp é o comprimento do túnel 

canhoneado, rp é o raio do túnel canhoneado, Hp é a distância confocal, ωp e 

ωf representam a superfície do túnel canhoneado e da última camada 

discretizada, respectivamente.  

 

Tabela 5.1 - Dados para verificação do Simulador. 

Dados Teste 6 

c0 (ppm) 23,949 

Q (m
3
/s) 9,833.10

-8
 

ϕ 0,2015 

Lp (m) 0,0136 

rp (m) 0,002 

Hp (m) 0,013 

ωp 0,1481 

ωf 1,3925 
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A Figura 5.1 apresenta a concentração das partículas retidas em função das 

coordenadas esferoidais prolato. Nela pode ser observado que σ vai diminuindo a medida 

que ω aumenta e também é maior quando o ângulo ν é igual a zero. Considerando ν=π/2, 

observa-se que σ(ω,ν)/c0 apresenta o mesmo comportamento para ω, no entanto, o valor da 

retenção é bem menor quando comparado com ν=0º. Os gráficos da concentração das 

partículas retidas σ(ω,ν)/c0 em função do ângulo ω, para ν=0 e ν=π/2 podem ser observados 

nas Figuras 5.2 (a) e (b), respectivamente. 

 

Figura 5.1 - Comportamento de σ(ω,ν)/c0 em função do ângulo ω e ν. 

 

    

Figura 5.2 - Gráfico da concentração das partículas retidas σ(ω,ν)/c0 em função do 

ângulo ω, para (a) ν=π/2 e (b) ν=0. 
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Os resultados do comportamento de σ(ω,ν,t)/c0 e da impedância em função do tempo 

T, dado em PVI, ver Figuras 5.3 e 5.4, respectivamente também foram obtidos. A retenção 

das partículas é maior próxima ao túnel canhoneado ωp e no sentido da vazão de injeção do 

fluxo, ν=0º, conforme Figura 5.3. Além disso, o valor da discretização para as coordenadas 

esferoidais e para o tempo mostraram um bom ajuste do modelo proposto da perda de 

injetividade quando plotada a curva da impedância em função do tempo, conforme Figura 

5.4.  

 

 

Figura 5.3 - Gráfico do comportamento de σ(ω,ν,t) em função do tempo (T). 

 

 

Figura 5.4 - Gráfico da Impedância em função do Tempo. 
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Após confirmar a eficácia do simulador, os dados experimentais foram inseridos e, 

para melhor ajuste, foi aplicado o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos 

quadrados é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste 

para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o 

valor estimado e os dados observados. 

 

5.2 Dados dos Testes de Injetividade 

Nesta seção, os dados experimentais dos testes canhoneados e lineares, a curva da 

Impedância em função do tempo e os parâmetros do modelo, obtidos pelo método dos três 

pontos de pressão, são apresentados. Em seguida, de acordo com as características do meio 

poroso e da suspensão injetada, os parâmetros obtidos foram testados para verificação do 

modelo proposto.  

A seguir, algumas considerações com relação ao tratamento dos dados: 

1. As amostras lineares são designadas por letras, Testes A, B e C. Enquanto que os 

Testes Canhoneados são definidos por números, Testes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  

2. Os parâmetros que governam a filtração profunda e formação do reboco externo 

incluem: distribuição do tamanho da partícula e do poro, concentração das partículas 

injetadas, permeabilidade da formação e velocidade do fluido. 

3. As amostras A, B, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 tem permeabilidade entre 40 e 50 mD, porosidade 

de 20,15% e comprimento de 3 a 7 cm. 

4. As amostras C, 4 e 5 tem permeabilidade entre 20 e 24 mD, porosidade de 17,16% e 

comprimento de 3 a 7 cm.  

5. Os valores dos coeficientes do modelo (λ, β, kc e ϕc) foram obtidos através do 

método dos 3 pontos de medida de pressão (BEDRIKOVETSKY et al., 2001), para 

filtração profunda, e a partir das correlações de Kozeny-Carman (DULLIEN, 1979), 

para o reboco externo. 

6. O valor do coeficiente de filtração (λ) depende de vários parâmetros como a estrutura 

do poro, distribuição dos tamanhos das partículas, velocidade de fluxo e das 

interações entre as partículas, fluido e superfície dos poros. Todos esses fatores 

intervêm no complexo processo de deposição de partículas no meio poroso, fazendo 
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com que a permeabilidade da amostra seja reduzida, ocasionando a perda de 

injetividade.  

 

Os dados dos testes A, B e C considerando a geometria para fluxo linear estão na 

Tabela 5.2.  

Tabela 5.2 -  Dados dos Testes Lineares. 

Dados Teste A Teste B Teste C 

c0 (ppm) 63,966 180,799 96,442 

dp (μm) 0,5 0,8 1,77 

Q (m
3
/s) 1,250.10

-6
 1,167.10

-6
 1,167.10

-6
 

Q (mL/min) 75 70 70 

k0 (mD) 44,058 42,606 20,710 

ϕ 0,200 0,2015 0,1716 

L (m) 0,030 0,0403 0,0320 

D (m) 0,0508 0,0508 0,0508 

U (m/s) 6,17.10
-4

 5,76.10
-4

 5,76.10
-4

 

 

Na Tabela 5.2, c0 é a concentração das partículas injetadas; dp é o diâmetro médio das 

partículas injetadas; Q é a vazão de fluido injetada; k0 é a permeabilidade inicial da 

formação, obtida pela Equação de Darcy; ϕ é a porosidade inicial da amostra; U é a 

velocidade do fluido injetado, L e D são o comprimento e o diâmetro da amostra de Berea, 

respectivamente. 

Os dados dos testes canhoneados estão na Tabela 5.3. Neste caso, as características 

do túnel canhoneado são inseridas.  

Tabela 5.3 -  Dados dos Testes Canhoneados. 

Dados Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8 

c0 (ppm) 14,955 21,443 24,576 21,916 21,927 23,949 184,944 19,251 

dp (μm) 0,84 1,15 1,53 0,89 0,89 1,30 2,60 0,51 

Q (m
3
/s) 1,667.10

-6
 1,667.10

-6
 1,476.10

-7
 1,794.10

-7
 1,455.10

-7
 9,833.10

-8
 8,477.10

-8
 7,857.10

-8
 

 (mL/min) 100 100 8,853 10,763 8,731 5,9 5,086 4,714 

k0 (mD) 45,337 42,643 48,472 22,131 23,739 45,504 41,348 40,696 

ϕ 0,2015 0,2015 0,2015 0,1716 0,1716 0,2015 0,2015 0,2015 

L (m) 0,0314 0,0318 0,0326 0,0405 0,0764 0,0294 0,03 0,0315 

D (m) 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 0,0508 

Lp (m) 0,016 0,0153 0,0204 0,0248 0,0131 0,0136 0,0148 0,0137 

rp (m) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

U (m/s) 1,063.10
-2

 1,113.10
-2

 7,363.10
-4

 7,350.10
-4

 1,140.10
-3

 7,40.10
-4

 5,85.10
-4

 5,87.10
-4
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5.2.1 Análise dos Testes Lineares 

 

Durante a análise dos testes de injetividade foi observado que o coeficiente de 

filtração, λ, varia ao longo do meio poroso, já que é função da concentração das partículas 

retidas - λ(σ). Assim, para análise da perda de injetividade dos testes A, B e C foi inserido 

um coeficiente de filtração médio, no intervalo de tempo onde houve apenas filtração 

profunda. Nos testes B e C, além da filtração profunda, também houve a formação do reboco 

externo. A variação de λ e β e os parâmetros do reboco externo podem ser observados na 

Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 -  Variação dos parâmetros do modelo ao longo dos Testes Lineares. 

ΔT Teste A ΔT Teste B ΔT Teste C 

(PVI)  λ (m
-1

) β (PVI)  λ (m
-1

) β (PVI)  λ (m
-1

) β 

 20,044 11,863 1239,53 35,088 61,872 82,63 25,158 42,413 744,62 

30,22 13,053 1261,42 70,175 43,036 94,49 50,316 54,868 598,05 

40,087 10,001 1627,54 100,301 35,245 100,98 100,107 72,916 512,95 

60,131 7,451 2027,62 125,111 31,769 105,36 200,215 93,840 495,21 

80,174 6,712 2143,62 200,248 24,202 120,35 231,138 98,043 497,70 

100,218 7,184 1968,08 250,221 20,060 137,56    

120,262 8,058 1751,13 300,195 15,933 166,51 Ttr (PVI) kc (mD ϕc 

140,305 8,590 1624,77 400,141 10,990 234,64 231,138 0,034 0,108 

163,124 9,207 1503,64       

   Ttr (PVI) kc (mD ϕc    

   400,141 0,1982 0,2859    

 

Na qual: ΔT é o intervalo de tempo durante a filtração profunda, Ttr é o tempo de transição, λ é o 

coeficiente de filtração, β é o coeficiente de dano à formação, kc é a permeabilidade do 

reboco externo e ϕc é a porosidade do reboco externo.  

 

Conforme descrito no procedimento experimental, seção 4.2, o Insitec permitiu 

medir a distribuição de tamanho das partículas injetada e efluente, obtendo a concentração 

inicial das partículas injetadas e o diâmetro médio das mesmas. Os gráficos da concentração 

e diâmetro das partículas injetadas, da concentração efluente, da medida da pressão em 

função do tempo em segundos e da impedância em função do tempo (PVI) dos testes A, B e 

C estão representados nas Figuras 5.5, 5.6 e 5.7, respectivamente. A partir da análise desses 

gráficos foi possível tratar os dados experimentais devido à filtração profunda e também 

devido à formação do reboco externo. 
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Nos primeiros testes, as vedações das conexões deixavam passar ar dentro do 

sistema. Quando esse ar atinge o Insitec, o equipamento assume que as bolhas de ar são 

partículas. Isto é comprovado no gráfico do diâmetro e da concentração das partículas 

injetadas, Figura 5.5 (a). Conforme Equação (38), o coeficiente de dano à formação depende 

da concentração inicial das partículas injetadas, sendo indispensável uma boa medição desse 

parâmetro. No caso do teste B, devido à presença de bolhas de ar na água, o valor da 

concentração medido gerou incerteza.  

No teste linear A, a curva da impedância em função do tempo caracteriza o processo 

devido à filtração profunda, conforme Figura 5.5(d). O comportamento da curva da 

concentração efluente em função do tempo para o teste A aumenta até 100 PVI e depois 

estabiliza, conforme Figura 5.5(c). Observa-se na Tabela 5.4 que o valor do coeficiente de 

filtração varia muito pouco, sendo o intervalo do λ obtido entre 6 m
-1

< λ < 13 m
-1

, 

aproximadamente. Além disso, quanto menor o diâmetro das partículas injetadas, nesse caso 

na ordem de 0,5 μm, menor o coeficiente de filtração, ratificando os valores de λ na Tabela 

5.4.   

 

Figura 5.5 - Gráficos: (a) Diâmetro das Partículas Injetadas; (b) Pressão Manométrica 

(Psi) em função do Tempo (s); (c) Concentração Efluente; (d) Impedância versus 

Tempo (PVI) para o Teste A. 
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A Figura 5.6 (b) apresenta a curva da pressão manométrica em função do tempo para 

o teste B. Inicialmente, há um período de estabilização onde apenas água pura está sendo 

injetada. Quando as partículas começam a ser injetadas, aproximadamente às 15 horas, 

observa-se um aumento na inclinação da curva da pressão e, consequentemente, na curva da 

impedância em função do tempo, conforme Figura 5.6 (b) e (d). A partir desse ponto de 

injeção, a curva da concentração efluente é obtida. Conforme a Figura 5.6 (c), a 

concentração efluente está aumentando até 250,221 PVI. Sendo assim, o coeficiente de 

filtração calculado para diferentes intervalos de tempo deve diminuir, ratificando os valores 

de λ obtidos, ver Tabela 5.4. No teste B, a alta concentração e um maior diâmetro das 

partículas injetadas causaram uma maior retenção, em comparação ao teste A, ver Tabela 

5.4.  

Observa-se também, na Figura 5.6 (d), um aumento na inclinação da curva da 

impedância ao longo do tempo. Dessa forma, foi feita a análise considerando a formação de 

um reboco externo. Neste caso, o tempo de transição foi 400,141 PVI, sendo o ajuste da 

curva da impedância, quando o reboco é formado, satisfatório, ver Tabela 5.4. 
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Figura 5.6 - Gráficos: (a) Diâmetro das Partículas Injetadas; (b) Pressão Manométrica 

(Psi) em função do Tempo (s); (c) Concentração Efluente; (d) Impedância versus 

Tempo (PVI) para o Teste B. 

 

De acordo com a curva da concentração efluente (cefl) em função do tempo para o 

teste C, Figura 5.7 (a), há uma diminuição da concentração até o tempo de transição, 

aproximadamente 231,138 PVI e, após esse tempo, o que foi injetado ficou retido na 

amostra. Dessa forma, para o teste C, a análise da perda de injetividade ocorreu devido à 

filtração profunda e devido à formação do reboco externo. Inicialmente, as partículas 

menores penetraram no meio poroso causando a filtração interna, até a partícula de maior 

diâmetro preencher o poro e não haver mais invasão no meio, dando início à formação do 

reboco externo. A alta concentração das partículas injetadas, aliada a baixa permeabilidade 

do meio e maior diâmetro das partículas, causou um maior dano, conforme Figura 5.7 (b) e 

parâmetros obtidos na Tabela 5.4.    

A partir do diâmetro das partículas injetadas, ver Tabela 5.2, kc e ϕc foram 

calculados. O comportamento da curva da impedância para o teste C caracteriza a curva do 

tipo 2, segundo Pang e Sharma (1997). Nesse caso, ocorreu a formação de um reboco 
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externo compressível, onde a porosidade e a permeabilidade do reboco diminuem com o 

aumento da pressão, sendo que a permeabilidade diminui mais rapidamente que a 

porosidade, ver Figura 5.7 (b).  

 

   

Figura 5.7 - Gráficos: (a) Concentração das Partículas na saída do Teste C e (b) 

Impedância versus Tempo (PVI) para o Teste C. 

 

Os parâmetros para filtração profunda e para o reboco externo obtidos a partir das 

amostras lineares foram inseridos para análise da previsão da perda de injetividade dos testes 

canhoneados.  

 

5.3 Análise da Perda de Injetividade dos Testes Canhoneados 

 

Com os testes de injetividade e os parâmetros do modelo obtidos foi possível 

verificar o modelo proposto para poços canhoneados. Os parâmetros coeficiente de filtração 

e de dano à formação, ver Tabela 5.4, foram inseridos na previsão da perda de injetividade 

dos testes canhoneados, de acordo com as características do meio poroso e da suspensão 

injetada. Além disso, com os dados apresentados foi feita uma análise com relação à 

influência dos parâmetros que governam a filtração profunda e a formação do reboco 

externo na previsão do declínio da injetividade, que incluem: distribuição do tamanho da 

partícula e do poro, concentração das partículas injetadas, permeabilidade da formação e 

velocidade do fluido.     
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a) Análise dos Testes 1 e 2  

 

A Figura 5.8 apresenta a distribuição das camadas discretizadas ao redor do túnel 

canhoneado do teste 1. O objetivo da figura discretizada é mostrar, além dos limites das 

amostras, a relação das características da geometria do túnel canhoneado, ou seja, o 

comprimento e o raio do canhoneado. Estes são relevantes para o cálculo da vazão e da 

velocidade do fluxo, cujos dados foram apresentados na Tabela 5.3. O número de camadas 

discretizadas ao redor do túnel canhoneado foi igual a 40, pois acima desse valor o 

comportamento de σ não se alterava. 

 

 

Figura 5.8 - Discretização ao redor do túnel canhoneado do Teste 1.  

 

Na Figura 5.8, ra representa o raio da amostra, Lf é o comprimento da última 

discretização ao redor do túnel canhoneado e é dado por 
2 2

f p aL H r  , sendo Hp, a 

distância confocal. A última camada da superfície do túnel canhoneado, representada pela 

coordenada ω, é definida por: 1tanh a
f

f

r

L
 

 
   

 

, y(ω,ν,γ) e z(ω,ν) estão definidas na 

Equação (56). 

 

Os gráficos da concentração e diâmetro das partículas injetadas, da concentração 

efluente e da medida da pressão em função do tempo em segundos estão representados na 

Figura 5.9, para o teste 1. A Figura 5.9 (c) apresenta o gráfico da concentração efluente, 

sendo apresentado partículas e bolhas de ar, que o Insitec assume como sendo partículas, 
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conforme explicado anteriormente. Isto é comprovado, pois o que está sendo medido na 

saída da amostra (c) é superior ao que foi injetado (b). 

 

 

Figura 5.9 - Gráficos: (a) Pressão Manométrica (Psi) em função do Tempo (s); (b) 

Concentração das Partículas Injetadas; (c) Concentração Efluente para o Teste 1.  

 

Segundo Pang e Sharma (1997), o comportamento da curva da impedância em 

função do tempo, para o teste 1, indica que diferentes mecanismos de retenção de partículas 

atuam simultaneamente durante o processo de filtração. A Figura 5.9 (a) apresenta os dados 

experimentais e o ajuste da curva da impedância em função do tempo para o teste 1. 

No teste 2, o comportamento da curva da Impedância é obtido em casos onde não 

ocorreu a formação do reboco externo (PANG e SHARMA, 1997). Neste caso, ocorre uma 

redução mais lenta da permeabilidade fazendo com que a inclinação da curva diminua com o 

tempo de filtração. Neste tipo de comportamento, frequentemente, o diâmetro das partículas 

injetadas é menor que o diâmetro dos poros, conforme ratificado pelo histograma da 

distribuição do diâmetro dos poros da amostra de arenito Berea, ver Figura 4.9. 
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Entretanto, de acordo com a curva da concentração efluente (cefl) em função do 

tempo, Figura 5.10, há uma diminuição da concentração até o tempo 50 e, após esse tempo, 

o que foi injetado ficou retido (cefl/c0=0). Por isso, para o teste canhoneado 2, a previsão e 

análise da perda de injetividade também ocorreu devido à filtração profunda e devido ao 

reboco externo, conforme Figura 5.11(b).  

 

 

 

Figura 5.10 - Concentração de Partículas na saída do teste 2.  

 

Os testes 1 e 2 foram analisados aplicando os parâmetros dos testes A e B, conforme 

Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 - Comparação dos testes 1 e 2 com base nos testes A e B. 

Dados Teste A Teste 1 Teste 2 Teste B Teste 1 Teste 2 

c0 (ppm) 63,966 14,955 21,443 180,799 14,955 21,443 

dp (μm) 0,5 0,84 1,15 0,8 0,84 1,15 

k0 (mD) 44,058 45,337 42,643 42,606 45,337 42,643 

U (m/s) 6,17.10
-4

 1,063.10
-2

 1,113.10
-2

 5,76.10
-4

 1,063.10
-2

 1,113.10
-2

 

λ (m
-1

) 6,712 < λ < 13,053 26,455  30,707 10,990 < λ < 35,245 20,060  22,210  

β 1261,42 < β < 2143,62 2202,6 2243,62 100,98 < β < 234,64 2792,6 3018,3 

Ttr (PVI) - 54,325 50,944 400,221 54,325 50,944 

kc (mD) - 0,218 0,409 0,1982 0,218 0,409 

ϕc - 0,2859 0,2859 0,2859 0,2859 0,2859 

 

Na Tabela 5.5, c0 é a concentração das partículas injetadas; dp é o diâmetro médio das 

partículas injetadas; k0 é a permeabilidade inicial da formação, obtida pela Equação de 

Darcy; U é a velocidade do fluido injetado, Ttr é o tempo de transição, λ é o coeficiente de 

filtração, β é o coeficiente de dano à formação, kc é a permeabilidade do reboco externo e ϕc 

é a porosidade do reboco externo. 
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As características dos testes 1 e 2 são similares e os parâmetros estão na mesma 

ordem de grandeza, conforme Tabela 5.5. Quanto maior o dano à formação, verificada pela 

inclinação da curva da impedância, onde ocorre a filtração profunda, ver Figuras 5.11 (a) e 

(b), respectivamente, maior o coeficiente de filtração (λ), ver Tabela 5.5. Além disso, a 

variação da perda de injetividade é maior com o aumento do valor do coeficiente de dano à 

formação (β). Isto ocorre, pois com o bloqueio de poros e aumento da tortuosidade dos 

canais de poros devido à retenção de partículas, ocorre a diminuição da permeabilidade do 

meio e, consequentemente, um acréscimo da impedância. 

 

    

 

Figura 5.11  -  Curva da Impedância considerando Filtração Profunda e Reboco 

Externo (a) Teste 1 e (b) Teste 2. 

 

Conforme Tabela 5.5, os coeficientes de filtração (λ) dos testes 1 e 2 foram 

aproximadamente o dobro daqueles do teste A. Isso deve ser devido ao aumento da 

impactação inercial, causado pelo aumento da velocidade do fluxo. Dependendo da 

velocidade do fluxo, as partículas podem ser desviadas da trajetória sugerida pelas linhas de 

corrente e depositadas no interior do meio poroso. Nesta comparação, a velocidade do fluxo 

dos testes 1 e 2 é alta e está na mesma ordem de grandeza e a concentração das partículas 

injetadas (c0) é maior no teste 2, assim como o diâmetro das partículas injetadas, ver Tabela 

5.5. Por isso, o valor obtido dos coeficientes de filtração (λ) e de dano à formação (β) do 

teste 2 é maior que o do teste 1.  

 

Após as partículas menores invadirem o meio poroso, vai chegar um ponto em que 

essas partículas vão ficar retidas na face de injeção, formando o reboco externo. O modelo 
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proposto considerando reboco externo apresentou um bom ajuste às propriedades do reboco, 

conforme Tabela 5.5 e Figura 5.11. A partir do diâmetro das partículas, kc e ϕc foram 

calculados. O maior diâmetro das partículas injetadas do teste 2, na ordem de 1,15 μm 

confirmam o maior valor da permeabilidade, em relação ao teste 1. 

Na análise, considerando o intervalo do coeficiente de filtração do teste B, o 

coeficiente de dano à formação foi calculado a partir das características do teste canhoneado, 

ver Tabela 5.5. Isso ocorreu devido à incerteza na medição da concentração inicial das 

partículas injetadas do teste B. A Figura 5.12 apresenta o ajuste da curva da impedância aos 

dados experimentais durante a filtração profunda. Da mesma forma, o valor do coeficiente 

de filtração (λ) e de dano à formação (β) é maior no teste 2, isto devido aos maiores valores 

do diâmetro e concentração das partículas injetadas, conforme Tabela 5.5.  

 

  

 

Figura 5.12 - Ajuste da Curva da Impedância considerando o teste B apenas no 

intervalo para Filtração Profunda (a) Teste 1 e (b) Teste 2. 

 

 

b) Análise dos Testes 3, 6 e 8  

 

Na prática, partículas grandes são sempre acompanhadas por partículas de menores 

dimensões. Na filtração interna, as partículas menores são transportadas e depositadas ainda 

mais internamente na formação, ou seja, longe da face de injeção, com tempos de transição 

maiores e com formação do reboco externo retardado. Nos testes 3, 6 e 8 não houve 

formação de reboco externo. O declínio da injetividade em função do tempo para os testes 3, 

6 e 8, considerando apenas o dano devido à filtração profunda, está representado na Figura 

5.13 (a), (b) e (c), respectivamente. Na Tabela 5.6, os dados de análise são apresentados, na 
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qual os valores de λ e β estão mais próximos aos do teste A. Isso devido às características na 

mesma ordem de grandeza do meio poroso (k0 e ϕ) e também da velocidade de fluido 

injetada (U). 

  

Tabela 5.6 - Comparação dos testes 3, 6 e 8 com base no teste A. 

Dados Teste A Teste 3 Teste 6 Teste 8 

c0 (ppm) 63,966 24,576 23,949 19,251 

dp (μm) 0,5 1,53 1,30 0,51 

k0 (mD) 44,058 48,472 45,504 40,696 

U (m/s) 6,17.10
-4

 7,363.10
-4

 7,40.10
-4

 5,87.10
-4

 

λ (m
-1

) 6,712 < λ < 13,053 14,355 8,7964  17,188 

β 1261,42 < β < 2143,62 2143,62  2143,62 2143,62 

 

 

Analisando os gráficos da impedância em função do tempo dos testes 3, 6 e 8, é 

razoável que haja uma rápida queda na injetividade quando o tamanho de partícula injetado 

é maior. Comparando os testes 3 e 6, observa-se na Tabela 5.6 que a velocidade e 

concentração injetadas estão na mesma ordem de grandeza. Logo, considerando o maior 

diâmetro da partícula do teste 3, o valor de λ está coerente.  

As características dos testes A, B e 8 são similares, com exceção da concentração 

injetada. Na curva da impedância para o teste 8 ocorre uma redução gradual mais lenta da 

permeabilidade, por conseguinte, a inclinação da curva diminui com o tempo de filtração, 

conforme Figura 5.13 (c). Neste tipo de comportamento, frequentemente, o diâmetro das 

partículas injetadas é menor que o diâmetro dos poros, conforme o gráfico da distribuição de 

tamanho de poros, ver Figura 4.10, ocorrendo à filtração profunda. Além disso, como as 

partículas injetadas são de vários tamanhos, o dano pode ser atribuído a mais de um 

mecanismo de retenção. A menor área aberta ao fluxo, em comparação ao teste A, ver 

Tabelas 5.2 e 5.3, também é um fator a ser considerado.  
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Figura 5.13 - Ajuste da Curva da Impedância devido à Filtração Profunda para o (a) Teste 

3, (b) Teste 6 e (c) Teste 8. 

 

A Tabela 5.7 apresenta os dados e os parâmetros do modelo dos testes 3, 6 e 8 com 

base no teste B. Observa-se que o ajuste não foi satisfatório quando considera o valor do 

coeficiente da dano à formação desse teste. Dessa forma, o coeficiente de dano à formação 

(β) foi calculado a partir dos testes canhoneados. A Figura 5.14 (a), (b) e (c) exemplifica os 

resultados referentes ao teste B para os testes 3, 6 e 8, respectivamente. Considerando o 

valor do coeficiente de dano à formação dos testes canhoneados, o menor diâmetro da 

partícula acarretou em menores valores de λ, conforme Tabela 5.7.  
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Tabela 5.7 - Comparação dos testes 3, 6 e 8 com base no teste B. 

Dados Teste B Teste 3 Teste 6 Teste 8 

c0 (ppm) 180,799 24,576 23,949 19,251 

dp (μm) 0,8 1,53 1,30 0,51 

k0 (mD) 42,606 48,472 45,504 40,696 

U (m/s) 5,76.10
-4

 7,363.10
-4

 7,40.10
-4

 5,87.10
-4

 

λ (m
-1

) 10,990 < λ < 35,245 24,202  20,060  10,990  

β 100,98 < β < 234,64 1295,8  960,713 3312,4 

Ttr (PVI) 400,221 - - - 

kc (mD) 0,1982 - - - 

ϕc 0,2859 - - - 

 

Na Tabela 5.7, c0 é a concentração das partículas injetadas; dp é o diâmetro médio das 

partículas injetadas; k0 é a permeabilidade inicial da formação; U é a velocidade do fluido 

injetado, Ttr é o tempo de transição, λ é o coeficiente de filtração, β é o coeficiente de dano à 

formação, kc é a permeabilidade do reboco externo e ϕc é a porosidade do reboco externo. 

 

      

 

 

Figura 5.14 - Ajuste da Curva da Impedância considerando o teste B (a) Teste 3, (b) 

Teste 6 e (c) Teste 8. 
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c) Análise dos Testes 4 e 5  

 

A curva da Impedância em função do Tempo, para os testes 4 e 5, apresentou dano 

devido à filtração profunda e a formação de um reboco externo. Os testes 4 e 5 foram 

analisados com os parâmetros do teste C, conforme Tabela 5.8. A Figura 5.15 (a) e (b) 

apresenta a curva da pressão manométrica em função do tempo para os testes 4 e 5, 

respectivamente, onde os valores de kc e ϕc foram calculados após o tempo de transição (Ttr).  

 

Tabela 5.8 - Comparação dos testes 4 e 5 com base no teste C. 

Dados Teste C Teste 4 Teste 5 

c0 (ppm) 96,442 21,916 21,927 

dp (μm) 1,77 0,89 0,89 

k0 (mD) 22,425 22,131 23,739 

U (m/s) 5,76.10
-4

 7,350.10
-4

 1,140.10
-3

 

λ (m
-1

) 42,413 < λ < 98,043 98,043 98,043 

Β 495,21 < β < 744,62 867,513  1131,8 

Ttr (PVI) 231,138 30,334 140,95 

kc (mD) 0,034 0,0104 0,0104 

ϕc 0,108 0,115 0,115 

 

 

       

Figura 5.15 - Gráfico da Pressão Manométrica (Psi) em função do Tempo (PVI) para o 

(a) Teste 4 e para o (b) Teste 5. 

 

O dano à formação causado no teste 5 foi maior, ver Figura 5.16 (b). Conforme 

explicado anteriormente, isso pode ter ocorrido devido ao aumento da impactação inercial, 

causado pelo aumento da velocidade, ver Tabela 5.8.  
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Figura 5.16 - Curva da Impedância em função do Tempo para o (a) Teste 4 e para o (b) 

Teste 5. 

 

No comportamento dos dados experimentais da Figura 5.16 (a) e (b), quando há a 

formação de reboco externo, a porosidade e a permeabilidade do reboco diminuem com o 

aumento da pressão, sendo que a permeabilidade do reboco diminui mais rapidamente que a 

porosidade, conforme dados na Tabela 5.8 e Figura 5.16. Devido às características similares 

da concentração e diâmetro das partículas injetadas, o ajuste obtido para o reboco externo foi 

da mesma ordem de grandeza, para ambos os testes. Além disso, nota-se que quando o 

reboco é formado, a inclinação da curva da impedância aumenta rapidamente. No campo, 

essa análise seria importante para o planejamento das operações de intervenção. Ou seja, a 

injeção de água deverá ser interrompida para aplicação de métodos de estimulação, como 

acidificação, por exemplo, ou uma operação de backflow, para restaurar a injetividade do 

poço. 

 

d) Análise do Teste 7 

 

As amostras de Berea após o teste de injetividade, o gráfico da concentração das 

partículas injetadas e o gráfico da cefl/c0 em função do tempo confirmam que no teste 7 

houve dano devido a formação do reboco externo, conforme Figuras 5.17, 5.18 e 5.19 

respectivamente. A alta concentração injetada e diâmetro das partículas de 2,6 μm causaram 

rapidamente à formação do reboco externo, ver Tabela 5.9. Neste caso, o mecanismo por 

exclusão pelo tamanho é dominante.  
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Tabela 5.9 - Dados Experimentais do Teste 7 . 

Dados Teste B Teste 7 

c0 (ppm) 180,799 184,944 

dp (μm) 0,8 2,60 

k0 (mD) 42,606 41,348 

U (m/s) 5,76.10
-4

 5,85.10
-4

 

Ttr (PVI) 400,221 0 

kc (mD) 0,1982 0,3178 

ϕc 0,2859 0,1688 

 

 

Figura 5.17 - Amostra 7 após o Teste de Injetividade, ocorreu apenas formação de 

reboco externo. 

 

O completo preenchimento do túnel canhoneado pode ser observado na Figura 5.17. 

Quando isso ocorre, a impedância cresce muito rapidamente e a perda de injetividade torna-

se muito mais severa, ver Figura 5.20. Isso ocorre, principalmente, devido à baixa 

permeabilidade do reboco externo e à redução da área aberta ao fluxo do túnel canhoneado.  
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 Figura 5.18 - Distribuição das Partículas Injetadas e Curva da Pressão Manométrica 

do Teste 7. 

 

 

 

Figura 5.19 - Concentração das Partículas na saída da Amostra Canhoneada 7. 

 

As partículas menores penetram no meio poroso até atingir um ponto onde possam 

iniciar a formação do reboco externo. Neste caso, a alta concentração das partículas 

injetadas (184,944 ppm) juntamente com as partículas na ordem de 2,6 μm encontraram uma 

garganta de poro pequena o suficiente para iniciar o processo de formação do reboco externo 
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logo no início da injeção das partículas. Quando a concentração das partículas injetadas é 

maior, mais partículas invadem o meio poroso, ao mesmo tempo, e o problema torna-se mais 

complicado. Além disso, no reboco formado pode existir ainda alguns poros grandes livres 

que permitem a passagem do fluido injetado, o que resultaria em uma kc maior, conforme 

Figura 5.20. Os parâmetros do modelo foram obtidos utilizando a correlação de Kozeny-

Carman (DULLIEN, 1979) e o método dos mínimos quadrados, kc=0,3178 mD e ϕc=0,1688. 

 

 

Figura 5.20 - Impedância em função do Tempo para Amostra Canhoneada 7. 

 

O modelo proposto permitiu a simulação dos dados experimentais da perda de 

injetividade e uma análise dos parâmetros empíricos, tão importantes para uma previsão 

confiável da perda de injetividade, comprovando que os dados característicos do meio 

poroso e, principalmente, da água injetada determinam como a filtração profunda e o reboco 

externo são formados. Geralmente, os testes experimentais são feitos para tempos muito 

curtos em comparação com a escala de tempo de injeção de água em reservatórios de 

petróleo. Portanto, para uma boa transferência de escala laboratório – campo é necessário 

que o modelo utilizado seja capaz de prever satisfatoriamente a impedância para tempos 

longos. Assim, a validação do modelo proposto, além dos testes experimentais, deverá ser 

aplicada com dados reais de campo. 
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6. Conclusões e Recomendações 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões obtidas neste trabalho e as 

recomendações para trabalhos futuros. 

 

6.1  Conclusões 

 O trabalho apresentou um modelo matemático, incluindo a geometria 

esferoidal prolato, aplicado para previsão da perda de injetividade de poços 

canhoneados. Nele foram apresentadas soluções analítica e numérica para o 

perfil de concentração das partículas suspensas e retidas, respectivamente, e 

para o modelo considerando filtração profunda e formação do reboco externo. 

 O simulador desenvolvido permitiu prever e analisar a perda de injetividade a 

partir de dados experimentais. 

 Os parâmetros obtidos nos testes lineares ajustaram satisfatoriamente bem aos 

dados experimentais dos testes canhoneados, considerando as características 

similares da distribuição do tamanho da partícula e do poro, da concentração 

das partículas injetadas, permeabilidade da formação e da velocidade do 

fluido  para ambos os testes. Neste caso, foi possível comprovar que os 

parâmetros do modelo, coeficiente de filtração (λ) e coeficiente de dano à formação 

(β), obtidos no laboratório, podem ser aplicados na escala de campo, apenas fazendo 

a mudança da geometria. 

 Os parâmetros obtidos nos testes A, B e C, pelo método dos 3 pontos de 

medida de pressão, ajustaram satisfatoriamente aos dados experimentais dos 

testes lineares. 

 Foi observado que os coeficientes de filtração (λ) e de dano à formação 

variam ao longo do tempo. Entretanto, no simulador desenvolvido foi 

inserido valores constantes desses parâmetros na análise da perda de 

injetividade dos testes canhoneados.  

 Nos testes 1, 2, 4 e 5 ocorreu dano devido à filtração profunda e após o tempo 

de transição, houve uma mudança brusca na inclinação do perfil de 

injetividade, indicando a formação do reboco externo.  
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 Nos testes 3, 6 e 8 o comportamento da curva da impedância é devido ao 

processo de filtração profunda nos poros, onde, frequentemente, o diâmetro 

das partículas injetadas é menor que o diâmetro dos poros.  

 Os coeficientes de filtração dos testes 1 e 2 foram aproximadamente o dobro 

daqueles obtidos nos testes 3, 6 e 8, isso deve ser devido ao aumento da 

impactação inercial devido ao aumento da velocidade injetada.  

 Devido às características similares da concentração e diâmetro das partículas 

injetadas, o ajuste obtido nos testes 4 e 5 para o reboco externo foi da mesma 

ordem de grandeza.  

 No teste 7 ocorreu somente formação de reboco externo. Este foi gerado pelo 

acúmulo de sólidos na face de entrada devido à alta concentração das 

partículas injetadas e do diâmetro de partícula grande.  

 Após o tempo de transição, quando ocorre o completo preenchimento do 

túnel canhoneado, a impedância cresce muito rapidamente e a perda de 

injetividade torna-se muito mais severa.  

 Conforme observado, uma formação altamente permeável pode tolerar um 

maior tamanho de partícula e uma concentração de partículas mais elevada, 

sem comprometer o meio poroso, ao passo que uma formação de baixa 

permeabilidade não. Foi observado que a razão entre o tamanho das partículas 

e dos poros da formação tem grande influência no comportamento da perda de 

injetividade. 

 

6.2 Recomendações 

 

 Aplicar o modelo matemático desenvolvido com dados reais de poços injetores 

canhoneados. 
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