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RESUMO: Hidrogeologia é uma disciplina que permite uma correlação entre as condições 
geológicas e hidrológicas, com base nas leis da Física e da Química, que regem a origem, a 
distribuição e as interações das águas subterrâneas. No contexto da indústria de petróleo, há 
uma concentração de esforços na caracterização de água de formação, que é a água 
associada a formações de rochas subterrâneas e trazida a superfície durante a exploração e 
produção de óleo e gás. Devido à interface e fluxo nas unidades estratigráficas, a água de 
formação adquire algumas características hidrogeoquímicas significativas, tornando-se uma 
excelente fonte de informações sobre ambiente e seus regimes. 
 

No âmbito da Petrobras, as análises dos fluidos aquosos coletados durante a perfuração e 
avaliação de poços, ou mesmo na fase de produção são realizadas nos Laboratórios de 
Fluidos e no Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES). Os resultados são alimentados na 
Base de Dados Integrada do E&P (BDIEP) por um sistema especializado do E&P. 
A iniciativa de sistematização e estruturação dos dados já existentes na BDIEP veio da 
necessidade de prover, de maneira expedita, informações de hidrogeoquímica dos fluidos 
aquosos coletados em poços do E&P para aplicação na exploração e produção. Desta forma 
os dados de água de formação foram reorganizados de forma a maximizar as investigações 
sobre a qualidade da água em termos de equilíbrio estequiométrico, e se obter a classificação 
das águas em relação aos regimes de fluxos nas bacias sedimentares. E ainda permitir 
análises comparativas entre aquíferos através da representação hidroquímica, utilizando-se 
diferentes diagramas, como o de Stiff e o polar. 
 

Adicionalmente, na mesma solução, é possível através das relações entre cátions e ânions 
estabelecer o paleoambiente deposicional da água de formação e as interações diagenéticas 
com os minerais que compõem o arcabouço rochoso das unidades estratigráficas das bacias 
sedimentares. Essas ferramentas hidroquímicas são utilizadas para discriminação de barreiras 
hidráulicas verticais e laterais em reservatórios de grandes dimensões, paras verificar conexão 
ou desconexão em sistemas turbidíticos complexos e acanalados, para monitorar a interação 
da água de formação com as zonas de injeção para manutenção da pressão e aumento da 
recuperação secundária. O conhecimento do índice de saturação iônica (SI) permite o 
estabelecimento do risco de formação de incrustação durante a produção e auxilia na escolha 
dos inibidores que controlam as precipitações no fluxo do petróleo à medida que aumenta o 
BSW (basic sediments and water). 
 



O objetivo deste trabalho é apresentar uma solução nomeada de Análise de Água de 
Formação, disponibilizada em uma plataforma de consultas de dados de rocha e fluido, que 
armazena e compartilha os dados produzidos e consumidos diariamente pelas diversas áreas 
de E&P. Seguindo o princípio de que dados brutos, quando estruturados e definidos, geram 
informação; e informação, quando padronizada, relacionada e compreendida, gera 
conhecimento. 
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