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RESUMO 

 

Este trabalho baseia-se em uma revisão da literatura com a finalidade de expor os métodos de 

estimulação utilizados nos reservatórios carbonáticos com ênfase nos princípios básicos de 

cada método e focalizando o desenvolvimento de cada um deles para superar as dificuldades 

tanto operacionais quanto para efetuar um tratamento efetivo em toda a extensão do 

reservatório. Os métodos expostos foram a acidificação de matriz, o fraturamento hidráulico 

sustentado e o fraturamento hidráulico ácido. A acidificação de matriz foi o primeiro método 

usado na indústria do petróleo e consta essencialmente da injeção de um sistema ácido no 

meio poroso com a finalidade de retirar o dano induzido durante as operações de perfuração e 

completação, e dissolvera matriz da rocha de modo a promover caminhos facilitadores para a 

produção dos fluidos das rochas reservatórios. O fraturamento hidráulico sustentado baseia-se 

na obtenção de uma fratura que surge no poço e se estende para dentro do reservatório, esta 

surge devido ao bombeio de um fluido para o poço de modo que a pressão transmitida para o 

fundo do poço seja suficiente para iniciar esta fratura, após à criação da fratura, é introduzido 

na fratura um agente de sustentação de modo a não permitir o fechamento da fratura e 

fornecendo um caminho de alta permeabilidade para facilitar a produção da jazida de 

petróleo. Para o fraturamento hidráulico ácido o mecanismo de se criar a fratura é similar ao 

do fraturamento sustentado, porém para que a fratura nãose feche quando cessar o bombeio, 

utiliza-se um gel ácido como fluido de tratamento de modo a permitir uma dissolução 

irregular nas faces da fratura criando um canal altamente condutivo viabilizando o aumento da 

produtividade do poço de petróleo. Esses métodos compõem a base para o entendimento de 

todos os outros tratamentos que se desenvolveram e que certamente surgirão. Este trabalho 

expõe também critérios para a escolha de qual tratamento utilizar, além de uma sequência 

clássica para a execução da operação escolhida. 

 

Palavras-chaves: Indústria petrolífera. Reservatório Carbonático. Pré-sal. Exploração de 

petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
This dissertation is based on a literature review, in order to present the methods used for well 

stimulations  in carbonate reservoirs.   Emphasis was placed on the fundamentals of each 

method, focusing on recent developments to overcome operational challenges, making 

effective operations across the whole contact well-reservoir area. The methods presented are 

matrix acidization, propped-hydraulic fracturing and acid-hydraulic fracturing. Acidization is 

the stimulation method first used in the petroleum industry and essentially consists in 

injecting an acid system in a porous medium in order to remove the damage induced during 

drilling and completion operations, and /or dissolution of rock matrix to promote an easy path 

of producing fluid from reservoir rocks. The hydraulic fracturing is supported by obtaining a 

fracture that initiates on the well and extends into the reservoir. This arises by pumping a fluid 

at a pressure sufficiently high to initiate and propagate the fracture. During the propagation of 

the fracture, propping agent is introduced into the fracturing fluid, so that when the pumping 

is finished, the fracture cannot close. Thus, a high permeability path is created between the 

reservoir and the well, which increases the well productivity. In acid fracturing treatments, the 

creation mechanism is similar to a propped hydraulic fracturing, however, the fracture 

conductivity is provided by the reaction between the acid and the rock.  There is no proppant 

in this case. The rock mass consumption over time pumping is responsible for irregular 

patterns of dissolution in the fracture faces. This will result in fracture conductivity which, 

depending on the rock mineralogy, may be higher than the propped fractures. These methods 

of stimulation are the basis for the understanding of other treatments based on some variation 

or concept modification. This work also presents the criteria for choosing which treatment to 

use, plus a classic sequence for implementing the selected operation. 

 

Keywords: Oil industry. Carbonate Reservoir. Pre-salt.Oil exploration. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA MUNDIAL  

Nos dias atuais, o petróleo se apresenta como a principal fonte de energia primária. O 

aumento do consumo de óleo e gás e a perspectiva do declínio de descobertas de grandes 

reservatórios faz com que a indústria petrolífera volte seus interesses para a exploração de 

novos reservatórios de petróleo e um melhor aproveitamento das reservas já existentes.  

Desta forma, países com grandes reservas de hidrocarbonetos se encontram numa posição de 

destaque no cenário econômico e político, controlando os preços praticados na venda e na 

compra do petróleo e seus derivados. 

Tabela 1.1: Reservas versus Produção de hidrocarbonetos. 

 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo – ANP (2008). 

 

Um aspecto importante que podemos ressaltar é referente à questão do fim das 

reservas de petróleo, já que o termo reservas é muito subjetivo, pois é um parâmetro flutuante 
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no tempo, que carrega consigo a viabilidade técnica e financeira para a aquisição dessa 

commodity na época do seu cálculo. Dito isso, as reservas podem oscilar bastante, pela 

dependência do preço do barril de petróleo e/ou pela descoberta de novas tecnologias para a 

exploração do mesmo. 

 

Gráfico 1.1: Evolução das reservas provadas de petróleo – 2001-2010. 

 

Fonte: ANP (2008) 

 

Grandes descobertas de reservatórios de hidrocarbonetos estão ficando cada vez mais 

escassas. Consequentemente, observamos volumosos investimentos, tanto de empresas 

privadas como de empresas públicas, em projetos exploratórios ou em estudos de novas 

tecnologias que tornem comerciais reservatórios antes considerados inviáveis.  

Na figura 1.1 verifica-se a diminuição de novas descobertas de reservatórios de 

hidrocarbonetos entre 1998 e março de 2005. A figura 1.1 traz a tona o histórico das 

localizações das grandes descobertas entre 1998 e 2005. 
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Figura 1.1: Histórico de novas descobertas petrolíferas. 

Fonte: WOODMACKENZIE RESEARCH (2009). 

 

 

A figura 1.2 traz a tona o histórico das localizações das grandes descobertas entre 

1999 e 2008. 

 

Figura 1.2: Localização das grandes descobertas entre 1999 e 2008. 

Fonte: AZEVEDO (2009). 

 

 

Analisando as figuras 1.1 e 1.2, podemos concluir que as novas descobertas de 

reservatórios estão ficando cada vez mais escassas, o que torna o saldo das reservas provadas 

de petróleo negativo quando comparado aos dados de anos anteriores e isso acontece em todo 

mundo. A tabela abaixo, fornecida pelo anuário da Agência Nacional do Petróleo (ANP) com 

dados de 1999 a 2008, demonstra esse fato. 
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Tabela 1.2: Reservas provadas de petróleo 

Fonte: ANP (2009) 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Considerando as perspectivas de declino da produção mundial de hidrocarbonetos, a 

estimulação de poços se torna extremamente importante para o melhor aproveitamento das 

reservas, aumentando o fator de recuperação. Além do mais, estamos vivendo um momento 

de expansão da fronteira de exploração, chegando a águas ultraprofundas. As recentes 

descobertas de reservatórios gigantes situados entre São Paulo e o Espírito Santo, abaixo da 

camada salina, denominado de pré-sal fazem parte dessa nova fronteira exploratória. O Brasil 

possui como grande trunfo para integrar de vez à Organização dos Países Produtores de 

Petróleo (OPEP) essas novas reservas. A figura 1.4 demonstra esse potencial, caso as 

expectativas se concretizem, de juntar-se de vez às grandes potências produtoras de petróleo 

mundial. 

 

Figura 1.3: Acréscimo das reservas brasileiras com o Pré-sal. 

Fonte: ANP (2008). 

 

Podemos afirmar que o Brasil, ao contrário da média mundial, está aumentando suas 

reservas e a razão reserva/produção, elevando assim o país a uma posição de destaque no 

cenário mundial. O importante agora é focar no entendimento e na melhor compreensão 

desses reservatórios, que podem ser caracterizados como carbonáticos, assim como em 
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avanços tecnológicos para o melhor aproveitamento e manutenção nesse novo cenário. O foco 

agora seria, não só na viabilidade econômica, como também na tecnológica, de forma que seu 

desenvolvimento e sua exploração sejam alcançados da melhor maneira possível. 

 

1.3 QUESTÕES BÁSICAS DE ESTUDO 

 

O dicionário define estimulação como: “Ação de estimular, incitamento, impulso”. 

Para engenheiros de petróleo, estimulação é um conjunto de atividades que buscam aumentar 

o índice de produtividade ou injetividade de poços de petróleo. Portanto, a estimulação de 

poços é um processo ou mecanismo com o qual podemos atingir uma maior eficiência na 

exploração de reservas de hidrocarbonetos através da antecipação de receita. 

As questões básicas de estudo envolvem a compreensão e entendimento de 

reservatórios carbonáticos e a aplicação das técnicas de estimulação para os mesmos.  Para 

isso estudaremos a geologia desses reservatórios, mecânica envolvida na fratura hidráulica, 

fundamentos da estimulação e projeto de acidificação de carbonatos. 

 

1.4 OBJETIVO  

 

Esse projeto tem como objetivo explicitar as técnicas de estimulação de reservatórios 

carbonáticos, sempre tendo como foco as recentes descobertas brasileiras do pré-sal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ASPECTOS GERAIS 

 

Este capítulo será divido em tópicos que se estruturam de forma a desencadear o 

raciocínio lógico. Portanto, essa parte se apresenta de maneira mais abrangente permitindo ao 

leitor acompanhar o desenvolvimento do trabalho para depois se afunilar no tema central. 

 

2.1 ANTIGAS FRONTEIRAS EXPLORATÓRIAS DE PETRÓLEO 

 

A partir da criação da Petrobras em 3 de outubro de 1953, o litoral brasileiro passou a 

ser investigado, motivado pelo desejo de descobertas de reservas petrolíferas offshore. E esse 

exemplo foi seguido por outras empresas gigantes do setor, que também iniciaram suas 

pesquisas. 

Em 1976, foi perfurado o poço pioneiro 1-RJS-9ª em uma lâmina d’água de 100 

metros, em uma área que ao passar do tempo foi denominado como o Campo de Garoupa. A 

Bacia de Campos se configura atualmente como a maior província petrolífera brasileira, 

responsável por 84% da produção de petróleo nacional, além de deter as maiores reservas 

provadas no Brasil, algo perto de 80%. A seguir temos a tabela 2.1 que expõe as reservas 

provadas brasileiras, segundo critérios da SPE (Society of Petroleum Engineers). 

Tabela 2.1: Reservas provadas relacionadas por região (Mmboe). 

 

Fonte: ANP (2009). 

  

A exploração da Bacia de Campos (Figura 2.1) vem se desenvolvendo ao longo dos 

anos, seja em campos próximos da costa, seja em regiões do talude continental, considerando 

águas profundas, 400 a 1000 metros de profundidade e águas ultraprofundas, superiores a 

1000 metros de profundidade.  
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Figura 2.1: Localização geográfica da Bacia de Campos. 

Fonte: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

 

Como principais campos da Bacia de Campos, podemos destacar: Albacora, Marlim, 

Roncador entre outros (Figura 2.2). 

Figura 2.2: Mapa dos campos de petróleo na Região Sudeste. 

Fonte: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 
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Não obstante o volume produzido pela Bacia de Campos, a exploração offshore do 

litoral brasileiro não supria a necessidade de novas reservas devido à preocupação relacionada 

à escassez dessa commodity. É sabido que dos 55 campos descobertos na Bacia de Campos, 

36 campos já são considerados maduros. Por esses motivos chegou-se a novas fronteiras de 

exploração de petróleo. 

 

2.2 NOVAS FRONTEIRAS EXPLORATÓRIAS DE PETRÓLEO 

 

Em 2005, chegamos a novas fronteiras exploratórias no Brasil com a descoberta de 

óleo leve 33° API no Campo de Uruguá na Bacia de Santos a 300 km da costa, em lâmina 

d’água de 1322 metros, sendo nesse mesmo ano alcançado a marca de 6915 metros de 

profundidade (a contar a partir da mesa rotativa) pela Petrobras em um dos poços mais 

profundos na sua história, alcançando pela primeira vez a camada de sedimentos situados 

abaixo das rochas salinas. Sendo que um dos maiores desafios desses novos reservatórios 

residia exatamente na grande profundidade na qual se encontravam, como pode ser observado 

na figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3: Histórico referente à profundidade de poços perfurados. 

Fonte: Petrobras – disponível em www.petrobras.com.br . 
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No ano de 2006, foi confirmada a existência de petróleo abaixo da camada de sal na 

Bacia de Santos, descoberta promissora para a nova fronteira de produção de petróleo. 

Começando no ano seguinte os trabalhos de estudo e pesquisa para avaliação das reservas que 

constituem essa nova fronteira. 

Em 2009, começaram os trabalhos de TLD, estudando assim o comportamento dos 

poços juntamente com a coleta e estudo de rochas testemunhos, com o intuito de coletar 

dados, que são fundamentais para, por exemplo, escolher os melhores locais para perfuração 

de poços e maiores informações sobre sua configuração. Na figura 2.4 temos representado a 

localização dos campos descobertos abaixo da camada de sal e suas dimensões. 

 

 
Figura 2.4: Novas fronteiras exploratórias de petróleo. 

Fonte: AZEVEDO (2009). 

 

Na figura 2.5 temos a oportunidade de comparar os campos da Bacia de Campos, em 

verde, sobrepostos aos campos da Bacia de Santos, em vermelho. Podemos observar que as 

dimensões dos campos da Bacia de Santos superam os atuais campos da Bacia de Campos. 
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Figura 2.5: Bacia de Campos versus Bacia de Santos. 

Fonte: FORMIGLI et al (2009). 

 

Nas figuras 2.6 e 2.7 podemos verificar o perfil das reservas brasileiras (quanto ao n° 

API) sem contabilizar os óleos da Bacia de Santos e o perfil dos óleos presentes nos 

reservatórios localizados no pré-sal.  

 

 
Figura 2.6: Perfil das reservas provadas brasileiras. 

Fonte: REPSOLD (2009). 
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Figura 2.7: Perfil dos óleos presentes nos reservatórios localizados no pré-sal. 

Fonte: FORMIGLI (2007). 

 

 

2.3 DESCRIÇÃO DOS CAMPOS PETROLÍFEROS DO PRÉ-SAL 

 

No Pré-sal, segundo dados da ANP, existem cerca de 10 blocos exploratórios, situados 

em uma lâmina d’água de 2.200 metros somados 2.000 metros de sedimentos pós-sal a uma 

profundidade total (a contar do nível do mar) de 5.000 a 7.000 metros de profundidade, sendo 

estimados que existam campos situados no Pré-sal em uma área de 800 km de extensão por 

200 km de largura, com o sal recobrindo-o com uma espessura média de 2.000. 

Segundo Nascimento (2010), a Petrobras acredita que o volume recuperável está entre 

30 e 50 bilhões de barris de óleo, fazendo com que o Brasil tenha reservas de petróleo que se 

aproximam das reservas russas. A figura 2.8 mostra como os reservatórios estão situados 

abaixo da camada de sal. 

Na figura 2.9 é apresentada a seção sísmica dos reservatórios situados abaixo das 

rochas salinas. Chamando a atenção que o campo de Jubarte situado na Bacia de Campos foi 

escolhido como testes para perfuração experimental, por tratar-se de uma área onde o sal tem 

apenas 200 metros de espessura. 
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Figura 2.8: Ilustração dos reservatórios do Pré-sal. 

Fonte: FORMIGLI (2007). 

 

Figura 2.9: Seção sísmica dos reservatórios situados no Pré-sal. 

Fonte: FORMIGLI (2007). 
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O campo de Tupi parece ser o mais promissor, situado na Bacia de Santos e com uma 

área de 1.947 km² a cerca de 300 km do litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo e a uma 

lâmina d’água de 2.200 metros localizado no bloco BM-S-11, tem um volume recuperável 

estimado entre 5 e 8 bilhões de boe, sendo a primeira grande descoberta na região do Pré-sal. 

O campo Iara tem um volume recuperável estimado entre 3 e 4 bilhões de boe e o campo de 

Guará tem um volume recuperável estimado entre 1,1 e 2 bilhões de boe. Considerando esse 

cluster, o volume estimado de óleo recuperável poderia chegar a 14 bilhões de boe, segundo 

dados divulgados pela Petrobras 2008. 

Se essas expectativas se concretizarem a Bacia de Santos será a maior acumulação de 

petróleo já descoberto no Brasil, com condições de produção de aproximadamente1milhão de 

barris de óleo por dia. Na figura 2.10 podemos visualizar os campos já descobertos do Pré-sal, 

assim como os poços já perfurados e em perfuração.  

 

 
Figura 2.10: Campos descobertos no Pré-sal. 

Fonte: AZEVEDO (2008). 

 

Temos dados a seguir, na tabela 2.2, do Bloco Exploratório B-MS-11 (Campo de 

Tupi), os quais mostram um perfil geral da área em questão, podendo-se notar que as reservas 

nacionais terão um aumento significativo com um óleo considerado intermediário, ou seja, um 

óleo no qual o valor agregado é maior do que o óleo predominante no portfólio brasileiro. 
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Tabela 2.2: Dados gerais do bloco exploratório BM-S-11. 

 

Fonte: FORMIGLI et al (2009). 

 

 

2.4 RESERVATÓRIOS CARBONÁTICOS 

 

Segundo Liu et al (2009), há um grande interesse no estudo de rochas carbonáticas 

pelo fato de que cerca de 50% das reservas de petróleo e gás no mundo esteja armazenada em 

reservatórios carbonáticos. Na Arábia Saudita, maior produtor do mundo, metade da produção 

diária de petróleo é proveniente do supergigante Ghawar, campo de onde são retirados cinco 

milhões de barris de petróleo por dia, a partir dos reservatórios jurássicos que apresentam 

altas permeabilidades e porosidades. No México, o principal campo petrolífero é Cantarell, 

também um supergigante que produz 1,5 milhão de barris diários, a partir de brechas calcárias 

e dolomitas do Cretáceo Superior, com reservatórios apresentando porosidades entre 8 e 13% 

e permeabilidades médias da ordem de centenas de mD, com importante influência de 

fraturas. 

Liu et al (2009) ainda apresentam outros grandes produtores em reservatórios 

carbonáticos, como os campos gigantes Asmari, do Oligo-Mioceno do Irã, compostos por 

calcários de plataforma rasa. O Campo de Gachsaran possui uma coluna vertical de 

hidrocarbonetos de 2.000m, com reservas de 8,5 bilhões de barris. No campo de Agha Jarí a 

produção diária alcançou 1 milhão de barris por dia, com alguns poços produzindo 80.000 

barris de óleo por dia. As porosidades e as permeabilidades são relativamente baixas, porém 

as produções são altas em função da presença de fraturas. 

Podemos afirmar que rochas carbonáticas constituem os reservatórios dos maiores 

campos de petróleo do mundo, abrangendo uma variada gama de fáceis deposicionais e um 
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complexo meio poroso. Sendo que, esses tipos de reservatórios são constituídos basicamente 

por rochas carbonáticas, principalmente por calcários e dolomitas (carbonatos de cálcio e 

magnésio). 

É do conhecimento geral que rochas carbonáticas assumem, cada vez mais, um papel 

de destaque na indústria petrolífera, tendo em vista que reservatórios localizados em águas 

rasas estão cada vez mais escassos e a exploração de reservatórios em águas profundas e 

ultraprofundas estão cada vez mais evidentes. É justamente nesse ponto que reside à 

importância das rochas carbonáticas, pelo fato de que enquanto rochas siliciclásticas perdem 

qualidade como reservatórios de petróleo, leia-se porosidade e permeabilidade, a altas 

profundidades, as rochas carbonáticas sustentam essa qualidade em profundidades elevadas. 

Os reservatórios carbonáticos ainda são pouco conhecidos no Brasil quando 

comparados a reservatórios siliciclásticos, mesmo em face da sua importância, devido ao fato 

de que a imensa maioria do petróleo produzido hoje em território nacional é proveniente de 

reservatórios siliciclásticos, localizados na Bacia de Campos.  Essa falta de informações e 

conhecimento a respeito desses reservatórios carbonáticos dificulta sua caracterização o que, 

por consequência dificulta os trabalhos de estimulação desses novos campos provenientes das 

recentes descobertas no Pré-sal. 

 

2.4.1 Processo de Formação das Rochas Carbonáticas 

 

A palavra carbonato tem usos distintos, mas relacionados na língua portuguesa. Na 

Química, carbonatos são os sais do ácido carbônico caracterizados pela presença do ânion 

carbonato (CO3)
2-

 e cátions de metais divalentes como Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Ba, Sr e Cu, entre 

outros menos comuns. A ligação entre o cátion metálico e o grupo carbonato não é tão forte 

como a ligação interna do CO3, que por sua vez não é tão forte como a ligação covalente no 

CO2. Na presença de íons hidrogênio, o grupamento carbonato se quebra produzindo CO2 e 

água (AHR, 2008). 

Na geologia e mineralogia, carbonatos são tanto os minerais como as rochas que 

contém o ânion (CO3)
2-

. A indústria petrolífera possui grande interesse em dois tipos de 

rochas carbonáticas, os calcários ou carbonatos e os dolomitos. Carbonatos são rochas 

formadas essencialmente pelo mineral calcita, cuja composição química é o carbonato de 

cálcio (CaCO3). A calcita tem densidade relativa 2,17 e dureza 3 na escala Mohs 

(NEUMANN, 2011). 
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Os Dolomitos são rochas formadas pelo mineral dolomita, um carbonato duplo de 

magnésio e cálcio, com fórmula molecular CaMg(CO3)2. A dolomita tem densidade relativa 

2,85, dureza Mohs entre 3 e 4 e resistência mecânica geralmente superior a da calcita. O 

mecanismo mais aceito para a formação dos dolomitos é por diagênse dos depósitos 

carbonáticos. As peculiaridades do processo de inserção do Mg fazem com que reservatórios 

dolomíticos em geral tenham maior permeabilidade que os reservatórios carbonáticos com a 

mesma porosidade, o que torna os dolomitos um alvo exploratório (AHR, 2008). 

De acordo com Lucia (2007), inicialmente a formação de um reservatório carbonático 

é proveniente da sedimentação. Sedimentos carbonáticos são normalmente produzidos em 

oceanos rasos e com temperaturas mornas pela precipitação direta da água do mar, pela 

extração biológica do carbonato de cálcio de material contido nos oceanos ou por esqueletos 

calcários ou calcificados deixados por animais mortos, como por exemplo, fragmentos de 

corais, conchas e recifes. O resultado são sedimentos compostos por partículas com uma 

grande variedade de tamanhos, formato e mineralogia. Vemos na figura 2.11 amostras 

petrográficas de diversos tipos de rochas carbonáticas.  

 

 
Figura 2.11: Análise petrográfica de diversos tipos de carbonatos. 

Fonte: LUCIA (2007). 
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2.5 OPERAÇÕES DE ESTIMULAÇÃO 

 

Tratamentos ou operações de estimulação são aquelas atividades destinadas a restaurar 

ou a incrementar a vazão de produção de um poço de petróleo ou de injeção de água. Eles 

podem ser agrupados em duas classes em função de se realizarem com ou sem indução e 

propagação de fratura hidráulica. No primeiro caso são referidas como estimulação por 

fraturamento e no segundo caso estimulação por tratamento matricial (NEUMANN, 2011). 

Uma fratura hidráulica sustentada ou uma fratura ácida é uma estrutura sobreposta ao 

reservatório, o qual permanece praticamente intacto além dos limites da fratura. A fratura, 

todavia, pode incrementar significativamente a produtividade dos poços devido ao aumento 

da área de contato entre o poço e o reservatório (CIKES, 1996). Esta possibilidade 

transformou o fraturamento na técnica de estimulação mais disseminada, sustentada por um 

corpo teórico robusto (ECONOMIDES & NOLTE, 2000) e objeto de investigação numérica 

(SOUSA, 1992). 

Uma fratura ácida nasce como fratura hidráulica. Esta é criada pela injeção de um 

fluido na rocha reservatório com pressão suficientemente alta para exercer na rocha uma 

tensão maior do que a soma da sua resistência à tração mais a menor tensão confinante 

(FERNANDES, 1998) até causar o rompimento da rocha por tração. Na pressão de iniciação 

de fratura a rocha rompe. A manutenção da injeção do fluido incrementa a abertura e propaga 

a fratura (ECONOMIDES et al, 1994). 

As estimulações por fraturamento hidráulico ácido ou hidráulico sustentado devem 

criar um caminho de elevada condutividade, uma via expressa, que conecte o poço ao 

reservatório. Ambas compartilham dos mesmos fundamentos teóricos para prever pressões de 

propagação, vazões de tratamento e geometrias da fratura criada, isto é, comprimento, altura e 

abertura. Idealmente, esta fratura deve se propagar em duas asas simétricas em relação ao 

poço com altura e comprimento quatro a cinco ordens de grandeza maiores que a abertura 

(NEUMANN, 2011). 

Há duas diferenças fundamentais entre ambos os métodos de estimulação por 

fraturamento. A primeira diferença reside na maneira como a condutividade da fratura é 

criada. A segunda diferença é o modo como esta condutividade é mantida durante a vida 

produtiva do poço. Uma estimulação por fraturamento hidráulico sustentado ou simplesmente 

fraturamento hidráulico envolve o bombeio de um fluido inerte e geralmente de elevada 

viscosidade apto a criar e propagar a fratura, transportar e nela depositar uma grande 
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quantidade de agente de sustentação granular e praticamente esférico. Uma vez dissipada a 

pressão hidráulica que mantém a fratura aberta, esta é impedida de fechar totalmente devido à 

presença do pacote de agente de sustentação. Este pacote, sendo muito mais permeável do que 

a rocha circundante, cria um caminho preferencial por onde maior parte dos fluidos 

produzidos pelo reservatório é levada até o poço e do poço para a superfície (NEUMANN, 

2011). 

Uma estimulação por fraturamento ácido envolve o bombeio de um fluido inerte e 

geralmente viscoso para criar e propagar a fratura e que é imediatamente seguido por um 

fluido que reage quimicamente com a rocha reservatório, quase sempre um ácido. Espera-se 

que esta reação ocorra desigualmente em cada face da fratura em função da heterogeneidade 

natural da rocha reservatório em um processo estocástico. A reação deste ácido remove certa 

quantidade de rocha das faces da fratura recém-aberta. A heterogeneidade natural dos 

carbonatos faz com que a remoção de rocha seja desigual nas faces da fratura. A rocha 

residual não removida pelo ácido deixa as faces da fratura mais ou menos irregulares, mas 

principalmente descasadas, isto é, as faces da fratura deixam de encaixar, de casar, de 

combinar uma com a outra. Este descompasso entre as faces da fratura cria a condutividade. O 

fim da aplicação de pressão com a injeção de fluidos faz iniciar o fechamento da fratura, 

processo contínuo até a colisão de uma face com a outra.  

As novas irregularidades se tocam aqui e ali e caso tenham resistência mecânica, elas 

formam uma rede de canais que se conectam e que se torna o caminho preferencial por onde 

maior parte dos fluidos produzidos pelo reservatório é levada até o poço e do poço para a 

superfície. No entanto, se as irregularidades não apresentarem resistência mecânica ocorrerá o 

colapso, a cicatrização e o fechamento completo da fratura criada pela ação do fluido reativo 

(NEUMANN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ACIDIFICAÇÃO DE MATRIZ 

 

3.1 APRESENTAÇÃO  

 

O método empregado no projeto destas operações consiste em selecionar o poço 

candidato ao tratamento; caracterizar o dano existente na formação, através da análise de 

laboratórios; determinar a técnica de acidificação; desenhar o tratamento; executar e avaliar os 

resultados. Estabelecer uma acidificação inclui uma série de incumbências e uma metodologia 

baseadas na coleta da maior quantidade de informações e conhecimento possíveis de adquirir, 

contudo, esses dados são normalmente incompletos. O processo é contínuo, iniciado com a 

fase do diagnóstico, design, execução e, por fim, uma série de avaliações para o 

aperfeiçoamento do processo como um todo. 

 O mecanismo de transporte do ácido na formação é um detalhe que por vezes escapa 

da consciência daqueles que projetam as estimulações. É importante recordar que o sistema 

ácido, independente da mineralogia da formação, começa a ser consumido no momento em 

que entra em contato com a formação. No mais, como será apresentado posteriormente, todos 

os sistemas apresentam um ganho de porosidade e, por consequência, permeabilidade próxima 

ao poço, sendo que os efeitos causados serão tão mais intensos quanto mais reativa for a 

formação e menores os subprodutos da reação. 

 

3.2 ACIDIFICAÇÃO EM CARBONATOS 

 

 Uma gama de estudos têm se desenvolvido para se obter uma regra geral para o 

dimensionamento das operações de acidificação em carbonatos, porém, suas conclusões 

expõem apenas casos específicos e isolados, não sendo suficiente para construção de uma lei 

universal. É necessário utilizar dados obtidos individualmente para cada caso, arranjados em 

campo ou laboratório, para projetar corretamente a operação. 

Os carbonatos são, em geral, muito mais heterogêneos que os arenitos, pois 

apresentam uma relativa variação de porosidade e permeabilidade em pequenos intervalos e 

ainda possuem, na sua maioria, micro e macro fraturas que tornam a distribuição uniforme do  
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ácido nos carbonatos mais complicada. A acidificação pode conectar e/ou principiar estas 

fraturas através da dissolução do material que estava inicialmente preenchendo a fratura. 

 A utilização dessa técnica deve ser contemplada apenas quando a permeabilidade da 

formação for suficiente para fornecer um ganho de produtividade após a remoção do dano. 

Reservatórios de baixa qualidade não são candidatos para esta técnica. Normalmente os 

intervalos de permeabilidade para este tratamento giram em torno de 10 mD (mili Darcy – 

unidade de permeabilidade) para reservatórios de óleo e de 1mD para reservatórios de gás, 

lembrando que outros fatores afetam consideravelmente no processo, como a viscosidade do 

fluidos da formação, tipo de fluxo de produção e a pressão do reservatório. 

 Em arenitos é normal verificar-se a retirada parcial do dano existente na formação. Em 

carbonatos, por sua vez, devido ao fato de sua composição ser altamente solúvel em ácidos, 

geralmentetemos a formação de “wormholes” (longos túneis gerados pela dissolução da 

matriz dotados da capacidade de estimular a formação). Uma formação é caracterizada com 

dano quando seu skin (fator de película) é positivo. Se o skin for nulo, a formação não possui 

dano, nem está estimulada, contudo, se o skin for negativo, podemos afirmar que a formação é 

estimulada. 

A reação de HCl com a rocha calcária é do tipo: 

 

1. HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O + CO2  

 

Em rochas dolomíticas, temos a reação: 

 

2. CaMg(CO3)2 + 4HCl  CaCl2 + MgCl2 + 2H2O + 2CO2 

 

 É essencial, nesse gênero de operação, manter a pressão abaixo da pressão de fratura 

da formação. Essa pressão é controlada pela vazão de injeção/bombeio do ácido no poço. A 

vazão escolhida depende da espessura do intervalo a ser tratado, da permeabilidade, do 

arquétipo da porosidade, da necessidade de divergência e de muitos outros aspectos. 

 

3.2.1 Tipos de Acidificação em Carbonatos  

 

 As acidificações em carbonatos são classificadas em (a) limpeza, (b) estimulação nas 

proximidades do poço, (c) estimulação intermediária e (d) tratamento intensivo. 
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1. Limpeza ou “WellboreCleanout” (WBC): Este tratamento faz a conexão da formação 

com o poço. Em completações a poço aberto, com liner rasgado, tem como meta remover das 

paredes do poço o reboco formado pelo fluido de perfuração. Com o liner canhoneado, a 

finalidade é limpar os túneis formados pelos canhoneados.  

2. Estimulação nas proximidades do poço ou “Near-WellboreStimulation” (NWS): Utiliza 

uma quantidade maior de ácido/pé de formação em relação ao WBC. O NWS pode 

incrementar a permeabilidade a uma distância de 2 a 3 pés do poço e o skin típico é de 0 a 2. 

3. Estimulação intermediária ou “Intermediate Matrix Simulation” (IMS): É realizada 

com uma quantidade maior de ácido/pé de formação que o NWS. O IMS pode incrementar a 

permeabilidade a uma distância de 3 a 6 pés do poço e o skin típico é de -2 a -3. 

4. Tratamento intensivo ou “Extended Matrix Acidizing” (EMA): Temos uma quantidade 

de ácido/pé de formação maior que o IMS. Bem projetado e executado, pode resultar em 

produtividades comparáveis aos fraturamentos hidráulicos, com skins variando de -3 a -5, 

dependendo da densidade das fraturas naturais, porosidade, tipo de sistema ácido, volumes e 

da distribuição obtida. 

 

3.2.2 Design 

 

 Operações de acidificação em carbonatos empregam tipicamente o ácido clorídrico 

(HCl) nas concentrações de 15 a 28% e volumes de 50 a 200 gal/pé, associados a aditivos 

apropriados. A vazão projetada para a operação é a maior possível, de maneira que não frature 

a formação. Em caso de incompatibilidade com a formação ou com a completação, isto é, 

risco de corrosão, outros aditivos são usados, como emulsões ou ácidos orgânicos. Agentes 

em suspensão ou solventes podem também ser usados dependendo do tipo de dano. 

Se a operação emprega pequenos volumes de ácido, a limpeza da coluna ou mesmo o 

bombeamento de um pequeno volume à frente de tratamentos bombeados pela coluna, podem 

gerar bons resultados. 

 Formações de calcário e dolomito podem ser facilmente estimuladas com tratamentos 

ácidos. Diferente das acidificações em arenitos, a meta da acidificação em carbonatos é, 

geralmente, ultrapassar o dano ao invés de simplesmente dissolvê-lo. 

 A alta reatividade do ácido com calcários e dolomitos permite a geração de 

“wormholes”, que incrementam de uma maneira considerável a permeabilidade aparente ao 
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redor do poço. Quando os “wormholes” se alastram para além da zona danificada ou se 

conectam com fissuras naturais presentes na formação, um skin negativo é atingido. 

 

3.2.3 Características da Formação 

 

 A composição mineralógica das formações carbonáticas nos passa uma ideia falsa de 

que produtividades excepcionais podem ser facilmente obtidas desses tipos de formação. 

Mesmo sendo essencialmente solúveis, levando a composições ácidas relativamente simples, 

o sucesso do tratamento depende, essencialmente, da distribuição de permeabilidades, não 

somente nas proximidades do poço, mas no reservatório. Infelizmente, a elevada 

heterogeneidade, associada muitas vezes à fragilidade mecânica, pode produzir, em longo 

prazo, efeitos negativos sobre a produtividade. 

 Pela ótica da geologia, a estrutura da rocha é mais bem exposta pelos termos 

microcristalina, oolítica, vugular, fraturada, etc. Obter uma compreensão clara sobre a 

estrutura rochosa em carbonatos é necessário, uma vez que eles não apresentam uma 

correlação razoável entra a porosidade e a permeabilidade. Uma formação carbonática pode 

ter uma porosidade tão alta como 40% e uma permeabilidade de apenas 1mD. Por outro lado, 

essa correlação pode se inverter e atingir permeabilidades de 20 mD com porosidades de 5%. 

 

3.2.4 Reação no Meio Poroso 

 

Na última década, vários grupos têm estudado o fluxo e a reação ácida no meio poroso 

carbonático. Embora os experimentos e a modelagem numérica que vieram como 

consequência possam variar, há um consenso em relação aos três diferentes mecanismos de 

dissolução: 

 

1. Dissolução maciça: ocorre quando o ácido é gasto na face da formação. Nesse mecanismo 

a penetração do ácido “vivo” fica limitado a centímetros do poço. 

2. Dissolução uniforme: acontece quando o ácido reage de acordo com as leis 

hidrodinâmicas de fluxo através do meio poroso. Neste mecanismo, a penetração do ácido 

“vivo” será pelo menos igual à penetração volumétrica do ácido injetado. 

3. Formação de “wormholes”: eles são formados quando a invasão do meio poroso pelo 

ácido não é uniforme. Os wormholes são pequenos túneis gerados pela dissolução concentrada 
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do ácido em uma determinada região do reservatório carbonático, são como os caminhos 

formados pela minhoca no solo. Esse mecanismo é o predileto, sendo o mais eficiente na 

formação de canais altamente condutivos, com grande penetração ácida, produzindo grandes 

aumentos de permeabilidade para relativamente pequenos volumes de ácido injetados. 

 

3.2.5 Formação de Wormholes 

 

Estudos têm constatado que a formação de wormholes depende, essencialmente, de três 

fatores: 

 

1. Taxa de reação superficial: função da composição e do estado cristalino da rocha e 

determina quão rapidamente o ácido reage com os carbonatos na face da formação. 

2. Taxa de difusão do ácido: função do sistema ácido utilizado e indica quão rapidamente o 

ácido migra do fluido para a superfície da rocha. Esses fatores dependem da temperatura de 

reservatório e controlam o consumo de ácido, além de manterem o equilíbrio entre si. Os 

wormholes se formam quando a taxa total de consumo ácido é limitada quanto à difusão, o 

que é o resultado de uma elevada taxa de reação superficial ou de uma baixa taxa de difusão. 

3. Vazão de injeção: em condições que não favorecem a formação de wormholes, aumentar a 

vazão pode iniciar seu aparecimento e crescimento. Aumentando a velocidade do fluido 

transportamos o ácido “vivo” para regiões mais profundas da formação. A condição ótima 

pode ser determinada em laboratório, sendo que a velocidade mínima para a formação de 

wormholes depende das configurações de teste, do sistema ácido utilizado, da temperatura e 

das propriedades da rocha. O ácido emulsionado tem uma velocidade crítica de formação de 

wormhole cinco vezes menor do que a do ácido convencional. Isto pode ser decisivo em caso 

de limitações produzidas por equipamentos de bombeio, baixas permeabilidades ou altas 

pressões. 

 

3.2.6 Seleção de Fluidos 

 

 A escolha de um sistema ácido deve iniciar com uma avaliação das características da 

formação: mineralogia, estrutura, permeabilidade, porosidade além das tensões de 

confinamento e demais parâmetros mecânicos. Prosseguindo, devemos verificar as 

propriedades dos fluidos contidos no reservatório; realizar testes de quebra de emulsão; 
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verificar a compatibilidade com possíveis fluidos de tratamento. É necessário ter o 

conhecimento da temperatura e pressão da formação. Limitações à vazão ou a agentes 

divergentes devem ser igualmente avaliadas.  

 O HCl, devido ao seu baixo custo e pouca formação de insolúveis, é o ácido mais 

utilizado em carbonatos. Ácidos orgânicos, de ionização fraca, reagem mais lentamente com a 

formação. Sua aplicação é mais comum em altas temperaturas, onde se deseja sistemas de 

menor reatividade e os problemas de corrosão são significativos, ou onde exista problemas de 

compatibilidade entra a formação/fluidos e o HCl. 

 Os fluidos presentes na formação são determinantes para a escolha do sistema ácido a 

ser utilizado no tratamento. Óleos presentes na formação podem ocasionar uma severa 

formação de emulsão, precipitação de asfaltenos ou borras. De maneira geral, ácidos 

inorgânicos causam mais problemas do que os orgânicos. 

 Altas temperaturas podem limitar a concentração de HCl, se a temperatura da 

formação é muito alta ou se a metalurgia compreendida na operação é muito sensível, somos 

obrigados a incrementar as considerações sobre corrosão. No caso oposto, se temos 

temperaturas baixas e metalurgias mais resistentes, podemos ser mais agressivos. Como 

carbonatos normalmente são formações profundas, dificilmente teremos temperaturas baixas. 

 Concomitantemente com os ácidos, podemos utilizar aditivos para modificar as 

propriedades do tratamento, melhorando a aplicabilidade e reduzindo efeitos colaterais. São 

efetuados testes de compatibilidade química com a formação e sistema ácido para evitar a 

produção de precipitados, borras, entre outros. Tendo alguma incompatibilidade será 

necessário posicionar um espaçador (colchão) de um fluido compatível entre os estágios, de 

forma a minimizar o contato dos produtos incompatíveis. 

 Dentro da variedade de aditivos que podem ser utilizados temos: inibidores de 

corrosão; solventes, utilizados como separadores, coadjuvantes da quebra de emulsão e 

removedores de depósitos orgânicos; sequestradores de ferro; surfactantes para prevenir 

emulsão, borras, etc.; solventes mútuos, para otimizar a quebra de emulsão, evitar a inversão 

de molhabilidade; e agentes divergentes, que serão vistos mais adiante. 

 

3.2.7 Simuladores  

 

 As companhias de serviço detêm simuladores computacionais que, se alimentados e 

depurados de maneira correta, se tornam poderosas ferramentas para a avaliação e 
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aperfeiçoamento dos tratamentos. São softwares que podem ser complexos, como os 

simuladores de acidificação, ou simples, utilizados somente para análises comparativas. 

Quase todos têm grandes limitações quando o assunto é a reprodução de efeitos provocados 

por agentes divergentes, o que normalmente atrapalha substancialmente a análise dos 

tratamentos realizados. 

 

3.2.8 Divergentes 

 

 Para uma satisfatória acidificação da matriz é essencial que o intervalo potencialmente 

produtor receba uma quantidade de ácido suficiente para a remoção do dano existente. Em 

carbonatos é comum a presença de “vugs”, que são caminhos de elevada permeabilidade, 

constituindo um trajeto preferencial para o ácido, neste caso podendo consumir a maior parte 

do tratamento, o que resulta em pouco ácido para a remoção do dano que geralmente se 

encontra em zonas de baixa permeabilidade. 

 A obtenção de uma remoção uniforme do dano se faz alterando a distribuição do 

tratamento de modo a divergir uma quantidade de ácido de uma região para outra mais 

necessitada. As técnicas utilizadas para este fim são conhecidas como divergentes e o seu uso 

depende de muitos fatores, tais como: tipo de completação, densidade e tipos de canhoneado, 

de fluido a ser produzido ou injetado, revestimento, cimentação e sua integridade, pressão e 

temperatura de formação. 

 O isolamento mecânico (packers inflávies/flexitubo) é a maneira mais segura de tratar 

a rocha de modo uniforme, permitindo o tratamento seletivo de cada uma das rochas. 

Contudo, nem sempre esse método é viável, fazendo-se necessário o uso de agentes 

divergentes para tratar a formação. Divergentes podem ser classificados como: esferas 

selantes; agentes particulados degradáveis; fluidos viscosos; espumas e mecânicas. 

 

1. Esferas selantes: Têm a finalidade de obstruir os canhoneados que estão absorvendo o 

fluido de tratamento. São injetadas concomitantemente com o fluido de tratamento. As 

primeiras esferas obstruem os canhoneados de menor pressão e maior permeabilidade, 

desviando o fluxo para os canhoneados de maior pressão e menor permeabilidade, que 

também serão obstruídos. Acontecendo dessa maneira, temos como consequência um 

aumento da pressão com redução de vazão e assim todos canhoneados serão obstruídos. Na 

teoria quando todos estiverem oclusos ocorrerá um “ball out”, ou seja, um aumento de 
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pressão na superfície. Depois de finalizado a injeção de todo o ácido o bombeio é 

interrompido e as esferas ou são produzidas ou descem para o fundo do poço em razão da 

equalização da pressão, dentro e fora dos canhoneados. Diretrizes gerais para o emprego das 

esferas selantes podem ser encontradas em Pereira (2006, p. 17 a 19). 

2. Agentes Particulados Degradáveis: O princípio básico de atuação é a formação de um 

filme de baixa permeabilidade gerado a partir da filtração do fluido carreador nas paredes da 

formação, nos túneis ou na entrada dos canhoneados. Este tipo de divergente aumenta a 

resistência à injeção do fluido nos locais onde foram depositadas as partículas, ocasionando 

um fluxo para as áreas em que nenhum ou pouco agente tenha se depositado. Em Pereira 

(2006, p.22) encontramos as diretrizes gerais para o uso dos agentes particulados degradáveis. 

3. Fluidos Viscosos: Podemos observar uma evolução considerável dessas substâncias nos 

últimos anos e atualmente possuem além da capacidade de resistir e viscosificar em meio 

ácido, reticular e variar a viscosidade de acordo com o pH do sistema. Este divergente não faz 

o bloqueio total do trecho onde é injetado, o que permite o fluxo residual do fluido de 

tratamento para as regiões onde foram alocados. 

4. Espumas: Surgiu na década de 90, devido à necessidade de mecanismos que não 

proporcionassem problemas quando utilizados em gravel packs. Constituído principalmente 

de uma fase gasosa, uma fase líquida e um tensoativo estabilizante. A porcentagem de gás 

contida no sistema flutua entre 60 e 80% e indica a qualidade da espuma. Na fase gasosa se 

utiliza principalmente N2 e CO2, na líquida temos solução de cloreto de amônio (NH4Cl) ou 

um ácido. O mecanismo não é análogo ao dos agentes particulados e dos fluidos viscosos. 

Nesse caso o gás é quem faz a atuação principal, aumentando a saturação de gás local nos 

canhoneados, podendo reduzir a milésima parte a permeabilidade relativa ao líquido. 

Semelhante aos fluidos viscosos, não há bloqueio total a formação, informação relevante para 

o dimensionamento do volume de divergente para cada operação. Diretrizes gerais para a 

utilização de espumas são encontradas em Pereira (2006, p. 25 a 28). 

5. Mecânicas: São utilizadas ferramentas que podem proporcionar um isolamento mecânico 

das zonas de interesse, o que viabiliza um tratamento seletivo. Tal isolamento pode ser 

alcançado através de packers infláveis e flexitubo. Outros sistemas que promovem esta 

divergência mecânica são as ferramentas dedicadas, sistemas inerciais associados com 

flexitubos (Rotojet) que estimulam a formação através de jateamento ácido. Por último, temos 

uma ferramenta que toma partido da diferenciação de perdas de carga criada pela distribuição 

de orifícios ao longo de uma tubulação (liner ou coluna), o liner diversivo.



 
 

 

4. FRATURAMENTO HIDRÁULICO SUSTENTADO 

 

 O conceito de fraturamento hidráulico aconteceu de maneira relativamente simples. 

Ele será discutido para uma geologia simples e a física básica de fratura é bem definida. 

Podemos explicitara complexidade inerente ao processo em dois pontos: (a) a realidade 

geológica em que se está inserido e (b) a natureza multidisciplinar que envolve o processo de 

criação de uma fratura. 

 Podemos classificar os resultados finais como exercícios em que predomina a área de 

engenharia de reservatório. Não obstante, a modelagem do tratamento que nos traz os 

resultados finais está intrinsecamente ligada à mecânica das rochas (controle da geometria da 

fratura); mecânica dos fluidos (fluxo de fluido e deslocamento de propante para o interior da 

fratura); e à química que rege o desempenho dos materiais e substâncias utilizadas para dirigir 

o tratamento. O projeto ainda precisa apreciar as condições existentes no campo e no poço a 

finalidadede estimar corretamente os resultados. Estamos lidando com uma área 

multidisciplinar que envolve: engenharia de produção, engenharia de reservatório, mecânica 

das rochas, mecânica dos fluidos, engenharia de materiais, engenharia química e engenharia 

de poço. 

 Essa pluralidade, em consonância com o esforço em estabelecer muitas das variáveis 

do modelo, compõem os elementos da arte do fraturamento hidráulico. Essa realidade nos 

mostra que, devido ao grande número de variáveis envolvidas e certas incertezas decorridas 

da dificuldade de obtenção de algumas outras variáveis, a opinião do engenheiro tem grande 

relevância.  

 

4.1 ESSENCIAL DO FRATURAMENTO HIDRÁULICO SUSTENTADO 

 

 Quando bombeamos um fluido para o poço, a pressão incontestavelmente aumentará e 

em um determinado valor de diferencial de pressão, imposto à formação, ocorrerá uma 

fratura. A ideia do mecanismo desse processo é simples, porém, para poços não verticais a 

simplicidade da fenda em um tubo (Figura 4.1) torna-se mais complexa. De modo geral, a 

rocha fratura por causa da ação da pressão do fluido. A fratura sempre se inicia alinhada com 

a tensão máxima, em poços verticais. Normalmente, a menor tensão é a mínima tensão 

horizontal e, deste modo, a fenda surge na vertical. 
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Figura 4.1: Pressão interna fraturando um poço vertical. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

 A ruptura e o atual progresso da fratura expõem uma nova área da formação para o 

fluido injetado. Como consequência, a taxa de invasão do fluido de fraturamento para o 

interior da formação aumenta. Entretanto, se a taxa de bombeio é mantida a uma taxa maior 

que a perda de fluido, então a fratura continuará a se desenvolver, crescendo em 

comprimento, expondo cada vez mais a formação (Figura 4.2).  

Embora o desenvolvimento da fratura hidráulica amplie significantemente a área da 

formação exposta ao fluxo durante o bombeio, uma vez cessado o bombeio e a injeção de 

fluidos, a nova área descoberta estará, mais uma vez, indisponível para produção ou injeção 

(SMITH & SHLYAPOBERSKY, 2000). Para evitar tal acontecimento, ações devem ser 

tomadas para preservar a condutividade do canal. Normalmente essa ação está relacionada 

com a adição de um agente de sustentação no fluido hidráulico, para que este agente seja 

transportado para o interior da fratura.  

O fluido hidráulico (ou de fraturamento), também chamado “gel”, geralmente é 

confeccionado de maneira que sua estrutura gélica, fundamental para o transporte do agente 

de sustentação, se quebre somente quando todo o agente estiver sido transportado para o 

interior da fratura (SHECAIRA, 1983). 
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Figura 4.2: Seção mostrando a propagação da fratura. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

Quando o bombeio é interrompido não existe mais o esforço devido à pressão no 

interior da fratura; desta forma, a tensão confinante que atua na formação tende a fechar a 

fratura. Contudo, devido ao agente de sustentação colocado no seu interior, a fratura não se 

retrai. Desta forma, é criado um canal de alta condutividade para o escoamento de fluidos 

entre reservatório e poço. O agente de sustentação (propante), responsável por manter a 

fratura após o bombeio, é um material granular de resistência mecânica compatível com a 

magnitude de tensão confinante que atua na formação.  

Desta forma, quanto mais profundo for o reservatório, maiores serão as tensões 

envolvidas e mais resistentes deverá ser o agente de sustentação. Os produtos mais usados 

como agentes de sustentação são a areia, para baixas tensões confinantes, e a cerâmica e 

bauxita, para tensões elevadas. A bauxita apresenta resistência um pouco maior do que a 

cerâmica, mas sua densidade é muito elevada, o que pode prejudicar seu carreamento pelo 

fluido de faturamento e também pode causar sua precipitação dentro da fratura, antes que haja 

o completo fechamento sobre o propante. 

 Depois da ruptura, a taxa de propagação de fratura e a taxa de fluxo de fluidos dentro 

da fratura tornam-se relevantes. Essas taxas são governadas pelo comportamento da perda de 
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fluido. Assim como Carter (1957) utilizou em seus estudos, também usamos a expressão de 

Howard e Fast para perda de fluido ( ) para uma fratura: 

 

1.  

 

onde  é o coeficiente de perda de fluido,  é o elemento de área da fratura, t é o tempo 

medido desde o início do bombeio e  é o tempo em que cada elemento de área da fratura é 

criado ou aberto. Dessa relação podemos afirmar que a taxa mais alta de perda de fluido 

ocorre na extremidade da fratura e a primeira área da fratura é criada quando  se iguala a 

zero. 

No princípio a penetração da fratura é limitada, com isso a perda de fluido é maior 

próximo ao poço. Por esse motivo, a primeira parte do tratamento se resume a injetar apenas 

fluido sem agente de sustentação. Denominamos tal tratamento de colchão ou PAD. Possui o 

objetivo de iniciara fratura e, secundariamente, fornecer fluido para produzir uma penetração 

e uma largura suficiente que permita aos próximos estágios, carregados de propantes, adentrar 

pela fratura. Após o colchão os estágios carregados de propante são bombeados para 

transportar o agente de sustentação para o interior da fratura. Estas fraturas com agentes de 

sustentação são denominadas de fraturas sustentadas ou propadas.  

 

 
Figura 4.3: Introdução do propante na fratura. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 
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Nas proximidades do poço ainda ocorre a perda de fluido para a formação; por esse 

motivo o primeiro propante é adicionado ao fluido a baixas concentrações. Ao entrar na 

fratura do poço, essa mistura flui em direção à ponta da fratura (Figura 4.3), onde ocorrem 

dois fenômenos: (1) Sabemos que a maior perda de fluido acontece na ponta da fratura, e por 

esse motivo a pasta (ou mistura) se propaga mais rápido pela fratura do que a ponta da fratura 

se propaga. A pasta carregada de propante, eventualmente, pode ultrapassar a ponta da 

fratura; (2) A pasta (estágio com propante) ao sofrer essa perda de fluido, não apresenta 

diminuição dos propantes. Deste modo a concentração de propante aumenta com a 

desidratação da pasta. Até certo ponto todos os estágios deveriam finalizar o processo 

localizado exatamente onde se foi planejado, no tempo certo e com a concentração final de 

propante correta. O colchão deveria ser completamente perdido para a formação e o primeiro 

estágio de propante estaria posicionado corretamente na extremidade da fratura.  

Como os propantes destas pastas se deslocam para a ponta da fratura, que desidratam e 

aumentam de concentração, as pastas bombeadas nos próximos estágios do tratamento são 

bombeadas com maior concentração de propantes. Estes estágios não permanecem na fratura 

por um longo período do tratamento e são, desse modo, submetidos a uma menor perda de 

fluido e menor desidratação. Para exemplificar: se S-1 representa o primeiro estágio e S-2 um 

segundo estágio do bombeio de pasta com propante, podemos afirmar que a concentração de 

propante em S-1 é menor do que em S-2 ao se iniciar o processo, sabendo que S-2 será 

bombeado após todo S-1. O tempo que S-1 permanece em contato com a formação é maior 

que S-2, por esse motivo S-1 se desidrata mais e obtém um ganho de concentração maior que 

S-2. Idealmente, o primeiro estágio com propante bombeado alcança a ponta da fratura no 

momento em que o último fluido do colchão é perdido para a formação e este é submetido a 

um aumento de concentração devido à perda de fluido. Por isso a concentração da pasta com 

propante vai aumentando ao decorrer do processo. Só assim, ao finalizarmos o tratamento, 

obteremos uma pasta com um valor constante de concentração em toda fratura, ou seja, a 

concentração projetada será atingida independente da posição em que a pasta se encontra na 

fratura. 

As descrições anteriores devem ser chamadas de projeto normal, em que toda fratura é 

preenchida corretamente e a concentração final do propante é alcançada uniformemente na 

fratura ao final do tratamento. Se o bombeio continuasse além desse ponto haveria um 

adicional desprezível da fratura em relação ao comprimento devido ao colchão estar 

totalmente esgotado. Continuando o bombeio a fratura tende a ganhar volume, ou seja, a 
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fratura se torna mais larga. Atualmente, em todos os fraturamentos hidráulicos é desejada uma 

largura sustentada adicional resultante. Esse processo é utilizado com o objetivo de aumentar 

a condutividade da fratura. Esse processo é denominado de tip-screenout (TSO). 

Para conclusão do tratamento, um último estágio é bombeado (over flush). Consiste de 

um volume de fluido equivalente ao volume do poço, tendo como objetivo varrer o propante, 

deixando o poço limpo (Figura 4.4).  

O poço é normalmente posto em fechamento (interrupção do bombeio) por um período 

que permita a perda de fluido devido à quebra do gel, fazendo com que as fraturas se fechem, 

segurando os agentes de sustentação. O fim do bombeio também possibilita que a temperatura 

reduza a viscosidade do fluido de fraturamento. 

 

 
Figura 4.4: Último estágio (over flush), deixando a fratura sustentada pelo propante. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

Esse processo permite que a fratura obtenha comprimento, altura e largura ideais, 

sendo a largura responsável por determinar a condutividade da fratura, que é a principal 

propriedade usada para determinar a viabilidade econômica do fraturamento. 
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4.2 GANHOS COM O FRATURAMENTO 

 

A realização de uma operação de fraturamento irá ocorrer por uma ou mais de uma 

destas razões: 

1. Ultrapassar o dano próximo ao poço e restaurar a produtividade “natural” do poço, como se 

este não estivesse sofrido nenhum dano; 

2. Estender a condutividade para regiões cada vez mais interiores da formação, aumentando a 

produtividade para além dos níveis naturais, ou seja, efetivamente, estimular o poço; 

3. Alterar o fluxo de fluido na formação. 

 

 No terceiro caso, o projeto da fratura deve afetar e ser afetado pelas considerações de 

outros poços que estejam ou venham a estar próximos ao poço a que será fraturado. A fratura 

torna-se uma ferramenta de gerenciamento de reservatório. Embora essas três motivações 

sejam aqui tratadas como se estivessem separadas, frequentemente se apresentam inter-

relacionadas. 

 

1. Ultrapassar o dano: O dano próximo ao poço reduz a sua produtividade. Tal dano pode 

advir de diversos cenários, incluindo o dano da perfuração resultante da migração de 

partículas finas para dentro da formação durante a perfuração e incompatibilidade química 

entre fluido de perfuração e formação. O dano pode ainda ser causado por processos naturais 

em reservatórios tais como: (1) variações de saturações resultantes da baixa pressão do 

reservatório próximo ao poço; (2) deposição de incrustações ou movimentação de finos. 

Qualquer que seja a causa, o resultado é indesejável. No momento em que tratamentos 

matriciais e outros processos químicos não forem suficientes para eliminar o dano, as 

operações de fraturamento hidráulico são utilizadas para ultrapassa-lo. O objetivo é alcançado 

pela produção em alta condutividade, na trajetória que atravessa a região de dano ligando o 

poço à região de rocha sem dano. 

2. Aumento da produtividade: Nos processos em que a estimulação matricial não é 

desejada, as operações de fraturamento hidráulico podem estender os canais condutivos para 

dentro dos reservatórios e aumentam a produtividade para além dos níveis naturais. A 

produção de todos os reservatórios segue a Lei de Darcy, 
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1.  

 

onde a vazão de produção “q” está relacionada com a permeabilidade da formação “k”, 

espessura da zona produtora “h”, viscosidade do fluido de reservatório “µ”, queda de pressão 

“∆p” e a área exposta ao fluxo de fluido “A”. A explotação do reservatório é obtida 

resolvendo esta equação. Por exemplo, a queda de pressão deve ser aumentada pelo uso de 

elevação artificial para reduzir a pressão de fluxo no fundo do poço, a injeção de água para 

aumentar ou manter a pressão do reservatório, ou ambos. Para outros casos a combustão in-

situ ou a injeção de vapor é usada para reduzir a viscosidade do fluido, aumentando assim a 

produtividade. No fraturamento hidráulico o aumento da produção decorre do aumento da 

área da formação exposta ao fluxo (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5: Aumento da área exposta ao fluxo resultante do fraturamento. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

 Este é o uso clássico do fraturamento; aumentar a taxa de produção, ultrapassando o 

dano próximo ao poço e aumentando a área da formação exposta. O projeto do tratamento 

concentra-se em criar uma área exposta ao fluxo, aumentando a produção do campo através 

de um custo mínimo. Este custo é obtido balanceando o retorno econômico (aumento da 

produtividade) com o custo do tratamento. 
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3. Gerenciamento do reservatório: As fraturas são poderosas ferramentas para alteração do 

fluxo do reservatório. Em conjunto com as outras partes do desenvolvimento do campo, a 

fratura torna-se uma ferramenta de gerenciamento de reservatório. Ao criar longas fraturas em 

rochas fechadas, com permeabilidades menores que 0,1 md (mili Darcy), possibilitamos o 

desenvolvimento do campo com um número menor de poços. Para que este desenvolvimento, 

com um número reduzido de poços, seja aplicado, deve-se conhecer o azimute da fratura 

(direção da propagação preferencial da fratura) e dispor de poços em posições adequadas. A 

filosofia atual mudou para o fraturamento, que antes era visto apenas como uma ferramenta 

para acelerar a produção de um simples poço e agora é encarado também como uma 

ferramenta de gerenciamento de reservatório. Embora com outras aplicações, a tradicional é 

fraturar poços em reservatórios de baixa qualidade. Estes tratamentos representam a primeira 

tentativa de engenharia de alterar o fluxo do reservatório em um plano horizontal e uma 

metodologia para melhoramento da localização do poço (SMITH, 1979).  

 

4.3 FATORES DO PROJETO E VARIÁVEIS PRIMÁRIAS 

 

As variáveis provêm das diversas disciplinas que englobam o fraturamento. A variável 

primária do reservatório é a permeabilidade (k). As outras são chamadas parâmetros normais 

do reservatório, como net pay (h) e porosidade (φ), que são responsáveis pela lucratividade e 

regem a viabilidade final do projeto, sem exercer impacto direto na maneira que a ferramenta 

é empregada. A produtividade posterior ao tratamento também é governada pela ação 

combinada da condutividade da fratura (kf.w), comprimento médio da fratura (xf) e a 

permeabilidade da formação, onde “kf” é a permeabilidade do propante na fratura e “w” a 

largura da fratura sustentada. Através do controle dessas variáveis podemos definir as metas 

para o projeto de tratamento.  

 É importante ressaltar que a variação vertical da permeabilidade da formação, ou 

camada, pode causar um comprimento produtivo “xf” menor do que o comprimento atual 

sustentado (BENNET et al, 1986). Analogamente isso também torna a altura da fratura (hf) 

importante em diversos aspectos: 

1. Na figura 4.6a, o início da fratura se dá próximo ao topo do intervalo e “hf” não é grande o 

bastante para colocar em contato toda a zona com óleo, que é um dos objetivos principais dos 

responsáveis pelo tratamento do reservatório.  
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2. Na figura 4.6b, a fratura inicia em uma zona e, em sua maior parte, põe em contato rochas 

não reservatório. Isso torna o “xf” menor do que o esperado para o volume injetado. 

3. Na figura 4.6c, a fratura cresce para baixo, ultrapassando o contato óleo/água. Se esta for 

sustentada até o fim do bombeio, o resultado seria uma indesejável produção de água. 

 

 

 
Figura 4.6: A importância da altura da fratura. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

Em todos os casos o crescimento da altura da fratura é controlado pela mecânica da 

rocha, isto é, pela tensão in-situ, gradiente de tensão, diferença de magnitude de tensão entre 

as diferentes camadas geológicas e diferença de resistência entre as camadas (SIMONSON et 

al, 1978). Tais fatores estão relacionados com a net pressure, compreendida como a pressão 

efetiva aplicada à formação (∆p efetivo). 

p = pf - sc 
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“pf” é a pressão dentro da fratura e “sc”é a tensão mínima in-situ ou pressão de fechamento da 

fratura. Para uma zona homogênea ideal, a pressão de fechamento é similar à tensão mínima 

in-situ. Entretanto, essa condição ideal não ocorre na prática. 

 A tensão é um valor pontual, que varia de ponto a ponto. Na realidade, a pressão de 

fechamento, representa a pressão em que a fratura é notadamente fechada. Todavia, essa 

pressão é ainda maior que a tensão mínima in-situ nos mesmos pontos. Paras zonas um pouco 

heterogêneas, a pressão de fechamento é expressa pela tensão média na zona em toda a 

fratura. Em condições mais complexas, obtemos a tensão de fechamento através da realização 

de testes de calibração. 

 A figura 4.7 apresenta uma fratura ideal, sustentada com uma largura, transpondo o 

dano próximo ao poço. Para obter resultados satisfatórios, uma estreita fratura deve, no 

mínimo, conduzir o mesmo fluxo que deveria ser produzido por toda circunferência do poço, 

se não existisse o dano. A largura é administrada pelas dimensões da fratura (hf e L), net 

pressure (agindo de maneira a expandir a fratura) e outras propriedades mecânicas da rocha. 

 Os mecanismos dos fluidos são relevantes elementos no fraturamento. As variáveis 

principais, relativos ao fluido, são: viscosidade do fluido (µ) e taxa de bombeio (qi). Elas 

afetam a net pressure, interferindo na largura da fratura e o transporte do propante, o que afeta 

a posição final do propante na fratura. Possuem também um respeitável papel no volume 

perdido de fluido para a formação durante o bombeio. Altas taxas de bombeio diminuem a 

perda total de fluidos. Aumentando a velocidade de injeção, diminuímos o tempo para o 

fluido se perder. 

 

 
Figura 4.7: Situação ideal, fratura sustentada transpondo o dano próximo ao poço. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 
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 Outra importante consideração para a realização de um bom projeto é o cuidado na 

seleção de um sistema de fluido e propante que melhor reúna os requisitos para o tratamento, 

isso se traduz em uma criteriosa seleção de material. Além do mais, o desempenho das 

variáveis para os materiais deve ser bem definido: a) é importante que os fluidos possuam 

uma boa viscosidade para permitir um bom transporte de propante, levando em conta o 

mínimo de fricção com a coluna, para reduzir a pressão de bombeio na superfície; b) manter 

características que ajudem a controlar a perda de fluido, sem causar dano à formação ou na 

permeabilidade da fratura; c) e um sistema de fluido que alie custo reduzido com desempenho 

sob altas temperaturas e por longos períodos de tempo. 

 Todos os parâmetros do projeto devem ser moldados para que estejam afinadas com as 

condições operacionais. Obviamente, para novos poços as condições operacionais devem ser 

parte integral do planejamento das operações de perfuração e completação (MARTINS et al, 

1992). 

 

4.4 INTERAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 Constatamos que os principais fatores do projeto originam-se de diversas disciplinas. 

É de se esperar que as variáveis interajam, podendo se interconectar em outros caminhos que, 

por vezes, podem ser contraditórios e incompatíveis. Consideremos o caso em que se deseja 

obter uma longa fratura no reservatório. Com uma profunda penetração no reservatório e um 

bom transporte de propante é evidente que precisaremos de um fluido com alta viscosidade. 

Todavia, a alta viscosidade aumenta a net pressure. Esse aumento atua na diferença de tensão 

entre as camadas de reservatório e não-reservatório, causando um crescimento da altura, 

resultando numa penetração menor do que a desejada e fazendo com que um fluido com 

viscosidade menor se torne necessário.  

 Podemos verificar a rentabilidade do projeto através da condutividade adimensional da 

fratura CfD=Kfw/kx. Para adequar seu valor é indispensável que se tenha controle sobre o 

valor da condutividade (Kfw) e do comprimento da fratura (x). Nos reservatórios de 

permeabilidade mais elevada, o projeto da fratura deve ser pensado para alcançar o TSO pela 

detenção do crescimento da altura da fratura, inflando a fratura e alimentando-a com a 

crescente concentração de propante (NEUMANN et al, 2006). Para reservatórios de baixa 

permeabilidade é aconselhável uma fratura de pequena largura e grande comprimento; já para 

formações com permeabilidades maiores é indicada uma fratura com maiores larguras e 
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comprimentos menores. De acordo com Pedroso (2005), um valor ótimo para a condutividade 

adimensional da fratura é 1,6. 

 

4.5 MECÂNICA E MODELAGEM 

 

 O fraturamento hidráulico abrange quatro diferentes segmentos da mecânica: dos 

fluidos, dos sólidos, da fratura e térmica. A mecânica dos fluidos expressa o fluxo de uma, 

duas ou três fases dentro da fratura; a dos sólidos descreve a deformação ou abertura da rocha 

devido à pressão do fluido; a da fratura descreve todos os aspectos da falha e parte do que 

ocorre próximo à ponta da fratura hidráulica; e a térmica descreve a troca de calor entre a 

formação e fluido de tratamento. As respostas são casadas e se co-dependem. Para criar 

ferramentas para o projeto e análises do processo do fraturamento hidráulico é preciso 

construir modelos que descrevam cada uma das respostas. 

  O modelo é uma exposição das características essenciais do processo, ao mesmo 

tempo em que fornece subsídios para seu entendimento (STARFIELD et al, 1990). Os três 

principais tipos de modelos são: físico, empírico e analítico. Em geral são utilizados modelos 

analíticos, tendo como principal vantagem a possibilidade de extrapolação para fora da 

variação em que este foi desenvolvido. Podemos considerar como uma de suas maiores 

limitações as suposições feitas durante seu desenvolvimento.  

 De acordo com Mack &Warpinski (2000), existem quatro razões importantes para o 

desenvolvimento de utilização de modelos: 

1.Otimizar economicamente, através da determinação de qual tratamento permitirá uma maior 

taxa de retorno no investimento; 

2. Projetar o cronograma de bombeio, traduzido na escolha de vazões do tratamento; 

3. Simular a geometria da fratura e a localização do propante; 

4.Avaliar o tratamento através da comparação das previsões do modelo com o comportamento 

atual.  

 

 O objetivo comum é estimar, quantitativamente, o volume de fluido e propante a ser 

bombeado e a taxa de bombeio para se criar uma fratura de acordo com o projeto. 

 



 

 

5. FRATURAMENTO HIDRÁULICO ÁCIDO 

 

 Em 1932 a Companhia Pure Oil inaugurou a utilização de ácido clorídrico inibido, 

usualmente usado para prevenir a corrosão, para estimular uma formação de calcário em um 

poço morto e obteve uma produção de 16 BOPD. Desde então a acidificação se tornou o 

método preferido de estimulação em carbonatos, dando início a uma explosiva estimulação 

em completações a poço aberto. Grebe & Stoesser (1935) relataram que, através da injeção do 

ácido na formação, obtinham um “aumento da pressão”, indicando que uma fratura poderia ter 

ocorrido. Foi o primeiro relato de fraturamento hidráulico aplicado em reservatórios de 

petróleo. A maneira de se obter a condutividade é a diferença primária entre o fraturamento 

ácido e o sustentado. O primeiro dissolvendo de modo heterogêneo as faces da fratura e o 

segundo deslocando o agente de sustentação para o interior da fratura. 

 

5.1 MECANISMO DE FRATURAMENTO HIDRÁULICO ÁCIDO 

 

 Fraturamento hidráulico com ácido, geralmente HCl, é uma opção de tratamento em 

formações solúveis em ácido, como dolomitos e calcários. A condutividade da fratura ácida 

não é tão compreendida como a condutividade da fratura sustentada (MACK & WARPINSKI, 

2000). O fraturamento ácido é o predileto por sua operacionalidade em relação ao sustentado, 

principalmente pelo fato de evitar o risco de embuchamento prematuro do propante (sreenout) 

e problemas na circulação reversa no final do tratamento (proppant flowback) para retirar o 

excesso de propante que possa existir no poço. Porém, projetar e dominar a profundidade de 

penetração do ácido “vivo” na formação é mais complexo do que o posicionamento do 

propante na fratura. 

 Existe a limitação do comprimento efetivo da fratura devido a possibilidade de 

consumo do ácido ao percorrer a fratura. Outra barreira é a excessiva perda de fluido 

(NIERODE & KRUK, 1973). A penetração do ácido é regida pela reação química entre a 

rocha e o fluido de fraturamento, e a condutividade é determinada por testes padrões, através 

da dissolução de plugs, formada pela reação com o ácido. Temos uma dependência nas 

propriedades da rocha que não está presente no fraturamento sustentado. Ademais, as
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propriedades que o projeto e o controle do fraturamento ácido dependem, geralmente, são 

mais difíceis de obter do que as propriedades da formação. 

A condutividade da fratura ácida é obtida por meio do consumo de massa de rocha 

ocasionado pela reação do ácido com as faces da fratura durante o processo de propagação.  

Diferentemente das fraturas hidráulicas sustentadas, as fraturas ácidas não são preenchidas 

com propante.  Desta forma, a condutividade dependerá, basicamente, das propriedades de 

dureza da rocha e da sua reatividade com o ácido. Nierode & Kruk (1974) propuseram um 

modelo matemático, com base em experimentos de laboratório, para estimativa da 

condutividade de fratura ácida. De acordo com o modelo proposto por esses autores, a 

condutividade pode ser calculada pela seguinte expressão: 

 

1. Kf.w = C1 . e
-C

2
.

 

 

onde: 

C1 é uma constante que mede a condutividade da fratura sem tensão confinante; 

C2 é uma constante que expressa o declínio da condutividade com a tensão confinante efetiva 

atuante sobre a fratura. 

De acordo com Nierode & Kruk, a constante C1 pode ser calculada pela expressão: 

 

2. C1 = 0,256 DREC
0,822

 

 

onde DREC (Dissolved Rock EquivalentConductivity) é um parâmetro que mede a 

condutividade com base na massa de rocha dissolvida pelo ácido. 

A constante C2 é baseada em propriedades de resistência mecânica e deformação da 

rocha, e pode ser determinada pelas expressões: 

 

3. 

 

 

 

Sendo RES (Rock Embedment Strength) um parâmetro de dureza da rocha, medido em 

laboratório. 
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 Para aumentar a penetração do ácido na formação, obtendo-se maiores comprimentos 

de fratura, pode-se alargar o volume do ácido, modificar a taxa de injeção, alterar a 

concentração do ácido, incluir um colchão (PAD) e aplicar métodos que retardem a reação do 

ácido com a formação (ELBEL & BRITT, 2000). O efeito da variação do volume da 

concentração do ácido é mostrado na Figura 5.1. 

Aumentando o volume de uma solução de 15% HCl de 5.000 para 20.000 gal, a 

penetração é aumentada de 120 para 190pés (aumento de 53%) e a condutividade é 

aumentada de 1.000 para 23.000 md.pé. Para uma mesma variação de volume, com uma 

concentração de 28% HCl, o aumento da penetração é de 46% (151 para 220 pés) e a 

condutividade aumenta de 1650 para 67000 md.pé (4100%); isso demonstra que é possível 

conseguir um grande valor para a condutividade através da fratura ácida. O potencial de 

dissolução do HCl 28% é cerca de duas vezes o do HCl 15% e deste modo um volume de 

5.000 gal de HCl 28% deve dissolver uma mesma quantidade de carbonato do que um volume 

de 10.000 gal de HCl 15%. Situação similar ocorre quando comparamos volumes de 10.000 e 

de 20.000 gal de HCl 15% com os volumes de 5.000 e 10.000 de HCl 28%, em que é obtida 

uma condutividade bem próxima para os casos. Porém isso não é válido para todos os casos. 

Vai depender da relação com os outros parâmetros. 

 

 
Figura 5.1: Perfil de condutividade para fraturas ácidas para vários volumes de HCl 15 % e 28%. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

O crescimento da taxa de injeção pode aumentar a penetração do ácido. Perfis de 

condutividade de estimulações com taxa de 10 e 20 bbl/min para volumes de 10.000 e 20.000 

gal de concentrações de 15% e 28%, são mostrados na figura 5.2, onde ocorre um aumento 

das penetrações em cerca de 60%. 
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Figura 5.2: Comparativo de perfis de condutividade de fraturas ácidas. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

O PAD (colchão) tem o objetivo de resfriar a formação para diminuir a taxa de reação 

e depositar filtrado com a intenção de reduzir a taxa de perda de fluido ácido, ambos 

contribuindo para o aumento da penetração do ácido na formação. Resultados de estimulações 

com volume de PAD de 10.000 gal, injetados antes da injeção de volumes de 20.000 gal de 

ácido, são apresentados na figura 5.3. Grandes volumes de PAD resultam em um crescimento 

na altura da fratura, prejudicando a penetração do ácido no meio poroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Efeito do PAD de 10.000 gal antes da injeção de 10.000 gal de ácido. 

Fonte: ELBEL & BRITT, 2000. 
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Um ácido utilizado para este tratamento é o Deep Spot Acid (Figura 5.4). O Deep Spot 

Acid é um sistema reticulado desenvolvido pela BJ para uso em fraturamento ácido em 

formação carbonática. Possui um quebrador encapsulado que reduz a viscosidade do ácido a 

uma taxa controlada, sem afetar a reologia inicial do gel. A viscosidade do sistema Deep Spot 

Acid fornece uma taxa de reação “mais lenta”, permitindo uma maior penetração do ácido 

“vivo” na formação. Esse ácido possui algumas características interessantes: (1) redução das 

pressões de fricção; (2) é um excelente controlador da perda de fluido para a formação 

(leakoff); (3) permite um melhor desenvolvimento da espessura da fratura, ou seja, melhor 

eficiência hidráulica; (4) seu tempo de ativação pode ser controlado (crosslink time); (5) são 

desenvolvidos para ácidos inorgânicos; (6) é um produto verde, ou seja, economicamente 

correto. 

 

 
Figura 5.4: Deep Spot Acid. 

Fonte: BARCÂNIAS (2008). 

 

5.2 HISTÓRICO DOS MODELOS DO FRATURAMENTO ÁCIDO 

 

Williams et al (1979) forneceu uma discussão detalhada dos modelos do fraturamento 

ácido desde 1980, e Li et al (1993) revisou alguns dos seus mais recentes trabalhos. Um dos 

principais inconvenientes da maioria dos modelos recentes diz respeito ao cálculo da 

geometria da fratura, que era separado do cálculo da reação com o ácido para se achar uma 

solução analítica. Desde então, modelos numéricos têm superado essas limitações. Settari 

(1993) apresentou uma solução, casando a reação do ácido com a geometria da fratura, 

incluindo um modelo para o leakoff, casado com a transferência de calor e utilização de mais 
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de um fluido de diversas reologias. Esse trabalho serviu de base para todas as outras 

evoluções. Posteriormente, Roodhartet al (1993) apresentou um modelo que desenvolveu o 

cálculo da transferência de calor, tendo como base o trabalho de Kamphuiset al (1993). 

Finalmente, outro fator que incluído foi o efeito da taxa de dissolução nas faces da fratura. 
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6. DETERMINAÇÃO E EXECUÇÃO DO TRATAMENTO 

 

 A escolha da técnica de tratamento, entre outras considerações, é determinada pela 

produtividade desejada, litologia e limitações operacionais. Segundo Pereira (2006), o 

parâmetro mais utilizado para definição do tratamento é a produtividade. 

Um poço que produz abaixo do esperado é um bom candidato ao tratamento. São 

determinados o valor monetário do incremento de produtividade dos poços e as possíveis 

causas do dano. O engenheiro é responsável pela escolha da técnica a ser empregada.  De 

acordo com Olson et al (2003), a decisão do engenheiro deve ser baseada na revisão histórica 

do poço e nas modelagens analítica e numérica. 

 Fraturamento ácido, fraturamento sustentado e acidificação de matriz são aplicáveis 

em carbonatos. Entretanto, se a acidificação de matriz conseguir obter a produtividade 

desejada, skins simulados de -2 a -3 após o tratamento, ela provavelmente será a técnica 

economicamente mais indicada (THOMAS & MORGENTHALER, 2000). 

 Iniciamos a seleção identificando quais poços são apropriados para a estimulação. A 

definição de como será a estimulação ocorrerá na sequência. Simuladores são ferramentas 

muito úteis para apoiar este tipo de decisão e a maneira de se realizar a estimulação também é 

definida através da utilização de softwares que projetam e simulam esses tratamentos afim de 

otimizá-los, aumentando o lucro para a empresa.   

 Uma correta escolha do tratamento deve contemplar: 

1.Modelagem, juntamente com os engenheiros de reservatório, das condições de 

injeção/produção; 

2. Comparação das respostas sobre vários skins; 

3. Avaliação dos efeitos de uma má divergência sobre os possíveis resultados; 

4. Análise e comparação dos possíveis valores obtidos com operações de fraturamento ácido, 

hidráulico e acidificação. 

Ainda não existem diretrizes gerais para a determinação da técnica que melhor 

promoverá o aumento da produtividade. A qualidade e a confiabilidade dos dados que 

alimentarão os simuladores, em consonância com o retorno financeiro que estes dados 

poderão gerar, constituem os itens fundamentais para viabilização da técnica em questão. 
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Figura 6.1: Árvore de decisão da técnica de estimulação. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

 

6.1 DECISÃO ENTRE FRATURAS SUSTENTADAS OU ÁCIDAS 

 

 As fraturas ácidas e as sustentadas possuem, comparativamente, vantagens e 

desvantagens em carbonatos. Entretanto, o fraturamento ácido deverá, na medida do possível, 

ser a primeira escolha, pois a expectativa de custo do fraturamento ácido chega a ser 40% 

mais barato e é mais ágil que o fraturamento sustentado (OLSON et al, 2003). Usualmente, as 

fraturas ácidas apresentam uma limitada penetração do ácido na formação, podendo gerar uma 

alta condutividade. Por outro lado, as sustentadas, normalmente, possuem uma penetração 

maior, todavia tendem a gerar uma condutividade limitada. 

Vantagens do fraturamento ácido: 

-Menor pressão efetiva na formação (net pressure), minimizando o crescimento da altura da 

fratura; 

-Possibilidade de se alcançar altas condutividades; 

- Sem o risco de screenout (embuchamento do propante), o que evita não obter um bom 

crescimento da fratura; 
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- Os problemas com proppant-flowback inexistem, pois o uso de agentes de sustentação é 

desnecessário. 

 

 Desvantagens do fraturamento ácido: 

-Penetração do ácido é potencialmente limitada pela alta perda de fluido e pelo efeito da 

temperatura na taxa de reação do ácido; 

- Possibilidade de ocorrência de emulsões; 

- Grande dificuldade em se prever o comportamento da condutividade através da dissolução; 

- Importantes questões ambientais entram em cena devido a utilização de ácido no tratamento. 

 Nos casos em que os fraturamentos ácidos desencadeiam uma instabilidade no poço ou 

um influxo/produção friável, os sustentados são recomendados (OLSON et al, 2003).  

Outro fator utilizado para auxiliar na tomada de decisão entre fraturas sustentadas ou 

ácidas é o número de dureza de Brinell (BHN). O fator diz que melhores resultados com 

fraturamento ácido são obtidos em formações com BHN> 10 kg/mm
2
 (calcário “duro”) e para 

calcários “macios” com BHN<10 kg/mm
2 

é sugerido o fraturamento sustentado (NEUMANN 

et al, 2006). 

 

6.2 EXECUÇÃO DA ACIDIFICAÇÃO DE MATRIZ 

 

6.2.1 Caracterização do Dano da Formação 

 

 Ao notar que o poço está produzindo abaixo do seu potencial, é necessária uma 

avaliação para verificar a causa e localização da restrição ao fluxo (KRUEGER, 1988). No 

processo de acidificação é vital uma boa caracterização dessa restrição ou dano, é ela quem 

definirá quais fluidos deverão ser empregados no tratamento. Especificar exatamente o tipo de 

dano é uma tarefa complicada, dessa maneira a maioria dos tratamentos são projetados 

visando remover todos os possíveis responsáveis pelo problema e ainda prevenir eventuais 

efeitos colaterais.  

A investigação cuidadosa do histórico das operações preliminares, o histórico do 

campo e o histórico de tratamentos anteriores, podem facilitar a determinação do dano. Se 

estas pesquisas falharem ao indicar o que pode ser utilizado, pelo menos apresentarão o que 

não deve ser usado parar tratar a formação. 
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 Testes com fluidos de formação e plugs são importantes instrumentos que podem 

definir as interações fluido/fluido e rocha/fluido, e podem informar quais os possíveis efeitos 

negativos dos fluidos a serem empregados. Também são importantes fatores o preciso 

cruzamento dos dados, evitando erros na escolha dos fluidos e eliminação de todas as 

questões relacionadas a falsos danos antes da elaboração e execução do tratamento. Para o 

processo de faturamento, essa determinação da natureza do dano não é tão significativa, pois 

este não será tratado e sim bypassado. 

 

6.2.2 Planejamento de Bombeio e Simulação 

 

 Podemos determinar o volume dos fluidos a serem bombeados através do volume de 

material a ser removido ou pela profundidade da formação que se deseja tratar, sem deixar de 

considerar a ineficiência da divergência das diversas fases. As facilidades operacionais e a 

experiência de campo definem a técnica de tratamento e o tipo de divergência. O efeito 

destrutivo sobre a formação é um ponto importante para que se possa evitar consequências 

desastrosas. 

 Determina-se a sequência de bombeio com base na experiência de campo sendo 

aprimorada através de simuladores matemáticos que possibilitam o estudo dos efeitos de 

design, a retroanálise do processo. Simuladores de campo, quando validados, podem ser 

extremamente úteis para estabelecer os volumes de tratamento, sequência e parâmetros de 

bombeio e tipos de divergentes a serem utilizados. A retroanálise pode fornecer uma 

avaliação importante do comportamento das diversas fases, permitindo seu aperfeiçoamento 

para futuras operações (BARTKO et al, 1996). 

 

6.2.3 Análise Econômica  

 

 Mesmo existindo uma análise preliminar durante o processo de seleção do candidato 

ao tratamento, uma derradeira análise deverá ser realizada após o fim da operação. As 

previsões de produção devem ser cruzadas com o resultado final, ajustando tempo de retorno 

e demais parâmetros econômicos (BARTKO et al, 1996). Usualmente, os engenheiros de 

reservatório apresentam simulações com este objetivo nas reuniões de planejamento de 

intervenção (PEREIRA, 2006). 
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6.2.4 Execução 

 

 Frequentemente a execução do tratamento é um passo negligenciado pelo seu 

elaborador, mas a importância desse momento para o processo como um todo é óbvia 

(THOMAS & MORGENTHALER, 2000). É preciso tomar certos cuidados na monitoração 

dos materiais utilizados e na condução do tratamento, garantindo que o grupo envolvido na 

execução disponha de todas as informações necessárias para uma boa condução do 

tratamento.  

O controle de qualidade primário dos materiais deve ser realizado, antes que os 

mesmos cheguem à locação, devendo ser feita nova verificação imediatamente antes do 

preparo dos fluidos (BRANNON et al, 1987).  

É essencial garantir a condução da operação por pessoas treinadas na técnica a ser 

utilizada e nos padrões a serem seguidos. A comunicação entre as pessoas envolvidas deve ser 

assegurada durante todo o período de operação. Utilização de equipamentos modernos de 

aquisição e transmissão de dados é altamente recomendável, por permitirem uma melhor 

avaliação e controle do processo, tanto na execução como na pós-operação. 

 

6.2.5 Avaliação 

 

 Consiste na análise dos dados pós-tratamento, comparando a reação da formação aos 

fluidos injetados e os resultados obtidos, de forma a não somente tentar explicar os 

acontecimentos, como também contribuir com melhorias para futuras operações.  

 Neste contexto, as impressões dos executores são tão importantes quanto os dados 

adquiridos, pois podem refletir no resultado operacional e econômico de operações 

subsequentes. Todas essas informações devem servir para calibrar simuladores 

computacionais que irão permitir uma evolução em todas as etapas de desing e execução.  

A massa de dados provenientes das diversas operações precisa ser submetida a um 

tratamento estatístico, com o cruzamento das diversas características das formações e dos 

equipamentos, de poço e bombeio, além das técnicas de divergência e bombeio, utilizadas de 

forma a tornar a estimulação um processo de aprendizado continuo fazendo com que uma 

melhor desempenho de produção em um determinando campo ou formação seja atingido.  
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6.3 EXECUÇÃO DO FRATURAMENTO 

 

6.3.1 Projeto de Tratamento 

 

 O projeto do tratamento é primordial, pois permite determinar qual é a aproximação 

ótima pra se obter maior lucro. Técnicas de otimização econômica da fratura podem ser 

usadas para conduzir esta avaliação (VEATCH, 1983; MENG &BROWN, 1987). Para 

otimizar o processo de fratura é indispensável boa perícia em prever a geometria da fratura, o 

custo, performance do reservatório e rendimento, para depois casar este fluxo de custo e 

rendimento com uma avaliação econômica.  

 Os avanços no fraturamento sustentado nos anos 70, no que diz respeito à modelagem 

da geometria da fratura e deslocamento do propante, permitiram o sucesso do fraturamento 

sustentado na estimulação de reservatórios carbonáticos. O uso do fraturamento ácido diminui 

por conta da complexidade da modelagem da geometria de sua fratura. Todavia, avanços na 

modelagem do fraturamento ácido (SETTARI, 1991; MACK &ELBEL, 1993) e na 

determinação dos parâmetros (LI et al, 1993) ocorreram nos anos 90. Tais desenvolvimentos 

permitiram um projeto para o tratamento mais próximo da realidade, formando bases para a 

escolha do tratamento, ácido ou propado. 

 

6.3.2 Otimização Econômica 

 

 Fornece o suporte necessário para que o engenheiro projete um tratamento capaz de 

otimizar a taxa de produção e a recuperação da reserva através de um poço. Um bom 

entendimento dos parâmetros é a chave para o tratamento pode ser alcançado pelo estudo da 

otimização. 

 Com o intuito de estimar o custo do tratamento, podemos adicionar as variáveis 

referentes a algum custo fixado que não esteja diretamente atrelado ao tamanho do 

tratamento. Podemos estabelecer a seguinte relação: custo do fluido = $/unidade X unidade de 

fluidos.  

O custo da unidade inclui: 1) fluido de tratamento; 2) cargas de mixing 

(equipamentos para prepado do fluido de tratamento); 3) blending (equipamento para misturar 

o propante ao fluido); 4) transporte; 5) estoque e; 6) descarte das cargas. Custo do propante 

= $/unidade X unidade do propante, onde o custo dessa unidade inclui: 1) propante; 2) 
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transporte do propante para a locação e estocagem e; 3) unidade de bombeio do propante. 

Custo de potência hidráulica (hhp) = $/hhp X taxa de injeção X pressão do tratamento na 

superfície/ 40.8 X fator de espera do hhp. Temos ainda outros custos fixos como a 

mobilização, equipe de trabalho, preparação do poço e limpeza. 

 

6.3.3 Processo de Otimização 

 

 O processo de otimização requer métodos que determinem a geometria e a produção 

referente à fratura. Podem ser em forma de soluções analíticas – modelos bi ou tri-

dimensional para cálculo da geometria, ou IP (índice de produtividade) – modelos numéricos 

para simulação de produção, etc. 

 Segundo Elbel & Britt (2000), existem processos básicos para a otimização econômica 

da fratura sustentada, listadas a seguir: 

1. Escolher o sistema de fluido aplicável na formação que será fraturada. 

2. Selecionar o propante embasado nos requerimentos de tensão e condutividade. 

3. Discriminar a taxa máxima de bombeio admitida, com base no limite de pressão na cabeça 

do poço e na coluna. 

4. Eleger um modelo de propagação de fratura apropriado para as características da formação 

a partir da tensão in-situ, testes laboratoriais, testes de calibração e análise de perfis. 

5. Aprimorar os dados de entrada necessários para a seleção da geometria do modelo. 

6. Especificar a penetração e a condutividade da fratura para o tratamento escolhido e a 

concentração de propante através de simulação. É possível também determinar a 

condutividade da fratura e o volume de fluido e propante, exigidos para uma penetração 

desejada, usando simulação inversa. 

7. Determinar a taxa de produção e recuperação acumulada para um determinado período de 

tempo para uma específica penetração sustentada e sua correspondente condutividade. 

8. Calcular o VPL da produção, baseado na taxa de desconto, ou seja, a soma do valor 

presente para cada ano do período selecionado. 

9. Calcular o custo total do tratamento, incluindo os custos associados com fluidos, propantes 

e unidades de bombeio. 

10. Calcular o VPL para a fratura, subtraindo o custo do tratamento, item 9 menos o 8. 

11. Repetir o processo computacional de modo a alcançar um máximo comprimento da 

fratura, sem que o VPL diminua. 
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12. Construir curvas, mostrando o VPL obtido com a fratura ou outro critério econômico 

apropriado versus o comprimento da fratura. O ponto em que o VPL começar a declinar com 

o aumento do comprimento indica o comprimento ideal para um retorno financeiro máximo. 

A geometria da fratura ácida pode ser especificada pelo mesmo modelo usado nas 

fraturas sustentadas, com exceção do impacto da largura, causada pela dissolução irregular, na 

relação largura-pressão. Entretanto, diversos fatores do fraturamento ácido devem ser 

acrescentados: 1) transporte do ácido e reação na superfície da rocha; 2) transferência de 

calor, pois a reação libera calor e a taxa de reação é sensível à temperatura; 3) Leakoff, por 

causa do diferente comportamento do leakoff ácido em relação a fluidos não-reativos. 

Existe ainda o fator de risco e a incerteza, associados à variação nos parâmetros de 

entrada e considerações no comportamento dos mesmos (NOLTE & ECONOMIDES, 1991). 

Os parâmetros de entrada mais importantes e capazes de gerar maiores erros são a 

permeabilidade da formação e a condutividade da fratura (ELBEL & BRITT, 2000). 

Na figura 6.2 é apresentado o VPL para o tempo de produção de ano 1versus o 

comprimento médio da fratura (xf) para uma formação com permeabilidade de 0,01 md. 

Através deste gráfico podemos observar a relação entre comprimento, condutividade e 

rentabilidade. Para fraturas de 200 a 600 pés, o mesmo VPL é alcançado ao usarmos 

concentrações de propante de 6 a 14 ppg. Mas a produção líquida, isto é, o fluxo financeiro, se 

elevará com maior concentração de agente de sustentação.  

Para uma fratura de 1000 pés, concentrações de 10 a 14 ppg geram o mesmo VPL e 

são consideravelmente maiores do que as concentrações de 6ppg. Aumentando o 

comprimento da fratura melhoramos a rentabilidade do poço no reservatório, mas isso exige 

um aumento da condutividade da fratura para maiores penetrações da fratura. 
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Figura 6.2: VPL versus comprimento produtivo da fratura para uma formação de 0,01 md. 

Fonte: ELBEL & BRITT (2000). 

 

6.3.4 Testes de Calibração 

 

São realizados com o intuito de adquirir dados para prever o comportamento da 

formação durante o tratamento.  

Teste de injetividade (TI) e minifrac são executados e analisados para determinar a 

pressão de fechamento da fratura e o comportamento da perda de fluido para a formação. O 

minifrac pode definir a magnitude da tensão horizontal mínima. 

Pode-se realizar um Step Rate Test (SRT), que consiste na injeção de vazões 

crescentes para análise de resposta de pressão do reservatório e se destina a medir e registrar a 

pressão de quebra da formação.  

A análise de todos os testes de calibração, juntos, determinam o volume do PAD e 

calibram o modelo de estimulação (NEUMANN et al, 2006).  
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CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho baseou-se na apresentação dos métodos de estimulação utilizados 

nos reservatórios carbonáticos com ênfase no principio básico de cada método, além de se 

preocupar com a contextualização do cenário mundial e brasileiro, focando principalmente 

nas novas descobertas do pré-sal. Os métodos expostos foram a acidificação de matriz, 

fraturamento hidráulico sustentado e ácido. 

 A acidificação de matrizes carbonáticas possui como principais vantagens o baixo 

custo do tratamento quando comparado aos fraturamentos, possibilidade de geração de 

wormhole capaz de estimular de maneira satisfatória as formações carbonáticas. No 

fraturamento sustentado as principais vantagens estão relacionadas com a redução dos 

problemas relativos à formação de emulsões com os óleos dos poços quando comparamos 

com o fraturamento ácido e acidificação de matriz, a condutividade da fratura sustentada é 

melhor compreendida, por esse motivo os simuladores são capazes de projetar a fratura com 

uma melhor precisão do que para fraturas ácidas. O fraturamento ácido possui como 

vantagens a utilização de uma pressão efetiva (net pressure) menor, tem o potencial de 

alcançar condutividades maiores do que os fraturamentos sustentados, não correm o risco de 

embuchamento do propante (screenout) e de mau dimensionamento do propante. 

 Para reservatórios em que se alcança uma produção satisfatória após a retirada do dano 

induzido durante a perfuração e completação, a acidificação de matriz é um tratamento viável. 

Quando ocorrem dúvidas ou problemas com a utilização de sistemas ácidos, o fraturamento 

sustentado é utilizado. O fraturamento ácido apresenta melhor uso em formações carbonáticas 

sujeitas a dissoluções irregulares em suas faces, quando atacadas por sistemas ácidos. 

 As técnicas de estimulação em reservatórios carbonáticos evoluíram 

consideravelmente nas ultimas décadas, superando antigas limitações tornado-se 

indispensáveis para antecipação e aumento da produção, além de obter uma maior 

recuperação final das jazidas. Atualmente, o fraturamento é encarado como uma ferramenta 

de gerenciamento de reservatório sendo indispensável para prever o comportamento da 

produção do reservatório e monitorar a malha de drenagem do campo.  

 Infelizmente ainda não existem diretrizes gerais para a determinação de qual técnica 

empregar e para o dimensionamento do tratamento. A experiência de campo do engenheiro 

ganha mais importância para o direcionamento do tratamento. Através da utilização de 

simulações pode-se determinar a opção com melhor retorno econômico.  
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