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RESUMO 

 

 

As rochas carbonáticas formam 50% dos reservatórios de petróleo do mundo, 

é necessário conhecer e aprimorar técnicas que melhorem a produção e aumentem 

o volume de óleo a ser produzido. As técnicas de estimulação podem alcançar estes 

objetivos, em especial a técnica de acidificação. Como as grandes reservas de 

petróleo do pré-sal são formados por rochas carbonáticas, serão necessários mais 

estudos sobre este tipo de rocha e sobre técnicas específicas a elas para que os 

campos sejam desenvolvidos com o melhor aproveitamento possível. As rochas 

carbonáticas são muito diferentes entre si, e variam muito as propriedades em um 

curto intervalo, por isso, é necessário conhecer bem a rocha que forma o 

reservatório para que o projeto de estimulação traga o melhor resultado. O projeto 

de acidificação deve ser desenhado de acordo com as propriedades do reservatório, 

rocha e fluidos. A quantidade de etapas, a escolha do ácido e o uso de divergentes 

são decisões que necessitam desses dados. 

 

Palavras-chave: Reservatórios Carbonáticos, Estimulação de poços, Acidificação 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 Carbonate rocks form 50% of the world's oil reservoirs, it is necessary to 

know and improve techniques that improve production and increase the volume of oil 

to be produced. Stimulation techniques can achieve these goals, especially the 

acidification technique. As the large pre-salt oil reserves are formed by carbonate 

rocks, further studies on this type of rock and specific techniques will be necessary 

for the fields to be developed with the best possible use. The carbonate rocks are 

very different from each other, and they vary greatly in the properties in a short 

interval, so it is necessary to know the rock that forms the reservoir well for the 

stimulation project to bring the best result. The acidification project should be 

designed according to the properties of the reservoir, rock and fluids. The number of 

steps, the choice of acid and the use of divergent are decisions that need this data. 

 

Keywords: Carbonate Reservoir, Well Stimulation, Acidizing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Na engenharia de petróleo, as propriedades físicas da rocha, como 

porosidade e permeabilidade, são de extrema importancia para determinar a 

produtividade de um reservatório. As operações de perfuração e completação muitas 

vezes danificam o efeito dessas propriedades próximo ao poço, sendo necessário 

utilizar-se das técnicas de estimulação para recuperar essas propriedades ou 

estimulá-las. 

A estimulação de poços consiste nas técnicas utilizadas em um poço com o 

objetivo de aumentar sua produtividade, removendo dano próximo a parede do poço 

ou criando um caminho preferencial que ultrapasse a área danificada. Essas 

técnicas são importantes para o melhor aproveitamento das reservas de petróleo, 

pois aumentam o volume de óleo a ser recuperado. 

As técnicas de estimulação podem ser divididas em três: acidificação 

matricial, fraturamento hidráulico e fraturamento ácido.  

A acidificação consiste em injetar uma solução ácida na formação para 

remover partículas sólidas dos fluídos de perfuração e completação que estão no 

caminho do fluxo do óleo, prejudicando o escoamento. Outra forma de utilização é 

reagir com a própria matriz da rocha reservatório de modo a aumentar o tamanho 

dos poros e melhorar a interconecção entre eles, aumentando a produtividade. Esta 

técnica é muito indicada por possuir o menor custo de operação. 

No fraturamento hidráulico é injetado um fluido no poço, de modo, a tornar a 

pressão no interior do poço superior a pressão de fratura da rocha. No instante em 

que este ponto é alcançado a rocha começa a ser fraturada, e o fluido continua a ser 

injetado para que a fratura se propague. Junto a este fluido é bombeado um material 

para sustentar esta fratura, geralmente areia, que preencherá a fratura impedindo 

que a mesma se feche após a operação. Esta operação cria um caminho 

preferencial de elevada condutividade e altera o regime de fluxo do escoamento. A 
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Figura 1 mostra um esquema de unidades de uma operação de fraturamento 

hidráulico. 

 

     Figura 1 – Esquema de unidades de mistura e bombeio de fluidos de fraturamento 

e propantes. 

 

   Fonte: Schulumberger (1995) 

 
O fraturamento ácido pode ser considerado uma junção das duas técnicas. 

Os fluidos utilizados no fraturamento contem uma solução ácida que irá reagir com a 

rocha enquanto a fratura estiver sendo propagada. O fraturamento ácido inicia-se 

como um fraturamento hidráulico, onde é injetado um fluido inerte para iniciar e 

propagar o fraturamento da rocha. Em seguida, no lugar de um agente de 

sustentação, será injetado uma solução ácida que irá reagir com a parede da fratura 

de forma heterogênea, descascando a rocha, criando buracos e arranhões. Quando 

a operação terminar e a rocha fechar a fratura, essas imperfeições criadas pela 

reação com o ácido irão formar um caminho preferencial para o fluxo do óleo. 

 Para que essas operações ocorram conforme o esperado é preciso conhecer 

bem a rocha que forma o reservatório. Existe um grande interesse no estudo de 
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rochas carbonáticas porque os reservatórios carbonáticos correspondem a mais de 

50% das reservas mundiais de óleo e gás. O maior campo de petróleo do mundo, 

Ghawar, na Arábia Saudita é um carbonato da era Jurássica com excelente 

porosidade, sua produção é estimada em 5 milhões de barris de óleo por dia.  

 As rochas carbonáticas são muito heterogêneas entre si, o que torna 

necessária uma detalhada descrição da rocha antes de qualquer operação.  A 

porosidade de um carbonato é muito complexa e pode ser dividida em diversas 

classes.  

 Este trabalho propõe listar e explicar as diferentes características encontradas 

em um reservatório carbonático, e detalhar como é feita uma operação de 

estimulação ácida em reservatórios com este tipo de rocha. 

 

1.2 Descrição da situação problema 

 

Em 2014, o preço do barril de petróleo sofreu uma forte queda, e desde então 

tem se mantido relativamente estável em U$ 50. Esta nova conjectura torna inviável 

alguns investimentos mais custosos. Atividades de exploração e produção em novas 

áreas serão diminuídas ou paradas devido ao menor retorno financeiro. 

A redução nos investimentos na área de exploração indica, a princípio, que as 

companhias de petróleo não poderão aumentar sua produção a curto e médio prazo. 

Uma das alternativas para manter o nível de produção em seus reservatórios é 

utilizar das técnicas de estimulação, e assim aumentar a produção nos poços 

existentes e/ou reativar campos abandonados. 

No Brasil, com as descobertas do Pré-Sal, os carbonatos ganharam ainda 

mais relevância. Os reservatórios do Pré-sal são, em sua maioria, compostos de 

estruturas carbonáticas complexas e possuem elevado nível de porosidade e 

permeabilidade. 

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 
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trabalhos de estimulação desses novos campos provenientes das recentes 

descobertas no Pré-sal. 

 

1.3 Perguntas da pesquisa 

 

O presente estudo visa responder as seguintes perguntas: 

 

 Quais as principais técnicas de estimulação utilizadas? 

 Em que aspectos, as técnicas de estimulação abordadas, se diferem? 

 Como se define uma rocha reservatório? 

 Quais são os ácidos mais utilizados na técnica de acidificação? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é tratar da operação de acidificação em 

reservatórios carbonáticos, de modo a esclarecer os principais tópicos desta técnica, 

bem como, evidenciar que a técnica de acidificação trata-se de um método viável 

para estimular reservatórios carbonáticos. Foi feita uma revisão bibliográfica sobre o 

tema de forma a se alcançar o objetivo.   

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Dentre os objetivos específicos estão: 

 Explicar as principais características de uma rocha carbonática; 

 Descrever sobre cada técnica de estimulação; 

 Destacar as principais diferenças entre as técnicas descritas; 

 Referenciar casos de sucesso sobre o tema abordado. 

 

1.5 Relevância da pesquisa 
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Considerando as perspectivas de declínio da produção mundial de 

hidrocarbonetos, a estimulação de poços se torna extremamente importante para o 

melhor aproveitamento das reservas, aumentando o fator de recuperação. As 

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

abaixo da camada salina, denominado de pré-sal fazem parte de uma nova fronteira 

exploratória. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), o pré-sal está localizado em uma área de aproximadamente 

149 mil quilômetros quadrados no mar territorial entre os estados de Santa Catarina 

e Espírito Santo. O Polígono do Pré-Sal está entre as mais importantes descobertas 

de petróleo e gás natural dos últimos anos. Rochas calcárias formam os principais 

reservatórios do pré-sal. A Figura 2 ilustra algumas características do pré sal. 

 

Figura 2 –A camada pré-sal. 

 

Fonte: Pré-Sal Petróleo - PPSA (2016) 
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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. É importante buscar um melhor 

entendimento e compreensão desses reservatórios, assim como avanços 

tecnológicos para o melhor aproveitamento e manutenção nesse novo cenário. O 

foco agora seria, não apenas na viabilidade econômica, como também na 

tecnológica, de forma que seu desenvolvimento e sua exploração sejam alcançados 

da melhor maneira possível. 

 

1.6 Delimitação da pesquisa 

 

Para a realização do estudo serão analisadas as principais técnicas de 

estimulação de poços em reservatórios carbonáticos conhecidas, no entanto, será 

dado enfoque para a técnica de acidificação através da apresentação de alguns 

casos de aplicação da técnica. 

 

1.7 Estrutura metodológica 

 

O presente trabalho está dividido em duas vertentes. A primeira consiste em 

um estudo teórico, ou seja, revisão da literatura sobre os principais conceitos que 

contribuem para compreensão de um reservatório carbonático, além disso serão 

retratadas quais são as técnicas de estimulação utilizadas neste caso. A segunda é 

representada por uma vertente empírica, na qual será apresentada alguns casos de 

aplicação da técnica de estimulação ácida, a fim de evidenciar sua aplicabilidade 

para esse tipo de rocha. 

 

1.8 Organização do estudo 

 

O presente estudo foi organizado em seis capítulos que buscam proporcionar 

um melhor entendimento sobre o tema da pesquisa. 

O primeiro capítulo refere-se à introdução do tema e é composto pelas 

considerações iniciais, descrição da situação problema, perguntas da pesquisa, 
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objetivos do trabalho, relevância da pesquisa, delimitação da pesquisa, estrutura 

metodológica e organização do estudo. 

O segundo capítulo apresenta parte da revisão bibliográfica onde é feita uma 

caracterização de reservatórios carbonáticos, assim como as definições básicas e 

constituintes deste tipo de rocha. 

O terceiro capítulo, encerra a revisão bibliográfica da pesquisa, visto que 

descreve sobre as diversas técnicas de estimulação conhecidas e suas principais 

características. Assim como traz com detalhes os métodos necessários para se 

executar um projeto de uma operação de acidificação. 

No quarto capítulo é apresentada a metodologia utilizada no trabalho. 

O quinto capítulo ilustra através de alguns casos exemplos, a aplicabilidade 

da técnica de estimulação ácida em reservatórios carbonáticos  

O sexto capítulo visa responder as questões levantadas no início da pesquisa 

e também aponta algumas considerações finais. 
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2 RESERVATÓRIOS CARBONÁTICOS 

 

 

2.1 Introdução 

 

 Denomina-se de reservatório a rocha com porosidade e permeabilidade 

adequadas à acumulação de petróleo. A maior parte das reservas conhecidas 

encontra-se em arenitos e rochas carbonáticas, embora acumulações de petróleo 

também ocorram em folhelhos, conglomerados ou mesmo em rochas ígneas e 

metamórficas.  

As rochas carbonáticas são heterogêneas e extremamente complexas e por 

isso uma descrição detalhada dessas rochas é necessária para uma exploração 

eficiente. O objetivo da geologia de reservatórios é descrever e quantificar 

parâmetros geologicamente controlados de reservatórios e prever a variação lateral 

deles (JAHN et al., 2012). 

Segundo Rocha e Azevedo (2009), antes de entendermos o que é uma rocha, 

é preciso definir mineral. Mineral é uma substância química formada naturalmente, é 

sólida, inorgânica e possui composição química definida. Uma rocha pode ser 

definida como uma estrutura sólida natural, resultado de um processo geológico e 

formado pelo conjunto de um ou mais minerais. 

As rochas podem ser classificadas de acordo com sua formação em três 

tipos: Rochas Ígneas, formadas pela solidificação do magma; Rochas Metamórficas, 

formadas pela transformação de rochas preexistentes; e Rochas Sedimentares, 

formadas pela deposição de sedimentos.  

As rochas sedimentares são classificadas, de acordo com a origem dos 

sedimentos, em três tipos: Clásticas, Químicas e Biológicas. As rochas clásticas são 

formadas pelos sedimentos de outras rochas, as químicas pela precipitação química 

de sais dissolvidos em rios e lagos e as rochas biológicas são formadas pela 

acumulação de substâncias orgânicas de origem animal ou vegetal. 

As rochas carbonáticas são chamadas de rochas intrabacias pois são 

formadas em seu ambiente de deposição. Elas são formadas por processos 

químicos e/ou biológicos. Os processos biológicos envolvem a ação direta ou 
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indireta de organismos e são predominantes na gênese da rocha. Esses processos 

de formação marcam a textura e a estrutura da rocha formada. 

 As rochas químicas são formadas por processos químicos, como a 

precipitação de substancias como o carbonato das águas dos oceanos ou lagos. As 

rochas biogênicas são formadas por processos bioquímicos, como as conchas de 

moluscos (TUCKER e WRIGHT, 1990). 

 

2.2 Carbonatos 

 

2.2.1 Mineralogia 

 

 As rochas sedimentares carbonáticas são formadas usualmente pelos 

minerais calcita, dolomita, aragonita, siderita e magnesita. A calcita e a aragonita 

possuem a mesma composição química, mas se diferenciam em suas estruturas 

cristalinas, a calcita se cristaliza no formato hexagonal enquanto a aragonita no 

ortorrômbico. Os minerais mais comuns e suas composições químicas são listadas 

na Tabela 1. 

 

                    Tabela 1 – Minerais carbonatos 

Minerais Composição quimica 

Calcita CaCO3 

Dolomita CaMg(CO3)2 

Aragonita CaCO3 

Siderita FeCO3 

Magnesita MgCO3 

         Fonte: Produzido pelo autor 

 

A Figura 3 traz a visualização destes minerais. 
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Figura 3 – Minerais Carbonatos. 

 

Fonte: Lucia (2007) 

 

 Destes minerais carbonáticos, os mais comuns e mais estudados são a 

calcita e a dolomita. Esses minerais formam respectivamente as rochas calcário e 

dolomito. Juntas essas rochas formam cerca de 90% de todas as rochas 

carbonáticas (REEDER, 1983). 

 A calcita forma aproximadamente metade do volume dos carbonatos 

(SUGUIO, 2003). Várias formas e gerações de calcita podem estar presentes em 

calcários, como por exemplo, componentes primários de fragmentos de conchas, 

produtos de recristalização da aragonita e cimentos precipitados em várias etapas. A 

dolomita não é primaria, ela resulta da substituição da calcita. 

 Pela calcita ser o mineral mais comum, seguido pela dolomita, os principais 

compostos químicos nas rochas carbonáticas são CaO, CO2 e MgO. Além dos 

minerais carbonáticos a rocha conterá alguns resíduos insolúveis, sendo a sílica na 

forma de quartzo a mais comum. Outros resíduos possivelmente presentes são os 

sulfetos e os sulfatos. 

 Os sedimentos carbonáticos acumulam-se em diversos ambientes, dentre os 

principais estão os carbonatos marinhos de água profunda. Estes aparecem em 
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duas formas: os turbiditos e depósitos de água profunda. Os carbonatos marinhos 

ocupam um terço do fundo oceânico (SUGUIO, 2003). 

 

2.2.2 Componentes 

 

 Os sedimentos químicos ou bioquímicos originados no interior da bacia de 

sedimentação e que foram transportados por uma curta distancia são denominados 

aloquímicos. Os componentes aloquímicos podem ser de quatro tipos: oólitos e 

pisólitos, bioclastos, intraclastos e pelotas fecais. 

 Os oólitos são partículas esferoidais ou elipsoidais, formados por calcita ou 

aragonita e raramente por dolomita. Os diâmetros variam desde microscópicos até 2 

mm, quando os diâmetros são superiores a 2 mm tem-se os pisólitos. 

 Os bioclastos ou fósseis são os materiais esqueletais presentes nos 

carbonatos. Alguns calcários são formados majoritariamente por conchas de 

moluscos, estes são chamados de coquinas. Além de conchas podem estar 

presentes restos de corais, algal calcárias e outros organismos. 

 Intraclastos foi um termo criado por Folk (1959) para nomear as particulas 

carbonáticas que foram pouco litificadas e de idade semelhante à sedimentação. 

Esses componentes foram erodidos e redepositados como sedimento clástico, 

formando um arcabouço diferente do original. 

 As pelotas fecais são excrementos de invetebrados, encontrados 

especialmente em ambientes marinhos. Possuem o formato ovóide, esférico ou 

esferoidal, são compostos de calcita e variam no diâmetro entre 0,03 a 0,15 mm. 

 O segundo grupo de componentes englobam os dois tipos de calcita que 

agem como cimento e matriz das rochas. A calcita espática ou esparito possuem 

diâmetro entre 0,02 a 0,010 mm, são predominantes em correntes fortes. A calcita 

microcristalina ou micrito possuem diâmetro igual ou inferior a 50 microns e se 

depositam em águas tranquilas.  
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2.2.3 Classificação 

 

A classificação das rochas carbonáticas segundo Folk (1959) tem como base 

três componentes: aloquímicos, calcita microcristalina e calcita espática. Esses 

componentes formam três tipos de calcários: calcários aloquímicos espáticos, 

calcários aloquímicos microcristalinos e calcários microcristalinos. 

 Os calcários aloquímicos espáticos são formados de componentes 

aloquímicos (oólitos, bioclastos, intraclastos e pelotas fecais) cimentados por calcita 

espática. Essas rochas são equivalentes aos conglomerados e a arenitos bem 

selecionados.   

 Os calcários aloquímicos microcristalinos são formados por componentes 

aloquímicos e em sua matriz tem-se a calcita espática e a calcita microcristalina. 

Esses calcários são equivalentes aos arenitos ou conglomerados argilosos, pois 

também tendem a apresentar pouco cimento. Os calcários microcristalinos 

consistem basicamente de calcita microcristalina. 

 Após a divisão nos três principais tipos de cálcarios é ainda necessário 

distinguir entre os componentes aloquímicos presentes na rocha. Em geral a 

nomenclatura dos calcários é dada usando os prefixos oo para oólitos, intra para 

intraclastos, bio para bioclastos e pel para pelotas fecais, acrescentando-se os 

termos relacionados à matriz como sufixo. A Tabela 2 lista a nomenclatura criada por 

Folk. 

  

                           Tabela 2- Nomenclatura das rochas carbonáticas 

Intraclastos 
Intraesparito 

Intramicrito 

Oóides 
Ooesparito 

Oomicrito 

Bioclastos 
Bioesparito 

Biomicrito 

                                         Fonte: Folk (1959) 

 

 Embora a classificação proposta por Folk englobe a textura geral (aloquímica 

espática, aloquímica microcristalina ou microcristalina) e a composição dos 
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aloquímicos (intraclastos, oólitos, fósseis ou pelotas fecais) nada foi estabelecido 

sobre a granulometria dos aloquímicos. Outras classificações foram introduzidas por 

outros autores. 

 Segundo Dunham (1962), os carbonatos se distinguem conforme as 

características hidrodinâmicas dos ambientes de sedimentação. O autor cita seis 

diferentes tipos de calcários. A Tabela 3 lista a classificação criada por Dunham. 

 

Tabela 3- Classificação de rocha carbonática conforme sua sedimentação 

Calcário tipo 

lamito 

Rocha carbonática composta por partículas de tamanho silte e 

argila e menos de 10% de grãos. (Micrito de Folk (1959)) 

Calcário tipo 

vaque 

Rocha carbonática suportada pela lama, contendo mais de 10 % de 

grãos. 

Calcário 

compacto 

Rocha carbonática cuja textura é inteiramente suportada por grãos, 

mas contém pouca matriz micrítica. 

Calcário 

granular 

Rocha carbonática praticamente isenta de matriz e suportada por 

grãos. 

Calcário 

agregado 

Rocha carbonática composta por bioclastos ligados orgânica ou 

quimicamente uns nos outros 

Calcário 

cristalino 

Rocha carbonática inteiramente recristalizada. Não é possível 

reconhecer a estrutura. 

Fonte: Dunham (1962) 

 

2.3 Reservatórios 

 

 Reservatórios são rochas porosas e permeáveis que contém uma quantidade 

comercial de hidrocarbonetos. Os depósitos comerciais de petróleo ocorrem com 

maior frequência em reservatórios formados por rochas sedimentares clásticas e não 

clásticas, principalmente arenitos e calcários (ROSA et al., 2006). 

 A geologia de reservatórios utiliza informações da sedimentologia, petrografia, 

estrutural e geoquímica para preparar a descrição do reservatório. Os dados podem 

ser conseguidos por sísmica, mas observações diretas de amostras e cascalhos 
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fornecem informações precisas. O objetivo é prever o tamanho, formato e 

características do reservatório.  

Caracterização do reservatório difere da geologia porque adiciona dados 

petrofísicos e de propriedades dos fluidos contidos no reservatório. Envolve 

interpretação de perfilagem, como por exemplo, medidas de porosidade e 

permeabilidade, pressão de poros e saturação de fluidos. É muito importante saber a 

porosidade e permeabilidade dessas rochas para se estimar os volumes de fluidos 

contidos dentro da rocha e determinar o local apropriado para a perfuração de 

poços. 

 A engenharia de reservatório trata de desenvolvimento de campos após a 

descoberta. O principal objetivo de um engenheiro de reservatórios é otimizar a 

recuperação de hidrocarbonetos como parte de uma política econômica global 

(AHR, 2008). Reservatórios são estudados através de toda sua vida econômica a 

fim de otimizar a produção. Com os dados providos da geologia e da caracterização 

a engenharia de reservatório trabalha com pressões do reservatório, saturação óleo-

água e razão gás-óleo para estimar os volumes de hidrocarbonetos, reservas 

recuperáveis e potencial de produção para cada poço em um campo. 

O volume total ocupado por uma rocha reservatório é a soma do volume dos 

materiais sólidos (grãos, matriz e cimento) e do volume dos espaços vazios entre 

eles. O volume dos espaços vazios é chamado de volume poroso e a porosidade é 

razão entre estes volumes. A Equação 1 é utilizada para calcular a porosidade, onde 

Φ representa a porosidade, Vp representa o volume de poros da rocha e Vt 

representa o volume total da rocha. 

Φ=Vp/Vt                                                                                                                                                                                 (1) 

 A razão entre o volume de todos os poros, conectados ou não, e o volume 

total da rocha é chamada de porosidade absoluta. Porem, alguns poros podem não 

estar conectados com o restante do reservatório devido a cimentação da rocha. A 

razão entre os poros conectados e o volume total da rocha chama-se orosidade 

efetiva. A definição mais importante para a engenharia de reservatórios é a 

porosidade efetiva, pois representa o volume máximo de fluidos que pode ser 

extraído (THOMAS, 2004). 

 Segundo (THOMAS, 2004), a porosidade desenvolvida na transformação do 

material sedimentar em rocha é denominada primária e a porosidade desenvolvida 
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após sua formação, por meio de esforços mecânicos, é chamada de secundária. 

Nas rochas carbonaticas a porosidade secundária é formada também pela 

dissolução de parte dos sólidos pela água da formação. 

 A principal razão de se estudar reservatórios carbonáticos é para saber a 

melhor forma de encontrar, extrair e gerenciar o petróleo contido neste tipo de rocha. 

Mais da metade das reservas de petróleo do mundo se encontram em carbonatos. 

 Carbonatos são muitos heterogêneos, por isso, é muito importante determinar 

a estrutura porosa da rocha para medir o potencial de armazenamento do 

reservatório. O principal problema da maioria dos reservatórios carbonáticos é a falta 

de continuidade da porosidade em grandes distâncias. Fraturas providenciam a 

melhor forma de porosidade contínua e também de permeabilidade. A porosidade 

em carbonatos varia entre 1 e 35%. 

 A porosidade de uma rocha carbonática pode ser primária ou secundária. A 

porosidade primária é resultante da deposição original da rocha. Constituem 

acumulações de conchas e de recifes, além de calcários oolíticos. A porosidade 

secundária é muito frequente, devido ao processo de dissolução, dolomitizição e 

fraturamento. O mais importante desses processos é a solução da calcita ou da 

dolomita pelas águas subterrâneas, resultando em cavidades variando de 

minúsculos poros até gigantescas cavernas (ROSA et al., 2006). 

 Os sete mais abundantes tipos de porosidade nos carbonatos e suas 

definições se encontram na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Definições dos diferentes tipos de porosidade 

Porosidade 

interpartícula 

É o espaço vazio entre as partículas ou grãos. Formada na fase 

deposicional e é o tipo de porosidade dominante em rochas 

carbonáticas. 

Intrapartícula 
É encontrada dentro dos grãos. Normalmente formada por 

esqueleto de organismos.  

Móldica 
Formada pela dissolução de componentes da rocha, como 

bioclastos (conchas) e formação dos moldes. 

Intercristalina 
Essa porosidade ocorre entre os cristais da rocha. Encontrada 

em dolomitos porosos.  

Fenestral 
Sedimentos carbonáticos que formam aberturas maiores que 

aberturas interpartículas formam este tipo de porosidade 

Porosidade tipo 

fratura 

Esta porosidade é formada quando movimentações tectônicas 

fraturam ou quebram a rocha. 

Vugular 

Porosidade formada por espaços vazios na rocha grandes o 

suficiente para serem vistos a olho nu. Normalmente, estes 

‘vugs’ são criados por dissolução. 

Fonte: Allen e Roberts (2012) 

 

Permeabilidade é a propriedade que descreve a habilidade dos fluidos de 

escoarem no meio poroso (ECONOMIDES e NOLTE, 2000). A permeabilidade em 

rochas carbonáticas variam muito e foram classificados, em mili Darcy (mD), 

conforme mostrado na Tabela 5. 

 

                         Tabela 5 - Classificação da permeabilidade 

DESCRIÇÃO PERMEABILIDADE (mD) 

POUCA <1.0-1.5 

MODERADA 15-50 

BOA 50-250 

MUITO BOA 250-1000 

EXCELENTE >1000 

                           Fonte: Economides e Nolte (2000) 
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3 ESTIMULAÇÃO 

 

 

3.1 Introdução 

 

 Engenharia de produção é a área na engenharia de petróleo que visa a 

maximização da produção. Algumas técnicas foram desenvolvidas para estimular os 

poços com este objetivo. Acidificação matricial, fraturamento ácido e fraturamento 

hidráulico são as técnicas de estimulação mais conhecidas. As técnicas de 

estimulação de poço possuem a função de remover dano da formação e desta forma 

aumentar a produtividade do poço. 

 A técnica de acidificação de poços de petróleo tem sido objeto de pesquisa ao 

longo dos anos, por ser considerada indispensável para o aumento e para a 

restauração da produção de reservatórios em vários países do mundo. 

 A acidificação de poços consiste basicamente em bombear uma solução 

ácida no poço a uma pressão acima da pressão de poros e abaixo da pressão de 

fratura da rocha, deste modo o ácido será injetado no reservatório sem que haja 

fraturamento da rocha. A pressão de poros consiste na pressão gerada pelos fluídos 

no interior dos poros da rocha, a pressão que esses fluídos exercem para sair dos 

poros. O fraturamento ácido é bem parecido porém o ácido é injetado a uma pressão 

acima da pressão de fratura, forçando a criação de uma fratura. Na técnica de 

faturamento hidráulico o fluido usado para fraturar a rocha é composto por água, 

portanto não há reação química.  

 A técnica de acidificação é a mais antiga técnica de estimulação de poços de 

petróleo. A primeira operação com solução contendo ácido clorídrico foi empregada 

em 1894 nos Estados Unidos. A primeira patente foi publicada em 1896, por H. 

Frasch e I.W. Van Dyke. Entretanto, somente em 1928 foram realizadas operações 

bem-sucedidas com ácido clorídrico em carbonatos. Em 1929, realizou-se a injeção 

de ácido sob pressão em um poço de petróleo, mas a técnica apenas obteve grande 

aceitação devido a descoberta de inibidores de corrosão mais eficientes. 

 Ainda em 1932, experimentos inovadores dos sócios Carey K. West e P. W. 

Pitzer, obtiveram sucesso e acabaram por comprovar uma nova e rentável 
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tecnologia de recuperação no setor petrolífero. West propôs o bombeamento de uma 

solução diluída de ácido clorídrico para o interior do poço. Como resultado, os poços 

voltaram a produzir e a produção de outros poços tiveram um aumento significativo. 

 

3.2 Dano à formação 

 

Qualquer impedimento não intencional para o fluxo de fluídos entre o poço e o 

reservatório é considerado dano de formação (ALI et al., 2016). Esta definição de 

dano à formação inclui restrições de fluxo causadas pela redução de permeabilidade 

próximo a parede do poço, mudanças na permeabilidade relativa dos 

hidrocarbonetos, e restrições de fluxo criados pela própria completação do poço. 

A redução da produtividade de um poço pode ocorrer em diferentes zonas, 

com excelentes características petrofísicas, justificado basicamente pela presença 

do dano na formação. O processo de dano à formação tem início durante as etapas 

de perfuração e completação do poço, quando as condições originais do reservatório 

sofrem as primeiras alterações.  

Uma das causas de ocorrência dos danos consiste na migração de finos 

ocorrida na etapa de perfuração. No processo de perfuração, os fragmentos da 

rocha são removidos continuamente através de um fluido de perfuração, injetado 

através de bombas para o interior da coluna de perfuração. A formação de fraturas 

na rocha ocorrida no canhoneio também contribui para a redução da permeabilidade 

da rocha reservatório, resultando em dano. O tipo de dano mais comum é conhecido 

como plugging, a invasão do filtrado do fluido de perfuração na rocha, nas 

proximidades da parede do poço. Isso pode reduzir a permeabilidade da zona 

invadida, dificultando a recuperação desejada. 

O dano é consequência da redução da permeabilidade absoluta da rocha, da 

redução da permeabilidade relativa ao fluido e do acréscimo da viscosidade do 

fluido. A presença de uma perda de carga adicional na parede do poço contribui 

para a queda do seu índice de produtividade, dependendo da severidade do dano. 

O principal objetivo da acidificação é a eliminação do dano próximo a parede 

do poço, através da solubilização do mesmo, ou pela criação de caminhos que 

ultrapassem a área danificada, conectando o poço a região não danificada do 

reservatório. 
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Podem ser citados como tipos de danos: migração de finos, inchamento de 

argilas, incrustações, deposição orgânica, depósitos mistos, emulsões, obstrução 

por injeção de partículas, alteração da molhabilidade, subprodutos da reação com 

ácidos, bactérias ou bloqueio por água. Dos danos citados, somente alguns são 

passíveis de tratamento por acidificação, são eles: migração de finos, inchamento de 

argilas, incrustações, depósitos mistos, obstrução por injeção de partículas e 

subprodutos da reação com ácidos. A Figura 4 ilustra as possibilidades de 

ocorrência de dano. 

 

 Figura 4 – Linha de tempo com as várias etapas com possibilidade de geração de dano. 

         Fonte: Produzido pelo autor. 

 

3.2.1 Quantificando o dano 

Evolução do tempo 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15

Danos artificiais

Fase operacional

Danos naturais 8 9 10 11 12

Fase operacional

1 Invasão de partículas sólidas do fluído de perfuração e cascalhos retrabalhados

2 Invasão de filtrado do fluído de perfuração

3 Durante a cimentação, filtrados da pasta e colchões

4 Cimentação defeituosa

5 Canhoneio inadequados

6 Esmagamento e compactação da formação durante o canhoneio

7 Invasão de sólidos da formação nos canhoneados

8 Plugamento da formação com argilas nativas

9 Precipitação de asfaltenos ou parafinas na formação ou nas perfurações de canhoneio

10 Precipitação de incrustações na formação ou no canhoneio (carbonatos, sulfatos)

11 Migração ou fluxo de argilas ou finos no reservatório

12 Condição natural de molhabilidade ao óleo

13 Invasão de fluídos de completação ou de workover

14 Criação ou injeção de emulsão da formação

15 Operação de acidificação

Dano a formação, linha do tempo

Perfuração Completação Workover

Produção

ccv
c

ccvc

ccvc
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A maneira mais comum de expressar a produtividade de um poço de 

produção de petróleo é o índice de produtividade, IP, (bpd/psi). Sendo o IP definido 

como a relação entre a vazão de produção do poço, qw, e o diferencial de pressão, 

Pe-Pw. Onde Pe representa a pressão do reservatório e a Pw pressão do fundo do 

poço. 

 

IP =      qw____                                                                                                             (2) 
         Pe - Pw 

 

O modo mais comum de expressar o dano à formação em um poço é o fator 

adimensional de película ou fator skin, S. O fator skin representa uma queda de 

pressão causada pela restrição ao fluxo, ou seja, causado pelo dano. 

 

S = ____kh____ ΔPskin                                                                                             (3) 
        141,2 qμB 

 

Onde: k é a permeabilidade da formação, h é a espessura, q é a vazão, μ representa 

a viscosidade e Bo fator volume-formação. 

 

3.3 Técnicas de estimulação 

 

3.3.1 Acidificação 

 

 A acidificação matricial é aplicada para remover dano próximo ao poço 

causado pela perfuração e/ou completação. Devido à grande área de contato do 

ácido o tratamento dura poucos minutos. O raio de penetração do ácido 

normalmente é de 30 cm. O tratamento pode aumentar a produção em algumas 

vezes, mas se a formação não tiver dano inicialmente, o fator de aumento da 

produtividade não irá ultrapassar 1.5. 

 A acidificação é a técnica de estimulação de poços com o menor custo de 

operação e é muito indicada na fase de exploração de novos campos de petróleo. A 

técnica é muito dependente do dano para ter sucesso, quanto maior o dano no poço 
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maior será a eficiência da acidificação. A Figura 5 ilustra qual o melhor candidato 

para a operação de estimulação. 

 

Figura 5 – Candidato para acidificação. 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

 O objetivo de um tratamento ácido é reagir com a rocha reservatório e formar 

produtos que possam ser levados a superfície ou ‘empurrados’ para longe do poço e 

assim provendo maiores canais para o escoamento do fluido. Portanto, deve-se 

evitar a precipitação de matérias insolúveis pois estes podem causar dano à 

formação e assim diminuir a efetividade do tratamento. 

 A solução ácida é injetada pelo interior do tubo de injeção até a rocha 

reservatório, a pressão de injeção deve ser maior que a pressão de poro da rocha 

para que o fluido invada os poros do reservatório e dissolva o material do interior, 

aumentando o volume dos poros (KALFAYAN, 2000). A reação não aumentará 

apenas o volume dos poros como criará novos canais de conecção, facilitando o 

escoamento do óleo. Após a acidificação, os produtos da reação devem ser 

recuperados, com o objetivo de remover precipitados insolúveis formados na reação 

(THOMAS, 2004). 
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A técnica de acidificação é composta por uma série de estágios, podendo ser 

precedida ou sucedida por outras etapas onde diferentes substâncias podem ser 

empregadas com o objetivo de eliminar ou minimizar os subprodutos da reação do 

ácido com a rocha ou com fluidos da formação. Estes estágios incluem preflushes, 

estágios ácidos principais, afterflushes e descarte de fluido. A etapa de preflushes 

precede a acidificação e tem por objetivo condicionar a formação para que seja 

criada condições que favoreçam a reação.  

Os ácidos mais utilizados são: ácido clorídrico (HCl), misturas de ácido 

fluorídrico e ácido clorídrico (HF/HCl), ácido acético (CH3COOH), ácido fórmico 

(HCOOH), ácido fluorbórico (HBF4) e, ainda que pouco usado, ácido sulfônico 

(H3NSO3). Os ácidos nítrico e sulfúrico devem ser evitados porque causam uma 

reação violenta com hidrocarbonetos.  

Ácido clorídrico é normalmente utilizado com uma concentração de 15%, 

podendo variar entre 5 e 28% dependendo do projeto (ALLEN e ROBERTS, 2012), 

muito utilizado para dissolver calcário, dolomito e a maioria dos carbonatos. Este 

ácido é muito utilizado na indústria de petróleo devido a sua fácil obtenção comercial 

e sua alta taxa de reação com rochas carbonáticas. E o ácido clorídrico, juntamente 

com o ácido acético e o ácido fórmico, são aceitáveis pois seus respectivos sais são 

solúveis na maioria dos campos de petróleo. 

Por ser um ácido forte, o ácido clorídrico provoca alta corrosão nos 

equipamentos metálicos instalados no interior do poço, fazendo necessário a 

utilização de inibidores de corrosão. A alta taxa de reação nos carbonatos limita a 

profundidade que o ácido será injetado na formação. 

 O ácido acético é um ácido orgânico fraco, o que torna mais fácil inibir a 

corrosão na tubulação e por isso é usado no canhoneio em rochas carbonáticas. O 

custo do tratamento é maior do que com ácido clorídrico. 

 Ácido fórmico também é um ácido orgânico fraco, porém é mais forte se 

comparado ao acético. Logo, a corrosão é um problema e a economia deve ser 

considerada porque os ácidos orgânicos são mais caros do que ácido clorídrico. 

Segundo Allen e Roberts, o ácido fluorídrico é usado exclusivamente em 

arenitos para dissolver argilas da formação. A solução (12% HCl/ 3% HF), também 

conhecida por mud acid, é a mais utilizada em arenitos. O ácido fluorídrico pode 
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causar problemas devido a possibilidade de gerar precipitados quando em contato 

com Ca++, Na+ e K+. 

A seguir, são apresentadas as reações entre os ácidos normalmente usados 

e os diversos tipos de rochas: 

 

 Rocha calcária (CaCO3): 

 

CaCO3 + 2 HCl  CaCl2 + CO2 + H2O 

 

CaCO3 + 2 CH3COOH  Ca(CH3COO)2 + CO2 + H2O 

 

CaCO3 + 2 HCOOH  Ca(HCOO)2 + CO2 + H2O 

 

CaCO3 + 2 HF  CaF2 + CO2 + H2O 

 

 Rocha dolomita (MgCO3.CaCO3): 

 

MgCO3.CaCO3 + 4 HCl  MgCl2 + CaCl2 + 2 CO2 + 2 H2O 

 

MgCO3.CaCO3 + 4 CH3COOH  Mg(CH3COO)2 + Ca(CH3COO)2 + 2 CO2 + 2 H2O 

 

MgCO3.CaCO3 + 4 HCOOH  Mg(HCOO)2 + Ca(HCOO)2 + 2 CO2 + 2 H2O 

 

MgCO3.CaCO3 + 4 HF  MgF2 + CaF2 + 2 CO2 + 2 H2O 

 

 Rocha contendo silicatos (SiO2; Na2O.K2O.Al2O3.SiO2): 

 

SiO2 + 4 HF  SiF4 + 2 H2O 

 

Na2O.K2O.Al2O3.SiO2 + 14 HF  SiF4 + 2 NaF + 2 KF + 2 AlF3 + 7 H2O 
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3.3.2 Fraturamento Hidráulico 

 

Na operação de fraturamento hidráulico é injetado o fluido de fraturamento no 

poço com o intuito de que a pressão no interior do poço supere a pressão de fratura 

da rocha reservatório. O fluído continuará a ser injetado na formação para que a 

fratura se propague para o interior do reservatório. A rocha irá naturalmente voltar a 

sua posição inicial e fechar a fratura quando a operação terminar, para evitar o 

fechamento da fratura é injetado na formação um agente de sustentação, 

normalmente é escolhida grãos de areia selecionados. Assim, é criado um caminho 

de alta permeabilidade que facilitará o escoamento dos fluídos do reservatório para 

o poço (THOMAS, 2004).  

O fraturamento não altera a permeabilidade e porosidade da rocha 

reservatório mas aumenta o índice de produtividade dos poços. O modelo de fluxo 

do reservatório é alterado de radial para linear, diminuindo a resistência ao fluxo. A 

fratura ultrapassará qualquer dano próximo ao poço e conectará áreas que 

anteriormente não estariam acessíveis, aumentando a área do reservatório sob a 

influência do poço. A Figura 6 ilustra a diferença no fluxo causada pela fratura. 

 

Figura 6 – Fluxo em um reservatório não fraturado (a), em uma fratura curta (b), em 
uma fratura longa (c). 

 
Fonte: Schulumberger (1995) 
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3.3.3 Fraturamento Ácido 

 

 No fraturamento ácido, será injetada uma solução ácida a uma pressão 

superior a pressão de fratura da rocha. O ácido reagirá com a formação ao mesmo 

tempo em que a fratura é criada, criando caminhos de conecção para ela 

(KALFAYAN, 2000). 

A efetividade desta técnica está ligada a algumas variáveis como a velocidade 

de reação do ácido e a vazão de injeção da solução. Caso o ácido possua uma alta 

velocidade de reação ele reagirá apenas próximo ao poço, diminuindo a eficiência 

da operação. Muitas vezes faz-se dispensável a utilização de agentes de 

sustentação pois a dissolução irregular da rocha durante o fraturamento formará 

canais de alta condutividade (THOMAS, 2004). 

 

3.4 Acidificação em reservatórios carbonáticos 

 

 Para projetar de maneira segura e eficiente uma operação de acidificação, é 

necessário primeiro determinar se o poço é um bom candidato para receber o 

tratamento ácido. Após essa primeira avaliação, será necessário escolher o melhor 

ácido para ser utilizado. Somente após a escolha do poço e do melhor ácido a 

operação poderá ser projetada. O processo para desenhar o projeto consiste 

basicamente de uma sistemática de aproximações e cálculos para determinar a 

pressão de injeção, vazão, volume e a concentração do ácido. 

 Para avaliar se um poço é um bom candidato a receber a acidificação deve-se 

saber qual a causa da redução de performance deste poço. Um bom candidato para 

receber o tratamento será um poço cuja formação possui permeabilidade maior que 

10 md e que o dano à formação seja a causa dos problemas na produção. 

 Escolher um candidato de sucesso para a acidificação não envolve apenas o 

fato de o poço estar danificado, mas o tipo de dano e sua localização. Dano costuma 

estar localizado e ser mais severo próximo a parede do poço. 

 A seleção do ácido depende do tipo de dano a ser removido. As principais 

causas de dano à formação estão relacionadas as operações de perfuração e de 

canhoneio. Infiltração de sólidos de perfuração é um dano de pouca profundidade, 
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mas o filtrado do fluido de perfuração invade a formação mais a fundo. Dano 

referente ao canhoneio é de pouca profundidade, mas sua severidade depende do 

procedimento e condições do canhoneio. 

 Mesmo com o dano identificado e o melhor ácido para o tratamento escolhido, 

é necessário avaliar qual será a resposta da formação ao ácido injetado. Muitas 

incompatibilidades são possíveis de ocorrer, a principal se dá quando se utiliza ácido 

fluorídrico (HF) em arenitos. Essas incompatibilidades resultam em precipitados 

sólidos que podem danificar a formação, prejudicando o objetivo do tratamento. É 

preciso antecipar qual será a resposta da formação para evitar ou controlar qualquer 

dano que possa ser causado pela reação. 

 Algumas propriedades da formação são muito importantes para prever as 

reações que irão ocorrer durante o tratamento. A análise dos fluidos de formação 

ajuda a determinar qual o fluido de deslocamento que será utilizado para isolar 

qualquer fluido da formação incompatível com o ácido. A caracterização da rocha 

reservatório identifica qualquer problema com o tratamento e a mineralogia da rocha 

ajuda a selecionar o tipo de ácido e sua concentração. 

 

3.4.1 Formação de Wormholes 

 

Através de estudos experimentais da técnica de acidificação em carbonatos 

foi possível perceber o fenômeno chamado de ‘wormhole’. O fenômeno consiste no 

fato que a solução ácida é injetada nos poros da rocha e escoa através de um 

limitado número de canais porosos, como resultado, o ácido reage apenas nesses 

canais, formando alguns wormholes com pouco mais de um milímetro de raio e com 

a permeabilidade aumentada em muitas vezes. Os estudos mostram que o formato 

é determinado pela vazão de injeção do ácido na rocha, em baixas vazões ocorre a 

dissolução homogênea e absoluta da matriz da rocha próxima a parede do poço. Em 

altas vazões é criada uma estrutura altamente ramificada, e em vazões 

intermediárias é criada uma estrutura pouco ramificada e estendida, conforme 

ilustrado na Figura 7. 

 

 

 



 

39 

 

 

Figura 7 – Wormholes formados por diferentes vazões. q,m³/s; q = 

6.7×10−10,1.8×10−9, 5.0×10−9,1.8×10−8,1.7×10−7, e 1.0×10−6 (fotos (1–6)). 

 

Fonte: Kremleva et al. (2011). 

  

3.4.2 Projeto 

 

Um projeto convencional de acidificação contém os seguintes estágios 

 Limpeza do poço; 

 Pré tratamento; 
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 Solução ácida para o tratamento principal; 

 Divergentes; 

 Pós tratamento; 

 Deslocamento. 

 

Os estágios devem ser projetados adequadamente para se conseguir um 

aumento significativo na produção do reservatório. 

 O estágio de limpeza consiste em circular um volume de 2.000 a 3.000 galões 

de uma solução ácida de 10 a 15% de HCl, são adicionados a esta solução 

inibidores de corrosão, solventes e surfactantes. O objetivo deste estágio é remover 

escamas e ferrugens das tubulações e dissolver substancias depositadas no fundo e 

na parede do poço. Os inibidores de corrosão aderem facilmente nas superfícies 

limpas das tubulações e minimizam a reação do ácido com o metal durante o 

tratamento principal. 

 O pré tratamento tem o objetivo de condicionar o reservatório para a chegada 

do tratamento principal. Isto é normalmente realizado aumentando a afinidade da 

rocha com a fase aquosa do tratamento ácido com o objetivo de facilitar a reação 

química entre a rocha e o ácido injetado. Uma segunda função do fluido de pré 

tratamento é servir de espaçador entre os fluidos do reservatório e o fluido do 

tratamento principal, minimizando a formação de emulsões e precipitados 

resultantes do contato entre os dois fluidos. 

 O estágio principal do tratamento tem o objetivo de induzir a formação de 

wormholes. Este estágio é crítico, pois o ácido injetado deve ser compatível com os 

fluidos do reservatório, com a mineralogia da rocha, com a temperatura do 

reservatório e com os aditivos adicionados ao fluido. 

 Os divergentes são essenciais em um tratamento ácido para garantir um perfil 

de injeção uniforme. Devido a complexa heterogeneidade dos reservatórios 

carbonáticos, a colocação efetiva do ácido injetado é crítica. Grandes variações de 

permeabilidade nas camadas do reservatório causam um tratamento não uniforme. 

Devido à alta taxa na reação ácido-rocha, as camadas que possuem maior 

permeabilidade se tornam um caminho de preferência do fluxo do ácido e as 

camadas que mais necessitam do tratamento, por possuírem baixa permeabilidade, 

não são tratadas devidamente, este efeito causa a ‘perda’ do ácido pois ele irá reagir 
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na região ou camada que não precisa de tratamento. Os principais agentes 

divergentes são os ácidos auto divergentes, com a sigla em inglês SDA, e os ácidos 

auto divergentes com surfactantes visco elásticos, com a sigla em inglês VDA. 

 O propósito do estágio de pós tratamento em uma acidificação de reservatório 

carbonático é deslocar substância insolúvel para longe da região do canhoneio e 

quebrar qualquer material que possa estar preso mecanicamente ou adsorvido 

quimicamente pelas etapas anteriores. 

 O fluido de deslocamento possui a função de assegurar que todo o fluido do 

pós tratamento entre nas camadas do reservatório e facilitar o retorno dos fluidos. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, é apresentado ao leitor os principais passos utilizados para 

elaboração deste projeto, sendo eles: os tipos de pesquisa empregados, as técnicas 

de coleta e análise de dados e as limitações presentes no método.  

Metodologia científica define-se como um conjunto de etapas ordenadamente 

encadeadas para a pesquisa de um fenômeno. As etapas abrangem a discussão de 

um tema proposto, o planejamento da pesquisa, o desenvolvimento metodológico, a 

coleta e crítica de dados, a análise dos resultados e a elaboração das conclusões. 

Faz-se necessário um relatório final, apresentado por escrito de forma planejada, 

ordenada, lógica e conclusiva (SILVA e MENEZES, 2005). 

 

“A metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem 

(o método), os instrumentos de operacionalização do 

conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador 

(sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade)” 

(MINAYO, 2010). 

 

Toda pesquisa deve basear-se em um método, pois este é o caminho a ser 

seguido para se atingir um determinado objetivo. A palavra “método” é de origem 

grega, methodos, composta de “meta”, que significa “através de, por meio de”, e de 

“hodos”, que significa “caminho”.  

 

4.1 Classificação da pesquisa 

 

Segundo Gil (2002), os objetivos gerais desse projeto o classificam como uma 

pesquisa exploratória, uma vez que busca proporcionar maior familiaridade com o 

problema sendo estudado, a viabilidade da técnica de estimulação ácida em 

reservatórios carbonáticos, com o objetivo de torná-lo mais explícito. 

O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa, que envolve tanto a 

diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de dados. Entre 
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outros aspectos, o delineamento considera o ambiente em que são coletados os 

dados e as formas de controle das variáveis envolvidas (GIL, 2002). 

Partindo da classificação de delineamento expressa por Gil (2002), a 

pesquisa exploratória deste projeto abrange as vertentes bibliográficas, ou seja, 

coleta dados de livros, artigos científicos, artigos de revista, sites e documentos. 

 

4.2 Técnica de coleta e análise de dados 

 

O primeiro passo para coletar dados para a pesquisa, foi buscar em bibliotecas 

livros que discorressem sobre os assuntos abordados pelo trabalho. Foram 

pesquisados livros na área de geociências sobre rochas carbonáticas e suas 

características e livros na área da engenharia de petróleo sobre reservatórios e 

estimulação de poços. 

Posteriormente foram buscados artigos científicos em bancos de periódicos 

como os da CAPES e da SPE. A pesquisa foi importante para preencher lacunas e 

para atualizar algumas informações obtidas nos livros. Após a coleta dos dados foi 

feita uma análise sobre o material coletado, onde foi levado em consideração 

algumas limitações. 

Este trabalho limitou-se a tratar da viabilidade da técnica de estimulação ácida 

de reservatórios carbonáticos e de descrever suas etapas e características. Não foi 

realizado uma avaliação financeira da técnica. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Neste capitulo será mostrado e analisado alguns exemplos de projeto de 

acidificação em reservatórios carbonáticos encontrados.  

 

5.1 Exemplo 1 

 

Este trabalho irá apresentar dados de quatro campos localizados no Oriente 

Médio, diferentes entre si, mas todos são formados por rochas carbonáticas (ALI et 

al., 2017). Os nomes dos campos e das formações foram mantidos em anonimato 

por motivo de confidencialidade das empresas operadoras. 

Todas as formações são predominantemente formadas por calcários, exceto 

a formação M-II que é predominantemente dolomito. As propriedades das rochas e 

dos fluidos são apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Dados dos campos Alpha, Beta, Gamma e Kappa 
Nº do Poço/Campo/Formação 2/Alpha/T-I 8/Beta/M-II 9/Gamma/R-III 7/Kappa/H-IV 

Temperatura (°F) 250 170 255 280 

Profundidade (ft) 8025 3900 8730 9100 

Pressão do Reservatório (psi) 3200 1700 3750 4850 

Ponto de Bolha (psi) 1915 392 3715 4305 

Densidade API 41 30 36 40,7 

GLR (scf/bbl) 860 90 750 1534 

Espessura do reservatório (ft) 116 80-100 80 60 

Porosidade (%) 10-34 15-27 10-22 16-28 

Permeabilidade (mD) 10-1400 8-320 5-30 5-51 

Solubilidade em HCl(%) 98-100 94-99 98-100 98-99 

Calcita (%) 85-95 5-15 90-100 90-100 

Dolomita (%) 5-10 85-95 0-10 0 

H2S no óleo (mol%) Traços 0,3 30 0,08 

CO2 no óleo (mol%) 2,2 0,26 20 2,37 

Ferro (%) 0,001 0,7-0,3 0,02 0,1 

Fonte: Garrouch e Jennings (2017) 
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Os dados apresentados na Tabela 6 foram essenciais para determinar o 

tratamento de cada poço. Após considerar as diferenças entre os poços foram 

recomendados os tratamentos mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Tratamento recomendado para os poços nos campos Alpha, Beta, Gamma e 

Kappa. 

Nº do Poço/Campo/Formação 

Tratamento 

2/Alpha/T-I 8/Beta/M-II 9/Gamma/R-III 7/Kappa/H-IV 

Pré tratamento Limpeza do 

canhoneado 

Tratamento 

de inibidor 

de sulfeto 

Tratamento de 

inibidor de 

sulfeto e de 

H2S 

Tratamento de 

inibidor de 

sulfeto 

Tratamento principal 15% HCl + 

10% Ácido 

Acético 

15% HCl 15% HCl 

emulsificado 

15% HCl + 

10% Ácido 

Acético 

Divergente VDA SDA VDA SDA 

Pós tratamento Diesel + 

solvente 

Quebrador 

de polímeros 

+ solvente 

Diesel + 

solvente 

Quebrador de 

polímeros + 

solvente 

Aditivos Inibidor de 

corrosão 

Inibidor de 

corrosão 

Inibidor de 

corrosão 

Inibidor de 

corrosão 

Fonte: Garrouch e Jennings (2017) 

 

O poço 2/Alpha/T-II, conforme mostrado na Tabela 6, possui como formação 

um calcário limpo e de alta temperatura, 250°F. A alta temperatura exigiu a mistura 

de HCl com um ácido retardado, ácido acético. A grande heterogeneidade da 

permeabilidade, variando de 10 a 1400 mD, fez necessário o uso do agente 

divergente VDA. O pós tratamento escolhido, diesel e solventes, foi devido ao uso 

do VDA na etapa anterior e o inibidor de corrosão foi adicionado por precaução. 

Para o poço 9/Gamma/R-III, o tratamento escolhido foi diferente do anterior 

devido as diferentes quantidades de CO2 e H2S nas formações. O pré tratamento 

escolhido foi o inibidor de sulfeto e de H2S devido à alta quantidade desta substancia 

na formação. O uso de VDA como divergente foi escolhido devida a alta 
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temperatura. A opção de utilizar ácidos orgânicos foi eliminada devida a alta 

concentração de CO2, o que afeta a efetividades destes ácidos. Foi escolhido um 

ácido emulsificado devido à alta temperatura. 

Os poços 8/Beta/M-II e 7/Kappa/H-IV tiveram os mesmos tratamentos em 

todas as etapas, apenas no tratamento principal que houve uma pequena diferença. 

Devido à alta temperatura do poço 7/Kappa/H-IV foi utilizado a mistura de 15%HCl e 

10% Ácido Acético. Devido a quantidade de H2S nos dois poços, foram utilizados 

inibidores de sulfeto no pré tratamento. O agente divergente escolhido foi o SDA 

devido a taxa de ferro. No pós tratamento foram utilizados solventes para remover o 

divergente. 

 

5.2 Exemplo 2 

 

 O segundo exemplo será um tratamento realizado no poço de número 5 no 

reservatório de Mauddud no norte do Kuwait.  

 O reservatório de Mauddud é um calcário, com uma espessura que varia de 

20 a 70 ft. As fáceis deposicionais variam bastante por todo o campo, mas em geral 

a qualidade do reservatório é baixa. A produção é feita em quatro intervalos, a 

Tabela 8 mostra algumas propriedades das camadas do reservatório.  

 

Tabela 8 – Propriedades das camadas do poço nº 5 do reservatório de Mauddud 

Camada Intervalo canhoneado (ft) Porosidade (%) Permeabilidade (mD) 

MA-B 7405-7426 12 10 

MA-C 7436-7468 15 15 

MA-D 7478-7508 18 25 

MA-E 7520-7560 16 35 

   Fonte: Garrouch e Jennings (2017) 

 

 O óleo da formação apresenta uma densidade API em torno de 30º e uma alta 

taxa de H2S. A viscosidade varia de 1,7 a 2,3 cp, a razão do gás no óleo varia de 

200 a 550 scf/stb e o fator volume de formação varia entre 1,2 e 1,3. A pressão de 

inicialização de fratura varia de 4636 a 5472 psi e a pressão inicial do reservatório 

de 3200 psi, diminuindo para 2900 psi. A temperatura no fundo do poço é de 175°F. 
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 Um teste realizado antes da estimulação determinou que o valor do fator skin 

era de 170 e que a principal causa do dano são partículas de lama. Antes da 

operação o poço produzia 879 stb/dia e uma razão gás óleo de 200 scf/dia. 

 O tratamento de estimulação ácida foi projetado para aumentar a 

produtividade em todo os intervalos do poço. O projeto foi feito da seguinte forma: 

 Pré tratamento com 2% KCl + 5% de solvente; 

 Limpeza do poço com 15% HCl; 47,7 bbls, 15 gal/ft; 

 Tratamento principal; 15% HCl + controlador de ferro + agente 

quelante; 

 VDA; 15%HCl (158 bbls, 50 gal/ft) + ácido auto divergente+ inibidor de 

corrosão+ agente quelante; 

 Diesel+ 5% solvente; 14,3 bbls, 4,5 gal/ft; 

 lift de nitrogênio. 

O pré tratamento com 2% KCl foi projetado para condicionar o reservatório e 

para ajudar a remover qualquer incrustação de lama próxima a parede do poço. O lift 

de nitrogênio começou logo após o pré tratamento de modo a ajudar a remover a 

lama do poço. Após o tratamento foi realizado um teste para verificar o resultado da 

operação e o resultado está apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resultado da estimulação no poço nº 5 do reservatório de Mauddud 

 Antes da estimulação Depois da estimulação 

Pressão de fundo de poço (psi) 1450 2800 

Pressão na cabeça do poço (psi) 195 751 

Produção de óleo (bbl/dia) 879 2111 

Skin 170 -3 

Regime de fluxo Fluxo com duas fases Fluxo com uma fase 

Fonte: Garrouch e Jennings (2017) 

 

Analisando os dados mostrados na Tabela 9, podemos verificar que a 

pressão de fundo de poço teve um aumento de quase duas vezes, enquanto que a 

pressão na cabeça do poço teve um aumento de quase quatro vezes.  O fator skin 

anteriormente de 170 passou para -3, melhorando em muito a produção. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O presente trabalho se propôs a apresentar as principais técnicas de 

estimulação utilizadas em reservatórios carbonáticos, com o foco na importância da 

acidificação para aumentar a produtividade em poços de petróleo em rochas 

carbonáticas. 

As principais técnicas de estimulação são a acidificação, o fraturamento 

hidráulico e o fraturamento ácido. As principais vantagens da acidificação em 

reservatórios carbonáticos estão no baixo custo na comparação com os 

fraturamentos e na formação de wormholes, que ajudam no resultado da 

estimulação.  

As principais vantagens do fraturamento hidráulico estão relacionados com a 

redução na formação de emulsões com o óleo dos reservatórios e a melhor 

compreensão da condutividade da fratura e de seu comportamento, o que facilita a 

criação de simuladores e aumenta sua precisão. O fraturamento ácido possui o 

potencial de alcançar um aumento de produtividade maior do que o fraturamento 

hidráulico e não possuem riscos inerentes ao uso de agentes de sustentação. 

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. 

A acidificação de matriz é um tratamento viável para remover danos de 

reservatórios de petróleo. Em arenitos, esta técnica é utilizada para remover argilas 

que podem tampar os poros da rocha e impedir o fluxo de óleo. Em rochas 

carbonáticas, a técnica se torna muito mais eficiente pois a própria rocha é solúvel 

no ácido injetado. O ácido injetado pode remover danos, principalmente incrustações 

originárias dos fluidos de perfuração e completação, e podem estimular o poço para 

características melhores do que a original. Com a criação dos wormholes, são 

criados caminhos preferenciais que ultrapassam a zona danificada adentrando um 

pouco mais fundo no reservatório. 
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O principal ácido utilizado nas operações de acidificação é o ácido clorídrico, 

pois é um ácido forte, possui uma boa taxa de dissolução de carbonatos, não produz 

sais insolúveis e é fácil de se encontrar. Esses pontos positivos se tornam negativos 

quando a temperatura do reservatório é muito alta, pois a uma alta temperatura as 

reações químicas são aceleradas. A reação do ácido clorídrico com as rochas 

carbonáticas se torna tão rápida que o tratamento basicamente não é realizado, por 

isso, quando um reservatório de alta temperatura é alvo de uma operação de 

acidificação é utilizado um ácido mais fraco. A principal escolha nesses casos é o 

ácido acético. 

Os carbonatos são muito heterogêneos, por isso, é muito importante conhecer 

bem as características da rocha e realizar testes para conhecer como suas 

propriedades variam. Dentro de um mesmo poço, com o aumento da profundidade, 

pode-se ter uma grande variação de permeabilidade. 

O projeto apresentado neste trabalho apresenta todas as etapas possíveis de 

estarem contidas em um projeto de acidificação específico, mas cada projeto irá 

considerar as propriedades da rocha, dos fluidos do reservatório e do sistema 

petrolífero. Alguns poços do pré sal possuem propriedades muito boas e não 

precisam de um projeto completo, nestes casos apenas a primeira etapa, de limpeza 

do poço, é utilizada para remover qualquer dano provocado na perfuração. Apenas 

uma etapa de tratamento é suficiente para aumentar a produção nestes poços. 

Os casos apresentados exibem com dados reais o que foi apresentado neste 

trabalho. São mostrados exemplos de poços em reservatórios carbonáticos e as 

propriedades respectivas a cada poço. Também é mostrado como as propriedades 

variam dentro do mesmo poço e como afetam o projeto a ser seguido. Em todos os 

casos apresentados o objetivo da operação foi atingido, o dano foi removido e a 

produção foi aumentada. 
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