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RESUMO 

Curvas de volume poroso de acidificação (PVBT) têm sido estudadas por diversos 

autores em diferentes condições incluindo temperatura, concentração ácida, tipo de 

rocha e tamanho de amostras rochosas. Desse modo, este trabalho visa, primeiramente, 

apresentar vários experimentos PVBT da literatura para mostrar a influência de cada 

parâmetro no tratamento ácido em formações carbonáticas. A relação entre a 

heterogeneidade da rocha e seu efeito na técnica de acidificação. Além disso, para 

discutir essa propriedade rochosa, tomografia computadorizada é utilizada para tentar 

prever seu comportamento em relação ao escoamento ácido durante o tratamento. São 

discutidos os métodos de geração de curvas com todos os dados PVBT’s experimentais 

avaliados da literatura. 

 

Palavras-chave: Acidificação, dados PVBT, Rochas Carbonáticas, Tomografia 

Computadorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Porous acidification (PVBT) curves have been studied by several authors in different 

conditions including temperature, acid concentration, rock type and size of rock samples. 

This work aims, firstly, to present several PVBT experiments of the literature to show the 

influence of each parameter on the acid treatment in carbonate formations. The relation 

amongst the heterogeneity of the rock and its effect on the acidification technique. In 

addition, to discuss this rock property, computed tomography is used to attempt to predict 

its behavior in relation to acid leakage during treatment. The methods of curve generation 

with all experimental PVBT data evaluated in the literature are discussed. 

 

Key words: Acidification, PVBT data, Carbonate, Computed Tomography 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

O petróleo, incluindo seus derivados, é uma das mais importantes fontes de 

energia que compõe a matriz energética mundial. Desse modo, ele é determinante para 

o desenvolvimento econômico de uma nação, tanto pela produção e exportação desse 

recurso gerando capital, quanto pelo fornecimento de energia para funcionamento de 

outros setores industriais de produção de bens, em diferentes escalas. Como a indústria 

do petróleo se envolve diretamente com os negócios do setor de energia, as atividades 

de produção são responsáveis por explorar reservas de óleo e gás e entregar esses 

produtos às indústrias downstream, isto é, às plantas de processo – assim, a produção 

de petróleo é o coração da indústria petrolífera (GUO, 2005). Levando em conta essa 

perspectiva, torna-se importante o estudo dos métodos de produção em campos 

petrolíferos e também de técnicas de otimização que permitem a continuidade ou o 

aumento de volume da matéria prima disponível. 

 

1.1.  OBTENÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

 

O processo de obtenção de hidrocarbonetos é marcado, sucintamente, pelas 

etapas de prospecção, perfuração, produção e refino de petróleo. É no decorrer dessas 

etapas que a Engenharia de Petróleo se fundamenta, explicando diversos conceitos e 

tecnologias envolvidas como a geofísica de exploração, perfuração e perfilagem de 

poços, completação e estimulação, produção e as técnicas de refino para obtenção de 

derivados do óleo cru. Basicamente essas etapas são descritas como a seguir: 

 

 Prospecção: tem como objetivo a identificação de locais onde pode haver de 

acumulação de petróleo em bacias sedimentares. Essa etapa pode ser 

inicialmente feita por imagens de satélites e, posteriormente, por equipamentos 

geofísicos específicos, como magnetômetros e sismógrafos, e inclui estudos, 

análises e interpretações de um grande volume de dados técnicos através de 

métodos geológicos e geofísicos (THOMAS, 2004). Além disso, esta etapa leva a 
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decisão de perfuração de poços em locais específicos para maior volume de 

produção; 

 Perfuração: é o processo que constrói a comunicação entre a superfície e o 

reservatório de hidrocarbonetos. Essa tarefa é realizada por meio de 

equipamentos de perfuração apropriados, como sondas e plataformas marítimas, 

situados em locais estrategicamente determinados para melhor desempenho e 

redução de gastos. É por meio da perfuração que dados de campo também são 

adquiridos para estudos de outras perfurações sequentes; 

 

 Completação e Produção: a produção de petróleo é a etapa encarregada da 

extração de fluidos do reservatório e transporte destes até a superfície. O processo 

inicia com a completação de poços, que consiste em preparar o poço perfurado 

para funcionamento com equipamentos adequados e próprios para manutenções 

e intervenções ao longo de sua vida útil. Outra função da etapa de completação é 

a estimulação, que visa a extensão da vida produtora da formação e tem como 

objetivo a comunicação desta com a porção produtora do poço, quando esta é de 

difícil acesso devido a algumas propriedades rochosas ou danos causados 

durante a perfuração (FOGAÇA, 2017). Exemplos de processos de estimulação 

de poços são o fraturamento hidráulico, o fraturamento ácido e a acidificação 

matricial, que é o foco deste trabalho. Após a estimulação, o dimensionamento do 

sistema de produção é realizado instalando um sistema de bombeio artificial 

adequado; 

 

 Refino: com o óleo cru oriundo do reservatório já na superfície, o refino é a etapa 

que consiste em separar o petróleo em frações, ou seja, em seus derivados. Neste 

processo, é feito o craqueamento dos hidrocarbonetos pelo aumento gradual de 

temperatura, separando os componentes do óleo cru com base em suas faixas de 

temperatura de ebulição. É nesse momento em que aparecem os componentes 

mais popularmente conhecidos como a gasolina e o querosene, utilizados como 

combustíveis. 
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Quando se pretende criar um projeto de extração de petróleo, dá-se início com os 

processos de prospecção que envolvem um conjunto de etapas de pesquisa de 

reservatórios de hidrocarbonetos e, como descrito, visa encontrá-los em áreas favoráveis 

à acumulação. Para esse objetivo, realiza-se diversas análises e estudos que se dividem 

em estudos geológicos e geofísicos. Os estudos geológicos têm como propósito a 

reconstituição e descrição das condições de formação e acumulação do recurso a ser 

explorado e, para isso, utiliza-se mapas de geologia de superfície e também de 

caraterísticas geológicas das rochas de subsuperfície, obtidas em poços exploratórios 

previamente criados nas proximidades. Enquanto isso, os estudos de geofísica têm como 

intuito principal obter informações sobre a presença, posição e natureza das estruturas 

geológicas em subsuperfície, utilizando medidas das suas propriedades físicas, através 

de gravimetria, magnetometria e sísmica. A Figura 1 descreve brevemente a sísmica 

envolvida na etapa de prospecção, sendo que, primeiramente na superfície, 

equipamentos de geração de ondas produzem sismos de intensidades pequenas que 

atravessam as camadas de rocha e são refletidos quando mudam de meio rochoso; em 

seguida, as reflexões são captadas por geofones na superfície terrestre e registradas em 

computadores sofisticados, que permitem o processamento de dados e a interpretação 

dos aspectos naturais do subsolo e a criação de mapas das estruturas geológicas (GALP 

ENERGIA, 2014). 

                                          Figura 1 –  Prospecção sísmica 

 

 (Fonte: Galp Energia, 2014). 
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Uma vez que o projeto de poço é iniciado, logo após o estágio de prospecção de 

hidrocarbonetos, dá-se continuidade com a perfuração de poços em coordenadas 

previamente estipuladas, tendo em mente a economia dos investimentos. Levando em 

consideração os conceitos de engenharia de perfuração, o processo de construção de 

poços pode ser feito tanto em ambiente terrestre, denominado perfuração onshore, 

quanto em ambientes marinhos, denominado perfuração offshore. Ambos ambientes 

apresentam os mesmos princípios e técnicas utilizadas, se diferenciando em alguns 

estágios justamente pelo fato de haver diferentes níveis de dificuldade de operação. 

Durante o processo de perfuração, a trajetória a ser seguida leva em consideração alguns 

fatores previamente determinados pelos estudos da estrutura do reservatório, como a 

sua geometria, e, desse modo, o poço pode ser vertical, horizontal ou direcional, 

conforme apresentado pela Figura 2. É muito comum a perfuração sofrer alguns desvios, 

o que já é previsto incialmente no projeto, haja vista que o alvo final não é um ponto do 

reservatório e sim uma área de contato. De acordo com a Petrobras (2018), os poços são 

classificados de acordo com o seu objetivo, sendo denominados exploratórios ou 

explotatórios, o que é apresentado pela Tabela 1. Vale apena ressaltar que o custo de 

um processo de perfuração é elevado, apresentando maiores custos em ambientes 

marinhos devido a alguns fatores típicos dessa etapa, como aluguel de sondas, tempo 

de transporte de equipamentos de perfuração, ambiente propicio à danos e profundidade. 

 

      Figura 2 – Trajetória de poços 

 

 (Fonte: Vieira, 2008). 
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Após o processo de perfuração, dá-se início à completação, que é a preparação 

do poço para a produção de hidrocarbonetos. Neste momento, são instalados os 

equipamentos necessários para elevar controladamente o fluido à superfície e permitir a 

manutenção de eventuais equipamentos de monitoramento (GOMES, 2007). Além disso, 

é feito uma série de testes e avaliações que verificam a segurança, as condições e 

capacidade de produção. Exemplos dos processos da completação de poços são a 

cimentação no revestimento de produção e sua avaliação de qualidade, canhoneio 

(perfuração do revestimento de cimento para garantir o escoamento de fluidos do 

reservatório) e instalação da coluna de produção. A complexidade da completação 

depende de diversos fatores, como a pressão do reservatório, a presença ou não de água 

de produção e a existência ou não de múltiplas zonas para extração (THOMAS, 2004). 

 

Tabela 1 – Tipos de poço (Fonte: PETROBRAS, 2018). 

Objetivo Código Categoria Finalidade 

E
x
p

lo
ra

tó
ri

o
 

1 Pioneiro Descobrir jazidas com bases geológicas 

2 Estratigráfico Obter dados geológicos (perfis) 

3 Extensão Ampliar limites conhecidos das jazidas 

4 Adjacente Extensão que descobre novo campo 

5 Rasos Atingir jazidas rasas 

6 Profundos Atingir jazidas profundas 

E
x
p

lo
ta

tó
ri

o
 7 Produção Drenar racionalmente hidrocarboneto 

8 Injeção Injeção de fluídos no reservatório para aumentar recuperação 

9 Especial Perfuração para atividades de produção ou injeção  

  

Depois que o poço é construído pela etapa de perfuração, equipado com os 

elementos necessários na completação e avaliado pela etapa de estudos de 

reservatórios, dá se sequência ao projeto com o início da extração de hidrocarbonetos 

através da instalação do sistema de produção. Uma vez aqui marcada a etapa de 
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produção de petróleo, faz-se necessário uma descrição mais elaborada desse processo, 

haja vista a estimulação por acidificação está intrinsecamente relacionada a este tópico. 

 

1.2.  O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

 

O papel da engenharia de produção de petróleo é maximizar a produção de óleo 

e gás de modo economicamente viável e, portanto, o entendimento e a familiarização do 

sistema de produção são essenciais como ferramenta de trabalho para a equipe de 

engenheiros que atuarão nessa área. Deste modo, esta parte do trabalho descreve 

conhecimento e princípios básicos a respeito deste processo. Como mostrado na Figura 

3, um sistema de produção completo apresenta elementos fundamentais para que a 

elevação de fluidos aconteça. Esses elementos, com todas as medidas de segurança, 

são o próprio reservatório, o poço perfurado (onde pode ser instalado o sistema de 

bombeio artificial), a árvore de natal, as linhas de fluxo, os separadores, as bombas de 

fluxo e tanques de armazenamento 

 

Figura 3 –  Esquema do sistema de produção de petróleo 

. 

 (Fonte: Economides, 1998). 



7 
 

 Em um poço surgente, o reservatório fornece ao poço óleo cru ou gás, que se 

deslocam da formação rochosa até a superfície, enquanto a árvore de natal oferece 

meios de controle da taxa de produção. As linhas de fluxo fazem com que o fluido 

produzido se desloque para o separador, equipamento que faz com que gás e água sejam 

separados do óleo cru. Já as bombas de fluxo são usadas para transportar óleo e gás, 

através de dutos, até pontos estratégicos de distribuição (ECONOMIDES, 1998). 

 

1.2.1. O RESERVATÓRIO 

 

 Um reservatório é definido como uma formação rochosa abaixo da superfície, 

porosa e permeável, com capacidade de conter hidrocarbonetos de características 

próprias, confinados por uma rocha impermeável ou por barreiras de água (aquífero). 

Além disso, um reservatório é caracterizado por um sistema de pressão natural 

proveniente dos processos de formação geológica (GUO, 2005). Dependendo dessas 

condições iniciais de pressão e tipo de HC presente , as acumulações de hidrocarbonetos 

podem ser classificadas em reservatório de óleo, gás condensado ou reservatório de gás 

(ECONOMIDES, 1998). Essa classificação leva em consideração o diagrama de fase do 

petróleo de acordo com as condições do reservatório, obtidas por testes de laboratório – 

um exemplo desses diagramas é mostrado pela Figura 4. O reservatório de óleo, quando 

apresenta valores de pressão acima da pressão de bolha da mistura, é denominado de 

reservatório de óleo subsaturado enquanto que, quando apresenta valores de pressão 

bem próximos a de bolha, é chamado de reservatório de óleo saturado, pois não pode 

dissolver maior quantidade de gás a uma dada temperatura (GUO, 2011). 

 De acordo com Rosa (2006), é importante ressaltar que as classificações de 

reservatórios se baseiam no tipo de fluido produzido na superfície, uma vez que este 

estará condicionado à temperatura e pressão do separador neste ambiente. Além do 

mais, é muito comum chamar as formações que contém misturas líquidas de reservatório 

de óleo e chamar as formações que abrigam misturas gasosas de reservatório de gás, 

mesmo que uma certa quantidade de líquido seja produzida na superfície. 
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Figura 4 – Diagrama de fase típico de hidrocarbonetos 

 

 (Fonte: Guo, 2011). 

 

1.2.2. O POÇO 

 

 O poço é perfurado com brocas de diferentes de diâmetros, sendo que cada seção 

perfurada é revestida com tubos de aço e cimentada para melhor estabilidade mecânica. 

O maior diâmetro permanece na porção superior do poço, enquanto que, com a 

profundidade até a zona de produção, o diâmetro do revestimento diminui gradualmente. 

O último revestimento é o revestimento de produção e, uma vez que este é colocado, a 

coluna de produção é alocada em seu interior para ajudar no processo de elevação. De 

modo geral, um obturador, ou packer, é instalado na base da coluna de produção com o 

intuito de forçar o fluido produzido a fluir do fundo do poço para dentro do equipamento 

de produção (API, 1987). A Figura 5 apresenta um esquema de fluxo de hidrocarbonetos 

do reservatório para a superfície de um poço surgente e também mostra um equipamento 

colocado na cabeça do poço, a árvore de natal, que é uma peça de controle de fluxo. De 

modo simplificado, este equipamento instalado deve consistir de uma válvula principal 
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que controla o fluxo de fluidos, duas válvulas mestres que tem como função o fechamento 

do poço e uma válvula de pistoneio no topo, que permite a descida de ferramentas 

adicionais para dentro da coluna de produção (THOMAS, 2004).  

 

Figura 5 – Esquema do fluxo de fluidos para a superfície 

 

(Fonte: Guo, 2011). 

 

1.2.3. AS LINHAS DE FLUXO E SEPARADOR 

 

 As linhas de fluxo, também denominadas de flowlines, são dutos flexíveis que tem 

como função o transporte de hidrocarbonetos, da superfície para a unidade de 

separação, e o transporte de fluidos de injeção para a cabeça do poço, como água e gás. 

Em operações submarinas, as flowlines são posicionadas no fundo marinho, fazendo 

ligação entre o poço e o riser, que comunica o leito submerso aos equipamentos da 
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plataforma. Esses dutos flexíveis têm sido utilizados na indústria do petróleo desde 1972 

devido a melhor eficiência e resistência a efeitos de intempéries dos ambientes de 

produção (MOREIRA, 1996). 

Como o fluido produzido do reservatório normalmente são misturas complexas de 

hidrocarbonetos e o fluxo oriundo do poço apresenta alta velocidade, expandindo a fração 

gasosa e líquida com água, um tratamento de separação desses componentes se torna 

necessário, sendo a principal função do separador. Existem diferentes tipos de 

separadores tais como horizontais, verticais e esféricos, sendo selecionados de acordo 

com as características do fluido produzido a ser tratado, espaço na unidade de produção, 

transporte e custo.  

Convencionalmente, separadores horizontais são a primeira opção pelos seus 

custos menores. Eles são amplamente utilizados para a separação de fluidos com alta 

quantidade gasosa por apresentar grande área de contato líquido-gás, devido à sua longa 

sessão de separação. Além disso, não exigem um maior número de tubulações para 

conexão de equipamentos anteriores e posteriores. Separadores verticais são mais 

utilizados em instalações onde não há muito espaço para a unidade de produção, sendo 

importantes para unidades de produção offshore; no entanto, são mais caros tanto para 

fabricação e locomoção quanto para montagem. Já os separadores esféricos são mais 

compactos e, por esta razão, apresentam menor contato entre as fases a ser separadas 

(SIVALLS, 1997). A Figura 6 mostra um separador horizontal, o mais utilizado na indústria 

do petróleo. 

Figura 6 –  Separador horizontal convencional  

 

 (Fonte: Economides, 1998). 
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1.2.4. A BOMBA E AS LINHAS DE TRANSPORTE 

  

 Depois do processo de separação, o óleo é transportado até locais estratégicos 

de distribuição e venda. Assim sendo, bombas de fluxo são utilizadas para fornecer a 

energia mecânica necessária para o transporte. Existem dois tipos de bombeio com as 

bombas pistão, sendo elas o bombeio simples, que desloca o fluido em um único sentido 

(Figura 7), e o bombeio de ação dupla, que consegue deslocar fluidos em duas direções 

diferentes ao passo que o pistão se move em seu interior. O processo de bombeio 

simples é usado em bombas com três pistões ou mais, denominadas bombas triplex, 

enquanto que o bombeio duplo é utilizado por bombas com dois pistões, chamadas de 

bombas duplex. 

Figura 7 – Esquema de uma bomba pistão com bombeio simples 

 

 (Fonte: Economides, 1998). 

 

O transporte de petróleo é feito pelas linhas de transporte, que também recebem 

o nome de pipelines. Comparado ao transporte realizado por rodovias e ferrovias, o 

transporte em grande escala de óleo e gás por dutos é muito mais econômico por causa 

das rotas seguidas até o destino final (WOLBERT, 1952). As pipelines podem ser 

utilizadas em diferentes tipos de ambientes, incluindo áreas remotas e hostis, e, por esta 

razão, as refinarias que recebem o óleo cru são abastecidas por um ou mais dessas 

linhas de dutos.  

 Descrito o sistema de produção de hidrocarbonetos a partir de sua acumulação, é 

válido entender como a extração de fluidos da formação rochosa acontece. Deste modo, 

é possível entender como surge os problemas de produção que levam à utilização de 
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métodos de estimulação de poços, que são utilizados para aumentar a permeabilidade 

do meio rochoso quando o problema é no reservatório.  

 

1.3.  EFEITOS DA PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

 

Com todas as facilidades necessárias da unidade de produção de petróleo 

instaladas adequadamente, incluindo todo o aparato de segurança, a extração de matéria 

disponível começa com a sua elevação até a superfície. O poço perfurado para atingir a 

formação que contém hidrocarbonetos causa uma diferença de pressão entre o raio de 

drenagem do reservatório e sua zona de produção na porção mais inferior e, desta 

maneira, este gradiente faz com o que o fluido se desloque através do meio poroso da 

formação. A propriedade rochosa principal relacionada a este fluxo é a permeabilidade, 

um conceito introduzido por Henry Darcy, em 1956, elaborou uma fórmula que ficou 

conhecida como lei de Darcy. Esta lei matemática, apresentada pela Equação 1, 

descreve a vazão do fluxo como sendo proporcional ao gradiente de pressão (∇𝑝), 

incluído uma propriedade do fluido conhecida como viscosidade ( 𝜇𝑓 ). Em tal lei, 𝑣 

expressa a velocidade média, 𝑞 representa a vazão volumétrica através do leito poroso, 

𝐴  é a área total da seção transversal atravessada pelo fluxo, 𝑔  é a aceleração da 

gravidade, 𝜇𝑓 é a massa específica do fluido e 𝑧 é a distância vertical em relação a um 

nível de referência com sentido positivo para baixo. 

 

𝑣 =  −
𝑘

𝜇𝑓
(∇𝑝 −  𝜌𝑓𝑔∇𝑧),   𝑣 =

𝑞

𝐴
    (1) 

 

Este conceito de fluxo, em conjunto com equações diferenciais apropriadas, é 

usado para dimensionar os modelos de produção de petróleo para reservatórios com 

diferentes regimes de fluxo. De acordo com Tarek (2006), isso inclui basicamente três 

tipos de regime para descrever o fluxo de fluidos, sendo eles: 
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 Fluxo em estado estável (steady state flow), quando a pressão no limite do 

reservatório permanece constante, não se alterando com o tempo de 

produção;  

 

 Fluxo em estado pseudo estável (pseudosteady state flow), quando, com 

a produção, não ocorre fluxo de fluidos para o reservatório em sua região 

limítrofe; e 

 

 Fluxo em estado transiente (unsteady state flow ou transiente flow), quando 

a pressão em qualquer posição de reservatório varia com o tempo, não 

sendo nula nem constante. 

 

Independentemente do tipo de fluxo no reservatório, a parte do poço próxima à 

zona de produção pode ficar sujeita à outras diferenças de pressão provocadas por 

diferentes causas, alterando o fluxo de fluidos para a zona produtora (TAREK, 2006). 

Uma dessas razões é o efeito de película, ou skin effect, um modelo matemático que 

simula uma situação física causado por um fenômeno real. Em outras palavras, o efeito 

de película tem como objetivo descrever o dano causado à formação por diferentes 

fatores, resultando na redução da permeabilidade da formação rochosa. Motivos 

mecânicos exemplificados pelo canhoneio mal realizado, penetração ineficaz na zona de 

produção e redução da espessura rochosa permeável são algumas causas de danos à 

formação. Até mesmo a própria perfuração do poço pode causar efeitos danosos na zona 

produtora resultando em menor permeabilidade nas imediações e, para evidenciar a 

situação, a Figura 8 mostra como a permeabilidade em volta do poço é alterada pelos 

danos. Sendo k a permeabilidade original e ka  a permeabilidade da formação alterada, 

de raio ra para dentro da zona produtora, pode-se afirmar que, se a permeabilidade da 

formação alterada for menor que a original, o fluido migrante perderá maior quantidade 

de energia para atravessar esta porção e, assim, ocorrerá uma maior perda de pressão 

nos arredores do poço (ROSA, 2013). 
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Figura 8 – Efeitos de danos 

 

 (Fonte: Rosa, 2013) 

 

 Inicialmente, a extração e a elevação de petróleo se dão de forma natural, com a 

pressão fluente da formação do reservatório. Com um diferencial de pressão entre este 

e a superfície, o hidrocarboneto consegue migrar, caracterizando o processo de elevação 

natural. Com a diminuição gradativa de energia da formação e com a perda de energia 

provocada pelos danos, é esperado que com o tempo a produção do reservatório 

diminua, sendo necessário intervenções para a manutenção e garantia do processo 

produtivo. Essas operações fazem parte das atividades da estimulação de poço, que é 

uma das principais tarefas da engenharia de completação e, neste sentido, a acidificação 

da matriz rochosa é utilizada com o intuito de aumentar a permeabilidade da formação. 

  

2. FUNDAMENTOS DA ACIDIFICAÇÃO MATRICIAL 

 

A acidificação matricial é uma técnica de estimulação de poços que consiste na 

injeção de uma solução ácida na formação carbonatos rochosa para dissolver 

componentes minerais e, assim, aumentar a permeabilidade facilitando o fluxo de 

hidrocarbonetos oriundos do reservatório (ECONOMIDES e NOLTE, 2000). É importante 

ressaltar neste momento que esta injeção é feita mantendo uma pressão de injeção 

abaixo da pressão de fratura da formação, evitando que ela crie canais que caracterizam 

o processo de fraturamento ácido. 

Os minerais presentes no meio poroso da formação incluem caulinita, calcita, 

dolomita, feldspato sódico e outros tipos de minerais, que são encontrados naturalmente 

na estrutura matricial rochosa ou quando ocorre invasão de fluidos externos utilizados no 

processo de perfuração, cimentação e completação de poços. Para dissolver estes 

minerais, é comum a utilização de ácido clorídrico (HCl) e ácido fluorídrico (HF) em 



15 
 

concentrações específicas para cada tipo de estrutura rochosa. Em formações contendo 

arenito, a dissolução é comumente feita fazendo-se uso de uma mistura contendo HCl e 

HF em proporções adequadas, enquanto que em rochas carbonáticas a reação consiste 

somente na utilização de HCl. A quantidade de ácido necessária para reagir com um 

determinado volume de mineral é determinada pela estequiometria nos reagentes da 

reação química como. Por exemplo, na simples reação entre HCl e carbonato de cálcio 

(CaCO3), é preciso dois mols do ácido para dissolver um mol do carbonato. 

Para entender como o processo é realizado, é importante descrever alguns 

parâmetros que influenciam a acidificação como o poder de dissolução do ácido, a 

seleção do fluido de dissolução, o volume requerido e sua taxa correta de injeção 

juntamente com sua pressão. É válido, portanto, descrever estes fatores de modo a 

dimensionar a estimulação com solução ácida para que esta ocorra de modo eficaz. 

 

2.1. PODER DE DISSOLUÇÃO DO ÁCIDO 

 

Williams et al. (1979), para fins práticos, introduziram o conceito de poder de 

dissolução ácido de modo a expressar a estequiometria envolvida na reação do ácido 

com o mineral. Este parâmetro expressa a quantidade de mineral que pode ser 

consumido por uma determinada massa, ou volume, de solução ácida. Quando se leva 

em consideração a massa dos reagentes, em libras, o cálculo numérico do poder de 

dissolução ácido, chamado de gravimétrico (𝛽), pode ser feito conforme expresso pelo 

Equação 2, onde os termos 𝑣  e 𝑀𝑊  representam, respectivamente, os coeficientes 

estequiométricos e os pesos moleculares dos reagentes indicados pelos subscritos. 

 

𝛽 =  
𝑣𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑀𝑊𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑣á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑀𝑊á𝑐𝑖𝑑𝑜
                         (2) 

 

 De acordo com a Equação 2, uma reação entre CaCO3 e uma solução contendo 

100% de volume de HCl, como descrito anteriormente, resultaria em um poder de 

dissolução descrito abaixo, pela Equação 3. 
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𝛽100 =  
(1)(100,1)

(2)(36,5)
= 1,37 

𝑙𝑏𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑙𝑏𝑚 𝐻𝐶𝑙
                       (3) 

 

O subscrito 100 indica uma solução com 100% de ácido clorídrico (HCl) e, deste modo, 

o poder de dissolução de outra concentração de HCl é expressa por  𝛽100 multiplicado 

pela concentração do ácido em porcentagem de massa, como no exemplo de uma 

concentração de 15% de HCl mostrado pela Equação 4. 

𝛽15 =  0,15 × 𝛽100 = 0,21 
𝑙𝑏𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑙𝑏𝑚 𝐻𝐶𝑙
             (4) 

 

Para calcular o poder de dissolução usando-se outros ácidos e outros minerais, os 

coeficientes estequiométricos das reações podem ser considerados pelos valores 

indicados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Coeficientes estequiométricos de reações na acidificação (Fonte Thomas, 2009). 

HCl   

 Calcita   2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O 

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

Siderita   2HCl + FeCO3 → FeCl2 + CO2 + H2O 
   

HCl & HF   

Quartzo   4HF + SiO2 ↔ SiF4 + 2H2O 

  SiF4 + 2HF ↔ H2SiF6 

Albita   NaAlSi3O8 + 14HF + 2H+ ↔ Na+ + AlF2
+ + 3SiF4 + 8H2O 

Ortoclásio   KAlSi3O8 + 14HF + 2H+ ↔ K+ + AlF2
+ + 3SiF4 + 8H2O 

Caulinite   Al4Si4O10(OH)8 + 24HF + 4H+ ↔ 4AlF2+ + 4SiF4 + 18H2O 

Montmorilonita   Al4Si8O20(OH)4 + 40HF + 4H+ ↔ 4AlF2
+ + 8SiF4 + 24H2O 

 

Quando se leva em consideração o volume dos reagentes em, pé cúbico, para o 

cálculo deste parâmetro, o poder de dissolução ácida, nesse caso descrito por 𝑋  e 

relacionado com a fração gravimétrica (𝛽), é similarmente definido como o volume do 

mineral dissolvido por um certo volume de ácido. A Equação 5 mostra essa relação, onde 

o termo 𝜌 representa a densidade dos reagentes indicados pelos subscritos. 
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𝑋 =  𝛽
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 á𝑐𝑖𝑑𝑎

𝜌𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
                       (5) 

 

Para o mesmo caso exemplificado anteriormente, com uma solução de HCl a 15% 

(massa específica 1,07 e densidade 62,4 lbm/ft3) e carbonato de cálcio com densidade 

de 169 lbm/ft3, o poder de solução volumétrico é calculado pela Equação 6 a seguir. 

𝑋 = 0,21 (
𝑙𝑏𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑙𝑏𝑚 15% 𝐻𝐶𝑙
) (

(1,07)(62,4)
𝑙𝑏𝑚 15% 𝐻𝐶𝑙

𝑓𝑡3 15% 𝐻𝐶𝑙

169
𝑙𝑏𝑚 𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝑓𝑡3 𝐶𝑎𝐶𝑂3

) = 0,082
𝑓𝑡3 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑓𝑡3 15% 𝐻𝐶𝑙
             (6) 

 

De modo similar à tabela dos coeficientes estequiométricos, a Tabela 3 mostra os 

resultados da utilização de HCl com diferentes concentrações na reação com quartzo e 

apatita. Já a Tabela 3 mostra o uso de outros ácidos, também com diferentes 

concentrações, na reação com calcário e dolomita. 

 

Tabela 3 – Poder de dissolução do ácido clorídrico (Fonte: Schechter, 1992) 

Concentração do ácido (% em massa) 
Quartzo (SiO2) Albita (NaAlSi2O8) 

𝛽 𝑋 𝛽 𝑋 

2 
3 
4 
6 
8 

0.015 0.006 0.019 0.008 

0.023 0.010 0.028 0.011 

0.030 0.018 0.037 0.015 

0.045 0.019 0.056 0.023 

0.060 0.025 0.075 0.030 

 

Tabela 4 – Poder de dissolução de vários ácidos (Fonte: Schechter, 1992) 

Formação 
 

Ácido 
  𝑋 (%) 

   𝛽100 𝛽5 𝛽10 𝛽15 𝛽30 

Calcário (CaCO3)  Clorídrico (HCl)  1.37 0.026 0.053 0.082 0.175 

  Fórmico (HCOOH)  1.09 0.020 0.041 0.062 0.129 
  Acético (CH3COOH)  0.83 0.016 0.031 0.047 0.096 

Dolomita (CaMg(CO3)2)  Clorídrico (HCl)  1.27 0.023 0.046 0.071 0.152 

  Fórmico (HCOOH)  1.00 0.018 0.036 0.054 0.112 
  Acético (CH3COOH)  0.77 0.014 0.027 0.041 0.083 

Nota: 𝜌CaCO3  = 2,71 g/cm3; 𝜌CaMg(CO3)2            = 2,87 g/cm3 
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2.2. SELEÇÃO DO FLUIDO DE DISSOLUÇÃO 

 

 Os ácidos mais comuns utilizados no processo de acidificação matricial são o 

ácido clorídrico, usado primeiramente para dissolução de minerais carbonáticos, e 

misturas de HCl com ácido fluorídrico (HF), usadas para reagir com silicatos minerais 

como argilas e feldspatos. Outras soluções ácidas, particularmente alguns ácidos 

orgânicos fracos, são utilizados em ocasiões especiais como em poços em ambientes 

com altas temperaturas. É importante ressaltar que a acidificação matricial é um tipo de 

tratamento em que o fluido ácido reage com a formação adentrando, a partir da parede 

do poço, cerca de um pé em formações areníticas e chegar a uma distância de até dez 

pés em formações compostas por rochas carbonáticas. 

 McLeod (1994) lista tipos de ácidos, juntamente com suas concentrações, para 

serem utilizados no processo de dissolução de carbonatos. Esta lista de soluções é 

apresentada pela Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Tipos de ácido e concentrações recomendados para                                                                   

dissolução de carbonatos (Fonte: McLeod, 1994) 

Acidificação realizada diretamente 
no canhoneio  

 

Ácido acético a 5% 

Acidificação realizada remover 
danos causados pelo canhoneio  

 

Ácido fórmico a 9%                
Ácido ácetico a 10%                
HCl a 15% 

Acidificação realizada em danos 
profundos  

 

HCl a 15%                                   
HCl a 28%                                 
HCl emulsificado 

 

 

2.3. VOLUME DE SOLUÇÃO ÁCIDA 

 

 Resumidamente, o volume de ácido necessário para o tratamento ácido deve ser 

alto o suficiente para remover o dano ao redor do poço e baixo o bastante para não 

encarecer o custo da estimulação. A quantidade de solução depende diretamente do raio 

de dano, que nem sempre é conhecido, e, além disso, em arenitos, ela nunca será 
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distribuída igualmente em todas as partes danificadas da formação. A eficiência da 

acidificação depende fortemente da vazão de injeção, o que será apresentado a seguir, 

e, deste modo, para assegurar que um volume adequado de ácido entre em contato com 

a zona danificada, uma grande quantidade de ácido é necessário tratando-se de arenitos 

(ECONOMIDES, 2013). 

 De acordo com Economides (2013), o processo de acidificação em arenitos é 

geralmente dividido em duas etapas. A primeira é conhecida como preflush, ou 

tratamento prévio, e consiste na preparação da formação para o tratamento principal, que 

não é discutido neste trabalho por não ser parte de seu escopo. Durante essa etapa 

inicial, o volume de solução ácida é geralmente calculado com base no cálculo do volume 

do mineral a ser dissolvido e também com base no poder de dissolução do ácido. Deste 

modo, o volume mínimo de ácido requerido, 𝑉𝑎 , pode ser expresso pela Equação 7, onde 

𝑉𝑚 expressa o volume de mineral a ser dissolvido em ft3, 𝑉𝑝 é o volume poroso inicial 

também em ft3 e 𝑋 representa o poder de dissolução do ácido utilizado no tratamento. 

 

𝑉𝑎 =  
𝑉𝑚

𝑋
+ 𝑉𝑝 + 𝑉𝑚                                          (7) 

 

Para o cálculo do volume de mineral a ser dissolvido (𝑉𝑚), a Equação 8 é utilizada. 

 

𝑉𝑚 =  𝜋(𝑟𝑎
2 − 𝑟𝑤

2)(1 −  𝜙)𝐶𝑚                              (8) 

  

Nesta relação matemática, os parâmetros envolvidos são descritos a seguir: 

 

𝑟𝑎  – Raio desejado no tratamento ácido, ft; 

𝑟𝑤 – Raio do poço a ser estimulado, ft; 

𝜙 – Porosidade da formação, adimensional; e 

𝐶𝑚 – Conteúdo mineral, em fração de volume. 

 

Para o cálculo do volume de solução ácida requerida para o processo de 

acidificação matricial em carbonatos, é necessário entender como se dá o fluxo dessa 
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solução no interior da formação. O transporte e reação do fluido ácido com o meio poroso 

carbonático resulta na formação de canais de fluxos, os chamados wormholes, mostrado 

pela Figura 9. Estes canais são formados por causa da heterogeneidade natural do meio 

poroso e da dissolução rápida e quase completa dos carbonatos. Durante a estimulação 

ácida, o fluido reacional flui preferencialmente por regiões de alta permeabilidade e, 

inicialmente, o caminho do fluxo é criado pela rápida dissolução mineral na matriz 

rochosa, fazendo com que essas regiões recebam ainda um maior volume de fluido ácido. 

Um canal dominante rapidamente se forma e continua a propagar por outras regiões da 

formação onde a acidificação é realizada, levando à formação do wormhole. Uma vez 

formada, essa estrutura oferece resistência mínima ao fluxo do fluido injetado (HOEFNER 

E FOGLER, 1988). 

Figura 9 – Wormhole criado pela dissolução ácida em dolomita 

 

 

 (Fonte: Hoefner e Fogler, 1988). 
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 A acidificação de carbonatos é um processo de estimulação com previsão de 

resultados mais difícil que a acidificação de formações areníticas, já que os fenômenos 

químicos e físicos são mais complexos. A estrutura dos wormholes depende de alguns 

fatores incluindo a geometria de fluxo, cinética da reação e as taxas de transferência de 

massa que ocorrem durante o processo. Sendo assim, a acidificação conta com modelos 

matemáticos que são calibrados com resultados de experiências em laboratórios. 

Com base em análises laboratoriais realizadas em amostras rochosas, o volume 

de ácido requerido pode ser calculado por dois métodos, o Modelo de Propagação de 

Daccord (1989) e o Modelo Volumétrico com base na penetração desejada dos 

wormholes (ECONOMIDES, 1994).  

 Baseado no Modelo de Propagação proposto por Daccord, um modelo mais 

otimista, o volume de ácido, por unidade de espessura da formação, pode ser estimado 

por meio da Equação 9. 

 

                   𝑉ℎ =  
𝜋𝜙𝐷2/3𝑞ℎ

1/3
𝑟𝑤ℎ

     𝑑𝑓

𝑏𝑁𝐴𝑐
                                       (9) 

 

Nesta relação, os parâmetros envolvidos são: 

 

𝑉ℎ – Volume de ácido requerido por unidade de comprimento da formação, m3/m; 

𝜙   – Porosidade, adimensional; 

𝐷  – Coeficiente de difusão molecular, m2/s; 

𝑞ℎ  – Taxa de injeção por unidade de comprimento da formação, m3/s.m; 

𝑟𝑤ℎ – Raio desejado do wormhole, m; 

𝑑𝑓 – 1,6, adimensional; 

𝑏  – 105×10-5, nas unidades do Sistema Internacional (SI); e 

𝑁𝐴𝑐  – Número de capilaridade ácida, adimensional. 

 

Este último parâmetro, 𝑁𝐴𝑐, é definido de acordo com a Equação 10, onde 𝛾𝑎 e 𝛾𝑚 

são as gravidades específicas do ácido e do mineral, respectivamente. 
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   𝑁𝐴𝑐 =  
𝜙𝛽𝛾𝑎

(1−𝜙)𝛾𝑚
                                             (10) 

 

 Já o Modelo Volumétrico, um modelo mais realístico, foi elaborado de acordo com 

as pesquisas de Wang (1993). Em seus ensaios de laboratório, ele mediu o volume de 

ácido requerido para que o wormhole atravessasse diversas amostras rochosas, volume 

este chamado de breakthrough, ou simplesmente PVbt. Neste sentido, os valores 

adimensionais destes volumes poderiam ser aplicados no campo tendo como referência 

o comprimento do canal para que este atinja a área pretendida, sem efeitos do fator de 

película. 

 De acordo com este modelo, o volume de ácido requerido, por unidade de 

espessura da formação, pode ser estimado usando a Equação 11, onde 𝑟𝑤 é o valor do 

raio do poço onde a estimulação é realizada. 

 

𝑉ℎ =  𝜋𝜙(𝑟𝑤ℎ
2 − 𝑟𝑤

2)𝑃𝑉𝑏𝑡                                           (11) 

 

 

2.4. VAZÃO E PRESSÃO DE INJEÇÃO ÁCIDA 

 

 Para o cálculo da vazão de injeção da solução ácida, deve ser levado em 

consideração a dissolução mineral e também a profundidade da zona danificada a partir 

do raio do poço. Selecionar a vazão de injeção apropriada é um processo difícil, uma vez 

que o conhecimento da zona danificada pode não apresentar muita acurácia e, também, 

a reação de dissolução pode não conter quantidade de reagentes e produtos apropriados. 

A literatura mostra que a eficiência do processo de acidificação depende 

fortemente da vazão de injeção do ácido. McLeod (1984) recomenda baixas vazões de 

injeção com base nas observações de que o contato do ácido com a formação durante 

um período de duas a quatro horas já propicia bons resultados. Da Motta (1993) afirma 

que em danos mais rasos, a partir do raio do poço, a vazão de injeção acima de 100 gal/ft 

tem pouco efeito sobre o fator de película e que, com danos mais profundos, maior a 

vazão melhor o resultado do processo (ECONOMIDES, 2013). De acordo com o autor, 

sempre existe um limite máximo de vazão de injeção, sendo esse limite imposto pela 
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pressão de breakdown (fratura) da formação rochosa (pd), já que esta não deve ser 

fraturada durante o processo.  

 Levando em consideração estes aspectos e também considerando o padrão de 

fluxo associado, a vazão máxima de injeção, limitada pela pressão de fratura, é expressa 

pela Equação 12 a seguir. 

 

𝑞𝑖,𝑚𝑎𝑥 =
4,917×10−6𝑘ℎ(𝑝𝑏𝑑−�̅�−∆𝑝𝑠𝑓)

𝜇𝑎(𝑙𝑛
0,472𝑟𝑒

𝑟𝑤
+𝑠)

                                (12) 

 

 Nesta relação, os parâmetros envolvidos são os descritos: 

 

𝑞𝑖 – Vazão de injeção máxima de solução ácida, bbl/min; 

𝑘   – Permeabilidade da formação não danificada, md; 

ℎ  – Espessura da zona de produção a ser tratada, ft; 

𝑝𝑏𝑑  – Pressão de fratura da formação, psia; 

�̅� – Pressão do reservatório, psia; 

∆𝑝𝑠𝑓 – Pressão de margem de segurança, de 200 a 500 psi; 

𝜇𝑎  – Viscosidade da solução ácida, cp; 

𝑟𝑒  – Raio de drenagem do reservatório, ft; 

𝑟𝑤  – Raio do poço, ft; e 

𝑠 – Fator de película, ft. 

 

 Com relação à pressão de injeção, é necessário prever seu valor na superfície 

para a seleção apropriada da bomba a ser usada no processo. Sendo assim, esta 

pressão na superfície é relacionada com a pressão de fluxo no fundo do poço de 

acordo com a Equação 13. 

 

𝑝𝑠𝑖 =  𝑝𝑤𝑓 − ∆𝑝ℎ + ∆𝑝𝑓                                 (13) 
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 Nesta última relação, a pressão na superfície (𝑝𝑠𝑖 ) é calculada fazendo o 

balanço de pressões envolvendo a pressão de fluxo no fundo do poço (𝑝𝑤𝑓 ), a 

pressão hidrostática no seu interior (∆𝑝ℎ) e a perda de pressão causada pela fricção 

no deslocamento do fluido (∆𝑝𝑓). Os cálculos das pressões hidrostática e de fricção 

envolvidas no balanço acima são feitos de acordo com as Equações 14 e 15 a seguir. 

 

∆𝑝ℎ  = 𝑝1 − 𝑝2 =  0,433𝛾0 𝐿𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 1,15 × 10−5 ×
𝑓𝑀𝛾0 𝑄

2𝐿

𝑑5
       (14) 

 

∆𝑝𝑓  =  
518𝜌0,79𝑞1,79𝜇0,207

1000𝐷4,79
𝐿                                (15) 

 

Nestas equações os termos envolvidos são: 

 

𝑝1 – Pressão de entrada na tubulação, psi; 

𝑝2   – Pressão de saída na tubulação, psi; 

𝛾0  – Gravidade específica do óleo, adimensional; 

𝐿 – Comprimento da tubulação, ft; 

𝜃 – Ângulo de inclinação da tubulação com a horizontal, graus; 

𝑓𝑀  – Fator de fricção de Moody, adimensional; 

𝑄 – Vazão do óleo, bbl/d; 

𝑑 – Diâmetro interno do tubo, in; 

𝜌 – Densidade da solução ácida, g/cm3; 

𝑞 – Vazão de injeção da solução ácida, bbl/min; 

𝜇 – Viscosidade da solução ácida, cp; e 

𝐷 – Diâmetro do externo do tubo, in. 

 

 Uma vez aqui descritos os principais parâmetros que influenciam o processo de 

acidificação matricial, este trabalho prossegue com o estudo e análise deste tratamento 

ácido em formações carbonáticas no decorrer dos capítulos seguintes.  
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3.  ACIDIFICAÇÃO MATRICIAL EM CARBONATOS 

 

O propósito principal da estimulação é manter a capacidade do poço de produzir 

quantidades de petróleo economicamente viáveis. Um dos métodos para tal processo é 

a acidificação matricial, que, como descrito anteriormente, tem como intuito a tentativa 

de melhorar a comunicação do poço com o reservatório fazendo, para isso, uso de 

soluções ácidas. Ainda retomando, a acidificação é utilizada para remover danos 

próximos ao poço por dissolução de alguns minerais na formação para alcançar uma 

permeabilidade melhor, usando ácido clorídrico (HCl) em carbonatos. O ácido, em 

concentração apropriada, é injetado na formação com pressão de injeção inferior à 

pressão de fratura da rocha (ECONOMIDES, 2013), reagindo com alguns elementos da 

rocha dissolvendo-os, e, por conseguinte, criando canais, chamados de wormholes, os 

quais melhoram o fluxo de hidrocarboneto para o interior do poço. Além da concentração 

do ácido, a velocidade de fluxo de injeção vem a ser importante uma vez que existe uma 

velocidade de injeção ótima de ácido.  

De acordo com Fredd e Fogler (1999), a reação com ácido mineral é governada 

pelo transporte de ácido, pela própria reação ácido-mineral e pelo transporte de produtos 

para fora da superfície de reação, dando assim uma grande importância para o número 

de Damköhler. Este número adimensional, representado pela Equação 16, expressa a 

razão entre a taxa da reação ácida com o mineral e taxa de convecção dos produtos para 

fora da superfície reacional. Para este cálculo, as variáveis envolvidas são o diâmetro 

(𝑑𝑤) e o comprimento (𝐿𝑤) do wormhole, a constante da taxa de dissolução geral da 

reação química (𝐾) e a vazão de injeção de solução ácida no situ da reação. 

 

𝐷𝑎 =
𝜋𝑑𝑤𝐿𝑤𝐾

𝑞
                        (16) 

 

A Figura 10 mostra como o transporte de ácido, a reação ácido-mineral e o 

transporte de produtos para fora da superfície de reação são importantes no 

entendimento desse processo de estimulação, como apontados por Fredd e Fogler 

(1999). 
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Figura 10 – Sistema de reação no contato ácido e rocha 

 

 (Fonte: Economides, 2013). 

 

 

Economides (2013) define PVbt (pore volume to breakthough) como o volume 

mínimo de uma solução de ácido injetado necessário para penetrar e atravessar a 

formação, ou uma amostra no caso de experiências laboratoriais, a uma determinada 

profundidade criando canais condutores, os wormhole, ultrapassando a porção 

danificada. Etten (2015) discute experiências anteriores citando algumas obras 

importantes. As experiências em amostras de rochas mostram que, dependendo da 

rocha, tipo de ácido e taxa de injeção, diferentes configurações de wormholes são 

observadas (HOEFNER, 1989). Elas são:  

 

 Dissolução superficial: caracterizada pela dissolução completa da região 

em contato com o ácido desde o ponto de injeção;  

 

 Wormhole simples: caracterizado pelo o volume mínimo de fluido 

necessário para penetrar uma profundidade determinada na formação 

(condições ótimas); e  
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 Dissolução uniforme: caracterizada pela elevada taxa de injeção, alta 

dissolução de minerais e wormhole ramificado.  

Um wormhole ótimo é obtido quando uma taxa de injeção ótima é alcançada, ou 

seja, quando um volume mínimo de ácido é injetado na formação para criar a penetração 

na formação rochosa (WANG, 1993). Estudos sobre a eficiência dos wormholes mostram 

a relação entre a taxa de injeção ótima e os valores PVbt. Wang (1993), Fred e Flogler 

(1999) e Buijse e Glasbergen (2005) estudaram diferentes taxas de injeção em 

experiências com amostras de rochas, que utilizam diferentes tipos e concentração de 

ácido, temperatura, e também amostras de diferentes tamanhos para avaliar a suas 

influências na velocidade intersticial e, consequentemente, na taxa de injeção. A Figura 

11 mostra a relações entre a taxa de injeção de ácido e a disposição dos wormholes 

juntamente com os valores do número de Damköhler e os valores PVbt. 

Figura 11 – Wormholes à taxa de injeção crescente da direita para esquerda 

 

 (Fonte: Hoefner, 1989). 

 

Com base nas informações da literatura de experimentos de injeção em amostras 

de rocha, Buijse e Glasbergen (2005) apresentam um modelo que tenta descrever a 

propagação do wormhole correlacionando os valores PVBT com a velocidade intersticial. 

Este modelo foi melhorado por Talbot e Gdanski (2008), que tentaram desenvolver uma 
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curva gráfica para obter uma condição ideal para a formação de wormholes, também 

levando em consideração a heterogeneidade da rocha, representada por um parâmetro 

chamado fator de morfologia. São levados em consideração a velocidade intersticial, fator 

de morfologia e um fator de eficiência da abertura, chamado de função da abertura. Mais 

detalhes podem ser encontrados em suas publicações. 

O fluxo de fluido em amostras é influenciado principalmente pela permeabilidade 

e distribuição de poros e, a este respeito, os estudos de Bazin (2001) mostram que, com 

o aumento da permeabilidade da rocha, a velocidade ótima intersticial e o valor PVBT 

também aumenta. Este estudo concorda com todos os experimentos realizados por Frick, 

e Monstofizadeh (1994), mostrando que a permeabilidade tem influência semelhante à 

taxa de injeção.  

Especificamente sobre a heterogeneidade da rocha, alguns estudos incidem sobre 

isso. Ziauddin e Bize (2007) prepararam um conjunto de experimentos com calcários 

mostrando como a heterogeneidade em rochas carbonáticas, especialmente 

heterogeneidade em escala de poros, influencia o processo de acidificação matricial da 

rocha. Além disso, Zakaria et al. (2015) conduziram experimentos com marcação de 

rochas a fim de estudar o fluxo de ácidos nos carbonatos e correlacioná-lo de acordo com 

a estrutura porosa. Os autores utilizaram o parâmetro de fração de fluxo (f) - porção de 

estrutura de poros que contribui para o fluxo - para quantificar a heterogeneidade dos 

poros em rochas carbonáticas. Assim sendo, foi verificado com base nas classes de 

poros dos carbonatos, que o processo de acidificação pode apresentar diferentes 

respostas dependendo dessa característica. 
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4. MICROTOMOGRAFIA 

A Universidade Federal Fluminense possui em seu espaço a Plataforma 

Multiusuário de Microtomografia Computadorizada cuja instalações contém o                        

micro-CTScan fabricado pela ZEISS de modelo Xradia Versa XRM-510. Este é um 

equipamento de alta resolução que permite a análise de centenas de seções micro 

tomográficas, visualização tridimensional interna das amostras e análise em microescala 

de materiais variados incluindo amostras de alta densidade, como minerais e rochas 

permitindo ainda quantificações automatizadas de área e volume, utilizando técnicas não 

destrutivas. 

 A técnica consiste do uso de raios X para delinear a estrutura interna de qualquer 

amostra bem como sua constituição. Através de feixes uniformes de raios X produzidos 

por um gerador, estes são acelerados em direção ao objeto. Uma parte da energia é 

absorvida pelo corpo de prova enquanto o restante atravessa o objeto. O detector 

localizado atrás do objeto registra o padrão de radiação que não foi absorvido gerando 

um padrão de imagem. A alteração na força dos raios x se deve as diferenças na 

densidade do objeto, dando assim margem para a caracterização da estrutura interna. A 

tomografia é o seccionamento repetitivo de um objeto com radiografia, capturando tal 

objeto sob um grande número de ângulos diferentes e utilizando um algoritmo 

matemático para reconstruí-lo em 3D (CILAMCE 2016). A fonte de raios X e o detector 

ficam estáveis, enquanto o objeto gira com o auxílio de uma base giratória. Com os 

radiogramas adquiridos as imagens seccionais da amostra podem ser calculadas 

utilizando a reconstrução tomográfica, produzindo uma pilha de imagens em escala de 

cinza brutas 2-D (fatias) da amostra, formando o objeto digital tridimensional. Na 

microtomografia computadorizada as dimensões dos pixels volumétricos (voxels) 

reconstruídos estão em escala micrométrica. 
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Figura 12 – Esquema ilustrativo do fluxo de trabalho da aquisição tomográfica 

a) Configuração do scanner de micro-CT para aquisição de imagem 

b) Conjunto de projeções radiográficas individuais 

c) Fatias ou pilhas de imagens, o volume reconstruído 

 

  

 (Experiências na Engenharia da UFF com Micro-CT de Raios X, 2016) 

 

As principais etapas para o procedimento de microtomografia são: preparação da 

amostra, escolha da resolução e ajustes dos parâmetros do sistema. 

 

4.1   PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 Durante a digitalização é necessário garantir a estabilização da amostra para 

simplificar o seu processo de montagem. A base da mesma é colada com resina em um 

suporte cilíndrico de aço. As amostras são montadas de forma que os feixes de raios-X 

sejam perpendiculares ao eixo do suporte cilíndrico. Buscando evitar o movimento 

involuntário da amostra, durante a digitalização é realizado uma réplica da varredura com 

um curto período de tempo buscando o aquecimento do sistema e estabilização da 
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temperatura e umidade, se mesmo assim houver movimentação indesejável na amostra, 

é possível corrigir os resultados utilizando o sistema. 

 Existem diversas opções de suportes disponíveis para a fixação das amostras, sua 

escolha depende da geometria e intuito da varredura específica a ser realizada. Os 

autores do artigo Experiências na Engenharia da UFF com micro-CT de Raios X de 2016, 

afirmam que apesar de ser um teste não destrutivo, por suas experiências a etapa de 

preparação da amostra geralmente demanda mais tempo do que o previsto, 

principalmente quando se prepara a amostra pela primeira vez, além de ter ciência que 

pelo sistema ser dimensionado em microescala, não é possível digitalizar em uma única 

vez amostras com dimensões acima de 6 cm de diâmetro. 

 

4.2    RESOLUÇÃO DAS IMAGENS 

 A resolução da imagem é determinada pela distância entre a fonte, a amostra e o 

detector. A parte iluminada pela fonte e projetada no detector é chamada de Field of View 

(FOV) ou campo de visão, movimentar o detector para próximo da amostra ou afastar a 

fonte da mesma, aumenta o FOV, reduzindo a resolução da imagem, da mesma forma 

que a realização do inverso resulta no aumento da resolução. A Figura 13 ilustra os 

resultados afirmados. O aparelho ainda possui lentes de ampliação que podem ser 

colocadas na frente do detector para aumentar a resolução. 

 Existem quatro opções de lentes de aumento no sistema atual na Universidade 

Federal Fluminense (0,4X, 4X, 20X e 40X) o que possibilita uma resolução de até 0,5 µm 

para o tamanho do voxel. De acordo com os autores do Experiências na Engenharia da 

UFF com micro-CT de raios X, o quarto parâmetro que contribui diretamente para a 

resolução da imagem é a razão BIN (ou binning), que consistem em combinar um 

conjunto de pixels em apenas um único pixel, tratando-se de um processo computacional 

ao invés de um efeito ótico. Quando a razão BIN é definida como 2 a câmera de luz visível 

calcula a média de 4 pixels (uma matriz dois por dois) e a atribui em um único pixel, 

reduzindo o a resolução (número de pixels) por um fator de 4. 
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Figura 13 – Relação das distâncias fonte-amostra e detector-amostra com a resolução da imagem. 

 

 (Experiências na Engenharia da UFF com Micro-CT de raios X, 2016) 

 

R – Dimensão do Pixel 

S – Distância fonte-amostra 

D – Distância fonte-detector 

F – Fator que leva em conta especificações do detector, lente selecionada e a razão BIN 

selecionada. 
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4.3    PARÂMETROS DE DIGITALIZAÇÃO 

 Uma vez escolhida a resolução através dos parâmetros de binning, lente, 

localização da amostra, fonte e detector é necessário a determinação da escolha da 

energia ideal, através da definição da tensão e a potência do sistema visando, assim, 

uma taxa de transmissão ideal. É necessário a análise da possível instalação de um filtro 

tratando-se de uma medida de atenuação/transmissão baseada na capacidade dos 

feixes em atravessar o objeto, também são instalados para corrigir o endurecimento do 

dos feixes e artefatos em formas de anéis, que se tratam das diferenças entre a 

modelagem matemática e o processo de imagem física real. É necessário atentar-se à 

tensão e potência utilizada na varredura, porque mesmo que a resolução dependa da 

distância entre fonte, amostra e detector a energia do feixe decai com o quadrado da 

distância, por isso procura-se a maior aproximação da fonte ao objeto.  

Os autores do artigo Experiência na Engenharia da UFF com micro-CT de Raios-X de 

2016, recomendam, para digitalizações otimizadas, que durante a extração e preparação 

das amostras, que sua forma geométrica seja o mais próximo possível de um cilindro, 

por causa do processo de digitalização onde a amostra gira em torno de seu eixo, as 

distâncias da superfície da amostra para a fonte e detector poderão mudar para cada 

ângulo de giro. A geometria não cilíndrica pode dar resultados em dois problemas: o 

enquadramento da amostra no FOV (excesso de espaço com ar ou perda de informação 

para alguns ângulos de giro) e a necessidade de utilização de diferentes parâmetros de 

digitalização, como o tempo de exposição para ângulos distintos. 

 

4.4   RECONSTRUÇÃO  

 Uma vez que as projeções são obtidas o conjunto de os dados das tomografias é 

reconstruído para a produção do objeto digital 3D. O fator de correção do centro de 

reconstrução (Center Shift Constant, CSC) e o fator de correção do endurecimento do 

feixe (Beam Hardening Constant, BHC) são dois parâmetros definidos pelo usuário para 

a reconstrução de uma imagem de qualidade. O CSC é escolhido a partir da comparação 

visual entre várias reconstruções da mesma fatia horizontal, cada uma obtida com um 

valor de correção diferente, escolhendo assim o que resulta em uma imagem mais nítida. 

O BHC é escolhido considerando o valor da escala de cinzas associados às diferentes 
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fases do material, da mesma forma as reconstruções são comparadas da mesma fatia 

horizontal cada uma com um valor de correção diferente. 

 

Figura 14 – Definição dos parâmetros de reconstrução para um instrumento endodôntico (a) CSC e 

(b) BHC.  

 

 

A Figura 14(a) apresenta cinco imagens com diferentes CSC e é possível notar que a 

do centro é a mais nítida, por isso o parâmetro escolhido para este caso seria um CSC 

de 21.5. Em relação ao BHC é analisado a escala de cinza dos pixels ao longo de uma 

linha que cruza cada uma das reconstruções, portanto é escolhido o gráfico mais plano 

de todos, para este caso um BHC de 0.20. 

A identificação do CSC tende a ser uma atividade direta e simples, porém o parâmetro 

BHC pode ser um desafio se a amostra analisada apresenta muita heterogeneidade, 

dependendo então do conhecimento técnico do analista a respeito do material estudado 

para determinar o melhor valor. 
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4.5      ACIDIFICAÇÃO E A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 A técnica de microscopia de alta resolução vem se tornando uma ferramenta cada 

vez mais aplicada na caracterização de estruturas tridimensionais em uma gama ampla 

de materiais. Assim como as curvas de volume poroso de acidificação (PVBT) tem sido 

estudada em diferentes condições, o intuito e sugestão deste trabalho visa a conexão 

entre os modelos matemáticos e empíricos desenvolvidos por autores de curvas PVBT 

aliada à tecnologia da modelagem computadorizada em 4D o que permite futuros estudos 

serem desenvolvidos a partir da determinação da heterogeneidade das rochas e a melhor 

forma de empregar o efeito da técnica de acidificação. Considerando que cada 

reservatório apresenta um tempo de formação e composição mineralógica, a técnica de 

modelagem fornece os dados da composição, geometria de grãos, porosidade e 

conexões possibilitando assim o desenvolvimento de um projeto eficaz de acidificação. 

O microtomógrafo ZEISS Xradia Versa XRM-510 apresenta algumas limitações sobre 

o tamanho da amostra a ser estudada, como um tamanho de amostra de até 100mm, um 

campo de visão de 1 a 90mm, resolução espacial de 50 a 0,9 µm, porém as vantagens 

da técnica englobam análise não destrutiva de investigação de estruturas tridimensionais, 

flexibilidade de escala para uma mesma amostra, aquisição de imagens e reconstrução 

de volume em um curto espaço de tempo o que possibilita a utilização de softwares para 

visualização de fraturas, trincas e fissuras, observação tridimensional de texturas, 

determinação de porosidade, conectividade e distribuição de tamanho e formas de poros, 

distribuição de tamanho e forma de partículas e grãos, quantificação volumétrica de fases 

em sólidos e materiais particulados. 

É possível observas nas figuras 15, 16, 17 e 18 uma parcela da tecnologia por trás da 

microtomografia computadorizada, capaz de modelar os poros, caracterizar rochas 

reservatórios e ainda permitir a segmentação de amostras de acordo com o filtro utilizado 

e objetivo de estudo. 
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Figura 15 – Exemplo de modelagem de poros. 

 

(Laboratório de Caracterização Tecnológia – LCT, USP) 

 

Figura 16 – Indiana Limestone. 

 

(Caracterização de rochas reservatório por microtomografia de raios X, 2015) 
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Figura 17 – Segmentações de amostras. 

 

 (Plataforma Multiusuário de microtomografia computadorizada, UFF) 

 

    Figura 18 – Segmentações de amostras 

 

. (Plataforma Multiusuário de microtomografia computadorizada, UFF) 

 

A perfeita compreensão dos fenômenos físicos e químicos em escala micrométrica é 

capaz de possibilitar o entendimento e estudos para que os procedimentos ocorram em 

campo, otimizando assim os fenômenos de estimulação de reservatórios 
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5. ESTUDO DE CASO 

5.1. REVISÃO  

Acidificação é uma técnica de estimulação que inclui uma certa compreensão das 

características da rocha ao redor do poço. Estudar a influência de alguns parâmetros tais 

como a temperatura, a solução de ácido e heterogeneidade rocha no fluxo de fluido 

reagente é importante para entender a eficácia da acidificação durante o tratamento. 

Estes parâmetros podem ajudar a compreender como o wormhole se propaga na 

formação para contornar os danos, ajudando a aumentar a produção de hidrocarbonetos. 

A acidificação é utilizada para remover danos próximos poço por dissolução de 

alguns minerais na formação para alcançar uma permeabilidade melhor, usando ácido 

clorídrico (HCl) em carbonatos. O ácido, em concentração apropriada, é injetado na 

formação com pressão de injeção inferior à pressão de fratura da rocha (ECONOMIDES 

et al. 2013), reagindo com alguns elementos da rocha dissolvendo-os, e, por conseguinte, 

criando canais (wormholes), os quais melhoram o fluxo de hidrocarboneto para o interior 

do poço. Além da concentração do ácido, a velocidade de fluxo de injeção é importante 

uma vez que existe uma velocidade de injeção ótima de ácido. De acordo com Fredd e 

Fogler (1999), a reação com ácido mineral é governada pelo transporte de ácido, pela 

própria reação ácido-mineral e pelo transporte de produtos para fora da superfície de 

reação, dando assim uma grande importância para o número de Damköhler. 

 

5.2. CURVA PVBT 

PVBT de acordo com Economides (2013) é o volume mínimo de uma solução de 

ácido injetado necessário para penetrar a formação, ou uma amostra no caso de 

experiências laboratoriais, a uma determinada profundidade criando wormholes. Etten et 

al. (2015) discutem experiências anteriores citando algumas obras importantes. As 

experiências em amostras de rochas mostram que, dependendo da rocha, tipo de ácido 

e taxa de injeção, diferentes configurações de wormholes são observadas (Hoefner e 

Fogler, 1989 e Fredd e Fogler, 1998).  

Estudos sobre a eficiência dos wormholes mostram a relação entre a taxa de 

injeção ótima e os valores PVBT. (Buijse e Glasbergen, 2005), Wang et al. (1993) e Fredd 

e Fogler (1998) e (2001) estudaram diferentes taxas de injeção em experiências com 
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amostras de rochas, que utilizam diferentes tipos e concentração de ácido, temperatura, 

e também amostras de diferentes tamanhos para avaliar a suas influências na velocidade 

intersticial e, consequentemente, na taxa de injeção. A Figura 12 mostra algumas 

correlações entre a taxa de injeção e os volumes porosos. 

 

Figura 19 – Relação entre o volume poroso e a taxa de injeção de ácido  

 

 (Buijse and Glasbergen, 2005). 

 

Com base nas informações da literatura de experimentos de injeção em amostras 

de rocha, Buijse e Glasbergen (2005) apresentam um modelo que tenta descrever a 

propagação do wormhole correlacionando os valores PVBT com a velocidade intersticial. 

A Equação 17 descreve esse modelo melhorado por Talbot e Gdanski (2008), que 

tentaram uma desenvolver uma curva gráfica para obter uma condição ideal para a 

formação de wormholes, também levando em consideração a heterogeneidade da rocha, 

representada por um parâmetro chamado fator de morfologia. Nessa equação, Vi é a 

velocidade intersticial, Φ é o fator de morfologia, Weff é o fator de eficiência da abertura 
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e B (Vi) é chamada função de B da abertura. Mais detalhes podem ser encontrados em 

suas publicações. 

                                         𝑃𝑉𝑏𝑡 =  
(𝑉𝑖  .  Φ)1 3⁄

𝑊𝑒𝑓𝑓 .  Φ .  𝐵(𝑉𝑖)
                                                      (17) 

 

O fluxo de fluido em amostras é influenciado principalmente pela permeabilidade 

e distribuição de poros e, a este respeito, os estudos de Bazin (2001) mostram que, com 

o aumento da permeabilidade da rocha, a velocidade ótima intersticial e o valor PVBT 

também aumenta. Este estudo concorda com todos os experimentos realizados por Frick 

et al. (1994) e Monstofizadeh e Economides (1994), mostrando que a permeabilidade tem 

influência semelhante à taxa de injeção.  

Sobre a heterogeneidade da rocha, especificamente, alguns estudos incidem 

sobre isso. Ziauddin e Bize (2007) prepararam um conjunto de experimentos com 

calcários mostrando como a heterogeneidade em rochas carbonáticas, especialmente 

heterogeneidade em escala de poros, influencia o processo de acidificação da rocha 

matriz. Além disso, Zakaria et al. (2015) conduziram experimentos com marcação de 

rochas a fim de estudar o fluxo de ácidos nos carbonatos e correlacioná-lo de acordo com 

a estrutura porosa. Os autores utilizaram o parâmetro de fração de fluxo (f) - porção de 

estrutura de poros que contribui para o fluxo - para quantificar a heterogeneidade dos 

poros em rochas carbonáticas. Verificou-se que, com base nas classes de poros dos 

carbonatos, o processo de acidificação pode apresentar diferentes respostas. 

 

5.3. ANÁLISE DA HETEROGENEIDADE DAS ROCHAS 

Heterogeneidade microscópica é uma característica estreitamente relacionada 

com o tamanho dos poros, suas formas e também com a localização de poros que 

permitem fluxo em diferentes permeabilidades (Rosman et al. 1976). A fim de 

compreender a influência da heterogeneidade rochosa em carbonatos, Rosman et al., 

em uma experiência antiga, começaram a investigar o fluxo de fluidos em amostras. 

Usando calcário Texas e Canadá, o experimento consistiu na injeção de nitrogênio em 

uma amostra saturada de Hélio. A Tabela 6 mostra os resultados da experiência não só 

para os calcários, mas também para arenitos. 
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Tabela 6 –  Propriedades materiais e reultados experimentais (Rosman et al. 1976). 

 

 

 

 

Ao analisar o experimento, a influência da heterogeneidade da rocha pode ser 

notada verificando a quantidade de hélio recuperado, em porcentagem, quando injetado 

um volume de nitrogênio. Alta quantidade de hélio recuperado indica um certo grau de 

heterogeneidade, uma vez que mais hélio foi deslocado da amostra, apontando que 

apenas uma parte dela do estava disponível para o escoamento de fluido, devido à 

diferença na distribuição dos poros.  

Outros estudos foram propostos por Ziauddin et al. (2007), que investigaram o 

efeito da estrutura dos poros do carbonato nos padrões de dissolução obtidos durante a 

injeção de ácido. Eles, primeiro, categorizaram os tipos rocha reservatório (RRT) de 

acordo com a distribuição espacial dos poros baseada na análise por microscópio, 

ressonância magnética e porosidade visível a partir das fotografias. As amostras de 

carbonato foram selecionadas e classificadas de acordo com as seguintes 

características: 

• RRT 1: calcários granulares consolidados em que a porosidade dominante é 

intergranular e os poros são bem conectados (Indiana Limestone I e II e Winterset 

Limestone). 

• RRT 2: calcário microgranular com porosidade intergranular e intragranular 

(Austin Chalk). 
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• RRT 3: calcários mal selecionados com uma textura predominantemente 

grosseira, mas com porosidade elevada em algumas regiões (Jaune Monton Limestone). 

• RRT 4: grandes pedras calcárias com uma matriz cristalina compacta 

(Savonnières I e II). 

• RRT 5: calcários com porosidade intercristalina (Khuff Mudstone I). 

• RRT 6: dolomitos com porosidade intercristalina (Khuff Mudstone II). 

 

Com base numa série de experiências laboratoriais, as estruturas porosas das 

amostras foram caracterizadas. A Tabela 7 apresenta as porosidades, permeabilidades, 

densidade dos grãos e outros resultados de testes feitos com ressonância magnética, 

injeção de mercúrio em alta pressão (HPMI), microscopia eletrônica de varredura (SEM). 

 

Tabela 7 – Propriedades petrofísicas por Ziauddin et al. (2007). 

 

Experimentos de acidificação a 150⁰F foram realizados com HCl a 15% e taxas de 

0,5, 1, 2,5, e 6,75 cm3/min foram obtidas. A Figura 13 mostra a curva de PVBT traçada 

como função da velocidade intersticial. 

Analisando os dados, para carbonatos granulares tais como Austin Chalk e Indiana 

Limestone (RRT 1 e RRT2) é necessária uma maior quantidade de ácido para preencher 

o volume poroso da rocha, se comparado com o calcário da classificação RRT 4. Em 

calcários desse tipo, os poros são bem conectados. Consequentemente, acredita-se que 

o fluido flui através de uma menor fração do volume de poros nas amostras de calcário 
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do tipo 4 do que em calcários de grãos bem conectados. A curva PVBT é, portanto, mais 

baixa em amostras da classificação RRT 4. 

Figura 20 – PVBT em função da velocidade intersticial 

 

 (Ziauddin et al. 2007). 

 

Zakaria et al. (2015) elaborou uma configuração de experimentos de laboratório 

envolvendo acidificação usando ácido clorídrico (HCl) a fim de tentar caracterizar e 

quantificar a heterogeneidade de rochas carbonáticas. Nesta tentativa, Indiana 

Limestone, Edwards Yellow, Austin Chalk, Winterset Limestone, Pink Desert e Edwards 

White foram analisados. Em primeiro lugar, um experimento traçador foi realizado com 

fluido com 8% em peso de cloreto de potássio (KCl) como fluido marcador para 

determinar como o meio poroso estava conectado. A Figura 14 mostra o resultado do 

teste traçador. 

Os autores definiram um fator chamado fração de fluxo (f) para medir a 

conectividade dos poros, uma vez que isso leva em consideração o tamanho dos poros, 

forma e configuração em diferentes tipos de rocha. A fração de fluxo foi definida como o 

volume de poro acumulado injetado para se obter uma concentração de fluido marcador 

normalizada de 0,5 (C/C0 = 0,5). Estes experimentos foram elaborados de acordo com 
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os experimentos e explicação de Skauge et al. (2006). De acordo com a Figura 15, as 

curvas de PVBT, utilizando HCl a 15% em 150°F, foram representadas graficamente para 

cada tipo de carbonato estudado. 

 

Figura 21 –  Perfil de concentração do fluido marcado para diferentes tipos de carbonatos  

 

 (Zakaria et al. 2015). 

      Figura 22 – Curvas PVBT e taxa de injeção para diferentes tipos de carbonatos 

 

 (Zakaria et al. 2015). 
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Com base nos cálculos das frações de fluxo, pode-se notar que o wormhole se 

propaga mais rapidamente em rochas que apresentam altas magnitudes de 

heterogeneidade em escala poros. A explicação para este comportamento está no fluxo 

de fluido. Quando o ácido flui no interior da amostra, ele entra em contato com uma 

grande porção interna da rocha (porosidade intergranular) o que conduz ao maior 

consumo de ácido, e, então, gera uma curva PBVT mais alta. Quando o fluido entra em 

contato com uma porção menor da rocha (porosidade pouco conectada), uma fração 

menor contribui para o fluxo, e, deste modo, existe um caminho preferencial para o 

escoamento de fluido devido à heterogeneidade. 

Baseado no mesmo processo de laboratório, os pesquisadores também 

propuseram um método para calcular a fração de fluxo usando análises de perfilagem. 

De acordo com eles, a fração de fluxo é uma maneira de determinar a heterogeneidade 

dos poros, e essa caracterização de heterogeneidade para casos de campo pode ser 

computada usando outro modo de perfilagem, como a ressonância magnética (NMR). 

Com base em perfis de NMR tiradas dos experimentos, usando o tempo de relaxamento, 

T2, os escritores plotaram a correlação entre NMR T2 e fração de fluir para os tipos de 

rochas estudadas. A Figura 16 apresenta a correlação, e é importante notar que as 

frações de fluxo plotadas são as obtidas a partir da experiência marcadora utilizando KCl 

sem nenhum polímero, adequado com acidificação utilizando HCl a 15% em 150°F. 

                Figura 23 – Correlação entre NMR T2 e fração de fluxo para as rochas estudadas 

 

 (Zakaria et al. 2015). 
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O perfil de ressonância magnética é útil para obter algumas propriedades da rocha 

como porosidade, permeabilidade e saturação de água (Asquith e Krygowski, 2004). 

Além disso, as medições de NMR podem ajudar a descrever a distribuição dos poros das 

rochas e, consequentemente, ajudar a quantificar a heterogeneidade rocha em escala 

porosa. Neste sentido, é preciso entender como determinar a heterogeneidade usando 

também tempo de relaxamento T2 da perfilagem com NMR. Todos os dados PVBT 

provenientes das obras analisadas são reunidos posteriormente com o objetivo de 

mostrar como diferentes parâmetros podem influenciar o resultado final da operação de 

acidificação. 

 

5.4. DADOS OBTIDOS 

O intuito do trabalho foi correlacionar duas obras publicadas, o primeiro sendo os 

experimentos propostos por Zakaria et al. (2015), que contém as descrições sobre fração 

de fluxo, e o segundo as experiências propostas por Ziauddin et al.(2007), que descrevem 

os diferentes tipos de rocha reservatório (RRT). A este respeito, uma vez que o primeiro 

estudo afirma que é possível calcular a fração de fluxo usando perfilagem com 

ressonância magnética, dados da segunda obra foram analisados para serem 

correlacionados de acordo com a equação da Figura 16. Foi assumido que, como a fração 

de fluxo pode ser calculada a partir de testes de NMR, esse valor também poderia ser 

calculado com base nos dados obtidos a partir de Ziauddin et al. já que ambas as 

experiências foram realizadas nas mesmas condições, que era uma solução ácida de 

HCl a 15% em peso a 150°F. Além disso, foi levado em consideração três amostras que 

foram usadas em ambos os experimentos (Indiana Limestone, Austin Chalk e Winterset 

Limestone), mantendo, assim o padrão da análise. 

Dados foram coletados de acordo com a Tabela 8. Os experimentos foram 

realizados em amostras diferentes, porém incluíram os mesmos tipos de amostras de 

rochas citados anteriormente, que Zakaria et al. utilizaram para o teste de traçador com 

8% em peso de KCl e ácido 15% em peso de HCl. Deste modo, a correlação proposta na 

figura 20, foi utilizada para as amostras de modo a obter o tempo de relaxamento T2 e 

compará-los com o trabalho de Ziauddin et al.. Com base nos valores de frações fluxo de 

Zacharia et al. a Tabela 9 apresenta os tempos obtidos para as amostras de acordo com 
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a correlação. Verificando os valores dos tempos de relaxamento (T2), obtidos a partir da 

correlação (Tabela 9) pode-se notar que estes valores não estão relacionados com os 

valores apresentados na Tabela 8. Os tempos de relaxamento usados para obter a fração 

de fluxo da rocha não são os valores de corte de T2 nem os registros médios de valores 

de T2 a partir de testes NMR. 

Tabela 8 – Valores do teste de ressonância magnética (Ziauddin et al. 2007).

 

 

Tabela 9 – T2 calculado a partir da correlação entre NMR e fração de fluxo. 

 

  

Notando que os valores de T2  não foram relacionados e comparáveis, um estudo 

dessa distribuição foi levado consideração. Sendo assim, uma análise dos experimentos 

de Zakaria foi feita de modo a conhecer exatamente os valores de T2 que foram 

considerados para calcular a fração de fluxo. Cada resultado do tempo apresentado foi 
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obtido usando Get Data Digitizer, um programa para se obter os pontos de um gráfico 

qualquer. Os valores de tempo apontados pelo NMR foram pegos da análise feita para 

encontrar os valores da fração de fluxo. Além disso, a valores de T2 experimental 

correspondente ao valor da fração de fluxo foi identificado, marcado e interpretado. As 

Figuras 17, 18 e 19 mostram a forma como foi o processo, lembrando que a fração de 

fluxo para Indiana Limestone, Austin Chalk e Winterset são, respectivamente, 1, 0,82 e 

0,58. 

Figura 24 – Análise dos tempos de relaxamento (Indiana Limestone), 

 

(Zakaria et al. 2015) 
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Figura 25 – Análise dos tempos de relaxamento (Austin Chalk) 

 

(Zakaria et al. 2015) 

Figura 26 – Análise dos tempos de relaxamento (Winterset) 

 

(Zakaria et al 2015) 
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Os valores foram identificados de acordo com a análise a fim de saber exatamente 

quais valores de T2 devem ser tomados para obter o valor da fração de fluxo de acordo 

com o modelo proposto. No entanto, qualquer conclusão concisa não pode ser afirmada 

sobre opção de T2, uma vez que é necessário um conhecimento melhor e preciso sobre 

experiências NMR para entender melhor como escolher o tempo de relaxamento correto 

e, em seguida, calcular o parâmetro de heterogeneidade. 
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6. CONCLUSÃO 

Diferenças nas experiências e parâmetros levam a resultados distintos. Dados 

obtidos de trabalhos publicados anteriormente foram reunidos em uma tabela com o 

objetivo de mostrar como os diferentes parâmetros podem influenciar o resultado final 

das operações de acidificação. A seguinte Tabela 10 mostra alguns trabalhos publicados 

citados neste trabalho, incluindo todas as diferentes condições em que os experimentos 

foram realizados. As divisões levaram em conta especialmente a classificação dos 

diversos tipos de reservatório de rocha propostas pelo Ziauddin et al. (2007). As fontes 

estão citadas na bibliografia. 

 

 

                       Tabela 10. Estudos de acidificação de rochas 

Publicação Solução ácida 
Temperatura 

(°F) 
Dimensão da amostra 

DxL (pol.) 
Ano 

SPE 174084 15 wt% HCl(1) 150 1.5x6 2015 

SPE 174314 15 wt% HCl 70 1.5x8 2015 

IECR 54 
41904202 

Ácido emulsificado 150 1.5x6 2015 

SPE 142564 
VES(2) – ácido base 

77 1.5x20 2014 
15 wt% HCl 

SPE 163288-
PA 

15 wt% HCl emulsificado 230 1.5x6 2014 

IPTC 17285 15 wt% HCl 150 1.5x24 2014 

SPE 164380 

0.6M APCA(3) pH 2 125 1x4 

2013 
0.25M APCA pH 2 350 

1.5x6 

2x10 

SPE 134265 

15 wt% HCl 150 1x6 

2012 

28 wt% HCl 150 1x6 

15 wt% HCl 200 1x6 

28 wt% HCl 200 1x6 

28 wt% HCl 150 4x20 

SPE 144159 

15 wt% HCl + 0.1% de 
redutor de fricção 

130 Não especificado 2011 

15 wt% HCl 

7.5 wt% HCl 

Ácido emulsificado 

13.5 wt% HCl + 11 wt% 
HAc(4) 

SPE 132286 
20 wt% GLDA(5) pH 3 180 1.5x6 

2010 
20 wt% GLDA pH 1.7 250 1.5x10 

SPE 115143 15 wt% HCl (4.4 N) 77 4x20 2008 

SPE 104627 15 wt% HCl 150 1.5x6 2007 

SPE 66566 

0.7 wt% HCl 
68 

2x2 
 

2001 
7 wt% HCl 

3.5 wt% HCl 
122 2x8 

15 wt% HCl 
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17.5 wt% HCl 
176 2x16 

15 wt% HCl emulsificado 

SPE 56995 

0.25M CDTA(6) pH 4.4 
70 

1.5x4 1999 

0.25M DTPA(7) pH 3.3 

0.25M DTPA pH 12.5 
122 

0.5M EDTA(8) pH 4 

0.25M EDTA pH 8-13 

176 0.5M HAc pH 2.5 

0.5M HCl 

SPE 26578 

0.5 wt% HCl (0.147 N) 70 1x5 

1993 3.4 wt% HCl (1 N) 122 
1x6 

15 wt% HCl (4.4 N) 167 
(1) ácido hidroclórico; (2) surfacctante viscoelático; (3) ácido aminopolicarboxílico; (4) ácido acético; 

(5)ácido diacético glutâmico; (6)ácido 1,2-diaminoetetraaceticociclohexano; (7) ácido 

dietilenotriaminopentaacetico; (8) ácido etilenodiaminotetraacetico. 
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