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ESTUDO DA RESISTÊNCIA DA ROCHA À INDENTAÇÃO PARA O EMPREGO 

DO FRATURAMENTO ÁCIDO EM RESERVATÓRIOS CARBONÁTICOS  

 

 

1. RESUMO 

 

Os reservatórios carbonáticos apresentam papel bastante relevante para as 

indústrias de produção de petróleo e gás devido aos elevados volumes de 

hidrocarboneto que contém. Eles estão ganhando crescentes destaques 

considerando a necessidade de desenvolvimento da produção de reservatórios mais 

profundos, como é o caso do pré-sal brasileiro. Entretanto possuem baixa 

permeabilidade e porosidade sendo necessário estimulá-los para maximizar a 

eficiência da produção. Para isto são realizadas operações de estimulação de poços 

cuja eficiência depende principalmente da geração de condutividade na região do 

reservatório próxima ao poço. Diante do cenário exposto este trabalho tem como 

objetivo avaliar por simulação hidro-mecânica a eficiência do fraturamento hidráulico 

em três tipos principais de reservatórios: arenitos inconsolidados, carbonatos 

albianos e carbonatos microbiais. A partir dos casos estudados utiliza-se a 

metodologia envolvendo a capacidade da fratura resistir ao colapso para subsidiar a 

escolha da utilização do fraturamento ácido. Os resultados da simulação indicam a 

ineficiência do fraturamento hidráulico para os reservatórios carbonáticos avaliados 

e a metodologia utilizada aponta a favorabilidade da técnica de fraturamento ácido 

para todos os carbonatos estudados.  

Palavras-chaves: Fraturamento, Reservatórios Carbonáticos, Operações de 

Estimulação. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As operações de estimulação são amplamente difundidas na indústria petrolífera 

para aumentar o potencial produtivo de poços e formações portadoras de 

hidrocarbonetos.  
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Devido às diferentes características de cada formação nem todos os poços 

são candidatos naturais a serem estimulados. Já quanto às formações pode-se dizer 

que as rochas carbonáticas são ótimas candidatas á estimulação, pois apresentam 

baixa permeabilidade e porosidade. 

A seleção do método mais eficaz para estimular reservatórios carbonáticos 

não é inteiramente baseada na permeabilidade da formação, na expectativa de 

redução de dano de formação ou em outro critério. Na maioria das vezes são 

critérios particulares ou preferências pessoais que guiam a escolha. Entretanto a 

seleção equivocada do melhor método pode causar redução da permeabilidade ou 

até mesmo a perda do poço.  

A fim de atribuir maior precisão à escolha da técnica de estimulação a ser 

utilizada, minimizando os riscos de projetos que cause dano ao invés de ganho de 

produção, há a necessidade de desenvolver uma metodologia mais padronizada e 

robusta a seleção da melhor técnica de estimulação em cada caso.  

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar através de simulação hidro-

mecânica a eficiência do fraturamento hidráulico em três tipos principais de 

reservatórios: arenitos inconsolidados, carbonatos albianos e carbonatos microbiais. 

A partir dos casos estudados, o trabalho utiliza o estudo da capacidade da fratura 

em resistir ao colapso para subsidiar a escolha do emprego do fraturamento ácido. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para atingir seus objetivos o trabalho utiliza as principais equações 

matemáticas disponíveis na literatura que traduzem o comportamento da fratura 

hidráulica. Para a realização das simulações são utilizados como principais dados de 
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entrada os dados de poços e os dados geomecânicos. Para subsidiar a escolha do 

fraturamento ácido utiliza-se a metodologia envolvendo a capacidade da fratura em 

resistir ao colapso.  

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os reservatórios carbonáticos são formados por rochas sedimentares ricas 

em carbonatos e que podem ser classificadas principalmente em calcita e dolomitas 

de acordo com a sua composição. Com a extração dos hidrocarbonetos destas 

formações ocorre o aumento das tensões efetivas e a compactação mecânica o que 

ocasiona a redução da porosidade. Além destes há outros fatores que prejudicam a 

permeabilidade como a geração de dano em porções do reservatório. Diante do 

aumento das tensões efetivas, da compactação mecânica e do dano é essencial que 

tais reservatórios sejam estimulados a fim de alcançar maior produção de fluidos e 

aumento da viabilidade econômica do mesmo (ALVES et al, 2007).  

Entre as principais operações de estimulação encontram-se: o fraturamento 

hidráulico, o fraturamento ácido e a acidificação de matriz. Os fraturamentos são 

operações realizadas com pressões de injeção superiores às pressões de 

fraturamento das formações, criando assim canais de alta permeabilidade. Já a 

acidificação de matriz consiste na injeção de um fluido ácido sob pressão inferior a 

de ruptura da formação e consiste em desgastar a matriz rochosa.   

Segundo McLeod (2007), bons candidatos à acidificação de matriz são poços 

que produzem em uma formação que a permeabilidade perto da região do poço foi 

reduzida devido a um entupimento sólido (dano à formação) ou aqueles que 

produzem em uma formação com permeabilidade maior que 10 mD. Analisando os 

candidatos à acidificação de matriz é possível então compreender que os 

reservatórios que possuem permeabilidades inferiores a 10 mD são bons candidatos 

ao processo de fraturamento. 

Há muito tempo o uso de ácido clorídrico (HCl) como fluido de fraturamento é 

considerado uma técnica teoricamente viável para estimular calcários e dolomitos 

com elevada resistência à indentação. No entanto, devido à dinâmica e à complexa 
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interação entre a reação química e o crescimento da fratura hidráulica, este campo 

de pesquisa recebeu pouca atenção em comparação com o fraturamento com 

agente de sustentação. Atualmente, muitos trabalhos buscam desenvolver trabalhos que 

apontem metodologias que subsidiem a escolha da melhor técnica de estimulação em 

carbonatos entre o fraturamento ácido e a acidificação matricial. 

Atualmente tem-se maior experiência no fraturamento com agente de 

sustentação e menor no fraturamento ácido. As práticas operacionais e critérios para 

dimensionamento e desenhos das estimulações por fraturamento hidráulico são bem 

estabelecidas. O mesmo não se pode dizer do fraturamento ácido. Não há consenso 

em como dimensionar um fraturamento ácido. Não há estudos sobre qual o melhor 

sistema ácido a ser empregado. Há dúvidas sobre como o tratamento deve ser 

finalizado, isto é, sobredeslocar o ácido, deslocar o ácido com outro ácido mais 

reativo, aguardar o fechamento da fratura e injetar mais ácido. Não há certeza de 

que a fratura ácida irá suportar os esforços que atuam para fechá-la ou se ela irá. 

Outro problema associado ao fraturamento ácido é a possibilidade do colapso muito 

rápido da fratura ácida caso a rocha carbonática apresente baixa resistência 

mecânica. 

Os reservatórios carbonáticos estudados neste trabalho são os carbonatos 

microbiais e os carbonatos albianos. Estes reservatórios se diferenciam no tempo 

geológico, sendo o primeiro concentrado no cretáceo inferior e o segundo no 

albiano. Os reservatórios carbonáticos microbiais estão relacionados ao ambiente 

deposicional marinho restrito e os albianos ao marinho profundo. Os primeiros 

tendem a apresentar melhores propriedades permoporosas. 

O trabalho avaliou o comportamento do fraturamento hidráulico através da 

simulação hidro-mecânica nos seguintes tipos de rochas reservatórios: arenito 

inconsolidado, carbonato albiano e carbonato microbial. A primeira etapa do estudo 

de simulação consiste na entrada de dados de poço e dados do sistema reservatório 

(fluidos e rocha) principalmente os dados geomecânicos. A principal diferenciação 

para os três casos simulados foi o módulo de elasticidade estático: 2 GPa (arenito 

inconsolidado), 10 GPa (carbonato albiano) e 20 a 60 GPa (carbonatos microbiais). 

Estes valores obtidos através de pesquisa na literatura e através de consulta a 

alguns especialistas da área.  
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A segunda etapa se baseia no registro das tensões principais atuantes no 

reservatório, da pressão de iniciação da fratura e dos dados de filtração. Os estudos 

executados pela simulação podem ser avaliados através de diferentes gráficos: 

posição da frente, pressão de fundo, pressão de superfície, abertura, altura, volume 

da fratura, eficiência e injetividade. Um gráfico exemplo é o tamanho da fratura 

gerada com o tempo. 

Para os três casos simulados foi utilizado o parâmetro RES para subsidiar a 

escolha ou não do fraturamento ácido. O parâmetro conhecido como RES (rock 

embedment strength) ou resistência da rocha à indentação é a propriedade 

mecânica que traduz a capacidade de resistência da fratura ácida ao colapso.  

O conceito de resistência à indentação expressa uma propriedade de 

deformação (dureza) da rocha. É obtido por meio de um teste onde, uma carga é 

aplicada a um corpo de prova por uma agulha com ponta esférica. Howard e Fast 

(1970) definem o conceito RES como uma relação entre a força aplicada e a área do 

círculo resultante pela penetração da esfera. O parâmetro RES prevê um 

comportamento mecânico da rocha que relaciona tensão com deformação.  

Neumann (2011) sugere em seu estudo como ponto de corte para a 

realização do fraturamento ácido o valor de RES de 180000 kPa (26000 psi), isto é, 

reservatórios carbonáticos que apresentem RES < 26000 psi não devem ser objeto 

de fraturamento ácido. 

Nierode e Kruk já alertaram em 1973 que o parâmetro RES é uma 

propriedade difícil de mensurada diretamente uma vez que essa medição é realizada 

diretamente na rocha reservatório implicando assim que a formação seja 

testemunhada. Uma alternativa é derivá-la de perfis elétricos. Fernandes et al (2010) 

propõe analisar qual propriedade derivada de perfis de poço aberto melhor 

correlaciona com o parâmetro RES. Na falta de testemunhos do poço para ensaio e 

para estimativa do RES, pode-se utilizar a correlação desenvolvida por Neumann 

(2011) onde relaciona o parâmetro RES com o módulo de elasticidade estático 

(Equação 1). Por sua vez este pode ser calculado via perfis sônicos de poço aberto, 

sendo ainda necessária uma correlação que transforme a estimativa do módulo de 

elasticidade dinâmico, em módulo de elasticidade estático. A relação é apresentada 

na equação (1) onde RES e Eest devem possuir a mesma unidade: 
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................................................................................................(1) 

Onde: 

E est: módulo de elasticidade estático 

Cabe ressaltar que a Equação (1) foi construída com um número reduzido de 

corpos de prova e que a mesma precisa ser calibrada para cada cenário de 

aplicação. Aceitando as premissas acima se tem um critério de engenharia que pode 

auxiliar a tomada de decisão onde não aplicar o fraturamento ácido. 

Uma questão ainda em aberto é como decidir entre o fraturamento ácido ou o 

fraturamento com agente de sustentação em formações onde ambos podem 

apresentar bons resultados. Alguns estudos sugerem que em função da limitação de 

comprimento de fraturas ácidas, caso o ganho de índice de produtividade (IP) 

necessário para viabilizar a explotação de determinada acumulação demande 

maiores comprimentos de fratura, esses em princípio, somente serão obtidos via 

fraturamento hidráulico com agente de sustentação. Caso os comprimentos e a 

condutividade da fratura ácida viabilizem a produção, o fraturamento ácido deve ser 

utilizado por sua facilidade operacional. Esse conhecimento deve ser investigado 

através de simulação e, quando possível, por ensaios em laboratório. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

O estudo envolvendo o fraturamento hidráulico confirmou a limitação do 

fraturamento hidráulico para o carbonato. As Figuras 1 e 2 mostram o resultado da 

altura da fratura para o arenito inconsolidado (E = 10 GPa) e o carbonato microbial 

(E=60 GPa) respectivamente. A Figura 2 mostra um menor altura e penetração da 

fratura no caso do carbonato microbial. 
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Figura 1 – Altura e penetração da fratura para arenito inconsolidado. 

 

Figura 2 – Altura e penetração da fratura para carbonato microbial. 
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 Considerando que os casos simulados anteriormente estejam no mesmo 

cenário e premissas utilizadas para a obtenção da correlação (Equação 1) obtida por 

Neumman (2011), chega-se aos seguintes valores de RES mostrados na Tabela 1 

abaixo: 

          Tabela 1 – Aplicação da metodologia RES para diferentes rochas 

CASO 
E 

(Gpa) E (psi) RES 
FRATURAMENTO 

ÁCIDO 

arenito inconsolidado 2 290.076 7.748 não 

carbonato albiano 10 1.450.380 38.740 sim 

 carbonato microbial 1 20 2.900.760 77.479 sim 

carbonato microbial 2 40 5.801.520 154.959 sim 

carbonato microbial 3 60 8.702.280 232.438 sim 

 

Analisando os dados da Tabela 1, conclui-se que a técnica de fraturamento 

ácido é indicada para todos os tipos de carbonatos estudados e que não seria 

recomendado para o caso do arenito inconsolidado. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A estimulação de reservatórios é uma prática essencial na indústria petrolífera 

para aumentar o índice de produtividade/injetividade de um poço de petróleo, 

principalmente aqueles localizados em formações carbonáticas. Entretanto a 

seleção do melhor método para estimulá-los muitas vezes é norteado por critérios ou 

preferências particulares. 

Para facilitar a escolha do melhor método, este trabalho aplica uma 

metodologia envolvendo o parâmetro RES e utiliza simulações hidro-mecânicas de 

forma a caracterizar e diferenciar o comportamento de três tipos de rochas frente ao 

fraturamento hidráulico: arenitos inconsolidados, carbonatos microbiais e carbonatos 
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albianos. Os resultados das simulações comprovaram a ineficiência do fraturamento 

hidráulico para as rochas carbonáticas.  

Nos três casos simulados foi aplicado o estudo do parâmetro de resistência 

da rocha à indentação para subsidiar a escolha ou não do fraturamento ácido. Os 

resultados obtidos comprovaram a eficiência do método tanto para o carbonato 

albiano quanto para o carbonato microbial e demostraram a ineficiência para a 

estimulação de arenitos inconsolidados.  

O presente trabalho experimentou uma metodologia prática para a seleção do 

melhor método de estimulação em reservatórios carbonáticos evitando a seleção 

equivocada e suas consequências. No entanto é importante destacar a necessidade 

de novos estudos para o desenvolvimento de um critério de seleção com maior 

robustez. 
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