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1.RESUMO 

A produção de óleo e gás de reservatórios carbonáticos vem se despontando 

no cenário brasileiro. Por conta de algumas características destas rochas como a 

sua alta reatividade, tais reservatórios se apresentam como fortes candidatos às 

operações envolvendo o emprego de soluções ácidas tanto em estimulação matricial 

como no fraturamento ácido para o aumento da produtividade dos poços. A 

incorporação dos efeitos do fraturamento ácido na simulação de fluxo de 

reservatório se mostra ainda muito pouco contemplada nos simuladores comerciais 

devido a maior complexidade envolvida na previsão do comportamento da fratura 

ácida. O objetivo deste trabalho é apresentar as possibilidades de representar os 

efeitos das operações de estimulação de poços na simulação fluxo em reservatórios. 

Neste conjunto de possibilidades, é esperado apontar as possibilidades para serem 

usadas na representação do fraturamento ácido, desta forma, a simulação de fluxo 

torna-se mais uma ferramenta para subsidiar a escolha da melhor técnica de 

estimulação a ser adotada para cada reservatório. 

Palavras-Chave: Estimulação de Poços, Fraturamento Ácido, Simulação de Fluxo 

 

2.INTRODUÇÃO 

A produção brasileira de petróleo dos reservatórios carbonáticos se tornou 

viável por conta da realização de diversos estudos que contribuíram para a 

superação de muitos desafios. Umas das necessidades destacadas foi o 

entendimento das complexas características destas rochas reservatórios que muitas 

das vezes dificultam a escolha para estabelecer a melhor estratégia de produção. As 

operações de estimulação de poços podem ajudar significativamente no aumento da 

produtividade dos poços. Por conta de algumas características dos carbonatos como 

a sua alta reatividade, tais reservatórios se apresentam como fortes candidatos às 

operações envolvendo o emprego de soluções ácidas tanto em estimulação matricial 

como no fraturamento ácido. No entanto, cada processo de estimulação de poços 

(fraturamento hidráulico, estimulação matricial e fraturamento ácido) deve ser 

avaliado para a escolha da técnica mais adequada para cada cenário. 
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A utilização de simuladores comerciais para o estudo de fluxo em 

reservatórios é uma metodologia bastante utilizada para a previsão do 

comportamento produtivo frente uma determinada estratégia de produção. 

Diferentemente do fraturamento hidráulico, o fraturamento ácido ainda requer 

maiores estudos para o melhor entendimento de seus mecanismos, do melhor 

procedimento operacional e da previsão confiável do comportamento da 

condutividade das fraturas geradas. Por esta questão, os simuladores de fluxo 

comerciais possuem formas para a representação do fraturamento hidráulico e ainda 

não apresenta opções direcionadas para o fraturamento ácido. 

3.OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar as possibilidades 

de representar os efeitos das operações de estimulação de poços na simulação de 

fluxo em reservatórios. Neste conjunto de possibilidades, são discutidas as 

possibilidades para serem usadas na representação do fraturamento ácido. 

4. METODOLOGIA 

Para atingir seus objetivos o trabalho utiliza o simulador de fluxo de 

reservatórios IMEX, Builder e o otimizador CMOST todos da CMG Technologies. O 

trabalho experimenta as ferramentas específicas disponíveis no simulador IMEX 

voltadas para a estimulação de poços. A partir dos dados gerados através da 

simulação de fluxo num modelo de reservatório, é realizada uma análise 

comparativa das opções disponíveis, tal como as vantagens e as limitações 

envolvidas em cada uma para a representação do fraturamento ácido. 

5.DESENVOLVIMENTO 

 Quando são estudados regimes estabilizados de fluxo, tais como o 

permanente e o pseudopermanente, em geral é conveniente encontrar-se uma 

equação para o cálculo da vazão, em função das pressões estática e de fluxo em 

um determinado momento da vida produtiva do poço. Essa equação permite a 

estimativa da produtividade do poço em um regime estabilizado de fluxo. A equação 

do chamado Índice de Produtividade (IP) é descrita pela Equação 1 a seguir: 

   
  

    
  .......................................................................................................(1) 
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Onde: qw é a vazão no poço, P é a pressão média do reservatório e Pw é a pressão 

de fluxo no fundo do poço. 

 Algumas condições influenciam diretamente a produtividade do poço e podem 

ser incorporados à equação do índice de produtividade como o fator de película e o 

fator geométrico. 

O efeito de película, idealizado por van Everdigen (1953) e Hurst (1953), é um 

modelo puramente matemático cuja finalidade é simular uma situação física causada 

por um fenômeno real: o estímulo (ou dano) de formação. O dano da formação 

ocorre devido à redução da permeabilidade absoluta da formação, devido ao 

tamponamento dos canais de fluxo por sólidos em suspensão ou inchamento de 

argilas, ou também pela redução da permeabilidade relativa ao óleo, causada pelo 

aumento da saturação de água ou gás e o aumento da viscosidade do óleo por 

parafinação e formação de emulsões. Ou seja, quaisquer anomalias que impliquem 

na redução da produtividade, são também normalmente classificados como dano de 

formação (Rosa et al., 2006). 

 O modelo de efeito de película foi criado para representar matematicamente a 

situação física de queda de pressão devida às alterações das características do 

reservatório. O conceito fator de película (skin factor) expresso pela Equação 2 

abaixo foi introduzido por Hawkins, em 1956, e tem sido usado para representar 

poços verticais fraturados ou estimulados, isto é, poços com fatores de película 

negativos: 

  (
 

  
  )   (

  

  
) .......................................................................................(2) 

Onde: S é o fator de película, k é a permeabilidade da formação, ka é a 

permeabilidade da região alterada, ra é o raio da região de permeabilidade alterada e 

rw é o raio do poço. 

 Outro efeito importante a ser considerado no estudo do comportamento da 

produtividade é introduzir na fórmula do Índice de Produtividade (IP) uma variável 

para simbolizar a geometria do poço conhecida como fator de forma ou de geometria 

Ca (Dietz, 1965). Incluindo-se o fator de película na equação do IP é obtida a 

seguinte Equação 3: 
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   (
    

  
)

    
 

 
  (

       

   
 )  

      .....................................................................................(3) 

Onde: qw é a vazão do poço, k é permeabilidade da formação, h é a espessura da 

formação, B é o fator volume de formação do fluido,   é a viscosidade do fluido, P é 

a pressão estática, Pw é a pressão no fundo do poço, Ca é o fator de forma e r é o 

raio do poço.  

O aumento da produtividade de um poço pode ser realizado através de 

operações de estimulação de poços. 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, facilitando o escoamento dos fluidos em direção ao poço produtor. 

As fraturas artificiais podem ser usadas em reservatórios de alta permeabilidade com 

o objetivo de ultrapassar um eventual dano existem nas imediações do poço. 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. 

 A tendência é que as fraturas artificiais ocorram em planos ou direções 

perpendiculares às direções de menor tensão. Assim, com exceção dos casos de 

poços pouco profundos, em que as tensões verticais são pequenas devido à baixa 

profundidade, as fraturas artificiais geralmente são verticais. 

 Existem algumas maneiras de representar os efeitos das operações de 

estimulação no simulador numérico de fluxo comercial, todas elas vão atuar 

diretamente no índice de produtividade do poço estimulado. As opções testadas no 

trabalho foram: 1) diminuição do fator skin (S), tornando-o mais negativo, 2) aumento 

do fator de forma (FF), 3) construção de uma fratura manualmente no modelo de 

reservatório, 4) utilizando um modelo de fratura hidráulica disponível no simulador 

(frac proxy) e 5) estabelecimento direto do aumento do IP do poço. 
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6.RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Alterou-se o fator skin de 0 até o valor de -6. Foi observado uma antecipação 

de 5% da produção nos três primeiros anos de produção, mas como esperado 

houve muito pouca influência no fator de recuperação. Este procedimento torna-se 

mais indicado para representar os efeitos de uma limpeza ácida no poço durante o 

processo de intervenção em poços (workover) do que uma estimulação 

propriamente dita. Uma vantagem deste método é que ele pode ser representado de 

forma flexível em qualquer tempo durante a produção. 

  

Em seguida alterou-se o fator de forma (FF) entre 0,3 e 3. Este aumento pode 

ser entendido como um fator proporcional aplicado à área aberta ao fluxo nos 

canhoneados do poço. Observou-se um comportamento similar ao procedimento 

anterior, uma leve antecipação de receita (3% da produção nos três primeiros anos). 

Isto revela que estes dois procedimentos apresentam baixa representatividade para 

um efeito que mobilize um maior raio de penetração no reservatório.  

 

O outro procedimento em realização a construção da fratura manualmente no 

modelo do reservatório. Para isto utilizou-se o programa Builder. Para isto foi 

necessário fazer uma refinamento da malha de simulação em torno do poço para 

construir uma fratura no tamanho e espessura condizente com os resultados relatos 

na literatura.  

 

O ideal em uma operação de fraturamento seria a criação de uma fratura de 

longa extensão e de alta condutividade, de preferência infinita, tal que não houvesse 

queda de pressão durante o fluxo de fluidos no seu interior. Na prática, no entanto, 

isso não acontece, e as fraturas artificiais acabam tendo comprimentos limitados e 

condutividades finitas. Para ressaltar os efeitos de estimulação na produtividade do 

poço, neste trabalho são usadas as características ideais para representar uma 

fratura. 
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Os próximos procedimentos adotados é testar o modelo de fraturamento 

hidráulico disponível no simulador IMEX (frac proxy) e por último estabelecer 

diretamente ao poço um maior valor para o seu índice de produtividade. 

Desta forma, espera-se apontar as melhores opções para a representação do 

fraturamento ácido e possibilitar a incorporação do simulador de fluxo dentro do 

conjunto de metodologias a ser adotado para subsidiar a escolha da utilização do 

fraturamento ácido. 
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