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RESUMO 

 As operações de estimulação são operações realizadas com a finalidade de restaurar ou 

melhorar o índice de produção ou injeção dos poços. Dentre as operações de estimulação, 

destaca-se a operação de acidificação, que consiste na injeção de soluções ácidas na formação, 

com pressão abaixo da pressão de fratura da formação. A acidificação tem como principal 

objetivo remover danos causados nas etapas de perfuração e/ou workover, podendo ser 

realizada tanto em arenitos quanto em carbonatos. Um dos pontos mais críticos da operação 

de acidificação é o controle da reação ácido-rocha, pois a elevada velocidade da reação faz 

com que o ácido seja todo consumido na região próxima ao poço, fazendo com que  o 

tratamento ácido não atinja a distância desejada. Dessa maneira, as regiões com dano podem 

não ser ultrapassadas.  Este trabalho teve como objetivo obter sistemas microemulsionados 

estáveis às diferentes condições encontradas no campo de aplicação, avaliar a cinética de 

dissolução da calcita nesses sistemas, bem como, simular a injeção desses sistemas realizando 

ensaios em plugues. Utilizaram-se sistemas microemulsionados obtidos a partir dos 

tensoativos Renex 110, Unitol L90 e o OMS (óleo de mamona saponificado). Foram 

utilizandos o sec-butanol e o n-butanol como cotensoativos. Como componentes orgânicos 

foram utilizados o xileno e o querosene e como componente aquoso foram utilizadas soluções 

de HCl variando-se a concentração de 15-26,1%. Os resultados mostraram que os sistemas 

microemulsionados foram estáveis à temperaturas de até 100ºC, à concentrações elevadas de 

cálcio, à salinidade de até 35000 ppm e a concentrações de HCl de até 25%. A cinética de 

dissolução da calcita, ao utilizar os sistemas microemulsionados ácidos, foi até 14 vezes mais 

lenta quando comparada com a solução de HCl 15%. Os resultados da injeção dos sistemas 

ácidos mostraram que as microemulsões favorecem um fluxo mais distribuído com relação ao 

HCl 15%, bem como, formam canais mais longos, promovendo incrementos na 

permeabilidade dos plugues de 177 - 890%. Os resultados mostraram que os sistemas 

microemulsionados possuem potencial para aplicação em operações de acidificação de poços. 

Palavras-Chave: acidificação de poços, dano à formação, wormholes, microemulsões. 
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Acid Microemulsion Systems in Well Acidizing 

 

ABSTRACT  

Stimulation operations have with main objective restore or improve the productivity or 

injectivity rate in wells. Acidizing is one of the most important operations of well stimulation, 

consist in inject acid solutions in the formation under fracture formation pressure. Acidizing 

have like main purpose remove near wellbore damage, caused by drilling or workover 

operations, can be use in sandstones and in carbonate formations. A critical step in acidizing 

operation is the control of acid-formation reaction. The high kinetic rate of this reaction, 

promotes the consumed of the acid in region near well, causing that the acid treatment not 

achive the desired distance. In this way, the damage zone can not be bypassed. The main 

objective of this work was obtain stable systems resistant to the different conditions found in 

field application, evaluate the kinetic of calcite dissolution in microemulsion systems and 

simulate the injection of this systems by performing experiments in plugs. The systems were 

obtained from two non ionic surfactants, Unitol L90 and Renex 110, with sec-butanol and n-

butanol like cosurfactants. The oily component of the microemlsion was xilene and kerosene. 

The acqueous component was a solution of HCl 15-26,1%. The results shown that the 

microemulsion systems obtained were stable to temperature until 100ºC, high calcium 

concentrations, salinity until 35000 ppm and HCl concentrations until 25%. The time for 

calcite dissolution in microemulsion media was 14 times slower than in aqueous HCl 15%. 

The simulation in plugs showed that microemulsion systems promote a distributed flux and 

promoted longer channels. The permeability enhancement was between 177 - 890%. The 

results showed that the microemulsion systems obtained have potential to be applied in matrix 

acidizing. 

Keywords: acidizing, formation damage, wormholes, microemulsion. 
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“Nem tudo que se enfrenta pode ser 

modificado, mas nada pode ser modificado 

até que seja enfrentado.”  

Albert Einstein                

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
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1. Introdução Geral 

 

O aumento da demanda mundial de petróleo atrelado a dificuldade de extração dos 

hidrocarbonetos fazem com que os engenheiros de petróleo estejam sempre buscando otimizar 

as técnicas de produção, tanto em eficiência, quanto em custo operacional. Dentro deste 

contexto, as operações de estimulação de poços são desafiadoras e necessitam de estudos 

apurados sobre os fatores que afetam a produção do poço e métodos que podem resolver tais 

problemas. As operações de estimulação em poços são técnicas utilizadas em jazidas 

portadoras de hidrocarbonetos de forma a aumentar sua permeabilidade, favorecendo a 

produção. As operações de estimulação classificam-se em: acidificação de matriz; 

fraturamento hidráulico; e fraturamento ácido.   

Neste trabalho, destaca-se a acidificação de matriz, técnica que consiste no bombeio 

de uma solução ácida na formação com pressão abaixo da pressão de fratura da rocha. A 

injeção do ácido tem por objetivo solubilizar ou dispersar materiais que estejam obstruindo os 

poros da rocha ou formar canais de escoamento, wormholes, na rocha. A atuação do ácido 

promove uma restauração ou incremento da permeabilidade fazendo com que haja um 

incremento na produção de óleo. 

O ácido mais utilizado na operação de acidificação de matriz em carbonatos é o ácido 

clorídrico, enquanto que, para acidificação em arenitos são utilizadas misturas de ácido 

clorídrico e fluorídrico que promovem a dissolução de minerais como argilas e feldspato. 

Outros ácidos como, por exemplo, os ácidos orgânicos são utilizados em tratamentos 

especiais, principalmente em poços de alta temperatura. 

Um dos grandes desafios da técnica de acidificação é manter o controle da reação 

ácido-rocha. O controle dessa reação permite um melhor desempenho do ácido, fazendo com 

que ele atinja uma maior distância radial do poço e favoreça a formação dos wormholes. Esse 

controle da reação é extremamente importante principalmente, nas operações de acidificação 

em formações com baixa permeabilidade. Em baixas permeabilidades obriga-se a trabalhar 

com vazões relativamente baixas, a fim de evitar a ocorrência de fratura da formação. Baixas 

vazões fazem com que o tempo de contato ácido-formação seja maior e consequentemente, o 

ácido é todo consumido nas regiões próximas ao poço. 

O projeto dos fluidos a ser utilizado na operação de acidificação é ainda mais difícil 

em função da falta de informações sobre a mineralogia da rocha e sobre os fluidos contidos na 

matriz, de maneira que é essencial o desenvolvimento de formulações estáveis às diferentes 

condições as quais esses fluidos são submetidos.  
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O fato dos sistemas microemulsionados terem apresentados excelentes resultados em 

operações de transferência de massa (Neto, 2005; Ramos, 1996; Dantas et al., 2003), serem 

termodinamicamente estáveis, poderem ser obtidos com diferentes formulações e em 

diferentes reologias, motivou o estudo desses sistemas nas operações de acidificação de 

matriz.  

Neste trabalho, foram desenvolvidos sistemas microemulsionados ácidos visando a 

aplicação em operações de acidificação de matriz. Eles foram testados quanto à estabilidade e 

em seguida, foram realizados ensaios de laboratório para verificar a eficácia das 

microemulsões ácidas em operações de acidificação. 

Esta dissertação é constituída de sete capítulos dentre os quais, o Capítulo 1 faz uma 

introdução à dissertação, o Capítulo 2 abrange os aspéctos teóricos compreendendo tópicos 

relativos a acidificação, formação de dano, tensoativos e microemulsões, o Capítulo 3 

descreve os estudos encontrados na literatura que envolvem acidificação de poços, o Capítulo 

4 descreve a metodologia experimental, no Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos 

e a discussão deles, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e por fim, o Capítulo 7 traz 

as referências consultadas para fundamentação do trabalho e a fim de reforçar as discussões.  
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2. Aspectos teóricos 

 

Neste capítulo, se fará uma revisão dos principais conceitos envolvendo dano à 

formação, operações de acidificação, tensoativos e microemulsões. 

 

2.1 - Operações de estimulação e reparo de dano 

 

A redução da produção de um poço pode estar associada a uma queda na 

permeabilidade da rocha, devido a incrustações e precipitações. Essa redução de 

permeabilidade na região próxima ao poço é conhecida como “dano”. Os métodos de 

estimulação visam o incremento da produção, ou no caso se poços injetores a injetividade, 

através da remoção do dano ou criando caminhos de escoamentos alternativos (Milligan & 

Shell Canadá, 1994).  

Thomas et al. (2001) definiram “estimulação” como o conjunto de atividades que 

visam aumentar o índice de produtividade ou injetividade do poço. Os métodos mais 

utilizados são: o fraturamento hidráulico e a acidificação de matriz. O fraturamento também 

pode ser realizado com fluidos ácidos, sendo assim denominado de “fraturamento ácido”.  

2.1.1 -  Fraturamento hidráulico 

 

Fraturamento hidráulico consiste na injeção de um fluido (fraturante) na formação, sob 

uma pressão suficientemente alta para causar a ruptura da rocha por tração.  Desta forma, 

inicia-se uma fratura na rocha que continua se propagando à medida que o fluido fraturante 

continua sendo bombeado. Associado ao fluido fraturante, é introduzido na rocha um material 

granular, denominado agente de sustentação, de forma a manter a fratura aberta quando for 

cessado o bombeio. O fraturamento hidráulico cria um canal permanente, de alta 

permeabilidade, para o escoamento de hidrocarboneto entre a formação e o poço (Grothe, 

2000). 

2.1.2 -  Fraturamento ácido 

 

O fraturamento ácido consiste na injeção de uma solução ácida na formação sob 

pressão superior a pressão de fratura da formação, desencadeando a fratura da formação 

rochosa. Essa operação é normalmente realizada somente em formações carbonáticas. A 
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condutividade da fratura é obtida através da reação ácido-rocha que favorece a formação de 

canais de escoamento (wormholes). Nesse tipo de operação, os fragmentos gerados são 

irregulares, de maneira que ao contrário do fraturamento hidráulico, não há necessidade da 

utilização de agentes propantes com a finalidade de manter a condutividade da fratura 

(Kalfayan, 2000). O fraturamento ácido pode ser utilizado com o propósito de ultrapassar um 

dano existente ou melhorar a condutividade hidráulica em formações não danificadas em 

função da característica irregular das formações calcárias vulgulares e naturalmente fraturadas 

como calcário e dolomitas. 

2.1.3 -  Acidificação de matriz 

 

A acidificação de matriz consiste em uma técnica onde uma solução ácida é injetada 

na formação com pressão abaixo da pressão de fratura. Essa operação tem como objetivo 

restaurar a permeabilidade através da remoção do dano na seção radial do poço. Esse método 

pode ser aplicado tanto em formações carbonáticas quanto em arenitos.  

Nos arenitos, os fluidos utilizados são projetados para remover ou dissolver danos que 

plugueiam os poros da formação nas proximidades do poço. O mecanismo de tratamento se dá 

pelo escoamento do ácido através da garganta dos poros, dissolvendo sólidos e finos que 

estejam impedindo o fluxo de fluidos. O tratamento em arenitos está condicionado à 

existência de dano e se esse dano pode ser removido através da dissolução ou dispersão na 

solução ácida (Kalfayan, 2000). 

Em formações carbonáticas, a acidificação atua aumentando a conectividade dos 

canais existentes e na produção de novos canais na formação. 

Os wormholes funcionam como canais adicionais de fluxo melhorando a 

conectividade do poço.  A sua formação se dá através da diluição da rocha carbonática pelo 

ácido que, quando injetado na formação, passa entre os poros da rocha. A permeação do ácido 

cria os canais que se ramificam em todas as direções a partir de um canal principal (Pereira & 

Fernandes, 2009).  

As formações carbonáticas advêm de um processo de deposição sedimentar não 

uniforme, de origem biológica ou química, apresentando um alto grau de heterogeneidade e 

anisotropia da permeabilidade. Isso faz com que ao injetar os fluidos na formação eles tendem 

a seguir caminhos preferenciais consecutivamente não tratando adequadamente regiões com 

restrição ao fluxo. 
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A reação do ácido com a formação é extremamente intensa, fazendo com que o ácido 

seja consumido rapidamente, sendo o controle dessa reação um dos pontos mais críticos da 

operação de acidificação.  

2.1.3.1 -  Operação de acidificação 

  

A operação de acidificação é planejada conforme cada tipo de formação, o tipo de 

dano e histórico de operações, a fim de verificar incompatibilidades. Em Kalfayan (2000) 

podem ser encontrados diversos designs de tratamentos sugeridos para diferentes condições. 

Para operações de acidificação em arenitos o projeto básico sugerido é: 

1º estágio - preflush - (25-200 gal/ft); 

2º estágio - tratamento principal (com o mud acid) - (25-200 gal/ft); 

3º estágio - overflush - (10-250 gal/ft). 

O tratamento preflush em arenitos é normalmente realizado com HCl (5-15%) e tem a 

finalidade de dissolver os carbonatos, presentes na formação arenítica, antes da injeção do 

tratamento principal com HF. 

O segundo estágio tem como objetivo principal dissolver partículas de sílica que 

estejam restringindo a permeabilidade na zona próxima ao poço, danos nos canhoneados ou 

nos gravels. Normalmente é utilizado o mud acid ou misturas de ácidos. 

O overflush tem a finalidade de remover possíveis precipitados gerados nos primeiros 

tratamentos, e é normalmente feito com soluções de cloreto de amônio, HCl em baixas 

concentrações, ácido acético ou solventes. 

Para carbonatos, Pereira & Fernandes (2009) sugerem o seguinte design básico: 

1º estágio - HCl 15% - (25 gal/ft); 

2º estágio - Solventes - (75-100 gal/ft); 

3º estágio - HCl 15% viscoelástico - (75-125 gal/ft); 

A utilização de solventes é sugerida somente se houver incompatibilidade significativa 

entre o ácido e os fluidos da formação, e o seu uso não deve se feito de forma intercalada com 

os sistemas viscoelásticos. 

2.1.3.2 -  Reações ácido-formação para formações carbonáticas 

 

O ácido clorídrico (HCl) se dissolve tanto em rochas calcárias quanto dolomíticas, 

conforme as Equações (1) e (2) respectivamente. 
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CaCO3 + 2𝐻𝐶𝑙 ⇌ CaCl2 + H2O + CO2 (1) 

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

 

Como em reações com ácidos fortes, as reações são completas, pode-se adotar o 

conceito de poder de dissolução “𝛽” mostrado na Equação (3): 

 

𝛽 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑖𝑑𝑜
 (3) 

De maneira que o volume de rocha dissolvida por um dado volume de ácido é 

apresentado pela Equação (4): 

𝑋 = 𝛽 ∙
𝜌á𝑐𝑖𝑑𝑜

𝜌𝑟𝑜𝑐 𝑎
 (4) 

Onde: X = percentual volumétrico de rocha dissolvida; 𝜌á𝑐𝑖𝑑𝑜  = massa específica da solução 

ácida; e 𝜌𝑟𝑜𝑐𝑎  = massa específica da rocha.  

 

O HCl é o ácido mais utilizado. Ácidos orgânicos como o acético e o fórmico são 

utilizados em poços de alta temperatura. Também podem ser utilizadas misturas de ácidos 

(Kalfayan, 2000). 

2.1.3.3 -  Reação ácido-formação para arenitos 

 

Em arenitos o objetivo principal da acidificação é remover danos formados por argilas 

e finas partículas de sílica que plugueiam a região radial próxima ao poço. O sistema mais 

utilizado para acidificação em arenitos são misturas de HCl e HF, conhecido como mud acid. 

Em arenitos com elevado percentual de calcário, entre 15-20%, normalmente o HF pode não 

ser utilizado. As reações do mud acid com o arenito são descritas por Economides & Nolte 

(2000), sendo a reação primária do HF com os grãos de quartzo mostrada nas Equações (5) e 

(6). 

 

𝑆𝑖𝑂2 + 4𝐻𝐹 ⇌ 𝑆𝑖𝐹4 + 2𝐻2𝑂  (5) 

𝑆𝑖𝐹4 + 2𝐹− ⇌ 𝑆𝑖𝐹6
2−    (6) 

 

A reação com aluminossilicatos é mostrada pela Equação (7): 
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𝑀𝑧𝐴𝑙𝑥𝑆𝑖𝑦𝑂 
𝑧
2

+
3𝑥
2

+2𝑦 
+ 6 𝑥 + 𝑦 𝐻𝐹

→ 𝑥𝐴𝑙𝐹6
3− + 𝑦𝐻2𝑆𝑖𝐹6 + 𝑦𝐻2𝑆𝑖𝐹6 +  

𝑧

2
+

3𝑥

+2𝑦
 𝐻2𝑂

+  3𝑥 − 𝑧 𝐻+ + 𝑧𝑀+ 

(7) 

Onde M é um metal como o Na
+
 ou o K

+
 e os coeficientes estequiométricos são x, y e z.  

A reação produz AlF6
3-

 e H2SiF6 que continua reagindo com os aluminossilicatos para 

formar a sílica gel na superfície da argila. Um exemplo desta reação secundária é descrita pela 

Equação (8): 

 

2𝑦𝐻2𝑂 +  𝑥 + 𝑧 𝐻+ +
𝑥

3
𝐻2𝑆𝑖𝐹6 +  𝑀𝑧𝐴𝑙𝑥𝑆𝑖𝑦𝑂 

𝑧
2

+
3𝑥
2

+2𝑦 

→  𝑦 +
𝑥

3
 𝑆𝑖(𝑂𝐻)4 + 𝑥𝐴𝑙𝐹2+ + 𝑧𝑀 +  

𝑥

6
+

𝑧

2
 𝐻2𝑂 

(8) 

As reações que se processam durante a acidificação de arenitos, geram muitos 

subprodutos, com elevado potencial para pluguear os poros da rocha, promovendo a 

ocorrência de um dano, de maneira que o controle dessas reações é imprescindível. 

  

2.2 - Acidificação de Carbonatos 

 

Existem basicamente dois tipos de tratamentos ácidos realizados em carbonatos, que 

são classificados pela pressão de injeção, são eles o fraturamento ácido e a acidificação de 

matriz. A acidificação de matriz é normalmente utilizada em poços que apresentam danos 

rasos e quando não é conveniente a operação de fraturamento principalmente pelo risco de 

comunicação de zonas ou atingir zonas de água. 

Um dos pontos mais críticos da operação de acidificação de matriz em carbonatos é o 

controle da reação ácido-rocha. A reação, de dissolução, ácido-rocha é uma reação 

extremamente intensa e o rápido consumo do ácido faz com que o ácido não consiga atingir a 

profundidade desejada. Esse efeito é acentuado em acidificações de formações com baixa 

permeabilidade. A baixa permeabilidade obriga a se trabalhar com vazões relativamente 

baixas a fim de evitar a ocorrência de fratura da formação. Baixas vazões fazem com que o 

tempo de contato ácido-formação seja maior e consequentemente o ácido é todo consumido 

nas regiões próximas ao poço (Fredd & Fogler, 1998). Dessa maneira, as regiões com dano 

podem não ser ultrapassadas.  



Aspectos teóricos 

Pedro Tupã Pandava Aum, Julho/2011  10 

A dependência do incremento da produtividade com o aumento do raio da zona 

estimulada em carbonatos foi mostrada por Muskat (1947), mostrando que poços com danos 

elevados necessitam que o tratamento ácido atinja até 3 m de distância para recuperar a 

permeabilidade original, zonas com danos rasos necessitam de um menor alcance para o 

tratamento ácido. Isso significa que a solução ácida não reagida deve chegar até essa distância 

para se ter um tratamento efetivo. 

Os danos em carbonatos normalmente tem entre 0,3 - 1 m. Soluções de HCl 

convencionais não conseguem alcançar essas distâncias, pois o ácido é imediatamente 

consumido em função da extrema velocidade de dissolução da calcita em ácido (Mcleod, 

1984). 

2.2.1 -  Fluido de acidificação 

 

Diversos são os sistemas de fluidos utilizados para realização da operação de 

acidificação, sendo o mud acid regular (12% HCl + 3% HF) e o HCl 15% os mais utilizados 

(Thomas et al., 2001). Além do HCl e do HF também são utilizados ácidos orgânicos como o 

acético e o fórmico.  

2.2.2 -  Aditivos utilizados nos fluidos de acidificação 

 

Os fluidos utilizados para a acidificação requerem a utilização de inibidores de 

corrosão para reduzir o ataque ácido à tubulação e às ferramentas utilizadas. Outros aditivos 

são adicionados ao fluido conforme a necessidade de cada projeto.  

A seguir serão mostrados os principais aditivos e suas funções durante a operação de 

acidificação. 

2.2.2.1 -  Inibidores de corrosão 

 

O objetivo dos inibidores de corrosão é minimizar o efeito corrosivo da solução ácida, 

protegendo o revestimento, as ferramentas e equipamentos presentes no poço (Frenler, 

Growcock & Lopp, 1988). Geralmente, na acidificação, são utilizados tensoativos que 

formam um filme sobre a superfície a ser protegida, como ilustrado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1- Esquema de atuação dos tensoativos na operação de acidificação. 

 

2.2.2.2 -  Inibidores de emulsão 

 

O contato do óleo presente na formação com fluidos, como salmouras e fluidos ácidos, 

proporciona a formação de emulsões que podem danificar o reservatório (Jacobs & Thorne, 

1986). Os inibidores de emulsão são agentes químicos, geralmente tensoativos, utilizados para 

prevenir a formação de emulsões, eles atuam desfavorecendo ou quebrando a emulsão 

formada. 

2.2.2.3 -  Agentes sequestrantes 

 

Os agentes sequestrantes tem a função de complexar íons responsáveis pela dureza da 

água, principalmente os íons cálcio (Ca
+2

), magnésio (Mg
+2

) e ferro (Fe
+3

). Os cátions 

bivalentes complexam alguns polímeros e tensoativos, desestabilizando o sistema. O íon 

férrico, na forma de hidróxido férrico, forma um precipitado gelatinoso que pode causar dano 

à formação (Williams; Gidley; Schwchter, 1979).   

2.2.2.4 -  Agentes divergentes 

 

Frequentemente, a formação não é homogênea, de maneira que ao se realizar a injeção 

da solução ácida, essa irá migrar preferencialmente para as zonas de maior permeabilidade. 

Os agentes divergentes promovem a obstrução temporária de regiões de maior permeabilidade 

de maneira a permitir o tratamento das zonas de menor permeabilidade (Lechuga et al., 2004). 

Promover a divergência significa alterar o perfil de injeção do fluido. Há uma grande 

variedade de produtos comerciais que pode ser utilizada com este objetivo, entretanto os 
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fluidos preparados devem apresentar propriedades especiais, de modo a resistirem às 

condições do reservatório. Normalmente, são utilizados como agentes divergentes resinas 

solúveis, ácido benzóico, sal grosso, espumas e géis reticulados. 

 

2.2.3 -  Formação de wormholes 

 

Para avaliar a formação de wormholes são utilizados dois parâmetros adimensionais 

bastante conhecidos na literatura. O número de Peclet e o número de Damkohler (Economides 

& Nolte, 2000). 

O transporte de massa é regido pela difusão molecular e fluxo convectivo, que são 

função da difusividade efetiva “D” e da taxa de injeção “q”, respectivamente. O número de 

Peclet fornece uma combinação desses parâmetros em um número adimensional, sendo 

normalmente definido como a razão entre a contribuição convectiva e o fluxo difusivo, 

mostrado na Equação (9). Esse número leva em conta apenas o transporte de massa como 

limitante do processo. O range do número de Peclet que favorece a formação de wormholes é 

entre 10
-3

 e 10
-2

.  

𝑃𝑒 =
𝑚 ∙ 𝑞 ∙  𝑘

𝜙 ∙ 𝐴 ∙ 𝐷
 (9) 

Sendo: 𝑚 = fator de ajuste; 𝑞 = vazão; 𝑘 = permeabilidade; 𝜙 = porosidade; 𝐴 = área 

transversal e 𝐷 = coeficiente de difusão. 

 

A Equação (9) tem que ser utilizada com um mesmo padrão de unidades para fornecer o 

adimensional. 

 

O número de Damkohler, Equação (10) , é um adimensional que agrega ao número de 

Peclet à contribuição da taxa de reação “K”. 

𝐷𝑎 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑐 ∙ 𝐿 ∙ 𝐾

𝑞𝑐
 (10) 

Sendo: 𝐿 = comprimento da garganta do poro; 𝑟𝑐  = raio da garganta do poro; 𝐾 = taxa global 

da reação; e 𝑞𝑐  = vazão na garganta de poros. 

O número crítico para o adimensional de Damkoler é 0,29. A formação de wormholes 

é favorecida abaixo desse valor. A Figura 2.2 (a), (b) e (c) mostra a diferença entre as 
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estuturas de wormholes formados para vazões baixas, ótimas e altas. Para baixas vazões, 

Figura 2.2 (a), o ácido é consumido rapidamente próximo da área de injeção da rocha, 

tendendo a formar canais únicos e de grande diâmetro, sendo ineficientes quanto ao 

incremento de permeabilidade. Para vazões ótimas, Figura 2.2 (b), o ácido consegue penetrar 

nos poros da matriz rochosa, promovendo a formação dos wormholes. Os wormholes 

promovem um significante incremento na permeabilidade, sendo um eficiente mecanismo 

para a estimulação de poços. À elevadas vazões, Figura 2.2 (c), ocorre uma elevada formação 

de ramificações. A dissolução ocorre em uma grande área superficial, diminuindo a eficiência 

do tratamento. As vazões ótimas de injeção são determinadas a partir de ensaios de 

laboratório. 

 

 

Figura 2.2 – Variação da forma dos wormholes formados pela acidificação em plugues à 

baixa (a), ótima (b) e alta vazão (c) de ácido (Mcduff et al., 2010). 

 

2.3 - Sistemas ácidos retardados 

 

Para controlar a reação ácido-rocha, em formações carbonáticas, foram desenvolvidos 

sistemas retardados com a finalidade de melhorar o desempenho das operações, através de 

uma diminuição da velocidade de reação entre o ácido e a formação. O controle dessa reação 

permite um melhor desempenho do ácido, fazendo com que ele atinja uma maior distância 

radial do poço, e favoreça a formação dos wormholes (Lake, 2007). 
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Os sistemas retardados também promovem uma diminuição da infiltração de fluido na 

formação, favorecendo a formação de wormholes mais profundos. 

O efeito retardado da reação ácido-formação é usualmente obtido através de três 

sistemas: utilização de tensoativos, utilização de ácidos orgânicos ou aditivos químicos e 

através de mecanismos de retardo físico (Kalfayan, 2000).  

2.3.1 -  Sistemas retardados por tensoativos 

 

Alguns tensoativos favorecem o retardo das taxas de reação em acidificação. Para isso, 

os tensoativos são selecionados em função de sua capacidade em adsorver a formação e torná-

la molhável ao óleo, promovendo uma barreira física que impede que o ácido interaja com a 

formação. A adição desses tensoativos é normalmente realizada no estágio de pré-flush com 

solventes oleosos, podendo também ser adicionados junto ao ácido. (Williams; Gidley; 

Schwchter, 1979). 

2.3.2 -  Sistemas retardados por aditivos químicos 

 

A adição de ácidos orgânicos ou aditivos químicos como o CaCl2 e o CO2 à solução de 

HCl tem efeito retardador da reação ácido-rocha. O CaCl2 é usualmente utilizado em 

formações que contenham anidrita (CaSO4), pois o CaCl2 reduz a solubilidade da anidrita em 

HCl. 

A adição de CO2 retarda a reação através do resfriamento e também altera o equilíbrio 

cinético da reação. Porém, os sistemas que utilizam o CO2 são susceptíveis a precipitação de 

borras, problema acentuado quando em presença de íons de ferro (Jacobs, 1989). 

2.3.3 -  Sistemas retardados fisicamente 

 

A retardação física da reação é promovida através do espessamento da solução ácida. 

Sistemas ácidos viscosos incluem géis, emulsões ou espumas ácida, sendo também utilizadas 

combinações desses. A desvantagem de se utilizar esses sistemas é que a elevada viscosidade 

pode limitar a taxa de bombeio do fluido ácido, tornando lenta a reação em formações com 

baixa permeabilidade (Hoefner et al., 1987). 

 

 

 



Aspectos teóricos 

Pedro Tupã Pandava Aum, Julho/2011  15 

2.4 - Porosidade e permeabilidade 

2.4.1 -  Porosidade  

Porosidade “∅”é definida como a razão entre o volume de vazios “𝑉𝑣” e o volume total 

da rocha “𝑉𝑡”, conforme descrito pela Equação (11) : 

∅ =
𝑉𝑣
𝑉𝑡

 (11) 

O volume de vazios é normalmente denominado de volume poroso. Essa importante 

propriedade mede a capacidade de uma rocha de armazenar fluidos. Essa propriedade é 

medida de duas maneiras diferentes, sendo conhecida como porosidade absoluta e efetiva 

(Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). 

2.4.2 -  Porosidade absoluta 

A porosidade absoluta da rocha se refere ao volume total de vazios presentes na rocha. 

Nos estudos da engenharia de petróleo, uma rocha pode ter elevada porosidade, porém esses 

poros podem não estar comunicados entre eles. A porosidade absoluta não leva em 

consideração a conectividade dos poros. Desta forma, a porosidade absoluta é dada pela razão 

entre a soma dos volumes de vazios, intercomunicados “𝑉𝑣𝑐” e os não conectados “𝑉𝑣𝑛𝑐 ”, e o 

volume total da rocha “𝑉𝑡”, conforme a Equação (12). Normalmente, a determinação da 

porosidade absoluta é realizada através de perfis sônicos (Khan & Islam, 2007). 

 

∅ = ∅𝑎𝑏𝑠 =
𝑉𝑣
𝑉𝑡

=
𝑉𝑣𝑐 + 𝑉𝑣𝑛𝑐

𝑉𝑡
 (12) 

2.4.3 -  Porosidade efetiva 

A porosidade efetiva “∅𝑒𝑓” é dada pela razão entre o volume de vazios 

intercomunicados “𝑉𝑣𝑐” e o volume total da rocha “𝑉𝑡” (Rosa; Carvalho; Xavier, 2006). Essa 

porosidade não leva em consideração os volumes de vazios que estão confinados na rocha, de 

maneira que é calculada conforme a fórmula mostrada na Equação (13). 
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∅𝑒𝑓 =
𝑉𝑣𝑐
𝑉𝑡

 (13) 

2.4.4 -  Permeabilidade 

Permeabilidade é a propriedade que expressa a facilidade que uma rocha oferece para 

se escoar fluidos (Ahmed, 2006). Ela é normalmente designada pela letra “𝑘”, sendo descrita 

pela lei de Darcy de escoamento, como mostrado na Equação (14). 

𝑣 = −
𝑘

𝜇
∙
𝑑𝑝

𝑑𝐿
 (14) 

Onde: v = velocidade de escoamento do fluido; k = permeabilidade de Darcy; 𝜇 = viscosidade 

do fluido; e 
𝑑𝑝

𝑑𝐿
 = diferencial de pressão por unidade de comprimento. 

Da relação da vazão 𝑄 com a velocidade 𝑣, tem-se a Equação (15): 

𝑄 =
𝑣

𝐴
 (15) 

Isolando-se “𝑣” da Equação (15) e substituindo na Equação (14), obtem-se a Equação (16): 

𝑄 ∙  𝑑𝐿
𝐿

0

= −
𝑘 ∙ 𝐴

𝜇
 𝑑𝑝

𝑝2

𝑝1

 (16) 

Integrando a Equação (16), em ambos os lados, tem-se a Equação (17): 

𝑄 ∙ 𝐿 = −
𝑘 ∙ 𝐴

𝜇
∙ (𝑝2 − 𝑝1)   (17) 

A partir da equação (17), obtem-se a permeabilidade “𝑘” confome a Equação (18): 

𝑘 = −
𝑄 ∙ 𝜇 ∙ 𝐿

𝐴 ∙ ∆𝑝
      (18) 
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2.5 - Dano à formação 

 O termo “dano” designa uma redução da permeabilidade original da rocha na região 

próxima ao poço. Este pode ser causado por qualquer operação onde há contato de fluido com 

a formação (Bergosh & Enniss, 1981). 

Como já foi citado anteriormente, a acidificação em arenitos e em carbonatos tem 

diferentes princípios. Para a acidificação em arenitos, a operação está condicionada à 

existência de um dano solúvel em ácido; enquanto para carbonatos, a operação pode ser 

realizada com o propósito de ultrapassar a região danificada, que possui permeabilidade 

alterada, criando caminhos alternativos de escoamento, podendo-se ter uma permeabilidade 

final, após o tratamento, maior que a original. 

O efeito do dano é a diminuição da capacidade de produção ou de injeção do poço. 

Através dos gráficos de produção pode-se identificar em que etapa da vida do poço o dano é 

formado.  

A Figura 2.3 mostra a redução da produção em função da redução da permeabilidade e 

da profundidade do dano. Pode-se observar que a redução da permeabilidade tem um efeito 

muito significativo na produção. 

 

 

Figura 2.3 - Perda de produção devido a zona danificada (Williams; Gidley; Schwchter, 

1979). 

O dano pode ter diferentes causas e pode ocorrer em qualquer operação invasiva no 

poço. As principais causas da redução da permeabilidade são (BJ Services, 1999): 

 Invasão de sólidos 
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 Argilas e migração de finos 

 Alteração na molhabilidade da rocha 

 Precipitação química 

 Bloqueio por emulsão 

 Bloqueio por água 

 Bloqueio por gás 

 Colônias de bactérias 

 Deposição orgânica 

 Dano no canhoneio 

 

O conceito de dano à formação foi introduzido por Van Everdingen (1953) e Hurst 

(1953), através do fator de skin. Eles perceberam que a pressão no fundo do poço medida era 

inferior a calculada, o que indica que deveria haver uma perda de carga adicional. Eles 

atribuíram a perda de carga a uma zona de permeabilidade reduzida ao redor do poço. Essa 

zona é chamada de “zona danificada”.   

O efeito skin foi matematicamente apresentado conforme a Equação (19): 

 

𝑠 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 

𝑞 ∙ 𝜇𝑜
∙ ∆𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛     (19) 

 

Onde: s = fator de skin ou fator de película; k = permeabilidade da formação; h = espessura da 

formação; q = vazão de produção ou de injeção; 𝜇𝑜  = viscosidade do óleo no reservatório; 

∆𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛 = queda de pressão devida ao efeito de película. 

A Equação (20) apresenta a introdução do conceito de espessura do dano (Hawkins, 

1956). A partir dessa equação podemos obter o raio da região com permeabilidade alterada. 

s =   
𝑘

𝑘𝑠
 − 1 ∙ ln  

𝑟𝑠
𝑟𝑤
      (20) 

Onde: 𝑘 = permeabilidade da formação; 𝑘𝑠  = permeabilidade da região danificada; 𝑟𝑠 = raio 

da região danificada; 𝑟𝑤  = raio do poço. 

A Figura 2.4 mostra um esquema onde se tem um reservatório com uma 

permeabilidade “k”, e uma zona próxima ao poço com permeabilidade alterada “ks”. Como 

“ks” é menor que “k”, o fluido deverá despender uma quantidade de energia adicional para 
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ultrapassar a região com permeabilidade “ks”. Logo, tem-se uma maior queda de pressão 

nessa região próxima ao poço. 

 

 

Figura 2.4 - Esquema da alteração de permeabilidade. 

 

Os poços com baixa permeabilidade são mais sensíveis ao dano. Em formações de 

elevada permeabilidade, ocorre uma maior invasão do fluido de perfuração, porém, tem-se 

uma menor alteração da permeabilidade, em função do maior tamanho das gargantas dos 

poros nesses casos (Jilani, 2000). 

O critério de aplicação da técnica de acidificação é baseado na baixa 

produtividade/injetividade, existência de dano, e no diagnóstico das causas do problema.   

Somente a baixa produtividade não justifica a operação, uma vez que, as limitações 

podem ser decorrentes das características do reservatório, no qual a acidificação não teria 

efeito. A aplicação da operação de acidificação em um poço está atrelada à capacidade que 

um determinado intervalo de formação pode produzir através da remoção do dano. 

A engenharia de reservatório avalia o possível incremento de produção que pode ser 

alcançado, em seguida a engenharia de poço faz a avaliação econômica para verificar a 

viabilidade da operação. 
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2.5.1 -  Tipos de dano 

 

Existem diferentes tipos de danos à formação. A caracterização desses danos é de 

extrema importância, pois a partir dessa será feita a escolha do fluido adequado para a 

operação e o método a ser adotado (Civan, 2000). Para determinar o tipo de dano é realizada 

uma análise criteriosa das operações realizadas no poço. Essa análise é de extrema 

importância, pois realiza a averiguação dos tratamentos anteriores realizados no poço, a fim 

de determinar possíveis incompatibilidades com produtos. 

Quando há dificuldade em se determinar o tipo de dano específico, o tratamento é 

projetado para atender a maioria dos tipos de dano visando remover todas as possíveis causas 

do problema.  

A seguir, serão apresentados os principais tipos de dano a formação conforme 

classificados por Broaddus; SPE; Halliburton Services (1988). 

2.5.1.1 -  Dano por formação de emulsões 

 

Danos formados por emulsões são causados pela mistura de fluidos de base óleo com 

soluções aquosas no interior da formação, ou através do contato de fluidos base água com o 

óleo da formação. As emulsões são normalmente estabilizadas por tensoativos, 

principalmente pelos tensoativos naturais presentes no óleo da formação.  

Neste tipo de dano, solventes auxiliados por produtos desemulsificantes são 

geralmente usados. 

2.5.1.2 -  Dano por alteração da molhabilidade 

 

Esse tipo de dano ocorre quando há inversão da molhabilidade da formação, tornando 

as formações naturalmente molháveis à água, parcial ou totalmente molháveis a óleo e 

consequentemente acaba-se por reduzir a permeabilidade relativa do óleo. A alteração da 

molhabilidade ocorre normalmente em arenitos perfurados com fluidos sintéticos.  

Alterações na molhabilidade podem ser corrigidas pela injeção de solventes mútuos 

para remover a fase óleo, seguida da injeção de tensoativos que tornem a formação novamente 

molhável à água. 
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2.5.1.3 -  Dano por bloqueio por água 

 

Esse tipo de dano é causado por um aumento da saturação de água nas proximidades 

do poço. O tratamento deste problema é feito através da injeção de tensoativos para reduzir a 

tensão interfacial água-óleo.  

2.5.1.4 -  Dano por depósitos minerais 

 

Esse tipo de dano ocorre durante a produção, devido às baixas temperaturas e pressões 

encontradas nas proximidades do poço. Vários solventes podem ser usados para dissolver os 

depósitos precipitados, dependendo de sua composição química. Os tipos mais comuns de 

deposição mineral são: carbonato de cálcio, carbonato de ferro, sulfato de cálcio, sulfato de 

bário, sulfato de estrôncio, sulfito de ferro ou também combinações desses. Dos citados, 

somente o carbonato de cálcio pode ser removido quimicamente, os demais só são removidos 

parcialmente, necessitando de métodos mecânicos para sua completa remoção. 

2.5.1.5 -  Dano por depósitos orgânicos 

 

Esse tipo de dano ocorre em função da formação de emulsões viscosas que podem se 

formar na região próxima ao poço. Apesar de complexo, o mecanismo principal de formação 

deste tipo de dano, consiste na mudança de temperatura ou pressão nas vizinhanças do poço 

durante a produção. Em certos casos, não se pode evitar tais danos, sendo normalmente 

executada a remoção mecânica dos depósitos com raspadores. Em outros casos, os depósitos 

podem ser re-solubilizados por solventes orgânicos ou pelo aquecimento da formação com 

óleo aquecido. 

2.5.1.6 -  Dano por siltes e argilas 

 

O dano causado pela migração ou inchamento de argilas, ou pela migração de siltes, 

promove o plugueamento dos poros da rocha. Esse tipo de dano se dá na região onde ocorre a 

invasão do espaço poroso pelo fluido de perfuração e a migração de argilas autigênicas. 

Quando as partículas danificantes originam-se da própria rocha reservatório, elas são 

chamadas genericamente de “finos”.  Durante a perfuração de poços tem se utilizado fluidos 

especificamente projetados para perfurar as zonas mais suceptíveis ao dano, estes fluidos são 

conhecidos como Fluidos Drill in ou RDF (reservoir drilling fluids). 
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A remoção de danos, por deposição de finos, em reservatórios carbonáticos faz-se com 

HCl, que apesar de não dissolver os finos, pode dispersá-los. 

2.5.1.7 -  Dano por depósitos bacterianos 

Dano que ocorre com o crescimento de bactérias. Este tipo de dano é formado sob 

certas condições de temperatura e pH que favorecem a reprodução das mesmas, causando 

entupimento do espaço poroso.  

Este é um dano de difícil remoção. Para o tratamento são utilizados agentes oxidantes 

fortes, como o peróxido de hidrogênio que tem sido eficiente na remoção desse tipo de dano. 

2.5.1.8 -  Dano por polímeros 

A utilização de polímeros, como as poliacrilaminas, pode causar dano à formação 

quando esses polímeros não estão completamente dissolvidos ou pela desestabilização do 

sistema em que os mesmos estão dispersos. O dano também pode ser gerado no processo de 

formação do reboco. A remoção desses danos pode ser realizado através do aumento do pH, 

provendo a quebra da cadeia polimérica. 

 

2.6 - Tensoativos 

Tensoativos, ou surfactantes, são moléculas anfifílicas, compostas por uma parte polar 

(hidrofílica) e outra parte apolar (hidrofóbica).  A parte apolar é denominada cauda e a parte 

polar é denominada cabeça. O termo anfifílico faz referência às duas regiões de afinidades 

distintas dentro da mesma molécula (Mittal, 1979). Na Figura 2.5 é apresentada uma 

representação dos tipos de estruturas das moléculas tensoativas, com relação à carga do 

grupamento polar. 
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Figura 2.5 - Representação esquemática dos tipos de tensoativos a) não-iônico; b) aniônico; c) 

catiônico; d) anfótero. 

Em baixas concentrações, os tensoativos se aderem às interfaces do sistema, alterando 

as propriedades interfaciais, principalmente reduzindo a tensão interfacial. 

Os tensoativos são geralmente utilizados para modificar o meio reacional de maneira a 

solubilizar espécies de baixa solubilidade ou promover um novo meio que pode modificar a 

velocidade reacional e a posição de equilíbrio das reações químicas (Maniasso, 2001). Por 

causa das suas propriedades, os tensoativos são extensamente utilizados na indústria química 

e também em diversos processos da engenharia de petróleo como: preparação de fluidos; 

quebra de emulsões; agentes emulsionantes; e recuperação avançada (Gomes, 2009). 

2.6.1 -  Classificação 

 

Os tensoativos são usualmente classificados de acordo com a natureza iônica do grupo 

polar da molécula, podendo ser classificados basicamente em: iônicos (catiônicos ou 

aniônicos); não iônicos; e anfóteros (zwinteriônicos). Essa classificação é dada em função do 

tipo de carga que é gerada na parte polar da estrutura quando em solução aquosa (Myers, 

2006).  

2.6.1.1 -  Tensoativos catiônicos 

 

São assim classificados, aqueles tensoativos que possuem algum grupamento 

funcional ionizável, podendo ser único ou não na molécula, e que em solução aquosa, produza 

íons positivamente carregados na superfície ativa. Os tensoativos catiônicos mais importantes 

são baseados em nitrogênio quaternário. Exemplos comuns deste tipo de tensoativo são os 

sais de amônio quaternário (Myers, 2006).  
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2.6.1.2 -  Tensoativos aniônicos 

 

São tensoativos que possuem grupamento funcional, único ou não na molécula, que ao 

se ionizar em solução aquosa fornece íons negativamente carregados na superfície ativa. Os 

tensoativos mais importantes deste grupo são os sabões, aminas, compostos sulfonados e os 

sulfonatados (Myers, 2006).  

2.6.1.3 -  Tensoativos não-iônicos 

Quando em soluções aquosas, não se dissociam ou ionizam. O caráter polar destes 

compostos se deve a presença, em suas moléculas, de grupamentos funcionais como éter, 

álcool, carboníla e amina que possuem forte afinidade pela água. Os exemplos comuns destes 

tipos de tensoativo são: os derivados do polioxietileno e polioxipropileno (de compostos com 

alquil-fenol e álcool, ésteres de ácidos graxos, alquilaminas, amidas e mercaptanas) ou 

polialcoóis, ésteres de carboidratos, amidas de álcoois graxos e óxidos de amidas graxas 

(Attwood & Florence, 1983). Estes tensoativos mantêm-se estáveis em meio salino e também 

são menos susceptíveis a reagir com metais bivalentes como cálcio e magnésio, usualmente 

presentes na água de formação, Por esse motivo, foram escolhidos para obtenção dos sistemas 

microemulsionados ácidos utilizados neste trabalho. 

2.6.1.4 -  Tensoativos anfóteros 

Quando em solução, podem apresentar propriedades aniônica, catiônica e não iônica, 

porque possuem ambos os grupos aniônicos e catiônicos no meio hidrofóbico, dependendo do 

pH do meio em que se encontram (Rosen, 1978).  Normalmente, os tensoativos anfóteros, se 

comportam da seguinte maneira:  

 Para pH < 4 estes atuam como tensoativos catiônicos; 

 Para 4 < pH < 9 estes atuam como tensoativos não-iônicos; 

 Para 9 < pH < 10 estes atuam como tensoativos aniônicos. 

 

Os principais exemplos destes tensoativos são as betaínas e os fosfolipídios. 

 

 

 

 



Aspectos teóricos 

Pedro Tupã Pandava Aum, Julho/2011  25 

2.6.2 -  Formação de micelas e estruturas 

 

Os tensoativos, quando em solução, formam agregados moleculares, chamados de 

micelas. Em soluções aquosas, os monômeros de tensoativos orientam-se preferencialmente 

na interface, de modo que as cabeças polares estejam direcionadas para a solução e as caudas 

apolares orientadas para o ar, reduzindo a tensão interfacial. À medida que se eleva a 

concentração de tensoativo no diluente, ocorre uma saturação da interface permitindo que os 

monômeros iniciem a formação espontânea das micelas, as quais se encontram em 

permanente equilíbrio dinâmico (Maibaum; Dinner; Chandler, 2004). A Figura 2.6 ilustra o 

processo de micelização. 

 

 

Figura 2.6 - Formação das micelas (Rossi et al., 2006). 

  

 A concentração em que ocorre o fenômeno da micelização, em uma temperatura 

especifica, é denominada concentração micelar crítica ou simplesmente c.m.c., que é uma 

característica de cada tensoativo.  

 A natureza do solvente em que os tensoativos estão presentes caracteriza a existência 

de dois tipos de micelas: as micelas diretas e as micelas inversas. As micelas diretas se 

formam na presença de solventes polares, onde a cabeça polar do tensoativo fica orientada 

para o meio polar, enquanto que a cauda apolar agrupa-se no interior da micela, evitando o 

contato com o diluente. Já as micelas inversas apresentam o comportamento inverso, ou seja, 

são formadas em solventes apolares com as cabeças hidrofílicas voltadas para o centro e 

cercadas pelas caudas hidrofóbicas. A Figura 2.7 ilustra os tipos de micela direta e inversa, 

em função da característica da fase contínua e dispersa. 
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Figura 2.7 - Representação esquemática de micelas diretas e inversas. 

 

 A concentração micelar crítica é influenciada, de modo particular, basicamente por 

três fatores: a natureza do tensoativo, a temperatura e a força iônica. 

 A determinação da c.m.c. é realizada, geralmente, através de gráficos que se baseiam 

na mudança brusca de propriedades físico-químicas sensíveis, tais como: condutividade, 

tensão interfacial, dentre outros, como mostra a Figura 2.8 (Arnarson & Elworthy, 1981). 

 

 

Figura 2.8 - Determinação da c.m.c. do dodecil sulfato de sódio utilizando algumas 

propriedades físicas (Murekjee, 1967). 
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A formação de agregados micelares, é muito fortemente ligada a dois fatores 

fundamentais: as porções hidrófobas que interagem de maneira atrativa e a repulsão das 

“cabeças polares” que impedem uma completa separação entre as fases. Ambos os fatores 

contribuem significativamente para a energia de Gibbs. Sendo que a repulsão das “cabeças 

polares” contribui positivamente (menor estabilidade do sistema), enquanto que as porções 

hidrófobas contribuem negativamente (maior estabilidade do sistema). Essa disposição 

implica em uma relativa sensibilidade quanto à estrutura do agregado micelar (Maibaum; 

Dinner; Chandler, 2004). Os tipos de agregados formados podem ser previstos em função de 

parâmetros geométricos das moléculas tensoativas envolvidas, como comprimento da cauda 

apolar, volume ocupado pela cauda apolar e área superficial da parte polar da molécula. 

Quando se utilizam os parâmetros geométricos para prever as estruturas dos agregados, se tem 

um modelo aproximado que não leva em consideração muitos outros fatores que podem estar 

envolvidos (Kim Gracie, 1996). 

A repulsão entre as cabeças tensoativas faz com que a estrutura assuma arranjos que 

minimizem as repulsões, compativelmente com as outras energias envolvidas no sistema. 

Quando a força de repulsão é predominante os tensoativos tendem a se organizar de forma 

esférica, garantindo a máxima distância entre as cabeças polares. A curvatura dos agregados 

pode ser correlacionada com um parâmetro “p”, chamado de parâmetro de empacotamento, 

determinante para a estrutura dos agregados. Esse parâmetro é definido pela Equação (21) 

(Israelachvili; Mitchell; Ninham, 1976).  

Cla
p




0


 (21) 

Onde:   = Volume da parte hidrófoba; Cl = Comprimento da parte apolar; 0a = área ocupada 

pela “cabeça polar” tensoativa. 

 

O efeito desse parâmetro está ligado ao arranjo que proporcione menor energia livre 

possível. Alguns dos arranjos possíveis são os de estrutura esférica, estrutura cilíndrica, 

bicamada, bicontínua, esférica invertida e vesícula esférica (Krister Holmberg, 2003). 

2.6.3 -  Ponto de Kraft e de turbidez 

O ponto de Kraft é uma propriedade observada apenas para tensoativos iônicos e 

evidenciada pelo comportamento de crescimento exponencial da solubilidade em função da 

temperatura a partir de determinado valor. Somente acima deste valor, temperatura de Kraft, é 

que se inicia o processo de micelização (Krafft & Wiglow, 1985). 
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De acordo com a Figura 2.9, verifica-se que em baixas concentrações e acima da 

temperatura de Kraft, tem-se uma solução de monômeros (Zona II). Pelo diagrama também 

observa-se que em baixas concentrações e abaixo da temperatura de Kraft, tem-se o 

tensoativo hidratado sob a forma de precipitado (Zona I) e para concentrações mais elevadas e 

acima da temperatura de Kraft verifica-se a formação de soluções micelares (Zona III). 

 

Figura 2.9 - Diagrama de fases de um tensoativo iônico próximo ao ponto de Kraft (Krafft & 

Wiglow, 1985). 

 

A temperatura de Kraft pode ser medida através de métodos altamente eficazes, sendo 

eles: método espectrofotométrico ou turbidimétrico, entretanto, devido à praticidade e à 

rapidez de determinação, o método visual vem sendo muito difundido. 

Embora os tensoativos não iônicos não apresentem o fenômeno de Kraft, estes podem 

ser caracterizados pelo ponto de turbidez, uma vez que aquecidas, as soluções destes 

tensoativos turvam formando duas fases a uma determinada temperatura e uma determinada 

concentração (Figura 2.10). O mínimo da curva observada, T(C), é chamado ponto de 

turbidez ou ponto critico para separação de fases (Shinoda et al., 1963). A micelização para 

este tipo de tensoativo ocorre para regiões monofásicas, ou seja, abaixo do ponto de turbidez 

(Corti; Mineiro; Degiorgio, 1984). 
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Figura 2.10 - Diagrama de fases de um tensoativo não-iônico em água. 

 

2.6.4 -  BHL (Balanço Hidrofílico-Lipofílico) 

 

Um parâmetro extremamente importante no estudo dos tensoativos é o Balanço 

Hidrofílico-Lipofílico (BHL), esse parâmetro faz referência à natureza anfifílica do 

tensoativo. O BHL permite avaliar o equilíbrio entre a parte hidrofílica e lipofílica do 

tensoativo.  A Figura 2.11 ilustra dois tensoativos, representando a contribuição do seus 

grupos polares e apolares, sendo um com BHL baixo (a) e outro com BHL alto (b). Pode-se 

observar que quanto maior o BHL maior será a influência da porção polar da molécula. 

 

 

Figura 2.11 - Ilustração da contribuição das partes polares e apolares na molécula tensoativa 

para baixo BHL (a) e alto BHL (b). 

O método para o cálculo do BHL foi descrito primeiramente por (Griffin, 1954). O 

BHL tenta quantificar as contribuições dos grupos polares e apolares da estrutura da molécula 

tensoativa. A partir dessa avaliação e caracterização pode ser definido o campo de aplicação 

do tensoativo (Duane, 1987). A partir da faixa do BHL é possível prever algumas 

propriedades da molécula e determinar os tipos de aplicação para cada uma. Na Tabela 2.1 

podemos observar a faixa de BHL e sua respectiva aplicação. 
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Tabela 2.1 -  Faixa de BHL, aplicação e número correspondente de etoxilações para o álcool 

laurílico e para o nonilfenol (Oxiteno, 2003). 

Faixa de BHL Aplicação 

Nonilfenóis 

Etoxilados  

(moles de EO) 

Álcoois Láuricos 

Etoxilados  

(moles de EO) 

4-6 Emulsificante A/O 1,8 - 

7-9 Umectantes 4 2 a 3 

8-18 Emulsificante O/A 4 a 40 3 a 23 

13-15 Detergentes 9,5 a 15 9 

10-18 Solubilizantes 5 a 40 6 a 23 

 

2.7 - Microemulsões 

 

As microemulsões podem ser definidas como sistemas termodinamicamente estáveis, 

isotrópicos, transparentes, de dois líquidos imiscíveis, estabilizados pela presença de 

tensoativos (Robb, 1982). Em alguns casos, alcoóis de cadeia curta ou aminas são adicionados 

a mistura como cotensoativos (Gurgel, 2004). O cotensoativo é uma molécula utilizada para 

agir diretamente sobre o fator de empacotamento e sua função é reduzir a repulsão das 

“cabeças” polares, estabilizando a micela. Quando se trabalha com tensoativos não-iônicos, os 

cotensoativos podem ser utilizados para melhorar a solubilização do sistema, sendo 

geralmente utilizados alcoóis de cadeia curta. Hidrótopos também podem ser utilizados com a 

finalidade de melhorar a solubilização do sistema favorecendo a formação da microemulsão 

(Vale, 2009). As gotículas de microemulsão formadas possuem diâmetro entre 10 - 200 nm 

(Formariz et al., 2005). 

Em nível molecular, os sistemas microemulsionados são heterogêneos, apresentando 

regiões de fase aquosa e regiões de fase oleosa, onde na interface se tem as moléculas de 

tensoativo adsorvidas. 

Propriedades como: alta estabilidade, baixa tensão interfacial com baixas 

concentrações de tensoativo, capacidade de estabilizar dois componentes imiscíveis e elevada 

área interfacial entre a fase dispersa e a contínua, fazem com que os sistemas 

microemulsionados tenham grande potencial de aplicação. Diversas são as aplicações desses 

sistemas na indústria do petróleo, dentre as quais podem-se citar: recuperação avançada 

(Santanna et al., 2009; Vale, 2009); solubilização de borras de petróleo (Dantas et al., 2010); 
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inibidores de corrosão (Rossi et al., 2007; Neto, 2009); e fluidos de fraturamento (Dantas et 

al., 2005) e (Liua et al., 2010). 

As microemulsões são estruturadas em função da fase dispersa e da fase contínua, 

podendo ser microemulsões óleo em água (O/A), água em óleo (A/O), bicontínuas (quando se 

tem aproximadamente a mesma quantidade de óleo e de água), além de outras diversas 

estruturas que podem ser formadas quando se trabalha em quantidade elevada de tensoativo. 

Esse arranjo estrutural dependerá da acomodação que concederá ao sistema a menor energia 

livre possível. Na Figura 2.12 é mostrado o arranjo da microgotícula de microemulsão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 - Arranjo da gotícula de microemulsão. 

 

2.7.1 -  Diagramas de fases para os sistemas microemulsionados 

Para representar os sistemas são utilizados diagramas ternários. Nesses diagramas cada 

vértice corresponde a um componente puro e cada lado do diagrama representa a mistura 

entre os dois componentes dos vértices. Cada ponto dentro do diagrama representa a mistura 

dos três componentes dos vértices. Quando se utiliza um cotensoativo, utilizamos uma razão 

fixa entre tensoativo e cotensoativo e trabalhamos com essa mistura como sendo o 

componente de um dos vértices. Ao trabalharmos com quatro componentes no diagrama 

ternário, passamos a chamá-lo de pseudoternário. A Figura 2.13 é uma representação de um 

diagrama ternário, mostrando o tipo característico de estruturas formadas nas diversas regiões 

do diagrama. 
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Figura 2.13 - Diagrama ternário, mostrando as regiões de microemulsão e ilustrando o tipo de 

estrutura que é formada em cada uma das regiões (Kumar, 1999). 

 

2.7.2 -  Classificação de Winsor 

A adição de algum constituinte ao sistema pode modificar o arranjo das micelas. E 

estas se reorganizam de maneira a encontrar um arranjo de menor energia. Dessa maneira, 

pode-se ter microemulsão em equilíbrio com uma fase aquosa, com uma fase oleosa, bem 

como, com aquosa e oleosa simultaneamente. Winsor (1948) classificou os sistemas em 

função da fase em que a microemulsão está em equilíbrio em: Winsor I, Winsor II, Winsor III 

e Winsor IV. 

Winsor I: o equilíbrio de Winsor I, representa o equilíbrio entre a fase microemulsionada e 

uma fase apolar (oleosa).  

Winsor II: apresenta a fase microemulsionada em equilíbrio com uma fase polar (aquosa). 

Winsor III: esse sistema apresenta 3 fases em equilíbrio; a fase microemulsionada, a fase 

aquosa e a fase oleosa. 
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Winsor IV: nesse sistema há somente a fase microemulsionada presente. 

A Figura 2.14 ilustra a classificação dos sistemas microemulsionados em função das 

fases em equilíbrio. 

 

 

 

Figura 2.14 - Classificação de Winsor (1948). 

 

O equilíbrio da microemulsão com outras fases é devido a diversos fatores, tais como: 

temperatura e saturação da micela. Ou seja, quando submetido a um distúrbio pela variação de 

composição ou algum fator termodinâmico o sistema tende a se reorganizar de maneira a 

atingir um estado de maior estabilidade termodinâmica. Por isso, se faz necessário o 

conhecimento dos diagramas de fases em diferentes sistemas. 

 

2.7.3 -  Reologia dos sistemas 

A reologia é um parâmetro extremamente importante quando tratamos de escoamento 

de fluidos. Os fluidos são classificados em dois grupos principais em função do seu 

comportamento reológico, sendo eles newtonianos e não-newtonianos. Os fluidos 

newtonianos obedecem a lei do escoamento de Newton, Equação (22), e apresentam uma 

relação constante entre a tensão de cisalhamento “𝜏” e a taxa de deformação “𝛾”, Equação 

(23). Essa razão é conhecida como viscosidade dinâmica “𝜇”, como mostrado na Equação 

(24). 

𝜏 = 𝜇 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 (22) 
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𝛾 =
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 

(23) 

𝜇 =
𝜏

𝛾
 

(24) 

 As unidades das equações são: 𝜏 (Pa), 𝜇 (Pa.s) e  
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 (s

-1
). Para viscosidade dinâmica, 

na indústria do petróleo, é usualmete utilizada a unidade de centiPoise (cP), sendo 1cP=10
-3

 

Pa.s.  

 Para descrever os fluidos não-Newtonianos são adotados modelos, sendo os mais 

utilizados o de Binghan, Osvald de Waale (potência), Herschell-Buckley e Casson. Para este 

trabalho iremos utilizar o modelo de Osvald Waale, também conhecido como modelo de 

potência. Esse modelo é um dos mais utilizados na indústria do petróleo e consegue descrever 

o comportamento de diversas soluções poliméricas e até pastas de cimento (Machado, 2002). 

O modelo de Potência é dado pela Equação (25), sendo “K” o índice de consistência e 

“n” o índice de comportamento.  A viscosidade aparente “𝜇𝑎𝑝 ” para esse modelo é dada pela 

Equação (26). 

𝜏 = 𝐾 ∙ 𝛾𝑛

 

(25) 

𝜇𝑎𝑝 = 𝐾 ∙ 𝛾(𝑛−1)

 

(26) 

A partir do valor de “n” podemos caracterizar o fluido em: pseudoplástico, newtoniano 

ou dilatante. Para valores de “n” inferiores a 1 o fluido é classificado como pseudoplástico, 

para “n” igual a 1 Newtoniano, e para ” n” maior que 1dilatante (Machado, 2002). 
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3. Estado da arte 

 

Neste capítulo será apresentado um breve resumo dos estudos presentes na literatura 

sobre acidificação de matriz, sistemas ácidos retardados e sobre aplicação de sistemas 

microemulsionados em acidificação de matriz. 

 

3.1 - Acidificação de poços 

 

 As primeiras operações de acidificação de poços datam de 1895 (Williams; Gidley; 

Schwchter, 1979), quando a Standard Oil Company utilizou ácido clorídrico para estimular 

poços produtores com formações carbonática. A operação de acidificação foi patenteada por 

Frasch (1896), propondo a utilização de ácido muriático comercial. Frasch já citava a 

necessidade da neutralização de possível ácido não reagido, a fim de evitar a corrosão dos 

equipamentos, sendo esta um dos pontos críticos da operação de acidificação. A operação de 

acidificação foi utilizada com êxito em Lima e Ohio. Muitos poços foram acidificados com 

excelentes resultados. A utilização da técnica teve um declínio devido principalmente à 

inexistência de inibidores de corrosão eficientes. 

 Em 1932, a Pure Oil Company detinha a propriedade do petróleo em Michigan e um 

programa de exploração ativo na área. Nessa mesma área, a Down Chemical Company 

possuía poços de sal e não tinha interesse na produção de petróleo. Dessa forma, a Pure 

solicitou a Down os arquivos das informações operacionais dos poços de sal e a Down os 

disponibilizou. John Grebe que era responsável pelo laboratório de Pesquisa Física da Down 

mencionou as experiências da Down no tratamento de poços de sal com ácido. E finalmente, a 

acidificação foi testada em um dos poços da Pure. Para o tratamento ácido, foram utilizados 

500 galões de ácido clorídrico e 2 galões de ácido arsênico para reduzir a corrosão no tubing 

(Fitzgerald, 1953). Esse foi o primeiro relato da utilização de ácido inibido em formações 

carbonáticas. O poço que estava morto, após o tratamento ácido, passou a produzir 16 barris 

por dia. Esse tratamento ácido foi realizado em outros poços e alguns apresentaram melhores 

resultados que o primeiro (Kalfayan, 2007) 

     Devido ao sucesso da acidificação em formações carbonáticas em 1932, o interesse no 

desenvolvimento de tratamentos para formações areníticas começou a crescer. Em 1933, a 

Standard Oil Company arquivou uma patente de um processo para o tratamento de formações 
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areníticas com ácido fluorídrico (HF). Neste processo, o HF era gerado no poço ou na 

formação para evitar o perigo de manuseá-lo na superfície (Wilson, 1935). Em Maio de 1933, 

a Halliburton realizou a primeira acidificação em arenitos usando uma mistura de HCl e HF. 

A exata composição da mistura dos ácidos é desconhecida. Os resultados obtidos desse 

primeiro tratamento com uma mistura de ácidos foram decepcionantes. A reação de uma 

solução ácida forte na formação causou a dissolução da matriz calcária do arenito e provocou 

uma substancial produção de areia no poço (Smith & Hendrickson, 1965). Dowell foi o 

primeiro a utilizar comercialmente misturas de HCl e HF. Em 1939, Dowell chamou a mistura 

12% HCl – 3% HF de Mud Acid. O objetivo do mud acid era remover do poço o reboco 

formado pelo fluido de perfuração, durante o processo de perfuração rotativa (Morian, 1940). 

Os primeiros tratamentos ocorreram na Costa do Golfo e foram bem sucedidos (Flood, 1940). 

A aplicação da acidificação passou então a se expandir rapidamente e a partir dai vários 

problemas de ordem química e de estabilidade de poço foram encontrados. Numerosos 

sistemas de aditivos foram desenvolvidos para deposição de parafinas, emulsões ácido-

induzidas, cleanup de ácido gasto, penetração ácida e migração de finos. Em paralelo foram 

desenvolvidas técnicas de divergência, melhorando assim a distribuição do ácido pelas zonas 

a serem tratadas durante acidificação (Kalfayan, 2007).  

 Entre os anos de 1950 e 1960 foram desenvolvidos diversos aditivos para tratar 

emulsões, borras, ácido gasto, e melhorar a cobertura das zonas. Além disso, foram realizados 

estudos da física da acidificação em calcários e das reações secundárias de acidificação em 

arenitos. A ênfase no inchamento de argilas mudou para a migração de finos, com o 

desenvolvimento de numerosos agentes de controle. Foram introduzidas resinas solúveis 

como agentes divergentes para melhorar a distribuição dos tratamentos (Kalfayan, 2000).  

 Nos anos 80, o processo de divergência foi melhorado através da utilização de 

espumas e do uso do flexitubo. Sistemas de análise de produção se tornaram uma ferramenta 

comum do engenheiro de design. Foram usados computadores para ajudar em todas as fases 

de projeto, inclusive seleção de candidatos, design de tratamento, monitorando da execução e 

avaliação pós-tratamento. Nos anos 90 foi melhorada a capacidade de predição de produção 

em função do desenvolvimento de novos softwares econômicos, geoquímicos e de avaliação 

in situ. Foram feitos grandes avanços desde que o primeiro tratamento ácido foi executado e 

como os poços tendem a ficar mais complicados (horizontais, HTHP, condições econômicas, 

etc), a tecnologia de tratamento matricial terá de se expandir para contornar estes problemas, 

continuando a ser uma ferramenta extremamente útil no futuro (Pereira, 2006). 
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3.2 - Sistemas ácidos retardados emulsionados e microemulsionados 

 

 Os primeiros sistemas de ácidos retardados estudados foram os ácidos orgânicos. Em 

1959, Fatt & Chittum desenvolveram um processo onde ácidos orgânicos eram misturados 

com hidrocarbonatos formando uma única fase. Essa mistura era injetada na formação. 

Knox; Pollock; Beercroft (1964) estudaram sistemas ácidos retardados, avaliando o 

ácido gelificado, emulsionado e aditivos químicos para retardar a reação. Sugeriram ainda que 

os sistemas retardados fossem adotados em todos os projetos de acidificação inclusive nos de 

fraturamento ácido.  Os resultados mostraram que para determinada condição o carbonato de 

cálcio foi consumido em 29 min pelo HCl 15%, 45 min pelo ácido gelificado, 60 min pelo 

emulsificado, agentes químicos entre 1-8 horas e acido acético em 5 h, para o teste realizado a 

80 ºF e 1500 psi.  A emulsão foi estável no tempo de teste. O artigo se encerra com a seguinte 

frase: “Pesquisas continuarão em diversas áreas, incluído a de retardadores químicos, 

fraturamento, perda de aditivos do fluido e efeito da taxa de reação, com a intenção de tornar 

a acidificação mais científica”.  

Bombardieri & Martin (1966) observaram que o HCl em óleo reagia mais lentamente 

que em solução aquosa e ainda que o ácido acético 35% em óleo reagia mais lentamente que 

ácido acético 10% em solução aquosa. A partir dessa observação patentearam o processo de 

acidificação utilizando ácido em óleo.  

Gidley (1969) desenvolveu um método de acidificação, onde um ácido concentrado, 

era injetado na formação (ácido propiônico) para reagir com o carbonato, formando o 

propionato de cálcio, precipitado insolúvel, que era retirado com um after-flush de salmoura. 

Em seguida, Gidley & Tomer (1969) aprimoraram esse conceito para as operações de 

fraturamento, gerando uma nova patente. 

 Hoefner & Fogler (1985) propuseram um sistema microemlusionado para aplicação 

em acidificação de carbonatos. O sistema era composto por cloreto de cetilpiridínio 

(tensoativo catiônico), butanol, dodecano e HCl aquoso.  Os resultados mostraram que o 

sistema estudado foi eficiente em retardar a reação. Em estudo posterior (Hoefner et al., 1987) 

foi mostrado que este sistema reduziu o coeficiente de difusão do ácido em 2 vezes.  O estudo 

foi realizado com foco nos carbonatos produtores de óleo de elevada permeabilidade como os 

de “Danian chalk”, Noruega. 

 Fredd & Fogler (1997) apresentaram, em um simpósio da SPE, um novo método para 

retardar a dissolução de carbonato em ácido. Eles mostraram a efetividade da utilização do 

ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), ácido ciclohexilendinitrilotetracético (CDTA), ácido 
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etilenotriaminopentacético (DTPA) na formação de wormholes, quando injetados a baixas 

vazões, sendo estes mais eficientes que o HCl (Fredd & Fogler, 1998). 

Hoje verifica-se que há necessidade de mais estudos em acidificação, bem como, testar 

em campo os projetos desenvolvidos a fim de minimizar o empirismo existente nas operações 

de acidificações (Pereira & Fernandes, 2009). Partindo desse pré-suposto, esse vasto campo 

de estudo e as novas descobertas realizadas recentemente na costa brasileira motivaram o 

desenvolvimento deste trabalho.  
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4. Metodologia experimental 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e a metodologia utilizada para a 

realização dos experimentos. 

A Figura 4.1, mostra o fluxograma que descreve a sequência experimental utilizada 

para obtenção e avaliação dos sistemas microemulsionados ácidos. 

 

 

Figura 4.1 - Fluxograma do planejamento experimental para obtenção e avaliação dos 

sistemas microemulsionados ácidos. 

 

4.1 - Materiais 

4.1.1 -  Tensoativos 

Os tensoativos utilizados neste trabalho foram o Unitol L90 (Fornecido pela Oxiteno, 

Brasil), o Renex 110 (Fornecido pela Oxiteno, Brasil) e o OMS - óleo de mamona 

saponificado.  
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O Unitol L90, mostrado na Figura 4.2, é um tensoativo não iônico resultante da 

etoxilação do álcool laurílico. Tem fórmula R-O(CH2CH2O)9H, onde R corresponde cadeia do 

álcool laurílico. Esse tensoativo tem balanço hidrofílico-lipofílico calculado de 13,4 (Oxiteno, 

2007 (a)). O Renex-110, ilustrado na Figura 4.3, é um tensoativo não iônico derivado da 

etoxilação do nonil fenol. Tem fórmula C9H19-(C6H6)-O-(CH2CH2O)11H e possui balanço 

hidrofílico-lipofílico calculado de 13,7 (Oxiteno, 2007 (b)). O OMS foi obtido no Laboratório 

de Tecnologia de Tensoativos - UFRN e é produto da saponificação do óleo comercial de 

mamona. Para obtenção dos sistemas microemulsionados foram combinados um dos 

tensoativos comerciais não iônicos com o OMS. A utilização do OMS permite uma melhor 

solubilização do sistema, consequentemente uma maior região de microemulsão. 

Apesar de tensoativos não iônicos não necessitarem de cotensoativo para formação da 

microemulsão, foram utilizados alcoóis de cadeia curta a fim de melhorar a solubilização, do 

sistema, permitindo a formação de maiores regiões de microemulsão. 
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Figura 4.2 - Estrutura do Unitol - L90 – Álcool laurílico 9EO. 

 

 

Figura 4.3 - Estrutura do Renex 110 – Nonilfenol. 
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4.1.2 -  Cotensoativo 

 

Os tensoativos não iônicos usualmente não requerem cotensoativo para formação de 

microemulsões, porém neste trabalho incluiu-se o cotensoativo para aumentar o poder de 

solubilização do sistema e favorecer a região de WIV. Os cotensoativos testados foram o n-

butanol e o sec-butanol, ambos são alcoóis de cadeia intermediária. 

A Figura 4.4 ilustra as estruturas do n-butanol e do sec-butanol. 

 

 

 

Figura 4.4 - Representação dos alcoóis: n-butanol (a) e sec-butanol (b). 

 

4.1.3 -  Componentes oleosos 

 

Como componentes oleosos foram utilizados: o xileno (mistura dos isômeros: o-

xileno, m-xileno e o p-xileno, conforme Figura 4.5), o querosene, bem como a mistura 

querosene com 10% de xileno. O querosene é também uma mistura de hidrocarbonetos. É 

composto por hidrocarbonetos alifáticos, naftênicos e aromáticos, com número de carbonos 

entre C9 e C16. Todos os solventes são de qualidade PA, 99% de pureza e da marca ISOFAR 

Indústria e Comércio Ltda. 

 

 

Figura 4.5 - Representação dos 3 isômeros que compõe o xileno: o-xileno (a), m-xileno (b) e 

p-xileno (c). 
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4.1.4 -  Componente aquoso 

 

Como componente aquoso foram utilizados: água industrial (água de torneira), solução 

de NaCl a 35000 ppm e soluções de HCl (15- 26,1%). 

4.2 - Obtenção dos sistemas microemulsionados 

 A primeira etapa do trabalho consiste na escolha dos sistemas microemulsionados a 

serem utilizados para obter os sistemas ácidos. Essa etapa tem como objetivo determinar o 

tensoativo, cotensoativo e componente oleoso a serem utilizados. 

 A escolha do sistema foi realizada através da construção dos diagramas 

pseudoternários, os quais permitem visualizar o comportamento das fases do sistema ao 

variarem-se as concentrações dos componentes. 

O método de obtenção baseia-se na titulação volumétrica com pesagem analítica das 

proporções volumétricas, a fim de se obter as proporções mássicas respectivas (Ramos, 1996). 

Para construção do diagrama, é realizada a pesagem de várias proporções no binário matéria 

ativa (tensoativo/cotensoativo) e componente oleoso, em seguida inicia-se a titular com o 

componente aquoso, descrevendo as transições de fase por observação visual, após agitação e 

centrifugação da amostra. A caracterização do equilíbrio das fases é realizada baseando-se na 

classificação de Winsor (1948). 

4.3 - Testes de estabilidade 

Esta etapa tem como finalidade verificar a estabilidade e a resistência dos sistemas 

estudados. Para isto foram realizados testes de resistência à salinidade, ao cálcio, resistência à 

temperatura e à concentração de HCl. A escolha da composição do ponto a ser utilizado na 

realização dos testes se deu através da análise dos diagramas de fases, buscando um ponto na 

região de microemulsão coincidente em todos os diagramas de fases estudados. 

4.3.1 -  Resistência à salinidade 

Para inibir a hidratação dos folhelhos se faz necessária a adição de sal às formulações 

de fluidos utilizadas. A água de formação tem sais, de maneira que, a influência da salinidade 

nos sistemas microemulsionados obtidos é extremamente importante. Para avaliar o efeito da 

salinidade na estabilidade das microemulsões, foram obtidos os diagramas de fases para os 

sistemas escolhidos utilizando solução de NaCl 35.000 ppm como componente aquoso.  
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4.3.2 -  Resistência ao cálcio 

O cálcio é um metal bivalente que está muitas vezes presente na água utilizada para 

fabricar os fluidos da acidificação ou na própria água de formação. Além disso, o cloreto de 

cálcio é formado como produto da reação entre o ácido clorídrico e carbonato de cálcio, 

portanto é imprescindível verificar a estabilidade dos sistemas microemulsionados em estudo 

quando a concentração de cálcio no sistema é aumentada. 

Para realização do teste de resistência ao cálcio, foram obtidos pontos de 

microemulsão a partir de diferentes sistemas. Em seguida, foram adicionadas soluções de 

cloreto de cálcio na proporção de 1:1 (0,5g de microemulsão para 0,5g de solução de cloreto 

de cálcio). Após a adição, o sistema foi agitado e foi realizada inspeção visual para verificar a 

estabilidade da microemulsão. 

4.3.3 -  Estabilidade à temperatura 

À medida que aumenta a profundidade do poço, aumenta também a temperatura da 

formação, em função do gradiente geotérmico da área. Devido a esse gradiente os fluidos 

utilizados no poço sofrem variações de temperatura quando são bombeados da superfície até o 

contato com a formação. Sendo, dessa maneira, extremamente importante o estudo da 

resistência dos sistemas microemulsionados obtidos à temperatura. Para avaliar a resistência 

dos sistemas microemulsionados ácidos à temperatura realizou-se o incremento da 

temperatura até 100 ºC. Os pontos escolhidos para o ensaio foram preparados e, em seguida, 

colocados em um becker, com barra magnética e termopar. O becker foi vedado e submetido a 

aquecimento com agitação, até chegar a 100 ºC. 

4.3.4 -  Concentração hidrogeniônica 

 Os sistemas microemulsionados ácidos devem ter a capacidade de suportar 

concentrações de ácido elevadas. Para verificar a estabilidade dos sistemas 

microemulsionados ácidos a elevadas concentrações de HCl foi incrementada a concentração 

total de HCl na microemulsão até 25%. Os pontos escolhidos foram preparados e em seguida 

adicionou-se HCl (P.A.) gradativamente. Durante a adição foi realizada inspeção visual para 

verificar a estabilidade dos sistemas microemulsionados. 
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4.4 - Ensaios de corrosão 

Para comparar o potencial corrosivo dos sistemas microemulsionados obtidos com a 

solução de HCl 15% e solução HCl (P.A.),  foram realizados ensaios de corrosão em lâminas 

de cobre de acordo com a norma ABNT NBR 14359/2005 (2006) que trata da determinação 

da corrosividade pelo método da lâmina de cobre. 

Para realização dos experimentos, utilizou-se o equipamento de corrosividade (Modelo 

K39395 – Kaehler), seguindo-se o procedimento: uma lâmina de cobre polida é imersa em 30 

mL de amostra num tubo de ensaio, colocada em uma ampola de aço vedada, em seguida 

submersa em banho e submetida ao aquecimento durante 3 horas a 100 ºC. No final deste 

período, a lâmina de cobre é removida, lavada com hexano e comparada com as lâminas do 

conjunto Padrão ASTM D 130, conforme Figura 4.6 e Tabela 4.1. 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Lâminas do conjunto padrão ASTM D130. 
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Tabela 4.1 - Classificação de lâminas de cobre quanto aos padrões de corrosão (ASTM D130) 

extraída de Muniz (2008). 

Classificação Designação Descrição
1)

 

Lâmina recém-polida
2)

   

1 Levemente manchada 

1a – Alaranjado claro, quase 

igual ao da lâmina recém-

polida 

2 Moderadamente manchada 

2a – Vermelho claro 

2b – Lilás 

2c – Multicor, com azul-lilás 

ou prata ou ambos, com 

fundo vermelho claro 

2d – Prateado 

2e – Bronze ou amarelo-ouro 

3 Fortemente manchada 

3a – Nuances avermelhadas 

em bronze 

3b – Multicor, com vermelho 

e verde, porém sem nenhum 

cinzento 

4 Corrosão 

4a – Preto transparente, cinza 

escuro ou castanho, com um 

escasso verde-pavão 

4b – Grafite ou negro fosco 

4c – Preto ou negro brilhante 

 

1)
 O conjunto de padrões ASTM de corrosão da lâmina de cobre é uma reprodução colorida de 

lâminas características destas descrições. 

2)
 A lâmina recém-polida é incluída no padrão apenas como uma indicação da aparência de 

uma lâmina convenientemente polida antes do ensaio; não é possível reproduzir depois de um 

ensaio, mesmo com uma amostra absolutamente  não corrosiva. 
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4.5 - Velocidade da reação do CaCO3 com HCl em meio aquoso e em meio 

microemulsionado (ME) 

 

A fim de avaliar a velocidade da reação do HCl com o carbonato de cálcio montou-se 

um reator (Figura 4.7), que consiste em: uma célula na qual a reação é processada, válvulas e 

linhas para a injeção das soluções e uma bomba de vácuo. A velocidade da reação foi 

correlacionada através do incremento de pressão no reator, promovido pela liberação do CO2 

resultante da reação do HCl com o carbonato de cálcio. Para obtenção das curvas de consumo 

de CaCO3, fez-se uso da modelagem para um reator batelada, considerando à pressão máxima 

como sendo a pressão final do experimento para a reação do carbonato de cálcio com HCl 

15%. Os experimentos foram realizados conforme a sequência: efetuar teste de estanqueidade 

da célula; abrir a célula; adicionar 10 g de CaCO3 (carbonato de cálcio comercial, com pureza 

entre 98-100%) na célula; fechar a célula; promover o vácuo; injetar 50 g da solução ácida de 

HCl ou ME no reator; anotar a pressão lida no manômetro a cada 5 segundos, até que não haja 

mais variação de pressão.  

 

 

 

Figura 4.7 - Aparato experimental utilizado para realização dos ensaios de reação HCl-

CaCO3. 
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4.6 - Estudo reológico dos sistemas microemulsionados 

Para obter os parâmetros reológicos dos sistemas microemulsionados foi utilizado o 

reômetro Brookfield, no qual a medida se baseia em um sensor, do tipo cilindro concêntrico 

imerso em um fluido (amostra). O sistema é adaptado a um banho termostatizado e a um 

computador, trabalhando com pequenas quantidades de amostra, aproximadamente 80 mL. Os 

ensaios foram realizados à temperatura de 25°C. Os parâmetros determinados foram o índice 

de consistência e o de comportamento para o modelo de potência.  

4.7 - Simulação do ensaio de acidificação utilizando sistemas ME 

Essa etapa do trabalho tem como objetivo verificar a eficácia dos sistemas 

microemulsionados estudados em aumentar a permeabilidade quando injetados em formações 

carbonáticas. Para isso, foram utilizadas amostras de carbonatos calcíticos da formação 

Jandaíra/RN. As amostras foram cortadas em plugues de dimensões aproximadas de 7,2 cm 

de altura e 3,4 cm de diâmetro, utilizando broca cilíndrica.  

Os plugues foram calcinados a 250 ºC, elevando a temperatura gradativamente a taxa 

de 10 ºC/ min. 

4.7.1 -  Determinação da porosidade 

A medição da porosidade em laboratório se dá pela determinação de dois de três 

parâmetros básicos: volume total, volume de poros (ou volume de vazios) e volume de 

sólidos. O procedimento para determinação da porosidade foi desenvolvido por Paulino 

(2007), onde a partir de ar comprimido injetado, consegue-se determinar as porosidades dos 

plugues. A Figura 4.8 mostra o porosímetro, que é dividido em duas partes, a primeira (entre 

as válvulas V1 e V2) é a região de confinamento do gás na etapa inicial (Figura 4.9 (a)), e a 

parte dois (entre as válvulas V2 e V3) é a célula de confinamento da amostra. 
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Figura 4.8 - Esquema do porosímetro.  

Procedimento: 

1º - Abrir todas as válvulas para purgar o sistema com o ar comprimido; 

2º - Fechar as válvulas V2 e V3; 

3º - Regular a pressão do sistema; 

4º - Fechar a válvula V1; 

5º - Abrir a válvula V2 e verificar a pressão; 

6º - Repetir o procedimento colocando os elementos de volume, Figura 4.9 (b), e construir 

uma curva de Vvazio com função de Pfinal obtido. 

7º - Repetir desta vez com o plugue e verificar a pressão final; 

8º - De posse dos dados obtidos no item 6, obter o Vvazio e aplicar as equações necessárias 

para determinar a porosidade. 
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Figura 4.9 - (a) câmaras de confinamento, (b) elementos de volume e plugues. 

 

 A determinação da curva de calibração foi realizada com os valores conhecidos dos 

volumes dos cilindros-padrão em função das pressões iniciais e após a comunicação das 

câmaras. 

De posse da porosidade pode-se determinar o volume poroso através da Equação (27) 

e (28): 

𝑉𝑝 =
3,1416 ∙ 𝑑2

4
 (27) 

𝑉𝑝 = ∅ ∙ 𝑉𝑠 (28) 

Onde: 𝑉𝑠 = volume total do plugue; Vp = volume poroso; ∅ = porosidade do plugue; e d = 

diâmetro do plugue. 

4.7.2 -  Confecção dos plugues para o ensaio 

Para confecção dos plugues foi seguido o seguinte procedimento adaptado de Curbelo 

(2006):  

1º - Isolar cada plugue com adesivo epóxi líquido, exceto nas extremidades (secar 1 h);  

2º - Adaptar difusores de fluxo, confeccionados em acrílico, para permitir uma distribuição 

homogênea do fluido injetado. 

3º - Realizar o isolamento do fluxo e prender os difusores ao plugue utilizando adesivo epóxi 

(3h); 

4º - Isolar os plugues com resina transparente (12 h), garantindo a integridade e o isolamento 

do plugue, evitando qualquer escoamento radial. 
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4.7.3 -  Determinação da permeabilidade 

Para determinação da permeabilidade foram injetados 20 volumes porosos de 

salmoura de KCl 2%, com a finalidade de garantir a completa inundação do fluido (Vale, 

2009), em seguida foram medidas as seguintes propriedades: pressão na entrada do plugue, 

pressão na saída e vazão. Utilizando os dados do comprimento do plugue, área transversal e 

viscosidade da salmoura, foi determinada a permeabilidade absoluta do plugue utilizando-se a 

Equação (29): 

𝑘 = −
𝑄 ∙ 𝜇 ∙ 𝐿

𝐴 ∙ ∆𝑝
 (29) 

Onde:  𝑘 = permeabilidade absoluta; 𝑄 = vazão de injeção do fluido; 𝜇 = viscosidade do 

fluido; 𝐴 = área transversal; e ∆𝑝 = diferencial de pressão entre a entrada e saída do elemento 

de volume. 

 

Utilizou-se o seguinte procedimento:  

1º Injetar 20 volumes porosos de salmoura de KCl 2% à temperatura ambiente; 

2º Manter pressão em 1,5 psi; 

3º Chegar a uma condição de regime e em seguida ir para o passo 4; 

4º Fazer as medidas de pressão e vazão correspondentes. 

4.7.4 -  Injeção da microemulsão ácida 

 Para verificar a eficiência dos sistemas microemulsionados na operação de 

acidificação em carbonatos foi utilizado o sistema desenvolvido por Curbelo (2006) e 

utilizado por Vale (2009) para avaliar a recuperação avançada de petróleo (Figura 4.10). 

Para avaliar a capacidade dos sistemas microemulsionados estudados formarem 

wormholes e incrementarem a permeabilidade foi realizado um ensaio de acificação com 

plugue. O ensaio consiste em medir a permeabilidade do plugue, antes e após a passagem de 

um volume poroso de solução ácida ou microemulsão ácida.  
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Figura 4.10 - Aparato experimental. 

 

O procedimento para comparação entre os sistemas microemulsionados e HCl 15% na 

formação de wormholes e em promover o aumento de permeabilidade, se deu através do 

seguinte procedimento: 

 

1° - Injeção de solução ácida (HCl 15% ou ME ácida) 

a. Execução do tratamento ácido: 

i. Um volume poroso de Sol. Ácida (ME ácida ou HCl 15%); 

ii. Temperatura ambiente; 

iii. Pressão de injeção 3 psi. 

 

2º- Injeção de água para determinação da nova permeabilidade 

a. Injetar 20 volumes porosos de salmoura de KCl 2%; 

b. Com os resultados de pressão obtidos no ensaio determinamos a 

permeabilidade final, segundo procedimento descrito no item 4.6.3. 
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5. Resultados e discussões 
 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados referentes à obtenção dos 

sistemas microemulsionados ácidos, ensaios de estabilidade, velocidade de dissolução do 

CaCO3, corrosividade dos sistemas, reologia e aos ensaios de simulação de injeção dos 

sistemas microemulsionados utilizando plugues. 

5.1 -  Obtenção dos sistemas microemulsionados ácidos 

Os componentes dos sistemas microemulsionados ácidos foram escolhidos a partir de 

estudos realizados por Gomes (2009) que obteve sistemas microemulsionados para aplicação 

em solubilização de frações pesadas de petróleo. Foram escolhidos os diagramas que 

apresentaram maior região de microemulsão, principalmente na região com maior percentual 

de componente aquoso, pois esses pontos favorecem a obtenção de sistemas mais 

econômicos. Para as composições dos sistemas escolhidos foi substituída a água industrial por 

solução de HCl 15%, obtendo-se então os diagramas referentes aos sistemas de 1 a 7 (Tabelas 

5.1 e 5.2). 

Os resultados referentes a obtenção dos sistemas ácidos são mostrados e discutidos nas 

próximas seções.  

5.1.1 -  Sistemas obtidos com o Unitol  

A Tabela 5.1 mostra a composição dos sistemas ácidos obtidos com o tensoativo 

Unitol L90 e 1% de OMS em meio ácido. Para todos os sistemas se utilizou uma razão C/T 

(cotensoativo/tensoativo) de 0,5.  
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Tabela 5.1 - Sistemas obtidos para o tensoativo Unitol L90. 

 

Da Figura de 5.1 até a Figura 5.4 são mostrados os diagramas de fases obtidos para os 

sistemas de 1 a 4. 
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Figura 5.1 - Diagrama de fases do sistema 1: Unitol L90, OMS, sec-butanol , HCl-15%, 

querosene. 

Sistema Tensoativo Cotensoativo 
Componente 

aquoso 

Componente  

óleo 

1 Unitol L90/OMS 1% Sec-butanol HCl 15% Querosene 

2 Unitol L90/OMS 1% Sec-butanol HCl 15% 90 % Querosene/ 10% xileno 

3 Unitol L90/OMS 1% Sec-butanol HCl 15% Xileno 

4 Unitol L90/OMS 1% n-butanol HCl 15% Querosene 

/sec-butanol 
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Figura 5.2 - Diagrama de fases do sistema 2: Unitol L90, OMS, sec-butanol, HCl-15%, 

querosene/xileno 10%. 
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Figura 5.3 - Diagrama de fases do sistema 3: Unitol L90, OMS, sec-butanol, HCl-15%, 

xileno. 
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Figura 5.4 - Diagrama de fases do sistema 4: Unitol L90, OMS, n-butanol, HCl-15%, 

querosene. 

A partir da análise dos diagramas de fases obtidos para os sistemas de 1 a 4, podemos 

observar que em todos os diagramas obtidos com os tensoativos Unitol L90 e 1% de OMS há 

somente dois equilíbrios de fases presentes: o de WIV (microemulsão) e emulsão. Ambos 

sistemas macroscopicamente monofásicos. 

Os diagramas de fases dos sistemas 1 e 2, mostrados nas Figuras 5.1 e 5.2, 

respectivamente, apresentam regiões de microemulsão, sendo porém a elevado percentual de 

C/T. Nesses sistemas, não foram observadas regiões de microemulsão na região do diagrama 

próxima ao vértice do HCl 15%, tornando esses sistemas menos vantajosos para um scale up. 

Para ambos os sistemas, a maior região de microemulsão está acima de 40% de C/T. O 

sistema 1 (Figura 5.1) apresentou uma região muito pequena de WIV próxima ao vértice da 

água, não sendo interessante a obtenção dos sistemas nessa região, devido a baixa 

estabilidade.  

O sistema 3 (Figura 5.3) apresentou maior região de microemulsão, favorecendo tanto 

a formação de microemulsões do tipo O/A (óleo em água) quanto A/O (água em óleo). Para 

esse sistema a concentração de C/T máxima onde aparece emulsão foi de aproximadamente 

36%. A partir dessa concentração, só há o equilíbrio de WIV. Há uma boa região de 

/n-butanol 
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microemulsão próxima ao vértice do HCl 15%, o que corrobora para que esse sistema possa 

ser obtido com um menor custo. 

O sistema 4, mostrado na Figura 5.4, apresentou grande região de emulsão, porém 

apresentou uma boa região de microemulsão, na região do diagrama próxima ao vértice do 

HCl 15%, indicando que o sistema 4 pode ser obtido com menor custo, devido a proximidade 

com a região com maior percentual do componente aquoso. 

A obtenção dos diagramas de fases para os sistemas microemulsionados com o Unitol 

L90 e 1% de OMS como tensoativo mostraram que o xileno favoreceu uma melhor 

solubilização do sistema, promovendo a formação de uma maior região de microemulsão. 

Para os sistemas contendo querosene como componente oleoso (Sistemas 1 e 4), o n-butanol 

favoreceu ligeiramente a formação da microemulsão O/A. 

5.1.2 -  Sistemas obtidos com o Renex 110 

A Tabela 5.2 mostra a composição dos sistemas ácidos obtidos com o tensoativo 

Renex 110 e sec-butanol como cotensoativo.  Para todos os sistemas a razão C/T utilizada foi 

0,5. 

Tabela 5.2 - Sistemas obtidos para o tensoativo Renex 110. 

 

Da Figura 5.5 à Figura 5.8 são mostrados os diagramas de fases para os sistemas de 5 a 7. 

Sistema Tensoativo Cotensoativo Componente aquoso Componente óleo 

5 Renex 110 Sec-butanol HCl 15% Querosene 

6 Renex 110 Sec-butanol HCl 15% Querosene/xileno 10% 

7 Renex 110 Sec-butanol HCl 15% Xileno 
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Figura 5.5 - Diagrama de fases do sistema 5: Renex 110, sec-butanol, HCl-15%, querosene. 
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Figura 5.6 - Diagrama de fases do sistema 6: Renex 110, sec-butanol, HCl-15%, querosene/ 

xileno 10%. 
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Figura 5.7 - Diagrama de fases do sistema 7: Renex 110, sec-butanol, HCl-15%, xileno. 

 

A partir dos diagramas de fases obtidos para os sistemas 5 a 7 (Figura 5.5 a Figura 

5.7), observa-se que para todos os sistemas estudados foram verificados os equilíbrios de fase 

de WIV, WI e emulsão. 

Os sistemas 5 e 6, mostrados nas Figuras 5.5 e 5.6 respectivamente, apresentaram 

pequenas regiões de microemulsão, encontrando-se as mesmas a elevadas concentrações de 

C/T, o que desfavorece a aplicação desses sistemas. 

O diagrama de fases do sistema 7, mostrado na Figura 5.7, apresentou grande região 

de WIV, inclusive na região próxima ao vértice da água. Para esse sistema, acima de 35% de 

C/T, verificou-se somente o domínio do equilíbrio WIV. 

A partir da obtenção dos diagramas de fases utilizando como tensoativo o Renex 110 e 

o sec-butanol como cotensoativo, pode-se observar que o xileno promoveu uma maior 

solubilização do sistema, apresentando maiores regiões de microemulsão. Os diagramas com 

o querosene como componente oleoso não apresentaram regiões de microemulsão 

satisfatórias. 

Comparando os sistemas utilizando-se o Unitol L90 e o Renex 110 podemos perceber 

que o Unitol L90 favoreceu a formação de maiores regiões de mircroemulsão. O xileno 

apresentou maiores regiões de microemulsão, quando comparadas aos sistemas com o 

querosene.  
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5.2 - Estabilidade dos sistemas microemulsionados 

Para avaliar a influência da salinidade na estabilidade da região de microemulsão, foram 

obtidos os diagramas, com o componente aquoso contendo 35000 ppm de NaCl e HCl 15%. 

Este estudo foi realizado apenas para o sistema de tensoativos Unitol L90 e 1% OMS. 

Para avaliar a resistência dos sistemas à presença de cálcio, temperatura e concentração 

de HCl foi escolhido o ponto com as seguintes concentrações: 40% C/T, 55% de componente 

aquoso e 5% de componente oleoso. A escolha do ponto levou em consideração um ponto de 

WIV, comum para os sistemas estudados.  

5.2.1 -  Salinidade                             

 A Tabela 5.3 mostra o resumo da composição dos sistemas microemulsionados 

obtidos a fim de avaliar a influência da salinidade na formação da microemulsão. Os 

diagramas obtidos são mostrados na Figura 5.8 e Figura 5.9. 

Tabela 5.3 - Resumo dos sistemas para estudo da influência da salinidade. 

 

 

 

 

 

Sistema Tensoativo Cotensoativo Componente aquoso Componente óleo 

1 Unitol L90/OMS 1% Sec-butanol HCl 15% Querosene 

1S Unitol L90/OMS 1% Sec-butanol 
35.000 ppm NaCl em  

HCl 15% 
Querosene 

3 Unitol L90/OMS 1% Sec-butanol HCl 15% Xileno 

3S Unitol L90/OMS 1% Sec-butanol 
35.000 ppm NaCl em  

HCl 15% 
Xileno 
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Figura 5.8 - Diagramas de fase para o sistema 1 (a) e o 1S (b). 

 

Figura 5.9 - Diagramas de fase para o sistema 3 (a) e o 3S (b). 

 

Como pode ser observado nas Figuras 5.8 e 5.9, não há variações significativas nos 

sistemas microemulsionados ácidos com a adição do NaCl 35.000 ppm na fase aquosa. 

Os resultados mostram que os sistemas microemulsionados obtidos são estáveis à 

salinidade dentro do domínio estudado.  

 

 

 

(a)                                                                        (b) 

(a)                                                                       (b) 
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5.2.2 -  Presença de cálcio 

O teste de estabilidade ao cálcio foi realizado para os sistema de 1 a 7 (Tabelas 5.1 e 

5.2). Todos os sistemas mostraram-se resistentes ao cálcio, ou seja, não houve separação de 

fases, dentro do domínio estudado. Esse resultado indica que o sistema continuará estável 

mesmo encontrando concentrações elevadas de cálcio e magnésio provenientes da água 

industrial, com a qual é fabricado, ou provenientes da água da formação, com que o sistema 

venha entrar em contato.  

5.2.3 -  Temperatura 

Foram testados os sistemas de 1 a 7 (Tabelas 5.1 e 5.2). Todos os sistemas 

microemulsionados testados foram resistentes em temperaturas até 100ºC (212 ºF), ou seja, 

não houve quebra da microemulsão. Os resultados indicam que esses sistemas poderiam ser 

utilizados em poços com temperatura de fundo de até 100ºC.    

5.2.4 -  Concentração de HCl 

Foram realizados estudos de resistência à concentração hidrogeniônica para os 

sistemas 1 a 7 (Tabelas 5.1 e 5.2) no ponto com 40% C/T, 55% Fa e 5% de Fo. Os sistemas 

foram testados até a concentração de 25% de HCl e se mostraram resistentes, o que indica que 

podem ser obtidos pelo menos até essa concentração. 

Os resultados mostraram que os sistemas microemulsionados suportaram 

concentrações de HCl em todo o domínio estudado (até 25%), de maneira que os sistemas 

microemulsionados obtidos podem ter sua concentração de ácido clorídrico ajustada em 

função das concentrações indicadas no projeto do tratamento acido. 

5.3 - Ensaio de corrosão para os sistemas ácidos 

Para a realização dos ensaios de corrosão, reação do HCl com o CaCO3, reologia e 

simulação da injeção das soluções ácidas foram utilizados os pontos com composição definida 

mostrados na Tabela 5.4. As composições foram escolhidas a fim de permitir a avaliação da 

variação do percentual de componente aquoso, componente óleo e tensoativo. O componente 

aquoso utilizado em todos os pontos foi HCl 26,1%. Para todos os pontos a razão C/T 

utilizada foi 0,5. 
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Tabela 5.4 - Quadro resumo dos sistemas e respectivas concentrações dos ponto a serem 

estudados. 

 

Para avaliar o potencial corrosivo dos sistemas obtidos foram testados os sistemas de 

ME1 a ME7, conforme tabela 5.4. Também foram testados o HCl P.A. e uma solução de HCl. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 5.5. 

 

 

 

 

 

 

Sistema Tensoativo Cotensoativo Componente aquoso Componente óleo 

ME1 25% Renex 110 12,5% Sec-butanol 57,5% Solução HCl 26,1% 5% Xileno 

ME2 25% Unitol L90/OMS 12,5% Sec-butanol 57,5% Solução HCl 26,1% 5% Xileno 

ME3 20% Unitol L90/OMS 10% Sec-butanol 65% Solução HCl 26,1% 5% Xileno 

ME4 16,67% Unitol L90/OMS 8,33% Sec-butanol 70% Solução HCl 26,1% 5% Xileno 

ME5 23,33% Unitol L90/OMS 11,67% Sec-butanol 62,5% Solução HCl 26,1% 2,5% Xileno 

ME6 23,33% Unitol L90/OMS 11,67% Sec-butanol 62,5% Solução HCl 26,1% 2,5% Querosene 

ME7 23,33% Unitol L90/OMS 11,67% Sec-butanol 62,5% Solução HCl 26,1% 
2,5% Querosene/ 

Xileno10% 
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Tabela 5.5 - Resumo dos sistemas para o ensaio de corrosividade. 

 

 

 

 

Sistema Tensoativo Cotensoativo Componente aquoso Componente óleo Classificação 

HCl 36% (P.A.) - - HCl 36% - 
4a 

HCl 15% - - HCl 15% - 
2c 

ME1 25% Renex 110 12,5% Sec-butanol 57,5% Solução HCl 26,1% 5% Xileno 
1b 

ME2 25% Unitol L90/OMS 12,5% Sec-butanol 57,5% Solução HCl 26,1% 5% Xileno 
1b 

ME3 20% Unitol L90/OMS 10% Sec-butanol 65% Solução HCl 26,1% 5% Xileno 
2b 

ME4 16,67% Unitol L90/OMS 8,33% Sec-butanol 70% Solução HCl 26,1% 5% Xileno 
2c 

ME5 23,33% Unitol L90/OMS 11,67% Sec-butanol 62,5% Solução HCl 26,1% 2,5% Xileno 
2b 

ME6 23,33% Unitol L90/OMS 11,67% Sec-butanol 62,5% Solução HCl 26,1% 2,5% Querosene 
1b 

ME7 23,33% Unitol L90/OMS 11,67% Sec-butanol 62,5% Solução HCl 26,1% 
2,5% Querosene/ 

Xileno10% 

1b 
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A partir dos resultados obtidos nos ensaios de corrosividade, resumidos na Tabela 5.5 

podemos observar que os sistemas microemulsionados apresentaram menor poder corrosivo 

que o HCl 15 % e HCl (P.A). 

O sistema ME4 obteve a mesma classificação que a solução de HCl 15%, porém é 

importante notar que esse ponto possui concentração de HCl de 18,3%. Logo, a pesar de o 

sistema ME4 ter uma concentração maior de ácido possui um menor poder corrosivo. 

O sistema ME1, por exemplo, tem uma concentração de HCl de 15% e foi classificado 

em  1b quanto ao seu poder corrosivo. 

Os resultados mostraram que os sistemas microemulsionados ácidos obtidos possuem 

menor poder corrosivo quando comparados ao HCl 15%. Esse resultado indica uma economia 

na utilização de inibidores de corrosão quando da aplicação dos sistemas microemulsionados 

ácidos nas operações de acidificação. 

 

5.4 - Determinação dos parâmetros reológicos dos sistemas ME 

A determinação dos parâmetros reológicos foi realizada com os pontos ME1 e ME2, 

que foram utilizados para realizar a simulação da injeção dos sistemas microemulsionados. Os 

ensaios foram realizados com cada um dos pontos antes e após a reação com o carbonato de 

cálcio. Os parâmetros reológicos obtidos para o modelo de potência para o sistema ME1 e ME 

2 estão apresentados nas Tabelas 5.6 e 5.7, respectivamente. 

Tabela 5.6 - Resumo dos resultados dos parâmetros reológicos para o sistema ME1. 

 

 

 

 

 

Parâmetro ME1 ME1 após reação com CaCO3 

Índice de consistência, “K” (mPa.s
n
) 4,6 x10

-1 
2,02 x10

-1
 

Índice de comportamento“n" 0,7039 0,8478 

μap (4000 s
-1

), viscosidade aparente 3,912 cP 5,725 cP 

R
2
  0,9283 0,9885 
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Tabela 5.7 - Resumo dos resultados dos parâmetros reológicos para o sistema ME2. 

 

A partir da análise dos resultados mostrados nas Tabelas 5.6 e 5.7, percebe-se que 

após a reação com o carbonato de cálcio, ocorre um aumento na viscosidade do sistema. Esse 

aumento se deve à presença do cloreto de cálcio formado na reação entre o sistema. O 

aumento da reologia foi maior para o sistema ME 2. 

5.5 - Velocidade dissolução do CaCO3 em meio aquoso e ME 

Para avaliar a velocidade de dissolução do CaCO3, foi inicialmente realizada a reação 

com HCl em meio aquoso e, em seguida, foi realizada a dissolução do CaCO3 nos meios 

microemulsionados ácidos utilizando os sistemas ME1 e ME2 (ver Tabela 5.4). A Figura 5.10 

mostra o gráfico do percentual de consumo do CaCO3, nos diferentes meios estudados. 

 

Figura 5.10 - Velocidade de consumo do CaCO3 em meio aquoso e em meio 

microemulsionado. 
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Parâmetro ME2 ME2 após reação com CaCO3 

Índice de consistência, “K”(mPa.s
n
) 7,9 x10

-2 
1,91 

Índice de comportamento“n" 0,9079 1,390 

μap (4000 s
-1

), viscosidade aparente 3,709 cP 7,54 cP 

R
2
  0,9953 0,9938 
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A partir da análise do gráfico da Figura 5.10, podemos observar que a velocidade de 

consumo do CaCO3 é menor em meio microemulsionado para ambos os sistemas estudados. 

Para a modelagem do sistema considerou-se a conversão obtida com a solução de HCl 15% 

como a máxima possível. Dessa forma, a partir dos resultados obtidos podemos observar que 

a dissolução em meio HCl 15% se deu no tempo de 150 segundos, no meio ME1 se deu em 

1170 segundos e para a dissolução no sistema ME2 o tempo foi de 2140 segundos. O sistema 

ME1 atingiu conversão de 100%, quando comparado com o HCl 15%. O sistema ME2 

alcançou conversão de 95%. A conversão de 100% para o sistema de ME 1 indica que esse 

sistema tem poder de dissolução igual ao do HCl 15%. O sistema não atingiu a conversão 

máxima dentro do intervalo de tempo estudado. A Tabela 5.8 apresenta um resumo dos 

resultados obtidos no experimento. 

 

Tabela 5.8 - Resumo dos resultados obtidos no ensaio de dissolução do CaCO3. 

 

 Nos sistemas microemusionados o ácido passa a fazer parte da microgotícula de 

microemulsão, dificultando a reação do ácido. O quanto a reação é dificultada irá depender da 

interação entre o ácido e os componentes da microemulsão. A partir dos resultados obtidos 

nesse ensaio de dissolução, percebeu-se que o Unitol L90 apresenta maior interação com o 

ácido, fazendo com que no sistema ME2, que contém esse tensoativo, a reação de dissolução 

seja mais lenta. O aumento da viscosidade, durante a reação, também contribui para uma 

maior dificuldade na difusão do ácido no meio microemulsionado, sendo o aumento da 

viscosidade final do sistema ME2 maior que a do sistema ME1. 

 

 

 

Sistema 
Conversão 

máxima (%) 

Tempo para 

conversão máxima (s) 

Tempo para conversão 

de 50% (s) 

HCl 15% 100 150 15 

ME1 100 1170 300 

ME2 95 2140 620 
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5.6 - Influência do componente oleoso na velocidade de dissolução do 

CaCO3 avaliado para o Unitol L90/OCS 1%. 

 

Para se avaliar a influência da natureza do componente oleoso na velocidade de 

dissolução do CaCO3, foram testados os pontos ME5, ME6 e ME7 apresentados na Tabela 

5.4. Esses pontos possuem o Unitol L90 e 1% de OMS como tensoativos, sec-butanol como 

cotensoativo e HCl 26,1% como componente aquoso. Como componentes oleosos foram 

utilizados o xileno, querosene e a mistura de querosene com 10% de xileno. A Figura 5.11 

mostra o gráfico obtido para o percentual de dissolução do CaCO3 em função do tempo para 

os sistemas ME5, ME6 e ME7. Um resumo dos resultados está apresentado na Tabela 5.9.

 

Figura 5.11 - Velocidade de dissolução do CaCO3 para os sistemas ME5, ME6 e ME7. 

 

Tabela 5.9 - Resumo dos resultados obtidos para influência do componente oleoso. 
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Sistema 
Conversão 

máxima (%) 

Tempo para 

conversão máxima (s) 

Tempo para conversão 

de 50% (s) 

ME5 100 1545 395 

ME6 100 1975 445 

ME7 100 4810 1055 
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A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.9 pode-se observar que a dissolução 

do CaCO3 no meio ME7 foi 2,4 vezes mais lenta que o sistema ME6 e 3,1 vezes mais lenta 

que a do sistema ME5. Também podemos observar que todos os sistemas atingiram a 

conversão máxima. 

5.7 - Velocidade da reação do CaCO3 com HCl em função do percentual da 

Fase Aquosa 

A fim de avaliar a influência do percentual do componente aquoso da microemulsão 

na velocidade de dissolução do carbonato de cálcio, foram realizados ensaios com os pontos 

ME2, ME3, ME4. Na Tabela 5.10 tem-se um resumo dos resultados obtidos. O gráfico 

referente ao consumo de CaCO3 nos respectivos meios está apresentado na Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 - Velocidade de dissolução em função do percentual de fase aquosa. 

 

A partir da análise do gráfico da Figura 5.12, podemos observar que para variações da 

ordem de 5% no percentual do componente aquoso, não há influência significativa nas 

velocidades de dissolução do CaCO3.  
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Tabela 5.10 - Resumo dos resultados obtidos para influência do componente aquoso. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5.10 mostram que os sistemas ME2, ME3 e 

ME4 apresentaram tempos de dissolução do CaCO3 próximos e que todos os sistemas 

atingiram a conversão máxima. 

5.8 - Simulação da operação de acidificação utilizando sistemas ME 

Para avaliar a formação dos wormholes, distribuição do tratamento e efetividade foram 

testados os pontos ME1 e ME2 e também a solução de HCl 15%. As propriedades dos 

plugues e os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 5.11. 

Tabela 5.11- Resultados da simulação da operação de acidificação em plugues. 

Propriedade Plugue 1 Plugue 2  Plugue 3 

Porosidade 0,64 0,72 0,76 

Permeabilidade Inicial (mD) 5,8 4,9 13,2 

Fluido Ácido HCl 15% ME1 ME 2 

Permeabilidade final (mD) 38,9 48,51 39.5 

Incremento na permeabilidade 570 % 890% 177 % 

 

Os resultados mostram que o maior incremento na permeabilidade for dado pelo 

sistema ME1, promovendo um incremento da ordem de 890% na permeabilidade. A injeção 

de HCl no plugue promoveu um incremento de 570% no valor da permeabilidade. E o plugue 

tratado com o sistema ME2 obteve incremento de 177% na permeabilidade. Apesar de o 

sistema ME2 ter apresentado o menor incremento de permeabilidade, pode-se observar, a 

partir da Figura 5.13, que a distribuição do tratamento foi mais efetiva para este sistema. O 

plugue 1, no qual foi realizado o tratamento com o HCl 15% possui um único canal, o que 

indica que o tratamento tomou um caminho preferencial. O sistema ME1 também um único 

Sistema Conversão máxima (%) 
Tempo para 

conversão máxima (s) 

Tempo para  

conversão 50% (s) 

ME2 100 2135 490 

ME3 100 2025 470 

ME4 100 2145 500 
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canal, sendo porém menor em diâmetro que o promovido pela solução de HCl 15%, indicando 

que o tratamento foi mais distribuído. Pode-se observar, também, que o tratamento realizado 

com os sistemas microemulsionados teve maior raio de alcance, pois a dissolução pode ser 

percebida visualmente até a sexta seção do corte do plugue para os sistemas ME1 e ME2 

(Figura 5.13).  

O plugue 3 possuía permeabilidade inicial superior que a dos plugues 1 e 2. Este fato 

pode ter influenciado no resultado do incremento de permeabilidade. 
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Figura 5.13 - Plugues seccionados após a injeção das soluções ácidas  

(injeção pela parte superior da foto)
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6. Conclusão 

O principal objetivo deste trabalho foi obter sistemas microemulsionados ácidos capazes 

de retardar a velocidade de dissolução do CaCO3, além de avaliar a seu desempenho em 

ensaios com plugues de calcário. A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que: 

6.1 - Sistemas microemulsionados obtidos 

 Os sistemas obtidos com o Unitol L90+OMS1% apresentaram regiões de 

microemulsão maiores. O xileno como componente oleoso favoreceu a formação da região de 

microemulsão. A salinidade não afetou significativamente os sistemas estudados. Os sistemas 

também foram estáveis à temperatura de até 100°C, à concentrações elevadas de cálcio, 

salinidade de até 35.000 ppm e concentrações de HCl de até 25%. 

 Os ensaios de corrosão mostraram que os sistemas microemulsionados ácidos possuem 

menor poder corrosivo, quando comparadodos a solução aquosa de HCl para uma mesma 

concentração. 

 A determinação dos parâmetros reológicos mostrou que os sistemas ácidos se 

comportam como fluidos pseudoplásticos, apresentando viscosidade aparente na faixa de 3-4 

cP a 4000 s-
1
. Após a reação com o carbonato de cálcio, obteve-se um aumento na 

viscosidade, aumentando a viscosidade aparente para a faixa de 5-8 cP a 4000 s-
1
. O aumento 

é provocado pela incorporação do cloreto de cálcio (produto da reação do ácido clorídrico 

com o carbonato de cálcio). 

6.2 - Dissolução do carbonato de cálcio 

 O tempo de dissolução do carbonato de cálcio para os sistemas ME1 e ME2 foram 7,8 

e 14 vezes, respectivamente, maiores que o tempo gasto pela solução de HCl com mesma 

concentração de ácido. 

 A avaliação da influência do componente oleoso mostrou que o querosene obteve 

tempos maiores para a dissolução do carbonato de cálcio. A  mistura querosene xileno 10% 

mostrou tempos 2,4 vezes maiores que o sistema com querosene puro e 3,1 vezes que o xileno 

puro. O que indica que a mistura dos óleos promoveu um retardo maior na velocidade de 

dissolução do carbonato de cálcio no sistema ácido.  
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 A influência do percentual do componente aquoso (57,5; 65 e 70% de HCl 26,1%) foi 

avaliada com o tensoativo Unitol L90+1% de OMS e mostrou que não há influência 

significativa nos tempos de dissolução do carbonato de cálcio. 

 O maior tempo de dissolução do CaCO3 em meio microemulsionado ácido comparado 

coma solução de HCl, se deve ao fato, de nos sistemas microemulsionados o ácido fazer parte 

da microgotícula de microemulsão o que dificulta a reação do mesmo. A viscosidade também 

influencia na cinética de dissolução. O aumento da viscosidade gera uma maior dificuldade do 

ácido se difundir no meio, retardando a interação do ácido com o CaCO3. 

Se sugere para trabalhos futuros a caracterização da microemulsão, a fim de entender 

melhor o comportamento do ácido quando em meio microemulsionado, bem como sua 

influência na estrutura da gotícula de microemulsão. 

6.3 - Simulação de tratamento ácido em carbonato 

 Os sistemas microemulsionados ácidos ME1 e ME2 incrementaram a permeabilidade 

no plugue de calcário em 890 e 177 %, respectivamente. A solução de HCl 15% incrementou 

a permeabilidade em 570%. 

 O corte dos plugues permitiu realizar a observação da formação dos wormholes pelos 

tratamentos realizados com os sistemas microemulsionados, os quais promoveram uma 

dissolução mais distribuída no sentido radial dos plugues. O acidificado com a solução de 

HCl 15% apresentou um único caminho, indicando que o tratamento ocorreu por um caminho 

preferencial. 

6.4 - Aplicabilidade dos sistemas 

Os resultados mostram que os sistemas microemulsionados estudados retardaram a 

velocidade de dissolução do carbonato de cálcio, possuem menor poder corrosivo que 

soluções aquosas com HCl e promoveram o aumento da permeabilidade em plugues após a 

injeção, mostrando que esses sistemas tem grande potencial para aplicação em operações de 

acidificação. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar a performace desses sistemas 

em condições mais próximas das condições de operação. 
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