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RESUMO 

Estudos de reservatórios carbonáticos se fortificaram no Brasil após a descoberta de 
depósitos de petróleo do Pré-sal. No Brasil, apesar de existirem várias técnicas para 
o aproveitamento e uso do dióxido de carbono contido em formações petrolíferas, a 
reinjeção do CO2 emergente das formações dos próprios reservatórios do Pré-sal 
vem se mostrando requisitada na indústria, o que incentiva estudos nessa área. Para 
isso, o entendimento acerca do comportamento de rochas carbonáticas submetidas 
à injeção de fluidos reativos é fundamental, seja através da medição experimental ou 
de estudos teóricos. O principal objetivo da presente dissertação foi a investigação 
do comportamento provocado pela injeção de uma solução reativa de HCl em 
amostras de rochas carbonáticas sintéticas, para um entendimento mais amplo do 
processo de dissolução em carbonatos, tanto no âmbito químico, quanto no 
geomecânico. Os corpos de prova sintetizados neste trabalho apresentaram 
densidade de 1,5 g/cm³, compostos por areia quartzosa, hidróxido de cálcio e 
halimeda, na proporção de 50%, 25%, 25%, respectivamente, e os ensaios de 
dissolução foram realizados em uma célula de dissolução desenvolvida e 
instrumentada na UFPE. A metodologia dos ensaios consistiu na injeção da solução 
de HCl nas amostras de rocha sintetizadas através de um fluxo axial descendente, 
sob condições controladas de ensaio. Análises de caracterização das rochas foram 
realizadas antes e após a injeção do fluido reativo. O valor da resistência à 
compressão simples da rocha sintética a classificou como uma rocha carbonática 
branda, estando de acordo com o propósito do trabalho. As rochas apresentaram 
permeabilidade inicial da ordem de 10-14 m² (10 milidarcy) e após a dissolução 
sofreram um aumento de permeabilidade na ordem de cem vezes maior do que a 
permeabilidade inicial, para rochas carbonáticas sintéticas submetidas ao fluido de 
pH 2 e 3 e um aumento dez vezes maior, para rochas carbonáticas sintéticas 
submetidas a um fluido com pH 4. Esse aumento de permeabilidade foi provocado 
pela formação de canais de fluxos preferenciais (wormholes), sendo mais atenuados 
nas rochas submetidas aos fluidos de pH mais baixos. Na análise qualitativa da 
porosidade foram utilizadas tomografias computadorizadas para o entendimento da 
estrutura interna das rochas antes e após a dissolução, mostrando que a passagem 
da solução causou dissolução dos minerais carbonáticos presente em todas as 
amostras, provocando, assim, aumento dos espaços vazios das rochas. Com base 
nos resultados apresentados, foi possível concluir que a injeção do fluido reativo nas 
rochas carbonáticas causou dissolução do mineral presente no meio poroso, 
alterações na resistência da rocha, bem como alterações da permeabilidade e 
porosidade, ou seja, modificações significativas nas propriedades petrofísicas do 
meio. Esse conjunto de análises resultou no aumento do conhecimento aos 
acontecimentos decorrentes do processo de dissolução de rochas carbonáticas 
sintéticas, agregando informação à recente tendência da utilização de rochas 
preparadas em laboratório nos estudos relacionados à área de petróleo. 

 

Palavras-chave: Dissolução de carbonatos. Rocha carbonática sintética. 
Acidificação de matriz. Célula de dissolução. 



 

ABSTRACT 

Carbonate reservoir studies were fortified in Brazil subsequent to discovery of oil 
deposits in the Pre-salt. In Brazil, although there are several techniques for harnessing 
and use of carbon dioxide contained in oil formations, a reinjection of CO2 emerging 
from the formations of its own Pre-salt reservoirs has been proven requisitioned in the 
industry, which encourages studies in this area. For this, the understanding of the 
carbonate rocks behavior when submitted to an injection of reactive fluids is crucial, 
whether arising from experimental measurement or theoretical studies. The main 
objective of this dissertation was the investigation of the behavior provoked by 
injecting a reactive solution of HCl in samples of synthetic carbonate rocks, to a wider 
understanding of the dissolution process in carbonates, in both context, chemical and 
geomechanical. The samples synthesized in this work exhibited density of 1.5 g/cm³ 
and composition of quartzite sand, calcium hydroxide and halimeda, at a ratio of 50%, 
25%, 25%, respectively, and dissolution testing were performed on a dissolution cell 
designed and instrumented at UFPE. The methodology of the tests consisted of 
injecting the HCl solution into the rock samples synthesized through a descending 
axial flow under controlled test conditions. Analysis of characterization of carbonate 
rocks were performed before and after the injection of reactive fluid. The value of 
compressive strength of the synthetic rock classified as a soft carbonate rock, which 
is consistent with the purpose of work. The rocks had initial permeability in order of 
10-14 m² (10 milidarcy), and after the dissolution, were increased permeability of the 
order of one hundred times more (for the synthetic carbonate rocks subjected to pH 2 
and fluid 3) and ten times more (pH 4) compared with the initial permeability. This 
permeability increase was caused by the formation of preferential flow channels 
(wormholes) being more attenuated in rocks subjected to lower pH fluids. In the 
qualitative evaluation of porosity have been used CT scans to understand the internal 
structure of the rocks before and after dissolution, showing that the passage of the 
reactive fluid caused the dissolution of carbonate minerals present in all samples 
synthetic, thereby causing an increase of void spaces of the rock. Based on the 
results, it was concluded that the injection of the reactive fluid in synthetic carbonate 
rocks caused dissolution of the mineral present in the porous medium, alterations in 
rock strength, and changes in the permeability and porosity of the porous medium, 
which means significant changes in petrophysical properties of the medium. This 
group of analyzes resulted in increased knowledge to the events arising in the process 
of dissolution of synthetic carbonate rocks, adding information to the recent trend of 
using rocks laboratory prepared in the studies related to the pretroleum sector. 

 

Keywords: Carbonate dissolution. Synthetic carbonate rock. Matrix acidification. 
Dissolution cell. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A indústria mundial de petróleo movimenta grande parte dos recursos 

econômicos para apoiar as operações de exploração e produção de óleo e gás 

natural. O domínio de tecnologias e métodos que possam maximizar a produção de 

hidrocarbonetos é um ponto crítico no desenvolvimento brasileiro e mundial.  

Define-se estimulação de poços como sendo qualquer intervenção realizada em 

uma jazida portadora de hidrocarbonetos a fim de obter um aumento nas 

características permoporosas do meio poroso, facilitando o escoamento do fluido no 

meio. Dentro deste contexto, as operações que envolvem técnicas de estimulação de 

poços são desafiadoras e apresentam a necessidade de estudos mais detalhados a 

respeito dos fatores que podem aumentar a produtividade do poço e métodos de 

diminuição/resolução de problemas e danos.   

Nesta dissertação destaca-se o método de estimulação denominado de 

“Acidificação de Matriz”, com foco em acidificação de carbonatos. Nesse método, um 

fluido ácido (altamente reativo) é injetado na formação com pressão abaixo da 

pressão de fratura da rocha, a fim de obter um aumento da permeabilidade da área 

próxima ao poço injetor e facilitar a formações de canais preferenciais de escoamento 

na rocha. 

A injeção de fluidos reativos em reservatórios geológicos pode levar a uma 

complexa interação de fluxo multifásico, difusão, convecção, dissolução, precipitação 

e outras reações químicas. Segundo Guimarães et al. (2009), a injeção e a extração 

de fluidos podem causar dissolução do mineral presente no meio poroso, alterações 

de pressão, temperatura e saturação que afetam o estado de tensão, resultando em 

deformações na rocha reservatório, bem como alterações da permeabilidade e 

porosidade do meio poroso.  

A técnica de acidificação como forma de estimulação de poços de petróleo vem 

sendo estudada para entender as consequências da injeção de gás carbônico – 

tecnologia muito utilizada na indústria de petróleo – em um reservatório carbonático, 

aliando o fator ambiental, relacionado ao armazenamento desse gás de efeito estufa 
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em formações geológicas, às alterações físico-químicas da formação submetida a 

essa técnica.  

A dissolução em meios porosos tem aplicações em diversas áreas relacionadas 

às geociências, entre elas a recuperação avançada de petróleo. Neste caso, a 

dissolução é utilizada para aumentar a permeabilidade do campo petrolífero perto do 

poço por onde a solução reativa é injetada. Na indústria de petróleo, usa-se 

geralmente soluções de ácido clorídrico (HCl) em formações carbonáticas, com intuito 

de melhorar a produção de óleo ou gás. 

No Brasil, apesar de existirem várias técnicas para o aproveitamento e uso do 

dióxido de carbono contido em formações petrolíferas, uma opção que vem sendo 

muito favorecida para o escoamento do CO2 presente no hidrocarboneto do Pré-sal 

é a reinjeção deste composto nos reservatórios do próprio Pré-sal, uma vez que, com 

essa estratégia, pode-se obter um benefício duplo: o aumento no fator de 

recuperação do hidrocarboneto e a verificação do efetivo armazenamento do CO2 

produzido (ALMEIDA et al., 2010). 

As rochas carbonáticas constituem os reservatórios dos maiores campos 

petrolíferos do mundo, incluindo os localizados no Pré-sal brasileiro que, no que diz 

respeito ao aumento no potencial dessas reservas, possibilita um crescimento na 

economia do país (ROBERT; CROWE, 2000). Contudo, os carbonatos abrangem 

uma variada gama de fácies deposicionais e um complexo meio poroso, no qual é 

necessária uma ampla compreensão de suas características petrofísicas.  

De acordo com Pourmohammadi et al. (2007), a heterogeneidade das rochas 

carbonáticas promove uma variedade das propriedades mecânicas e permoporosas 

do meio, refletindo na produtividade da formação, como também na operação e 

manutenção de produção em reservatórios com essas características. 

A recente evolução das técnicas de ensaios de laboratório e campo, onde podem 

ser executadas medições simultâneas de variáveis de diferentes naturezas (térmicas, 

hidráulicas, mecânicas e químicas) em um mesmo experimento, aliada ao avanço 

dos métodos computacionais em engenharia, permite a incorporação de novos 

parâmetros e equações nas simulações numéricas a fim de reproduzir o 

comportamento de solos e rochas de forma mais restrita. (CASTELLANZA & NOVA, 

2004; GENS & NOVA, 1993; GUIMARÃES et al., 2013). 
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Assim, os pesquisadores estão sempre à procura de fontes relacionadas às 

amostras rochosas para entender a influência do conteúdo mineral, suas 

propriedades físicas e características do espaço poroso (FEDRIZZI et al., 2014). 

Contudo, a obtenção de amostras naturais de testemunhos em um campo 

apresenta elevado custo operacional, de modo que a busca por uma fonte alternativa 

de amostras (rochas sintéticas) tem sido amplamente incentivada e há uma forte 

tendência atual sobre o tema.  

Um dos desafios é reproduzir o complexo sistema de poros das rochas 

carbonáticas. Existem muitas técnicas disponíveis na literatura para sintetizar 

arenitos a partir de grãos selecionados de areia e vários tipos de cimento com 

compactação através de pressões verticais simuladas no laboratório (David et al., 

1998; Den Brok et al., 1997). Também existem alguns estudos que realizam ensaios 

de dissolução em calcário sintético (Melo, 2012; Fedrizzi et al., 2014).  

Desta forma, além da questão relacionada à disponibilidade das amostras, o 

principal objetivo de sintetizar carbonato em ambiente de laboratório é a possibilidade 

um melhor controle quanto à repetibilidade das mesmas e das reações envolvidas 

em um sistema conhecido. 

Desta maneira, este trabalho aborda as alterações fisico-químicas decorrentes 

da passagem de uma solução ácida através de rochas carbonáticas preparadas em 

laboratório, e espera fornecer contribuições neste recente ramo científico que engloba 

o estudo de injeção de fluidos reativos em rochas carbonáticas sintéticas. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar e avaliar as alterações físico-

químicas provocadas pela injeção de um fluido reativo em amostras de rochas 

carbonáticas sintéticas, através da realização de ensaios de dissolução utilizando 

uma célula construída na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Com isso, 

espera-se obter um entendimento mais amplo do processo de dissolução em 

carbonatos, tanto no âmbito químico quanto no geomecânico. 
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1.2.2 Específicos 

Esta pesquisa tem por objetivos específicos, os quais são essenciais para 

alcançar o principal, quanto ao processo de dissolução: 

 Determinar as características petrofísicas do meio poroso sintetizado em 

laboratório; 

 Construir uma célula de dissolução adaptada para medição de 

permeabilidade e percolação de fluidos reativos; 

 Avaliar as variações das propriedades petrofísicas do meio poroso, quando 

submetido à injeção de um fluido reativo sob condições controladas; 

 Realizar análises químicas e mineralógicas para verificar as reações físico-

químicas antes e após os ensaios de dissolução; 

 Determinar parâmetros de resistência da rocha carbonática sintética antes e 

após ensaios de dissolução para verificar sua influência no comportamento mecânico; 

 Analisar as reações químicas decorrentes da percolação da solução reativa 

pela rocha e verificar a influência da concentração do pH do ácido na dissolução dos 

carbonatos. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está organizada em 5 capítulos, que são apresentados na seguinte 

ordem: 

 

CAPÍTULO 1: Apresentam-se neste capítulo os principais pontos do tema em 

estudo a serem abordados com mais detalhes no Capítulo 2 (revisão bibliográfica) e 

discutido ao longo da dissertação. Além da apresentação dos objetivos, geral e 

específico. 

 

CAPÍTULO 2: Compreende uma revisão bibliográfica sobre os temas diretamente 

relacionados com esta pesquisa, relatando os principais aspectos sobre reservatórios 

de petróleo, métodos de estimulação de poços, armazenamento geológico de CO2, 

rochas carbonáticas e o estudo da acidificação de carbonatos e, por fim, alguns 

estudos experimentais nessas áreas, bem como a avaliação do comportamento de 

meios porosos quando submetidos à injeção de fluidos reativos. 
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CAPITULO 3: Apresenta-se neste capítulo a metodologia experimental utilizada 

nesta pesquisa. São descritos os aspectos referentes ao desenvolvimento e 

construção das células utilizadas na pesquisa, a coleta dos sedimentos utilizados nas 

sínteses das amostras e a preparação das amostras carbonáticas, os ensaios e as 

análises realizadas para o estudo das alterações fisicoquímicas nas rochas 

carbonáticas e o roteiro experimental seguido para realização dos ensaios de 

dissolução.  

 

CAPÍTULO 4: São apresentados e discutidos os resultados experimentais dos 

ensaios de dissolução e as análises realizadas para caracterização das rochas pré e 

pós-dissolução.  

 

CAPÍTULO 5: São apresentadas as principais conclusões obtidas através da 

análise dos resultados e as recomendações para futuras pesquisas sobre este tema. 

 

Finalizando a dissertação, segue a lista de referências bibliográficas utilizadas 

para o embasamento teórico desta pesquisa, assim como documentos auxiliares à 

leitura desta dissertação, presentes no Apêndice e Anexos correspondentes.
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CAPÍTULO 2 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, são abordados tópicos relacionados aos principais aspectos 

sobre a geologia do petróleo, métodos de estimulação de poços, e como o 

armazenamento de CO2 em formações geológicas e a complexa interação entre a 

rocha e esse gás também pode ser observada nos sistemas de acidificação de 

carbonatos com HCl. 

O método conhecido como Acidificação de Matrizes vem sendo bastante utilizado 

em campos petrolíferos como forma de estimulação da rocha reservatório, 

principalmente no Pré-sal brasileiro, onde há a predominância de formações 

carbonáticas e um complexo sistema poroso, no qual se faz necessário um 

entendimento mais amplo. Em contato com soluções reativas, advindas do processo 

de acidificação, por exemplo, os carbonatos têm suas propriedades permoporosas 

modificadas, e este comportamento é análogo ao observado na injeção de CO2 em 

formações carbonáticas. 

2.1 GEOLOGIA DO PETRÓLEO 

O petróleo é gerado a partir da transformação da matéria orgânica, a qual é 

submetida a grandes pressões e mudanças de temperatura e, para que haja a sua 

acumulação, é necessário que, após a etapa de geração, ocorra a chamada migração 

do petróleo para uma região onde possa ser “trapeado” e, assim, acumulado.  

Thomas (2004) denomina de migração primária o processo de expulsão do 

petróleo das rochas geradoras. A compactação progressiva e a expansão volumétrica 

ocasionada por essa formação causam um aumento de pressão nas rochas, 

originando um gradiente de pressão em relação às camadas adjacentes, o que 

favorece a formação de micro fraturas (caminhos), por onde há o deslocamento dos 

hidrocarbonetos. 

Ao percurso do petróleo, ao longo de uma rocha porosa e permeável, até ser 

interceptado e contido por uma armadilha geológica (trapa), dá-se o nome de 

migração secundária (THOMAS, 2004) e consiste em um fluxo contínuo de 

hidrocarbonetos impulsionados pelo gradiente de potencial do fluido. 
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Após geração e migração, o petróleo pode vir a se cumular em uma rocha 

denominada rocha reservatório, a qual deve apresentar poros e, no caso dos 

reservatórios convencionais, estes poros devem estar interconectados, como se pode 

visualizar na Figura 2.1. Nos não-convencionais, o fraturamento é feito para conectar 

os poros e impor o efeito da permeabilidade ao meio.  

 

Figura 2.1 - Visualização dos poros isolados e interconectados em uma rocha. 

 
Fonte: Adaptado de Rosa et al. (2006). 

 

Seguinte à geração do óleo e sua posterior migração para a rocha reservatório, 

é necessário que exista uma barreira geológica para que não haja escape de óleo, a 

qual é chamada rocha capeadora ou selante, que apresenta baixíssima 

permeabilidade (ou permeabilidade nula), caracterizando o sistema como um 

reservatório de petróleo (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 - Esquema da acumulação de óleo e gás em um reservatório: Em temperaturas de 80 °C -
130 °C há a geração do óleo com gás associado; acima de 130 °C apenas gás. 

 
Fonte: Jornal O Expresso (15/05/2013). 
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Exemplos de rocha reservatório são os arenitos, calcarenitos, rochas 

sedimentares permeáveis com porosidade intergranular e folhelhos e carbonatos 

com fraturas (THOMAS, 2004). Apresentam duas propriedades básicas que 

merecem destaque em sua caracterização: porosidade e permeabilidade.  

A porosidade é definida como a relação entre o volume de vazios, que pode ser 

ocupado pelo fluido, Vp, e o volume total, VT, e mede a capacidade de 

armazenamento de fluidos pelo meio poroso. Esta medida é geralmente expressa em 

porcentagem, e pode ser demonstrada pela Equação (2.1): 

 

T

P

V

V
  (2.1) 

 

Azevedo (2005) define a porosidade primária como o espaço original que 

constitui a matriz rochosa ou o espaço dentro dos sedimentos ao longo do processo 

de deposição, por isso, também conhecida como porosidade deposicional.  

A porosidade secundária forma-se após a deposição e é constituída pelo espaço, 

na maioria das vezes, resultante de forças tectônicas e processos diagenéticos 

(principalmente em rochas carbonáticas), as quais podem gerar microfissuras. 

Geralmente, este comportamento pode vir a enfraquecer a rocha elasticamente e/ou 

constituir uma trajetória de alta permeabilidade para o fluido migrar do reservatório, 

efeito muito relevante nas propriedades do reservatório (AZEVEDO, 2005). 

Segundo Desroches & Bratton (2000), a distinção entre essas duas 

classificações é importante uma vez que a porosidade primária é bastante utilizada 

em correlações para desenvolver estimativas de outras propriedades, entre elas 

resistência e permeabilidade da rocha. 

A porosidade primária ocorre com mais frequência em arenitos, enquanto a 

secundária é mais comum nas rochas carbonáticas. As fraturas nesses dois tipos de 

rochas provenientes de fatores físicos e/ou químicos podem aumentar 

consideravelmente o volume de vazios, contribuindo para o aumento da 

conectividade dos poros. Os poros, tanto primário, quanto secundários, são ocupados 

por fluidos, para os quais são definidas saturações, que é a fração do volume de 

poros ocupada por cada fluido. 

A permeabilidade é a medida da capacidade de um material para transmissão de 

fluidos em um meio poroso, representando a área de fluxo efetiva na escala dos poros 
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(AZEVEDO, 2005). Na indústria de petróleo, a unidade comumente usada para 

designá-la é o darcy (1D = 9.869233×10−13 m²), homenageando o percursor do 

conceito, o engenheiro francês Henry Darcy (DARCY, H., 1856), que, por meio de um 

experimento, comprovou que o fluxo que atravessa um meio poroso homogêneo e 

isotrópico tem velocidade constante. Desta forma, foi constituída a lei de Darcy, da 

qual pode-se obter a permeabilidade através da Equação (2.2), descrita como:   

pA

LQ
k







 (2.2) 

onde: 

Q = vazão volumétrica de fluido injetado; 

µ = viscosidade dinâmica do fluido percolante;  

L = distância na qual se aplica o gradiente de pressão; 

A = área da seção transversal de fluxo;  

∆p = gradiente de pressão aplicado na amostra. 

O sinal negativo na equação indica que o escoamento se estabelece do maior 

para o menor potencial. Por definição, 1 darcy é a permeabilidade de uma rocha na 

qual um gradiente de pressão de 1 atm/cm promove a vazão de 1 cm3/s de um fluido 

de viscosidade de 1 cP, através de 1 cm2 de área aberta ao fluxo. 

Para validade da lei de Darcy, o escoamento deve ser laminar, com velocidade 

constante, em um meio poroso homogêneo e isotrópico. Por isso, a lei de Darcy tem 

seu campo de validade limitado.  

Por se tratar de um tensor, o valor da permeabilidade depende da orientação do 

fluxo de fluidos na formação. Na ausência de grandes fraturas, fissuras naturais ou 

grandes tensões nos planos horizontais, a permeabilidade nesse eixo é considerada 

isotrópica e não há direção preferencial do fluxo, o que não é comum ocorrer no plano 

vertical devido ao efeito da compactação do material rochoso. Havendo a presença 

de alguns desses fatores, ou apenas pela decorrência de uma heterogeneidade da 

rocha, a anisotropia no fluxo pode ser identificada, podendo resultar na formação de 

canais preferenciais. 

A permeabilidade das rochas abrange várias ordens de magnitude, desde rochas 

densas quase impermeáveis (magmatitas compactas, anidrita densa, sal de rocha) e 

folhelhos de permeabilidade muito baixa, a carbonatos, areia/arenitos e cascalho 

altamente permeáveis. De acordo com Schon (2014), em geral, para produção de 
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petróleo, a permeabilidade mínima considerada é de 0,1 mD para reservatórios 

convencionais, e de valores inferiores a 0,1 mD para os não-convencionais.  

Na Figura 2.3 são ilustrados os intervalos de taxas de magnitude para 

permeabilidade ao longo de mais de 100 décadas de avaliação, de acordo com 

Hearst et al. (2000), onde é observada disposições como:  

 Sedimentos clásticos: a permeabilidade cresce com o aumento do 

tamanho de grãos (que controla o tamanho do poro); 

 Rochas carbonáticas e magmáticas: a permeabilidade aumenta 

intensamente, como resultado de fraturas (conectadas) ou grandes 

“poros” cársticos serem os caminhos de poros preferenciais. 

 

Figura 2.3 - Taxa de magnitude da permeabilidade das rochas. De acordo com uma estimativa de 
Hearst et al. (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de Schön,J. (2014). 

 

Avaliando os aspectos acima citados, é possível afirmar que a permeabilidade 

é uma propriedade que está relacionada ao espaço poroso, portanto, está sujeita à 

porosidade, ao tamanho dos poros e às fraturas como fatores controladores. 

Nos arenitos, a permeabilidade vertical geralmente apresenta valores pelo 

menos uma ou duas ordens de grandeza menores do que as permeabilidades 

horizontais, já em alguns carbonatos, de acordo com Desroches & Bratton (2000), 
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essa diferença na permeabilidade vertical pode ser igual ou maior do que a horizontal. 

Se não há precisão desses dados, geralmente utiliza-se a permeabilidade horizontal, 

salvo em casos específicos onde são requeridas as medidas nas duas direções. 

O entendimento dessas características (permeabilidade e porosidade) das 

rochas reservatórios é essencial para a engenharia de reservatório, visto que estas 

determinam o volume e a distribuição dos fluidos presentes no meio poroso, além da 

quantidade de fluidos que podem ser extraídos ou injetados. Entretanto, pode ocorrer 

um extenso conjunto de interações e processos entre os fluidos injetados e os 

minerais das rochas reservatórios, os quais podem ser tanto hidromecânicos, 

resultando na compactação do meio, fraturas de rochas capeadoras (ou 

impermeáveis) e até em reativação de falhas, como hidroquímicos, resultando em 

variações de pH, dissolução e precipitação de minerais presentes na rocha 

reservatório. Além disso, perturbações podem ser geradas em sua estrutura e, 

consequentemente, resultar em variações nos valores locais e globais de porosidade 

e permeabilidade das rochas (MELO, 2012). 

Segundo Thomas (2004), de um modo geral, a produção de petróleo ocorre 

devido à descompressão (que causa a expansão dos fluidos contidos no reservatório 

e contração do volume poroso) e o deslocamento de um fluido por outro fluido. Ao 

conjunto de fatores que fazem desencadear esses efeitos dá-se o nome de 

Mecanismo de Produção de Reservatório. 

Quando o reservatório produz naturalmente, isto é, devido à sua energia 

primária, e não se faz necessária a utilização de métodos que ajudem na produção 

de petróleo, tem-se a chamada recuperação primária.  

À medida que o óleo vai sendo produzido, a pressão interna do reservatório cai 

e, consequentemente, ocorre uma expansão dos fluidos. Em alguns casos, quando 

uma análise econômica afirma ser vantajoso recuperar o petróleo remanescente, 

pode haver a utilização de métodos secundários, que abrangem a injeção de água e 

injeção de gás no reservatório. Contudo, principalmente em reservatórios do Pré-sal, 

a injeção pode ocorrer desde o início da produção. 

Ainda existem os métodos especiais de recuperação. Na literatura inglesa esses 

métodos são conhecidos também como métodos de recuperação avançada de óleo 

(“Enhanced Oil Recovery - EOR”). Nos últimos anos o termo EOR tem sido substituído 

pelo termo IOR (“Improved Oil Recovery”), que também poderia ser traduzido para o 

português como “recuperação melhorada de óleo”. A diferença entre os dois termos 
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é que a denominação IOR passou a englobar, além dos antigos métodos de EOR, ou 

seja, os antigos métodos especiais, quaisquer métodos ou técnicas não 

convencionais ou modernas que tenham o objetivo de aumentar a recuperação e/ou 

acelerar a produção em relação à produção primária e/ou secundária (ROSA et al. 

2006). 

Dentre os métodos de recuperação avançada, existe a técnica de injeção de 

CO2, a qual pode provocar um aumento do fator de recuperação através da mudança 

de características do óleo decorrentes dos efeitos da miscibilidade entre esse fluido 

e o CO2 (COTIA, 2012). Quando em contato com a água, o CO2 injetado aumenta a 

sua viscosidade e forma ácido carbônico, trazendo um efeito ácido ao sistema, o qual, 

em rochas carbonáticas, atua causando dissolução de carbonatos de cálcio e 

magnésio, efeito similar ao observado na técnica de acidificação de carbonatos (foco 

do trabalho). 

De acordo com Teletzke et al. (2005), o principal objetivo da injeção de gás 

miscível em um reservatório é melhorar a eficiência de deslocamento local e reduzir 

a saturação de óleo residual (Sor) a níveis menores do que aos tipicamente obtidos 

com a injeção de água.  

Independentemente do método utilizado, a injeção e extração de fluidos 

ocasionam alterações nas rochas-reservatório, causando variações de pressões, 

saturações, e modificando propriedades como porosidade e permeabilidade, o que 

caracteriza, segundo Guimarães et al. (2009), um problema acoplado onde o fluxo de 

fluidos no reservatório e o comportamento geomecânico da rocha estão inter-

relacionados. 

2.2 ESTIMULAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

Operações de estimulação de poços de petróleo são amplamente difundidas na 

indústria petrolífera, principalmente tratando-se do Pré-sal brasileiro, onde há a 

predominância de formações carbonáticas e um complexo sistema poroso, no qual 

se faz necessário um entendimento mais amplo do assunto. 

Essas operações têm como objetivo maximizar a produtividade de uma dada 

formação através da remoção de danos ou da criação de caminhos alternativos de 

escoamento, sendo este último um dos motivos de estudo desse trabalho. 
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De acordo com Aum (2011), é possível associar a redução da produção de um 

poço a uma queda na permeabilidade da rocha, devido à incrustações e 

precipitações. Essa redução de permeabilidade nas regiões próximas ao poço pode 

ser chamada de “dano”. 

Foi através do fator de skin (fator que caracteriza uma zona de permeabilidade 

alterada), que o conceito de dano à formação foi introduzido à literatura da engenharia 

de petróleo, por Van Everdingen (1953) e Hurst (1953). Através de pesquisas de 

campo, foi notado que a pressão de fundo de poço medida tinha valor inferior à 

calculada, indicando existência de perda de carga adicional. Essa perda de carga foi 

atribuída a uma zona de permeabilidade reduzida ao redor do poço, chamada de 

“zona danificada”, como mostra a Figura 2.4.  

                                      

Figura 2.4 - Exemplo de um poço que apresenta zona danificada/alteração de permeabilidade. 

 

Fonte: Adaptado de Saavedra et al. (1998).  

 

No exemplo da Figura 2.4, k é a permeabilidade da formação, 𝑘S a 

permeabilidade da região danificada, (𝑟S - 𝑟W) o raio da região danificada, 𝑟W é o raio 

do poço e 𝑟e é o raio de drenagem do poço.  Neste caso, como a permeabilidade na 

zona danificada é menor do que a da formação (não danificada), o fluido deverá 

despender uma quantidade de energia adicional para ultrapassar a região danificada. 

Logo, tem-se uma maior queda de pressão nessa região próxima ao poço. 

Para comunicar o poço à região sem dano, ultrapassando-a, são utilizadas 

técnicas de estimulação. De acordo com Thomas & Morgenthaler (2000), a escolha 

da técnica de estimulação é baseada na meta de produtividade do poço, litologia, 
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limitações operacionais e várias outras considerações, sendo as mais utilizadas o 

fraturamento hidráulico e acidificação de matrizes.  

O fraturamento hidráulico é uma técnica de estimulação na qual é injetado um 

fluido com uma pressão suficientemente alta na formação, onde se dá início à criação 

de uma fratura induzida na rocha (Figura 2.5). Há injeção de um agente de 

sustentação (areia ou outros compostos), com pressão superior à de fechamento da 

fratura e, à medida que o fluido fraturante é bombeado, esta fratura continua a se 

propagar, criando então canais de alta permeabilidade, por onde ocorrerá o 

escoamento de hidrocarbonetos (CACHAY, 2004). 

 

Figura 2.5 - Mecanismo de fraturamento hidráulico em um poço horizontal. 

 

Fonte: Total E&P Denmark B.V (2015) 

 

Quando o fraturamento é realizado com fluidos ácidos, denomina-se esta técnica 

de “fraturamento ácido”. É um método utilizado geralmente em formações 

carbonáticas, onde, através dos wormholes (canais preferenciais de escoamento) 

formados, a condutividade da fratura é mantida. 

Na técnica de acidificação de matrizes, um fluido altamente reativo é injetado ao 

poço o qual se deseja estimular, a fim de dissolver parte dos minerais encontrados 

na composição mineralógica da rocha na região próxima ao poço. Este fluido é 
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responsável pelo aumento da porosidade e permeabilidade da rocha, obtendo assim 

um aumento da produtividade.  

Segundo Braga (2010), a acidificação de matriz é utilizada para remoção de dano 

e/ou aumento de permeabilidade em regiões localizadas a poucos metros ao redor 

do poço, podendo ser uma distância em polegadas até poucos metros, dependendo 

do tipo de rocha e de ácido utilizado nesta técnica. À medida que aumenta o raio da 

região que se pretende tratar, o volume de ácido necessário para o tratamento 

aumenta consideravelmente, podendo tornar a operação economicamente inviável. 

A escolha da técnica de estimulação é baseada na baixa 

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

problema. Apenas a baixa produtividade não justifica a operação, pois 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 associada à 

capacidade que um determinado intervalo de formação poder produzir através da 

remoção do dano (AUM, 2011). 

Segundo Pandey (2010), o mecanismo de acidificação de matriz se dá 

basicamente da seguinte forma: 

 O ácido é injetado na formação a uma pressão menor do que o seu limite 

de fraturamento; 

 Ocorre a dissolução dos sedimentos e materiais próximos ao poço que, 

até então, ocupavam os poros da formação; 

 Há o aumento da porosidade na área próxima ao poço injetor; 

 Uma fina camada de água passa a revestir a matriz de formação e tem-se 

uma condição desejável para que o transporte de óleo seja eficiente.  

As injeções de ácido são uma das preocupações mais importantes durante 

tratamentos de acidificação de matriz. De acordo com Pandya (2012), um 

procedimento bem-sucedido é aquele que consiste na seleção adequada dos tipos 

de ácidos, aditivos e dos volumes utilizados. Assim, se o ácido não abrange de forma 

adequada o espaço alvo, resulta-se na estimulação ineficiente do poço. Uma 

cobertura insuficiente de ácido ao longo da zona alvo ou em determinados intervalos, 

pode ser causada principalmente devido à presença de heterogeneidades, como a 

existência de uma zona localizada com alta permeabilidade, diferentes litologias da 

rocha e diferentes propriedades do fluido de formação.  
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A acidificação deve alcançar seu objetivo apresentando o menor custo possível, 

o que requer a consideração das muitas interações físicas e químicas que ocorrem 

entre os fluidos injetados e os minerais e fluidos do reservatório. De acordo com Hill 

& Schechter (1993), os fenômenos que mais têm influência nesta técnica são os 

seguintes: 

 Transferência de massa das moléculas ácidas para a superfície do 

material e sua subsequente reação; 

 Alteração da estrutura porosa da formação (causada pela dissolução de 

alguns dos minerais); 

 Precipitação dos produtos da reação, podendo ocorrer bloqueio dos 

espaços porosos e ir contra a meta da acidificação de matriz; 

 Interações fluidas no reservatório: A solução ácida injetada pode interagir 

fisicamente e /ou quimicamente com os fluidos do reservatório, bem como 

com os minerais, podendo resultar em mudanças na molhabilidade, 

saturação das fases, precipitação de sólidos ou emulsificação; 

 Variação na permeabilidade e/ou na distribuição do dano do reservatório. 

 

O método pode ser aplicado em rochas clásticas ou carbonáticas, sendo 

projetado para remover e contornar danos nos espaços porosos entre os grãos, como 

mostra a Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Estimulação através da acidificação de matriz: Remoção do dano nos espaços porosos 
através da dissolução dos minerais neles presentes. 

 

Fonte: Middle East & Asia Reservoir Review (2007) 

 

Um tratamento bem-sucedido de acidificação requer que o ácido entre em contato 

com todas as regiões danificadas em torno do poço. Geralmente, há complicações 
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devido às variações de injeção do fluido na área interessada, o que causa a 

necessidade da utilização de outras técnicas para que o objetivo seja alcançado. 

Os ácidos mais comumente utilizados são o ácido clorídrico (HCl), empregado 

basicamente para a dissolução de carbonatos, e misturas de ácido clorídrico e 

fluorídrico (HCl / HF), para a dissolução de silicatos. Alguns ácidos orgânicos também 

podem ser usados para a remoção de substâncias mais específicas, e em situações 

onde perdas por corrosão acontecem, apresentam vantagem sobre o ácido clorídrico.  

Existem diversas diferenças entre o tratamento de formações carbonáticas e 

areníticas. Segundo Horton et al. (1965), a sensibilidade dos arenitos ao processo de 

acidificação depende diretamente da sua mineralogia e da permeabilidade da rocha. 

As reações de acidificação de arenitos geram precipitados, os quais podem ser 

prejudiciais por serem bastante insolúveis.  

A química da acidificação em rochas carbonáticas apresenta mecanismos mais 

simples, quando comparada com os arenitos, e será abordada no tópico 2.4.1.  

2.3 CAPTURA E ARMAZENAMENTO GEOLÓGICO DE CO2 

Atualmente, além da utilização de ácidos como método de estimulação de 

petróleo, também se utiliza a técnica de injeção de CO2 em reservatórios. Esse 

processo, além de ter como objetivo o aumento de produtividade do campo, também 

funciona como alternativa de armazenamento de CO2 em formações geológicas, ou 

forma de descarte desse gás. 

A necessidade de preservação das condições ambientais vem transformando o 

panorama mundial de produção de energia, uma vez que as tecnologias utilizadas 

atualmente nesse setor têm como consequência a emissão de Gases de Efeito Estufa 

(GEE’s), em especial o dióxido de carbono (CO2). A captura e armazenamento deste 

gás em formações geológicas é uma das alternativas que vem sendo estudada e 

proposta para a redução das emissões de GEE’s (MELO, 2012). 

O armazenamento geológico de carbono é a prática de injetar CO2 em formações 

geológicas previamente selecionadas, capazes de retê-lo por milhares ou até mesmo 

milhões de anos; isolando-o da atmosfera onde atua como GEE. Assim sendo, o 

armazenamento geológico está baseado no princípio de devolver o carbono para o 

subsolo, isto é, retornar o excesso de carbono (na forma de CO2) emitido pela queima 

de combustíveis fósseis para reservatórios geológicos, ficando este retido nos 

espaços porosos de rochas sedimentares (HOPPE, 2009). 
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A tecnologia de Captura e Armazenamento do Dióxido de Carbono (CO2) em 

Reservatórios Geológicos (CCS) é apontada, a curto e médio prazo, como uma das 

principais ações de mitigação de GEE. Para o incentivo do seu uso em larga escala, 

estão disponíveis recursos internacionais e outros oriundos do mercado de crédito de 

carbono voluntário (CÂMARA et al. 2012). 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento das tecnologias de CCS no Brasil 

tiveram seu começo na indústria petrolífera, mais especificamente na Petrobras. 

Segundo Lino (2005), testes de injeção de CO2 em campos da Bacia do 

Recôncavo/BA foram iniciados desde maio de 1991.  

De acordo com Almeida et al. (2010), as seguintes opções estão sendo avaliadas 

tecnicamente e economicamente para o aproveitamento e uso do CO2 contido no 

hidrocarboneto do Pré-sal: EOR em reservatórios do Pré-sal; armazenamento de CO2 

em aquíferos salinos; EOR em campos de óleo pesado na Bacia de Santos; o 

armazenamento de CO2 em campos de gás exauridos; o armazenamento de CO2 em 

cavernas de sal a serem construídas na área do cluster; transporte de CO2 para o 

continente e comercialização de plantas industriais (opção de uso/armazenamento 

não geológico). Apesar de todas as alternativas serem igualmente analisadas, a 

opção preferida para o escoamento do CO2 presente no hidrocarboneto do Pré-sal 

vem sendo a reinjeção nos reservatórios do próprio Pré-sal, onde pode-se obter um 

aumento no fator de recuperação do hidrocarboneto e a verificação do efetivo 

armazenamento do CO2 produzido. 

Existe uma variedade de ambientes geológicos, como os reservatórios de 

petróleo, de gás natural, minas de carvão e aquíferos salinos profundos, que podem 

estocar com segurança grandes quantidades de dióxido de carbono e impedir seu 

retorno para a atmosfera, como podem ser observados na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Opções de Armazenamento Geológico: O armazenamento geológico pode ser feito, de 
forma segura, principalmente em três tipos de reservatórios: campos de petróleo, aquíferos salinos e 

em camadas de carvão.  

 

Fonte: IPCC (2005) 

 

De acordo com Moro (2006), para que a tecnologia de armazenamento de CO2 

seja eficiente, os volumes armazenados devem permanecer estocados por um longo 

período de tempo (centenas ou milhares de anos). Além disso, o processo de 

estocagem deve ter baixo impacto ambiental, baixo custo e estar de acordo com as 

metas nacionais e leis internacionais.  

No entanto, a injeção em larga escala de CO2 em reservatórios geológicos pode 

induzir a uma complexa interação de fluxo multifásico, através de reações químicas. 

Dependendo da composição e distribuição dos minerais nas rochas, as interações 

rocha-fluido reativo (como o CO2) podem comprometer a integridade da rocha e, 

consequentemente, a segurança e capacidade do armazenamento (MELO, 2012). 

Em águas profundas, o CO2 reage com as moléculas da água dando origem ao 

ácido carbônico (H2CO3) e, como todo ácido fraco, o H2CO3 se dissocia, parcialmente, 

produzindo o ânion correspondente (bicarbonato) e o íon hidrônio (hidrogênio ácido). 

Esse hidrogênio ácido promove a dissolução do carbonato, dando origem, por 

exemplo, ao processo de formação das cavernas subterrâneas.  

Analogamente a este conceito, quando se injeta uma solução ácida em uma 

formação carbonática, utilizando HCl por exemplo, tem-se o desenvolvimento de um 
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sistema equivalente ao encontrado no processo de injeção de CO2, visto que esse 

gás se comporta como um fluido reativo. Portanto, os resultados de estudos 

relacionados à acidificação de matriz são imprescindíveis para um entendimento 

aprofundado da técnica de injeção de CO2. 

2.4 ROCHAS CARBONÁTICAS 

Os reservatórios de hidrocarbonetos em formações carbonáticas representam 

mais da metade da produção mundial de petróleo (BAI, 2014) e, ultimamente, 

ganharam um grande enfoque devido à descoberta dos mesmos no Pré-sal brasileiro. 

Contudo, entender e caracterizar reservatórios desse tipo requer um vasto 

conhecimento das complexidades que o sistema carbonático apresenta.  

De acordo com De Castro et al. (2013), apesar dos carbonatos ocuparem cerca 

de 7% da superfície da Terra, estes detêm mais de 60% das reservas mundiais de 

óleo e 40% de gás, sendo 70% correspondente aos campos gigantes do oriente 

médio. 

Os reservatórios de campos gigantes são divididos de acordo com a distribuição 

predominante de seus sedimentos. Geralmente, prevalecem os quatro tipos: 

carbonatos marinhos, carbonatos lacustres, clásticos e turbiditos (Figura 2.8).  

 

Figura 2.8 - Gráfico apresentando a distribuição dos tipos de reservatório e a predominância de suas 
composições no período dos anos de 2000 a 2012.  

 

Fonte: Adaptado de BAI, G. (2014). 
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Pesquisa realizada por Bai, G., em 2014, afirma que os carbonáticos marinhos, 

até então, continham 54,5% do total das grandes reservas, reflexo do impacto dos 

campos carbonáticos gigantescos na Ásia Central e Oriente Médio. Os reservatórios 

carbonáticos lacustres estão localizados somente no litoral brasileiro, nas águas 

profundas do Pré-sal (BAI, 2014). 

Devido ao alinhamento das condições ótimas de geração de óleo e a capacidade 

de serem excelentes rochas reservatório, os carbonatos de águas profundas 

despertam grande interesse no âmbito da engenharia de petróleo, contudo, podem 

ser atrelados a um alto custo de produção.  

As rochas carbonáticas são rochas sedimentares resultantes de atividade 

orgânica, na sua maioria, oriundos de esqueletos de organismos marinhos de 

diferentes formas e tamanhos. Na Figura 2.9 é apresentado o diagrama 

composicional carbonático, mostrando que, por definição, esse tipo de rocha contém 

mais de 50% de minerais carbonáticos em sua formação, apresentando como os 

principais a calcita (carbonato de cálcio) e dolomita. 

 

Figura 2.9 - Diagrama composicional carbonático. 

 

Fonte: Figura modificada de Decifrando a Terra. (W. Teixeira et al., 2000) 

 

Essas rochas possuem características físicas particulares, assim como dupla 

porosidade ou grandes contrastes na permeabilidade, características herdadas do 

processo de formação da rocha carbonática. Geralmente as rochas carbonáticas 

apresentam uma alta porosidade inicial, contudo, devido à dependência que a 
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permeabilidade tem em relação ao tamanho dos grãos, essas rochas apresentam 

grandes variações nos valores para permeabilidade. 

Posteriormente à fase deposicional, os sedimentos carbonáticos são sujeitos às 

transformações físico-químicas (diagênese) e ocorre a evolução dos sedimentos para 

formas estáveis. As modificações na permeabilidade e porosidade nas rochas 

carbonáticas podem ser resultado de transformações como: dissolução, precipitação 

e reprecipitação, e cimentação, quando há o contato com a água subterrânea ou pela 

difusão molecular devido às condições severas do subsolo (ROBERT; CROWE, 

2000). 

Rodriguez (2006) estudou a relação da porosidade com o tamanho dos grãos, 

forma dos poros, permeabilidade e influência da diagênese nos calcários, e observou 

não ser possível estimar correlações entre esses parâmetros como se é feito para os 

arenitos. Verifica-se para uma fase anterior à diagênese uma elevada porosidade do 

calcário (0 – 70%) e, posteriormente à diagênese, uma redução da porosidade inicial 

(5 – 15%).  

Para vários autores (Garcia-del-Cura et al., 2012; Domingues, 2011; Yale, 1998) 

a resistência e a rigidez do calcário dependem da porosidade da rocha, tendo esta 

uma relação inversa com a resistência e a rigidez, o que resulta no decréscimo da 

resistência com o incremento da porosidade. 

De acordo com Szikszay (1993), a calcita, principal mineral presente nos 

carbonatos, apresenta baixa solubilidade quando comparados aos demais 

formadores de rochas. Sua dissolução depende da temperatura, pressão, 

concentração de HCO3
- e da atividade ou pressão parcial do CO2 do meio no qual 

encontra-se o carbonato. 

Para exemplificar o papel do CO2 na solubilização dos carbonatos, apresentam-

se os três casos (SZIKSZAY, 1993):  

1. Teórico - solubilidade da calcita em sistema fechado, CaCO3 - H2O. A 

calcita dissolve-se na água sem CO2 até alcançar uma concentração em 

torno de 0,01 g/l e a solução apresenta o pH de equilíbrio próximo de 9,9; 

2. Água superficial em contato com a atmosfera - onde o pH do sistema é 

controlado com o equilíbrio de carbonatos. Nessas condições a 

solubilidade da calcita varia até 0,01 - 0,05 g/L depende do grau de 

saturação com CO2, e o pH em torno de 8,4; 

3. Água subterrânea com pH = 7,5 e o teor total de calcita = 0,167 g/l.  



  36 

Ainda relacionado à solubilização da calcita, o sistema simplificado de equilíbrio 

para solubilização dos calcários, proposto por Schoeller (1969), é o seguinte: 

 

.)(2)(2 dissatm COCO   (2.3) 

.)(322)(2 aqg COHOHCO   (2.4) 

  332 HCOHCOH  
(2.5) 




2

33 COHHCO  
(2.6) 

  OHHOH 2  
(2.7) 

 
2

3

2

3 COCaCaCO  
(2.8) 

 

Ao final, somando-se esses eventos, tem-se a seguinte reação simplificada: 

 

)(
2

)(3)(32)(2 2 aqaqsg CaHCOCaCOOHCO 
  

(2.9) 

 

Nota-se que, as reações apresentadas representam equilíbrios químicos 

reversíveis, ou seja, uma diminuição na pressão parcial do CO2(g) acarretará uma 

diminuição da concentração de Ca+2 em solução, ou seja, na precipitação do 

carbonato de cálcio, em parte, que havia sido dissolvido anteriormente.  

A partir da reação de formação da Calcita - Equação (2.8) -, sabe-se que a 

constante de equilíbrio que governa essa reação é chamada produto de solubilidade 

ou Kps, através da qual é possível calcular a solubilidade da substância em água. 

Por exemplo, a solubilidade do carbonato de cálcio em água pura (em um sistema 

isolado do ar e ignorando outras reações do íon carbonato em água) pode ser 

calculada conforme o procedimento: 

 

Kps = [Ca+2][CO3
-2] = 4,5 × 10-9 

 

(2.10) 

 

 

Dessa mesma forma, pode-se obter as constantes de solubilidade de diversos 

minerais. No Anexo A é possível observar constantes de produto de solubilidade para 

diversos sais à temperatura de 25°C. 

A Figura 2.10 apresenta curvas de solubilidade da calcita em função da 

temperatura e da pressão de CO2. 
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Figura 2.10 - Curvas de solubilidade da calcita em função da temperatura e da pressão parcial de 
CO2. 
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  Fonte: Modificado de Schoeller (1969). 

 

Em água pura, a calcita é pouco solúvel, porém, com um aumento progressivo 

de CO2 na água, a sua solubilidade aumenta consideravelmente. O conhecimento da 

solubilidade da calcita tem aplicação prática para determinar se a solução aquosa é 

saturada ou subsaturada de CaCO3, resultando em uma composição incrustante ou 

agressiva. 

Na hidrologia, a concentração do CO2 dissolvido na água que regula o equilíbrio 

de CaCO3 é conhecida como concentração de gás carbônico de equilíbrio. O 

conhecimento da relação entre CO2 dissolvido e CO2 livre é importante na definição 

se a solução é incrustante ou corrosiva (SZIKSZAY, 1993): 

 CO2 dissolvido < CO2 livre → água precipita o CaCO3 → água é 

incrustante; 

 CO2 dissolvido > CO2 livre → água ataca o CaCO3 → água é corrosiva ou 

agressiva. 

Em processos de armazenamento de CO2, a estabilidade dos minerais 

carbonáticos é controlada pelo pH e pela troca iônica na solução. Em condições 

convencionais, quanto maior a pressão parcial desse gás (PCO2), maior a solubilidade 

da calcita (KLEIN; MIZUSAKI, 2007). 
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2.4.1 Acidificação de Carbonatos e Estudos Relacionados 

A acidificação de formações muitas vezes exige taxas de injeção baixas para 

evitar o fraturamento da rocha. Diversos sistemas ácidos têm sido utilizados, através 

de baixas taxas de injetividade, para reduzir a velocidade com o que ácido é 

consumido pela formação. Ácidos fracos, como ácido acético ou fórmico, podem 

reagir com os carbonatos em taxas mais lentas do que o HCl, o gás de azoto ou HCl 

aquoso, costumam evitar que o ácido deixe os canais preferenciais, promovendo seu 

crescimento, e são alguns exemplos de sistemas ácidos opcionais. Contudo, à 

medida que o ácido é consumido pelas reações geoquímicas, alguns dos produtos 

resultantes da dissolução podem precipitar, e assim há um aumento da resistência 

ao fluxo do fluido. Portanto, a quantidade de precipitados e suas regiões de 

ocorrência são determinantes para o controle do grau de declínio da permeabilidade 

ou danos de formação (FREDD; FOGLER, 1996). 

Quando se tem como objetivo a acidificação de carbonatos, basicamente utiliza-

se da injeção de ácido clorídrico no meio poroso. As rochas carbonáticas, devido à 

composição - calcita e dolomita -, dissolvem-se rapidamente em HCl e originam 

produtos que são solúveis em água, de acordo com as Equações (2.11) e (2.12):  

 

OHCOCaClHClCaCO 2223 2   (2.11) 

  OHCOMgClCaClHClCOCaMg 222223 224   (2.12) 

A dissolução geralmente pode ser maciça, uniforme ou com a formação de 

canais preferenciais irregulares, chamados wormholes. A Figura 2.11 exibe os tipos 

de estruturas de dissolução que pode ser formada durante o processo de acidificação 

de uma calcário, a depender da taxa de dissolução de reação, a qual é limitada 

principalmente pela velocidade com que o ácido é fornecido à superfície da rocha 

(HUNG et al., 1989). Neste último processo, a formação de wormholes, é preferido 

devido a sua eficiência na formação de canais altamente condutivos, havendo, 

portanto, um aumento na permeabilidade do meio poroso.  
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Figura 2.11 - Típicas estruturas de dissolução formadas durante a estimulação do 
calcário por HCl. 

 
Fonte: C.N. Fredd; H. S. Fogler (1998). 

 

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para um melhor entendimento do 

processo de dissolução em carbonatos. Parâmetros como a cinética da reação, 

temperatura, composição do fluido, taxa de injeção do fluido e as propriedades da 

rocha, a qual sofrerá a dissolução, estão sendo analisados para que haja um maior 

domínio relacionado ao tema. 

Em Maheshwari et al. (2013), por exemplo, estudos numéricos apresentam 

padrões distintos para dissolução em rochas carbonáticas dependendo da taxa de 

injeção ácida (HCl) e da porosidade inicial da rocha.  

Estudos realizados por Daccord et al. (1993) avaliaram três sistemas de 

dissolução com características distintas, onde dois envolvem amostras calcárias e o 

terceiro apresenta gesso moldado com água, todos submetidos ao HCl. Os 

resultados desse estudo mostram que um valor ótimo de injeção pode economizar 

na quantidade de ácido utilizado no processo de dissolução. A uma alta taxa de 

injeção do ácido, pode haver uma baixa dissolução da rocha devido ao insuficiente 

tempo de contato entre o meio poroso e o fluido, assim como, a uma baixa taxa de 

injeção, o ácido pode dissolver completamente os minerais presentes no meio.  

Porém, vem sendo verificado que nem todas as superfícies do mineral em 

contato com o fluido reage com uma mesma taxa de reação, afinal, depende do 

material ali encontrado (por exemplo, White & Bantley, 2003; Maher et al., 2006), o 

que foi confirmado em experimentos realizados em Fischer et al. (2012) através de 

uma experiência simples a nível granular, que gerou informações a respeito da 
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sensibilidade da taxa de dissolução com o tamanho dos grãos analisados, e estudos 

relacionando à rugosidade de rochas calcárias e taxa de dissolução (Leveson et al., 

2015). 

Outros estudos com base experimental (Alkattan et al., 1998; Bazin, 2004; Melo, 

2012) investigam a dependência da concentração do ácido e a heterogeneidade do 

meio poroso com a dissolução do mineral. 

Em Melo (2012), estudos realizados com rochas carbonáticas preparadas em 

laboratório simularam as condições de um reservatório em presença de uma solução 

ácida injetada e, antes disso, foi realizado um estudo prévio, através de modelagens 

numéricas, para verificar os impactos que a injeção do fluido pode causar na 

permeabilidade e porosidade da rocha reservatório. Os resultados experimentais 

apresentaram a formações de wormholes e os resultados numéricos demonstraram 

que essa formação foi estimulada por áreas de maior concentração de mineral e de 

maior permeabilidade na face de dissolução. 

2.4.2 Fabricação de Rochas Carbonáticas Sintéticas 

Na preparação de rochas sintéticas, é comum estar presente o material que fará 

a função de cimentante. O cimento é o material precipitado quimicamente, 

preenchendo parcial ou totalmente os espaços porosos, afetando assim os valores 

de porosidade e de permeabilidade das rochas (KLEIN; MIZUSAKI, 2007).  

Em seu trabalho com rochas sintéticas carbonáticas, Niraula (2004) utilizou como 

material cimentante o próprio cimento Portland (muito utilizado na construção civil). 

Na síntese da rocha, foi utilizada uma combinação de sedimentos calcários (com 

diâmetros máximos de 2 mm), o cimento e água. As proporções destes constituintes 

foram variadas para se obter diferentes resistências à compressão, as quais variaram 

desde cerca de 0,9 a 3,8 MPa. 

Niraula (2004) verificou que quando o teor de água nas amostras era pelo menos 

20% em peso da mistura dos materiais, suas resistências conseguiam repetibilidade, 

e apresentavam valores finais com varação máxima de 10%. No entanto, as amostras 

com menos de 20% de água tiveram grande variabilidade no valor da resistência à 

compressão, provavelmente devido quantidade inadequada de água. 

Foi baseada nessa metodologia que Fedrizzi et al. (2014) optou por desenvolver 

amostras artificiais de carbonato com propriedades petrofísicas e acústicas similares 

às rochas naturais. Em seu trabalho, foi adicionado também areia e foram 
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sintetizadas quatro amostras com diferentes pesos de cimento: 20%, 30%, 40% e 

50% com 10%, 15%, 20% e 30% de água, respectivamente, conseguindo resultados 

de permeabilidade inicial do meio sintético próximos a valores de rochas carbonáticas 

do Pré-sal. 

Em Husseiny & Vanorio (2013), as amostras são criadas a partir da mistura de 

grãos de calcita grosseiros e muito finos em quantidades diferentes, e então, essa 

mistura é submetida à prensagem a frio sob pressão para se obter amostras sintéticas 

sólidas. 

Melo (2012) e Galindo (2016) utilizaram o hidróxido de cálcio ao invés do 

cimento, se beneficiando da reação de cimentação advinda do contato desse 

composto com o gás carbônico, metodologia a qual este trabalho é baseado. 

Estudos com o enfoque na síntese de rochas que representem o meio poroso 

carbonático, como os citados anteriormente, vêm ajudando pesquisas relacionadas 

à área de petróleo, visto que amostras naturais de campos petrolíferos apresentam 

um alto custo de operação para obtenção. Contudo, ainda pode ser considerado um 

campo recente, o qual necessita de investimento para seu desenvolvimento.   
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CAPÍTULO 3 

3 PROCEDIMENTO DOS ENSAIOS E EQUIPAMENTOS 

Neste capítulo, será abordada a descrição da coleta dos sedimentos, a 

metodologia da preparação da rocha carbonática, a caracterização do meio poroso 

(análises estruturais, de resistência da rocha, difratometria, porosidade e tomografia), 

e o procedimento dos ensaios de dissolução. Assim como, a descrição das células 

de compactação e de dissolução, projetadas e construídas na UFPE, com a finalidade 

de realizar os ensaios de dissolução para o estudo do comportamento de rochas 

carbonáticas sintéticas submetidas a um fluido reativo.  

Assim como em Melo (2012), o presente trabalho optou pela construção de uma 

rocha carbonática para realização de ensaios de dissolução. A partir dos resultados 

e sugestões apresentadas por esse autor, decidiu-se trabalhar com corpos de prova 

de menor volume, contudo, apesar dessa redução, foi respeitado o valor da 

densidade utilizada em MELO (2012) e a relação raio versus altura da amostra, com 

esta apresentando valor maior do que o dobro da primeira. 

A seguir, na Figura 3.1, é apresentado o fluxograma que descreve a sequência 

experimental utilizada para obtenção e avaliação dos ensaios de dissolução. 

 

Figura 3.1 - Fluxograma utilizado na metodologia experimental. 
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3.1 COLETA DE MATERIAIS PARA PREPARAÇÃO DA ROCHA CARBONÁTICA 
SINTÉTICA 

Depósitos carbonáticos aflorantes são abrigados em várias localidades da Bacia 

de Pernambuco. É possível encontrar afloramentos carbonáticos existentes entre a 

cidade de Recife (Bacia da Paraíba) e a região de Natal (Plataforma de Natal – Bacia 

Potiguar), que podem ser melhor explorados na tese de Barbosa (2007). 

A decisão do local de coleta dos sedimentos que foram utilizados para 

preparação da rocha carbonática sintética foi baseada nos mapeamentos e estudos 

realizados pelo Laboratório de Sismoestratigrafia da UFPE (SISMOS), os quais 

apontaram as regiões onde esses sedimentos apresentariam uma maior 

predominância em sua composição e ambiente natural.  

A Figura 3.2 mostra o mapa da localização das regiões onde foram realizadas as 

coletas de areia e sedimentos carbonáticos (halimeda). 

A areia quartzosa utilizada na preparação da rocha foi coletada na praia de 

Guadalupe, localizada no município de Sirinhaém, no estado de Pernambuco, a 92 

km da capital Pernambucana, Recife. Foram coletadas amostras de areia de três 

locais da praia: terraços marinhos, da beira do mar e da formação Paraíba, localizada 

nessa região da praia de Guadalupe.  

 

Figura 3.2 - Localizações das regiões onde foram realizadas as coletas de areia e halimeda. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A halimeda (sedimentos carbonáticos) foi coletada na praia dos Carneiros, 

localizada no município de Tamandaré, também no estado de Pernambuco, a 113 km 

de Recife. Os sedimentos carbonáticos encontrados nessa praia apresentaram 

pedaços e fragmentos calcários de algas marinhas, mais conhecidos como halimeda, 

fonte de calcita e alternativa ideal para a produção de uma rocha sintética com 

características carbonáticas. 

Após a coleta, e baseando-se na metodologia utilizada em Melo (2012), a areia 

quartoza foi lavada com uma solução de ácido clorídrico de proporção de 1:10 e 

posteriormente com água destilada, a fim de se obter uma areia quartzosa com o 

menor teor possível de fragmentos carbonáticos bioclásticos. Em seguida, foi 

separada uma fração com a granulometria de 0,42 mm através do método analítico 

de peneiramento, segundo a norma NBR 7181/88.  

Os fragmentos de halimeda foram lavados em água destilada e deixados em 

imersão na água quente por 30 minutos, até serem colocados na estufa à 65º C por 

um tempo mínimo de 48h. Posteriormente, foram pulverizados utilizando o almofariz 

de porcelana. Ambos os sedimentos (areia quartzosa e halimeda) foram mantidos na 

estufa à 65ºC por, aproximadamente, uma semana até alcançarem valores estáveis 

de umidade. 

A Figura 3.3 mostra os dois tipos de sedimentos utilizados na construção da 

rocha carbonática, a areia quartzosa e a halimeda, após lavagem no laboratório. 

 
Figura 3.3 - Amostra da (a) areia quartzosa e da (b) halimeda após lavagem. 

 

 

                                              (a) (b) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tamandar%C3%A9_(Pernambuco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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3.2 PROCEDIMENTOS DE PREPARAÇÃO DA ROCHA CARBONÁTICA E 
SOLUÇÃO REATIVA 

As rochas utilizadas nos ensaios de dissolução foram preparadas em laboratório 

baseando-se nos procedimentos empregados por Melo (2012) para preparação de 

rochas carbonáticas.  

Segundo Melo (2012), foram realizadas várias tentativas de procedimentos para 

preparo da amostra, porém, a maioria sem êxito quando se tratando da resistência 

da rocha carbonática, apresentando fragilidade e formação de fraturas na sua 

estrutura logo após a preparação. Por esse motivo, decidiu-se utilizar, nesta 

dissertação, a densidade de 1,5 g/cm³, valor no qual a amostra apresentou maior 

resistência (considerando as limitações dos equipamentos utilizados). 

A composição dos corpos de prova preparados para os ensaios de dissolução foi 

de 50% de areia quartzosa artificialmente cimentada com 25% de hidróxido de cálcio 

- Ca(OH)2 -, e 25% de halimeda. A proporção de água destilada utilizada na amostra 

foi determinada a partir das proporções já preestabelecidas dos materiais secos, 

volume e densidade desejada da rocha, o que resultou em uma umidade referente a 

15% da massa seca, aproximadamente 35 ml de água em cada corpo de prova. 

Os materiais secos foram pesados em uma balança semi-analítica, misturados e 

homogeneizados manualmente com a água destilada por volta de cinco minutos, até 

que fosse atingida uma massa homogênea, a qual foi deixada em repouso por 

aproximadamente 48h. Posteriormente, o material foi depositado na célula de inox 

para a compactação, onde foi realizada a compactação estática, com ajuda de uma 

prensa servocontrolada. A valor estabelecido como meta para altura da amostra 

compactada foi de 8 cm, com um volume resultante de aproximadamente 157,08 cm³ 

em cada corpo de prova. 

Após a etapa de compactação estática, para maximizar a cimentação da rocha 

carbonática, a amostra foi submetida à carbonatação direta, onde se aplicou na 

abertura superior da célula de compactação uma pressão de 100 kPa de dióxido de 

carbono por 4 minutos. Posteriormente, a célula foi levada à estufa, com temperatura 

de 100 ºC, por 24h e, finalmente, a rocha carbonática sintética foi extraída da célula 

de compactação com ajuda de um extrator mecânico.  

A Figura 3.4 demonstra o esquema do procedimento experimental para 

preparação das rochas sintéticas utilizadas nos ensaios de dissolução. 
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Figura 3.4 - Esquema do procedimento experimental de preparação da rocha carbonática: (a) 
Sedimentos após lavagem; (b) Pulverização da halimeda; (c) Materiais pesados e separados; (d) e 

(e) Mistura e homogeneização dos materiais; (f) e (g) Colocação da amostra na célula para 
compactação; (h) Compactação estática; (i) Passagem do CO2; (j) Rocha carbonática sintética. 

 

 

As soluções reativas utilizadas nos ensaios de dissolução foram preparadas 

utilizando HCl concentrado e água destilada. As diluições do HCl foram realizadas a 

partir dos valores da porcentagem em massa do ácido e da sua densidade, sendo 

possível assim calcular a concentração molar do mesmo. Sabendo-se a 

concentração molar a qual o fluido reativo apresenta o pH desejado para o ensaio, 

foi possível calcular o volume de HCl necessário por litro de solução para as soluções 

de pH 2, 3 e 4. 

A princípio, o pH teria apenas um valor, baseado nas sugestões de trabalhos 

futuros do trabalho de Melo (2012). Os ensaios tiveram início com a solução de pH 2, 

contudo, a partir dos resultados obtidos com essa solução, decidiu-se pelo aumento 

gradual do pH, o qual será melhor abordado posteriormente. 
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O Apêndice A apresenta detalhadamente o procedimento seguido para obtenção 

da molaridade do ácido e das proporções HCl/água destilada utilizadas para 

preparação das soluções reativas. 

A solução reativa foi mantida em um reservatório com capacidade de 15L, que 

também foi confeccionado a partir deste trabalho, e que estava conectado a célula 

de dissolução durante os ensaios.  

3.3 CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E MECÂNICA DA ROCHA 
CARBONÁTICA SINTÉTICA 

a) Análise Estrutural da Rocha  

 

A caracterização dos sedimentos da rocha carbonática sintética foi realizada a 

partir de estudos petrográficos realizados com os componentes puros (halimeda e 

areia, antes da preparação da rocha) e com uma pequena amostra dos sedimentos 

presentes na rocha depois de sintetizada. 

Inicialmente, foi realizada a caracterização dos sedimentos de halimeda e de 

areia quartzosa através de um microscópio digital (Dino-Lite - SISMOS) e, partir da 

ampliação de visualização dos materiais, foi possível obter a composição e 

confirmação dos sedimentos para a construção da rocha carbonática.  

No caso da amostra já sintetizada, é possível, através desta análise estrutural, 

observar o resultado da compactação seguida da passagem de CO2 pela amostra. A 

reação entre o hidróxido de cálcio e o gás carbônico leva à formação do carbonato 

de cálcio, podendo ser representada pela equação: 

 

 (3.1) 

 

b) Análise da Resistência da Rocha 

 

As análises mecânicas foram realizadas através do ensaio de compressão 

simples com a finalidade de obter a resistência à compressão simples, usualmente 

chamada de UCS (Uniaxial Compressive Strength) ou a resistência de pico das 

amostras de rocha antes e após a injeção do fluido reativo. Neste ensaio, as amostras 

de rochas foram submetidas a uma tensão vertical (σ1) crescente, à velocidade 

OHsCaCOgCOsOHCa 2322 )()()()( 
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constante de 0,122 mm/min, sem tensão confinante (σ3 = 0), distribuída de modo 

uniforme em toda a seção transversal do corpo de prova. 

Para o procedimento deste ensaio, foi utilizado uma prensa servocontrolada com 

anel dinamométrico com capacidade de 5 ton e deflectômetro para medir o 

deslocamento do anel e, assim, determinar a tensão cisalhante máxima. Para isso, 

esse anel foi previamente calibrado com pesos predeterminados, para que cada 

deslocamento realizado pelo anel fosse correspondente a uma carga. A prensa tem 

um sistema controlado por um motor que sobe uma plataforma à velocidade 

controlada. A amostra fica entre esta plataforma localizada na base da prensa e o 

anel dinanométrico. A medida que a plataforma sobe a amostra vai sendo comprimida 

pelo anel dinanométrico até ocorrer a sua ruptura.  

Durante os ensaios, os deslocamentos verticais foram medidos para determinar 

a deformação vertical da amostra. A Figura 3.5 mostra o sistema de compressão para 

realização dos ensaios, apresentando uma prensa e os equipamentos da 

instrumentação realizada. 

 

Figura 3.5 - Sistema utilizado para ensaios de compressão simples. 

 

 

A mineralogia, porosidade, densidade do material, geometria do corpo e a prensa 

utilizada nos ensaios são fatores que podem influenciar na determinação da 

resistência das rochas. O gráfico de tensão versus deformação geralmente é utilizado 

para mostrar o comportamento típico das rochas, até a carga de ruptura do material. 
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Para obtenção do UCS, antes do processo de dissolução, foram preparadas três 

amostras de rocha carbonática e realizados os ensaios individuais utilizando o 

sistema de compressão já apresentado. 

Iniciado o ensaio, obteve-se a leitura dos valores dos dois extensômetros (de 

carga e de deslocamento) até que se verificasse a ruptura do corpo de prova, 

caracterizada pela queda no valor do extensômetro do anel dinamométrico.  

Após a dissolução, novos ensaios de resistência foram realizados a fim de 

observar o comportamento do UCS das rochas pós interação rocha-fluido. 

A partir das curvas originadas pelos dados de tensão-deformação, é possível 

calcular o módulo de elasticidade médio, correspondente ao declive da secante entre 

a origem e o ponto de rotura, de acordo com a seguinte relação: 

 

axial

axialE



  (3.2) 

 

onde E é a constante de proporcionalidade conhecida como módulo de elasticidade, 

σ axial é a tensão axial aplicada e ε axial  é a deformação na mesma direção da força 

aplicada. 

 

c) Análise por Difração de Raio-X 

 

A análise de DR-X é uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural de materiais cristalinos, e permite a identificação dos materiais 

presentes na rocha. De acordo com Silva et al. (2007), o primeiro passo para a 

determinação dos resultados é a localização do pico de difração, entretanto, a 

avaliação do difratograma apenas visualmente pode acarretar em erros na correta 

localização do pico e, por sua vez, no valor das intensidades encontradas. 

Através dos dados disponibilizados pelo departamento de Engenharia de Minas 

(DEMINAS/UFPE), no qual foram realizadas as análises de DR-X, foi possível 

analisar as posições do pico de difração (2θ), os espaçamentos dos planos 

cristalográficos (d) e as intensidades. 

Assim, foram coletados em torno de 4g da amostra a ser analisada, antes e após 

a injeção do fluido reativo. Para coleta do material foi necessário transformar parte da 

rocha em pó utilizando almofariz de porcelana e um pistilo de laboratório. Depois 

disso, as amostras foram analisadas com um difratômetro de Raios-X de marca 
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SHIMADZU, modelo XRD – 6000, de filtro de Cobre (Cu) e, através dos picos de 

intensidades encontrados e do ângulo de difração apresentado, pode-se identificar 

os minerais predominantes. 

 

d) Análise Quantitativa da Porosidade  

  

Neste estudo, a partir do índice de vazios, foi possível calcular a porosidade do 

meio. Em laboratório, o índice de vazios (e) é determinado em função do peso 

específico das partículas (ou grãos) (ρg) e o peso específico da rocha seca (ρs), 

seguindo a relação: 

 

1
s

g
e




 (3.3) 

  
onde o peso específico das partículas foi medido pelo método do picnômetro, 

conforme Anexo B.  

Para o cálculo da porosidade, utilizou-se da equação a seguir: 

 

e

e




1
  (3.4) 

  

onde, ∅ é a porosidade e e, o índice de vazios. 

 

e) Análise Qualitativa da Porosidade - Ensaios Tomográficos 

 

A rocha carbonática sintética também foi escaneada através de tomografias 

computadorizadas (Figura 3.6) realizadas no Departamento de Energia Nuclear da 

UFPE (DEN) e de microtomografia, no Centro de Pesquisas da Petrobras 

(CENPES/PETROBRAS), onde foi possível fazer um estudo qualitativo das 

modificações físico-químicas ocorridas internamente na rocha e comparar, 

novamente, os resultados antes e após injeção de fluido reativo. 

As tomografias do DEN foram realizadas no tomógrafo industrial XT H 225, 

fabricado pela Nikon Metrology, utilizando-se uma resolução de 70 uA, tensão de   

150 kV, corrente 63 uA e com um tempo de exposição de 500 ms. Após os 

escaneamentos, como mostra a Figura 3.7 (a), as imagens foram reconstruídas com 

o programa VGStudio - Figura 3.7 (b) -, o qual possibilitou uma melhor visualização 
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do material interno da rocha, auxiliando na posterior análise qualitativa da porosidade 

pré e pós-dissolução. 

 

Figura 3.6 - Interior do tomógrafo. (a) Amostra a ser submetida à tomografia; (b) Posicionamento 
entre o tubo de raio-X e a amostra. 

  

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 3.7 - (a) Escaneamento das amostras; (b) Reconstrução dos escaneamentos pelo VGStudio. 

 

 
 
 

(a)                            (b) 

 

Os escaneamentos realizados no CENPES/PETROBRAS foram realizados em 

um microtomógrafo da marca GE Phoenix, modelo V|Tome|x L300, o qual pode ser 

observado na Figura 3.8 

Neste último caso, o resultado obtido através do processo de reconstrução é uma 

imagem que representa os coeficientes de atenuação da rocha em 3D. Neste trabalho 

estes valores são representados em uma escala de cinza, e são mostrados 

representando alguns cortes da amostra imageada. 
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Figura 3.8 - (a) Microtomógrafo (CENPES/PETROBRAS); (b) Posicionamento da amostra no 
microtomógrafo. 

  
(a)                            (b) 

 

Incorporando os cálculos das porosidades feitos em laboratório e resultados 

obtidos pelas tomografias, foi possível obter uma análise quantitativa e qualitativa da 

porosidade, como será apresentada no tópico 4.3. 

3.4 PROJETO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Para que fosse possível estudar experimentalmente o comportamento da 

dissolução de uma rocha carbonática, foi necessário o desenvolvimento de dois 

equipamentos: a célula de compactação do meio poroso e a célula de dissolução.  

Os projetos das células de compactação e dissolução foram realizados através 

da ferramenta SolidWorks, um programa de projetos e desenhos técnicos, 

desenvolvido pela SolidWorks Corporation, e com auxílio do Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFPE (DEMEC), onde esses equipamentos foram 

confeccionados. Após essas etapas, as células foram montadas e calibradas. 

3.4.1 Projeto e Descrição da Célula de Compactação 

A célula de compactação foi projetada para obtenção de um corpo de prova com 

propriedades mecânicas estáveis, visando o aumento da compacidade do material 

para fabricação da rocha carbonática sintética.  

O equipamento foi construído em aço inox 316 e é uma célula composta por uma 

base, um corpo e uma tampa, como mostra o esquema da Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Projeto da célula de compactação (em milímetros). 

 
 

A tampa apresenta dois orifícios por onde o gás carbônico é injetado - este tem 

a função de auxiliar a cimentação do material contido na célula. O corpo da célula é 

um cilindro vazado com altura total de 8,5 cm e diâmetro interno de 5 cm e permite 

que o CO2 percorra toda sua extensão até ser expulso pela parte inferior da base, 

que se mantém acoplada ao corpo através de uma rosca e apresenta uma 

circunferência de 7,97 cm com perfurações medindo 3 mm. É importante salientar 

que a célula foi dimensionada para compactar amostras com diâmetro de 50 mm e 

80 mm de altura, capacidade máxima do porta amostra da célula de dissolução. 

A Figura 3.10 apresenta a célula de compactação depois de sua fabricação, 

juntamente com os acessórios necessários para mantê-la selada durante o processo 

da compactação e passagem de gás carbônico. Os orifícios na tampa são para 

entradas de válvulas que são conectadas ao cilindro de CO2. Neste caso, apenas 

uma entrada foi utilizada, sendo a outra fechada com um tampão, sem influenciar na 

distribuição do gás ao longo da amostra, uma vez que a mesma se encontra a 

aproximadamente 4 cm da entrada de CO2. 
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Figura 3.10 - Célula de compactação utilizada para preparação da rocha carbonática sintética. (a) 

Divisões do equipamento e (b) Célula montada. 

 

 

(a)                           (b) 

3.4.2 Projeto e Descrição da Célula de Dissolução 

O projeto da célula de dissolução utilizada neste trabalho foi baseado na 

pesquisa desenvolvida em Melo (2012), onde, a partir da análise dos resultados e 

das sugestões apresentadas por esse autor, decidiu-se trabalhar com rochas 

carbonáticas sintéticas de volume reduzido, podendo assim utilizar soluções reativas 

com pH mais baixo, reduzindo o tempo do ensaio. Por isso, uma nova célula foi 

construída e redimensionada para o atendimento do propósito desta pesquisa. 

A Figura 3.11 apresenta o esquema da célula de dissolução utilizada nos 

ensaios, com o detalhe das divisões e montagem. 

O equipamento é dividido em três partes: base principal, cilindro de contenção e 

topo. Dentro do cilindro, encontram-se a base e o topo da amostra, constituídos de 

acrílico, os quais delimitam a parte superior e inferior da rocha carbonática, 

respectivamente. 

O topo e a base principal foram construídos em aço inox 316 e possuem 2,5 cm 

de espessura para instalação das válvulas de entrada e saída. O cilindro de 

contenção foi feito em acrílico, com altura de 26 cm, diâmetro interno de 

aproximadamente 10 cm e uma espessura de 10 mm.  
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Figura 3.11 - Projeto da célula de dissolução utilizada nos experimentos (em milímetros). (a) 
Divisões do equipamento e (b) Projeção da célula de dissolução montada. 

  

(a) (b) 

 

Usando a expressão para cálculo de espessura de vaso de pressão e a partir da 

tensão admissível para o acrílico (1500 PSI = 10342 kPa), foi possível verificar que o 

cilindro com espessura de 10 mm pode suportar uma pressão de confinamento de 

até 850 kPa, superior à máxima pressão de confinamento utilizada durante os 

ensaios, de 150 kPa. O principal motivo desta margem de segurança na espessura 

desse material foi a possibilidade desse equipamento ser utilizado em novos 

experimentos, com pressões de confinamento mais elevadas. 

A Figura 3.12 mostra a célula de dissolução com as válvulas de entrada e saída 

de fluido conectadas na base da célula. Nesta figura, observa-se que o fechamento 

da célula é realizado através de três cilindros rosqueados na base e fechados à tampa 

através de porcas. Além disso, a válvula de entrada de fluido é conectada por tubos 

na parte superior da amostra (topo da amostra de acrílico) e, em cima da tampa de 

aço, está a entrada para aplicação da pressão de confinamento. 

A Figura 3.13 apresenta detalhes da válvula de controle de saída da solução 

percolada, da entrada do fluido reativo sobre a amostra e da entrada para aplicação 

da pressão confinante. 
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Figura 3.12 - Célula de dissolução confeccionada. 

 
 

 

Figura 3.13 - (a) Válvula de controle da saída da solução percolada; (b) Entrada do fluido reativo na 
amostra; (c) Entrada da pressão confinante. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

                    (a)                    (b)             (c) 

 

Para o controle e medição de pressões, utilizou-se o sistema do Tri-flex 2-Soil 

Test, ELE internacional (Figura 3.14). Com este equipamento, além de fixar as 

pressões requeridas dentro da célula de dissolução, foi possível manter esses valores 

estáveis por um longo período de tempo. 

Antes da realização dos ensaios, a célula passou por um teste de estanqueidade, 

onde teve seu interior preenchido por água e submeteu-se às pressões utilizadas nos 

ensaios, com isso, certificou-se da ausência de vazamentos em sua estrutura. 
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Figura 3.14 - Equipamento utilizado para controle e medição das pressões exercidas no ensaio de 
dissolução. (a) Tri-flex 2-Soil Test; (b) Monitor de controle e aferição das pressões. 

 

(a)                                                     (b) 

3.5 ENSAIOS DE DISSOLUÇÃO – ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA 
PERMEABILIDADE 

O ensaio de dissolução consistiu no estudo da variação da permeabilidade (com 

medidas contínuas) em cinco amostras de rochas carbonáticas sintéticas idênticas, 

as quais foram submetidas à passagem de solução reativa com valores de pH 

variando entre 2, 3 e 4 (a partir das concentrações calculadas no Apêndice A). Na 

literatura, tratando-se da dissolução de carbonatos, a utilização de soluções reativas 

com pHs mais baixos é predominante em ensaios de dissolução, uma vez que, com 

pHs maiores do que 4, esse processo acaba se tornando lento no ponto de vista 

laboratorial.  

Foi aplicado a cada amostra uma pressão de fluido descendente constante de 

100 kPa e uma pressão confinante de 150 kPa, ambas aplicadas à temperatura 

ambiente, a última com o intuito de ajudar na aderência da membrana de látex 

colocada ao redor da amostra. 

Foram avaliados cinco ensaios de dissolução: 

 1º ensaio: Solução ácida de pH 2, realizado com a amostra carbonática 

nomeada de AM1; 

 2º ensaio: Solução ácida de pH 3, amostra carbonática AM2; 
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 3º, 4º e 5º ensaios: Solução ácida de pH 4, amostras carbonáticas AM3, 

AM4 e AM5, respectivamente. 

O fluido reativo utilizado foi uma solução de ácido clorídrico (HCl) em diferentes 

faixas de pH, com concentrações de 10-2, 10-3 e 10-4 mol/l, respectivamente. A entrada 

desse fluido se deu pela parte superior da amostra, originando um fluxo ascendente 

pela rocha, e na parte inferior, a saída desse fluido (solução percolada).  

Para obtenção dos valores de permeabilidade e avaliação da sua evolução ao 

longo do ensaio de dissolução, utilizou-se da lei de Darcy e, relembrando a equação 

para permeabilidade, tem-se: 

pA

LQ
k







 (2.2) 

Devido à ampla diluição a qual o ácido foi submetido, a viscosidade (µ) 

considerada para o cálculo da permeabilidade foi a viscosidade da água (0,891 cP a 

25° C). 

Foi utilizada uma célula de acrílico acoplada a um sistema de controle de 

medição da pressão realizado pelo equipamento Tri-flex 2- Soil Test, ELE 

Internacional (Figura 3.14). 

A montagem da célula de dissolução se deu da seguinte forma (Figura 3.15): 

1. A amostra de rocha carbonática sintética foi colocada sob a base cilíndrica 

da célula e, seguido a isso, adicionou-se à parte superior da amostra uma 

pedra porosa, com o objetivo de permitir a distribuição uniforme do fluxo;  

2. A amostra foi revestida por uma membrana de látex, com dimensões de 5 cm 

de diâmetro e altura suficiente para cobrir toda a extensão da amostra 

juntamente com as peças de acrílico inferior e superior (colocada em cima da 

pedra porosa); 

3. Em seguida a célula do equipamento foi fechada, preenchida com água 

destilada e conectada ao Tri-Flex para início do ensaio; 

4. Por fim, antes de iniciar a passagem do fluido, aplicou-se uma pressão 

confinante de 150 kPa e um gradiente de pressão de 100 kPa para passagem 

da solução ácida, com pH variável que será melhor explorado nos resultados 

dessa dissertação; 
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5. Foram coletados durante o ensaio volumes graduados conhecidos (100 ml e 

500 ml) da solução efluente, registrando o tempo para a percolação deste 

volume e o pH de cada amostra. 

 

Figura 3.15 – (a) Parte interna da célula de dissolução e (b) Célula montada para início dos ensaios. 

  
(a) (b) 

 

Quando a solução que alimentava a célula de dissolução se aproximava do final, 

as válvulas de entrada e saída do fluido eram fechadas simultaneamente e a solução 

era reposta. 

Devido às limitações para manter todo o volume de solução efluente 

armazenado, esta foi utilizada apenas como referencial volumétrico e para o cálculo 

da permeabilidade, impossibilitando, neste caso, a avaliação do carbonato líquido 

liberado junto com a solução efluente. 

O ensaio foi finalizado baseando-se em dois critérios: permeabilidade e pH. Se, 

a permeabilidade se mantinha constante por um período consideravelmente longo de 

tempo ou a solução efluente apresentava mesmo pH da solução injetada, o ensaio 

era finalizado, esse último, geralmente, acontecendo junto a um aumento 

considerável da permeabilidade seguido de um arraste de areia na solução efluente 

coletada. Ao final do ensaio, a célula foi desmontada, e a rocha preparada para 

análises petrofísicas. 
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CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados referentes à 

evolução da permeabilidade ocorrida nos ensaios de dissolução e as análises de 

caracterização das rochas carbonáticas realizadas antes e após a injeção do fluido 

reativo, as quais atribuem conhecimento aos acontecimentos decorrentes desse 

processo de dissolução.  

Para mais clareza ao longo dos resultados obtidos através das análises 

realizadas com as amostras carbonáticas, a tabela 4.1 apresenta as propriedades 

básicas – dimensões (diâmetro versus altura), densidade (ρ), porosidade (k), 

permeabilidade (Φ) e UCS dos cinco corpos de prova fabricados, antes do processo 

de dissolução. 

 

Tabela 4.1 – Resumo das propriedades básicas das amostras antes de serem submetidas ao 
processo de dissolução. 

Amostra 
Dimensões 

(cm) 
ρ (g/cm³) k (D) Φ (%) UCS (MPa) 

AM1 5 x 8,3  1,49 0,07 42,8 

~ 2 (*) 

AM2 5 x 8,2  1,50 0,06 42,1 

AM3 5 x 8,1  1,54 0,03 41,4 

AM4 5 x 8,2  1,51 0,05 42,4 

AM5 5 x 8,2 1,52 0,04 42,7 

(*) Esse valor de UCS pré-dissolução foi calculado a partir da média dos UCS de três corpos de provas fabricados 

exclusivamente para o ensaio de compressão simples. 

4.1 ANÁLISE ESTRUTURAL DA ROCHA  

A partir do estudo petrográfico dos sedimentos utilizados nas rochas sintéticas 

realizado pelo SISMOS - UFPE, utilizando um fator de magnificação de 60 vezes o 

tamanho real das amostras, observou-se que a halimeda coletada era formada 

basicamente de carbonatos, com presença também de alguns sedimentos de quartzo 

esfumaçado e citrino (coloração escura e amarelada, respectivamente), alguns 

óxidos e restos de carapaças e conchas de animais (polimorfos da calcita), podendo 

ser observados na Figura 4.1(a). 
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Figura 4.1 - Petrografia dos sedimentos utilizados na síntese das rochas carbonáticas. (a) Halimeda; 
(b) Areia Quartzosa. 

 
(a) 
 

 
(b) 

 
Como se pode observar na Figura 4.1 (b), a areia coletada apresentou uma 

predominância quase que total de cristais de quartzo e alguns materiais mais escuros, 

caracterizados como matéria orgânica e minerais pesados.  

Após a preparação da rocha carbonática, foi possível observar o resultado da 

reação entre o hidróxido de cálcio e o gás carbônico levando à formação do carbonato 

de cálcio. Esse mineral e a sílica (encontrada na areia quartzosa) são exemplos de 
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agentes cimentantes, motivo pelo qual foram escolhas apropriadas para a preparação 

dos corpos de prova carbonáticos. Na Figura 4.2, é possível observar grãos 

quartzosos e carbonáticos, provenientes da areia quartzosa e da halimeda, 

respectivamente, agregados ao carbonato de cálcio como agente cimentante da 

rocha. Nesta mesma figura, também é possível visualizar os sedimentos formadores 

da rocha carbonática sintética e perceber a possível heterogeneidade da rocha após 

o processo de carbonatação de seu material estrutural, mas ainda com um sistema 

mais simples que o encontrado em uma rocha natural. 

 

Figura 4.2 - Imagem amplificada de parte central da estrutura carbonática sintética mostrando a 
cimentação da amostra. 

 

4.2 ENSAIO DE DISSOLUÇÃO – ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA PERMEABILIDADE 

Nesse tópico são apresentados os resultados dos ensaios de dissolução 

realizados, os quais são utilizados como ferramenta de estudo da variação da 

permeabilidade em cinco rochas carbonáticas sintéticas de mesma composição, as 

quais foram submetidas à passagem de solução reativa com valores de pH variando 

entre 2 (rocha carbonática sintética AM1), 3 (AM2) e 4 (AM3, AM4 e AM5).  

A Figura 4.3 apresenta os gráficos da evolução da permeabilidade e do pH da 

solução percolada em relação ao tempo de ensaio e ao volume poroso injetado (VPI), 

para o ensaio com a rocha carbonática AM1 - submetida ao fluido de pH 2. As Figuras 

4.3 (e) e (f) apresentam as amostras após o ensaio de dissolução, onde é possível 
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observar a formação de wormholes na lateral e na face inferior da rocha, onde foi 

iniciado o fluxo. A utilização do VPI é uma das formas para comparação da evolução 

da permeabilidade ao longo dos ensaios de dissolução, utilizando o volume poroso 

de cada amostra como parâmetro de avaliação.  

Quando comparado ao tempo de experimento das outras rochas, o ensaio com 

a AM1 teve uma curta duração. Observou-se um aumento brusco de permeabilidade, 

a qual variou de 0,07x10-12 (0,07 Darcy) para 3,53x10-12 m² (3,53 D), após, 

aproximadamente, 3,5 horas de ensaio. Isso ocorreu devido à formação de um canal 

preferencial dominante (wormhole) que passou a conduzir praticamente todo o fluxo 

de solução, conforme mostrado na Figura 4.3 (f).  

 

Figura 4.3 - Evolução da permeabilidade da amostra AM1: (a) versus tempo e (b) versus VPI; 
Evolução do pH do fluido percolado no ensaio de dissolução da rocha submetida à solução de pH 2: 
(c) versus tempo e (d) versus VPI; e (e) e (f) Rocha pós-dissolução - seção lateral e face inferior da 

amostra. 

  

(a)                                     (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  

(c)                                    (d) 
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(e)                                    (f) 
 

 

Devido à força ácida da solução (baixo pH), os caminhos de fluxo iniciais são 

ampliados pela rápida dissolução do material da matriz, fazendo com que essas 

regiões passem a conduzir ainda mais fluxo. O canal dominante foi formado e 

continuou propagando-se rapidamente, enquanto que houve um desvio do fluxo que 

seria destinado a outras regiões, sendo observadas áreas onde não houve a 

passagem do fluido na rocha carbonática. 

Analisando as Figura 4.3 (c) e (d), nota-se que o pH da solução percolada sofre 

uma brusca redução exatamente no ponto onde ocorre um maior aumento de 

permeabilidade, saindo, nesse momento, de um valor de pH de 11,57 para 2,2, valor 

referente ao da solução ácida injetada (pH = 2). Nesse caso, possivelmente o sistema 

encontrou-se em equilíbrio, parando o consumo de H+ fornecido, visto que a 

passagem de fluxo da solução ácida está sendo realizada apenas através do 

wormhole formado. 

O trabalho de Melo (2012) abordou rochas carbonáticas sintéticas submetidas à 

injeção ácida (pH do fluido = 0,6) onde também houve a ocorrência de formação de 

canais preferenciais para o fluxo devido a utilização de pH baixo, deixando o fluido 

muito ácido e, consequentemente, mais reativo, atacando mais a rocha.  

O comportamento da evolução da permeabilidade visto para a amostra AM1 

assemelha-se com os resultados encontrados por Melo (2012), os quais são exibidos 

na Figura 4.4 e resumidos na Tabela 4.2. 

 



  66 

Figura 4.4 – Resultado da evolução temporal da (a) permeabilidade da amostra sintética e (b) Rocha 
pós ensaio de dissolução realizado em Melo (2012).  

 

 
 

(a) (b) 
Fonte: Modificado de MELO (2012). 

 

Tabela 4.2 – Comparação das permeabilidades iniciais encontradas nas rochas carbonáticas 
sintéticas após ensaios de dissolução feitos por Melo, 2012, (pH 0,6) e pela autora (pH 2). 

 
Oliveira 
(2016) 

Melo 
(2012) 

ki 7,00x10-14 2,9x10-14 

kf 3,53x10-12 3,2x10-13 

 

Vale salientar que pHs muito baixos de soluções reativas, como no caso do 

apresentado em Melo (2012), podem resultar em uma ineficiente estimulação da 

rocha reservatório, visto que a forte dissolução causada, neste caso, propicia a 

formação de wormholes localizados que apresentam geralmente diâmetros elevados, 

os quais desviam grande parte do ácido que deveria dissolver outras partes da 

formação, ou seja, dificultando a uniformidade da dissolução na rocha e o fluxo de 

óleo nesses locais. 

A Figura 4.5 apresenta os gráficos da evolução da permeabilidade (Figuras a e 

b), do pH da solução percolada (Figuras c e d) e mostra a rocha carbonática sintética 

AM2 (submetida ao fluido de pH 3) após o ensaio de dissolução (Figuras 4.5 e e f). 

Nesta amostra, observa-se mais uniformidade na dissolução, contudo, ainda é 

bem visível a formação de caminhos preferenciais de diferentes tamanhos, 

observados na Figura 4.5 (f), resultado da rápida dissolução de áreas com maior 

concentração de calcita.  
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Figura 4.5 - Evolução da permeabilidade da amostra AM2: (a) versus tempo e (b) versus VPI; 
Evolução do pH do fluido percolado no ensaio de dissolução da rocha submetida à solução de pH 3: 
(c) versus tempo e (d) versus VPI; e (e) e (f) Rocha pós-dissolução - seção lateral e face superior da 

amostra. 

  

(a)                                     (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

(c)                                    (d) 
  

(e)                                    (f) 
 

 

A permeabilidade inicial da rocha foi de 0,06x10-12 m² (0,06 D), bem similar à 

amostra AM1, e apresentou valor final de 1,66x10-12 m² (1,66 D), atingindo um pH 
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final do fluido percolado de 6,24. Esse valor é justificado pelo fato de ainda ocorrer 

reação de dissolução ao término do ensaio.  

Após 18 horas de ensaio, quando já se observava um início de estabilidade nos 

valores da permeabilidade, foi decidido por finalizar o ensaio por observar fragilidade 

na membrana a qual revestia a rocha sintética. 

Nos gráficos do pH observa-se que não há um decréscimo imediato dessa 

variável e isso pode justificar a quantidade de caminhos formados e seus diferentes 

tamanhos, os quais podem ser visualizados nas Figuras 4.5 (e) e (f), não 

predominando um único wormhole, como foi verificado no ensaio da rocha submetida 

ao fluido de pH 2 (AM1). No caso em questão, as áreas de contato rocha-fluido 

conseguem uma dissolução mais uniforme do que a vista no ensaio anterior, 

dissolvendo a rocha no centro e também perto da borda da amostra. 

Em Mumallah (1998) e Alkattan (1998), é possível observar a relação da taxa de 

dissolução do carbonato com o pH da solução efluente. Em Alkattan (1998), foram 

realizados ensaios variando o pH (1-3) e observou-se que a velocidade de reação, 

para rochas submetidas ao fluido nessa faixa de pH (1-3), era superior à velocidade 

encontrada nos ensaios com os demais valores de pH. A partir disso e dos resultados 

obtidos com os ensaios das rochas submetidas aos fluidos de pH 2 e 3, decidiu-se 

por diminuir a acidez da solução reativa no ensaio com a rocha carbonática AM3 e, 

assim, observar a influência decorrente de uma velocidade de reação mais lenta 

sobre o carbonato. 

Analogamente às Figuras 4.3 e 4.5, as Figuras 4.6 e 4.7 apresentam os 

resultados referentes ao avanço da permeabilidade e do pH, além das imagens das 

amostras AM3 e AM5, após os respectivos ensaios de dissolução com solução reativa 

de pH 4. 
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Figura 4.6 - Evolução da permeabilidade da amostra AM3: (a) versus tempo e (b) versus VPI; 
Evolução do pH do fluido percolado no ensaio de dissolução da rocha submetida à solução de pH 4: 

(c) versus tempo e (d) versus VPI; e (e) e (f) Rocha pós-dissolução - seção superior da amostra. 
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(e)                                    (f) 
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Figura 4.7 - Evolução da permeabilidade da amostra AM5: (a) versus tempo e (b) versus VPI; Evolução 
do pH do fluido percolado no ensaio de dissolução da rocha submetida à solução de pH 4: (c) versus 

tempo e (d) versus VPI; e (e) e (f) Rocha pós-dissolução - seção superior da amostra. 
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(e)                                    (f) 
 

 



  71 

 

Nos ensaios realizados com as amostras AM3 e AM5, notou-se um 

comportamento similar em relação ao avanço da permeabilidade ao longo da 

dissolução, podendo este ser observado nas Figuras 4.6 e 4.7 (a) e (b).  

Os experimentos com essas amostras tiveram duração maior do que as 

anteriores: a amostra AM3 alcançou 62 horas e 40 minutos de ensaio e a AM5, 103 

horas e 43 minutos. As permeabilidades iniciais das rochas apresentaram valores 

bem próximos, 0,03 e 0,04x10-12 m² (0,03 e 0,04 D), respectivamente, e chegaram a, 

aproximadamente, o mesmo valor final de 0,3x10-12 m² (0,3 D), com um aumento de 

10 vezes o valor da permeabilidade inicial. Mesmo submetidas a fluidos iguais e 

sendo amostras idênticas, a heterogeneidade do carbonato e a forma de 

compactação podem ser responsáveis pelos diferentes tempos de ensaio. 

Quando comparado aos valores de permeabilidade paras as rochas AM1 e AM2, 

os resultados das rochas AM3 e AM5 comprovam que houve uma redução da 

velocidade de reação, uma vez que as duas primeiras rochas (AM1 e AM2) 

conseguiram atingir valores maiores de permeabilidade final em tempos muito 

menores. Outro ponto importante é que, mesmo com um tempo quase duas vezes 

maior de ensaio entre as duas amostras submetidas ao fluido de pH 4 (AM3 e AM5), 

os valores das permeabilidades finais são muito próximos. Além da influência da 

velocidade de reação, isso pode ser explicado devido ao fato do sistema rocha-fluido, 

para esse pH, encontrar-se em provável equilíbrio onde não haveria mais mineral a 

ser dissolvido nos caminhos formados pelo fluxo. Para confirmação deste fenômeno, 

seria necessário um estudo mais detalhado da estrutura e composição dos minerais 

presentes nas áreas de fluxo, porém, no caso deste trabalho, a realização desse 

tratamento mais detalhado foi limitada. 

Os gráficos relacionando o pH com o tempo de ensaio apresentaram o mesmo 

comportamento e alcançaram uma visível estabilidade nos valores de pH, ambos 

chegando ao valor de 8 no final do ensaio, como mostram as figuras 4.6 e 4.7 (c) e 

(d). 

De acordo com dois dos três casos de solubilização de carbonatos apresentados 

por Szikszay (1993) - comentados no Capítulo 2 -, nas condições de água superficial 

(em contato com o CO2 da atmosfera), o pH ideal do sistema em equilíbrio 

corresponde a 8,4 e, no contexto da água subterrânea, esse valor decresce para 7,5. 

Logo, pode-se dizer que a constância apresentada pelos valores finais de pH para as 
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amostras AM3 e AM5 provavelmente se estacionariam entre esses dois valores de 

pH. 

Apesar de apresentar uma permeabilidade final menor do que as encontradas 

nos ensaios das amostras AM1 e AM2, significando uma maior dificuldade na 

condução do fluxo, a amostra AM3 apresentou grande fragilidade ao final do ensaio, 

o que ocasionou em sua quebra quando retirada da célula de dissolução, podendo 

ser observada na Figura 4.6 (e). Uma possível explicação para esse evento consiste 

numa dissolução uniforme e quase que total do material cimentante na seção onde 

ocorreu a fratura, permanecendo apenas a estrutura de areia úmida como 

sustentação local. 

Como esperado, observou-se que quando comparado a um mesmo volume 

poroso injetado, as amostras submetidas à solução de pH 4 apresentaram valores 

menores de permeabilidade quando comparadas às amostras AM1 e AM2, 

submetidas às soluções de pH 2 e 3, respectivamente. Isso ocorre devido a 

diminuição da facilidade com que o fluxo menos ácido percorre e dissolve as 

amostras AM3 e AM5, por isso maiores valores de VPI estão atrelados a maiores 

tempos de ensaio. 

Em relação às amostras submetidas ao fluido de pH 4, a rocha carbonática 

sintética AM4 apresentou resultados divergentes das amostras AM3 e AM5. A Figura 

4.8 apresenta a evolução da permeabilidade e pH da amostra AM4 em relação ao 

tempo e ao VPI, além de mostrar as amostras após o ensaio de dissolução, conforme 

Figuras 4.8 (e) e (f). 

A rocha carbonática AM4 apresentou permeabilidade inicial de 0,05x10-12 m² 

(0,05D), e valor final de 0,20x10-12 m² (0,2D) após 69 horas e 38 minutos de ensaio, 

atingindo um pH final do fluido percolado de 9,34, podendo ser observado nos 

gráficos da Figura 4.8 (a) e (c). A amostra AM4 apresentou comportamento similar às 

demais amostras submetidas ao fluido de pH 4 até aproximadamente 40 horas de 

ensaio, após este tempo, observou-se uma diminuição uniforme da permeabilidade. 

Esse comportamento pode ser consequência de um provável arraste de partículas, o 

que possivelmente ocasiona um rearranjo estrutural da rocha, acarretando numa 

diminuição da permeabilidade. 
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Figura 4.8 - Evolução da permeabilidade da amostra AM4: (a) versus tempo e (b) versus VPI; 
Evolução do pH do fluido percolado no ensaio de dissolução da rocha submetida à solução de pH 4: 
(c) versus tempo e (d) versus VPI; e (e) e (f) Rocha pós-dissolução - seção lateral e face inferior da 

amostra. 

  

(a)                                     (b) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(c)                                    (d) 
  

(e)                                    (f) 
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Como visto anteriormente na Figura 2.10 (Curvas de solubilidade da calcita em 

função da temperatura e da pressão parcial de CO2,), o aumento progressivo de gás 

carbônico na água aumenta consideravelmente a solubilidade do carbonato. 

Considerando o comportamento do CO2 análogo ao da solução reativa utilizada nos 

ensaios de dissolução, tem-se que o aumento da pressão parcial de CO2 equivale a 

diminuição de pH – ou aumento da acidez da solução reativa -, ou seja, em condições 

convencionais, a acidez da solução determina diretamente a solubilidade da calcita. 

A partir dos resultados apresentados para os cinco ensaios de dissolução 

realizados, foi possível constatar que as rochas carbonáticas sintéticas possuíam 

permeabilidade inicial da ordem de 10-14 m², o equivalente a 10-2 D. Esses valores 

estão de acordo com a estimativa de Hearst et al. (2000) (Figura 4.9) para calcários 

naturais. Além disso, também é possível observar equivalência dos comportamentos 

aqui explanados com os demonstrados em Melo (2012) a respeito da permeabilidade 

das rochas carbonáticas, as quais apresentaram aumento crescente à medida que a 

rocha mantinha contato com o fluido ácido. 

 

Figura 4.9 - Taxa de magnitude da permeabilidade das rochas, ressaltando a faixa de 
permeabilidade dos calcários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Modificado de Schön,J., 2014. 
 

 
A Tabela 4.3 apresenta um resumo dos valores das permeabilidades medidas em 

cada ensaio de dissolução (pH da solução reativa 2, 3 e 4), atribuindo o volume de 

fluido utilizado e o tempo de duração ocorrido. 



  75 

 

Ressalta-se que os valores das permeabilidades foram medidos sob condições 

de estado estacionário, ou seja, foi considerado um fluxo constante de solução e o 

volume de fluido apresentado na Tabela 4.3 é o volume acumulado de solução.  

Os gráficos da Figura 4.10 apresentam o comportamento da evolução 

temporal do volume percolado na amostra, para cada amostra carbonática sintética 

submetida aos ensaios de dissolução.  

 

Tabela 4.3 - Resumo dos valores medidos de permeabilidade inicial e final, volume de fluido utilizado 
e duração de ensaio, para cada amostra ensaiada. 

Amostra 
pH da 

solução 
ki 

(.10-12 m²) 
kf 

(.10-12 m²) 
Vol. de fluido 

(m³) 
Duração do 

ensaio 

AM1 2 0,07 3,53 0,029 3h e 22min 

AM2 3 0,06 1,66 0,130 18h e 02min 

AM3 

AM4 

AM5 

4 

4 

4 

0,03 

0,05 

0,04 

0,32 

0,20 

0,30 

0,111 

0,191 

0,261 

62h e 40min 

69h e 38min 

103h e 43min 

 

 

Figura 4.10 - Evolução do volume percolado acumulado ao longo dos ensaios de dissolução com as 
rochas sintéticas AM1, AM2, AM3, AM4 e AM5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os gráficos das amostras sintéticas submetidas à solução de pH 4 apresentam 

um comportamento basicamente linear, enquanto que, nos ensaios com as soluções 

de pH 2 e 3, não foi apresentado tal linearidade. Isso acontece, principalmente, pelo 
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fato do fluido de pH 4 ser menos reativo em relação aos demais, resultando numa 

dissolução lenta e uniforme, como visto nos resultados da evolução da 

permeabilidade. Por esse motivo, para os ensaios de dissolução com solução ácida 

de pH 4, foi necessário um volume consideravelmente maior de fluido ácido do que 

os demais ensaios de dissolução. 

4.3 ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA POROSIDADE 

Para analisar qualitativa e quantitativamente a porosidade das rochas 

carbonáticas sintéticas, utilizou-se dos cálculos para determinação da porosidade das 

rochas, obtidos em laboratório, e dos escaneamentos tomográficos. A análise foi 

realizada antes e após a passagem da solução reativa pelo meio poroso. 

A Figura 4.11 apresenta o gráfico com os valores de permeabilidade e 

porosidade iniciais de cada amostra carbonática, essas últimas obtidas a partir da 

Equação (3.4) (tópico 3.3), juntamente com o método do picnômetro (apresentado 

detalhadamente no Anexo A). 

 

Figura 4.11 – Permeabilidades e porosidades iniciais das amostras carbonáticas sintéticas. 

       

 

É possível verificar que os valores iniciais das porosidades estão inseridos entre 

40 e 43%, resultado próximo aos das porosidades encontradas nas rochas 

carbonáticas sintetizadas em Melo (2012), onde o resultado foi entre 38 e 42%, 

indicando o sucesso da metodologia utilizada no processo de fabricação. 
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A porosidade encontrada em reservatórios carbonáticos, de acordo com Lucia 

(2007), está na faixa entre 1 – 35%, sendo menos comum, porém possível, encontrar 

valores de carbonatos fora dessa faixa, a depender da predominância dos minerais 

na composição das rochas.  

Motivos como as limitações do equipamento de compactação e a granulometria 

dos sedimentos podem alterar a disposição do material cimentante presente em cada 

corpo de prova e suas respectivas resistências, influenciando nos altos valores de 

porosidade inicial das amostras encontrados na Figura 4.11. 

Em relação ao comportamento da porosidade após passagem do fluido reativo, 

era esperado que houvesse a dissolução dos minerais carbonáticos presente no 

meio, provocando, assim, um aumento dos espaços vazios da rocha. 

A Figura 4.12 exibe os dados de porosidade juntamente com as permeabilidades 

correspondentes, onde são destacadas as amostras carbonáticas e os pHs aos quais 

as mesmas foram submetidas e, a seguir, a Tabela 4.4 apresenta o resumo referente 

aos valores das porosidades (Φ) obtidas antes e após a dissolução. 

 

Figura 4.12 - Permeabilidades e porosidades das amostras carbonáticas sintéticas antes e após os 
ensaios de dissolução, destacando-se os pHs os quais as amostras foram submetidas. 
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Tabela 4.4 – Comportamento da porosidade antes e após os ensaios de dissolução. 

Amostra 
pH da 

solução 

Φi 

(%) 

Φf 

(%) 

AM1 2 42,8 53,9 

AM2 3 42,1 50,0 

AM3 

AM4 

AM5 

4 

4 

4 

41,4 

42,4 

42,7 

51,2 

59,6 

52,8 

 

Observou-se que as rochas sintéticas submetidas à passagem dos fluidos 

reativos obtiveram valores de porosidade final no intervalo entre 50 e 54%, exceto a 

amostra AM4, que apresentou porosidade de 59,6%. Este valor se deve a um 

possível arraste de partículas ocorrido durante o ensaio, ocasionando uma mudança 

em sua estrutura a qual teve influência nos espaços vazios e no volume da rocha. É 

por esse motivo que, mesmo com os resultados indicando uma diminuição da 

permeabilidade (reestruturação do material da rocha, dificultando o fluxo da solução), 

essa amostra apresentou porosidade final mais alta que as demais. 

Não considerando o resultado pontual dessa amostra (submetida ao fluido de pH 

4), observou-se que a AM1 apresentou maior valor de porosidade entre as demais, 

explicado pelo wormhole predominante. 

A Tabela 4.5 apresenta os valores das perdas mássicas antes e após os ensaios 

de dissolução com as respectivas soluções reativas e o aumento da porosidade 

correspondente. 

 

Tabela 4.5 – Comportamento da porosidade antes e após os ensaios de dissolução. 

Amostra 
pH da 

solução 

Mi 

(g) 

Mf 

(g) 

Perda 
mássica 

(%) 

Aumento 
de Φ 

(%) 

AM1 2 245,5 189,2 23 11,1 

AM2 3 246,1 185,7 25 7,9 

AM3 

AM4 

AM5 

4 

4 

4 

241,6 

245,8 

241,4 

200,3 

147,1 

195,7 

18 

40 

20 

9,8 

17,2 

10,1 
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Observa-se que a perda mássica na amostra AM4 diferencia-se com vasta 

discrepância das demais, o que pode ser explicado pelo arraste de grãos, resultando 

na perda de material da rocha.   

Ressalta-se que os aumentos de porosidade para as amostras submetidas ao 

fluido de pH 4 (com exceção do caso da AM4) foram muito próximos ao encontrado 

na amostra AM1, submetida ao fluido mais reativo. Isso demonstra que, mesmo com 

menor acidez, é possível chegar a ganhos de porosidades equivalentes ao de 

soluções muito ácidas, sem a formação de canais dominantes, ou seja, com 

dissolução uniforme da rocha.  

Na análise qualitativa da porosidade, foram utilizadas imagens de tomografia 

computadorizada para o entendimento do estado interno das rochas antes e após 

dissolução.  

A Figura 4.13 mostra uma representação visual da rocha carbonática sintética 

preparada em laboratório, onde é possível observar o arranjo intergranular da rocha 

e as concentrações de mineral (calcita) caracterizadas pela cor branca. 

 

Figura 4.13 – Escaneamentos tomográficos da rocha carbonática sintética AM2 preparada em 
laboratório. (a) Seção transversal da rocha (corte XY); (b) Corte XZ da rocha. 

  
(a) (b) 

 

A Figura 4.14 apresenta as tomografias realizadas na amostra antes AM1 antes 

e depois da dissolução. 
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Figura 4.14 – Escaneamentos tomográficos da amostra AM1 com vistas das seções no plano XY: (a) 
Pré-dissolução; (b) Pós-dissolução. 

  
(a) (b) 

 

Para essa amostra, a porosidade passou de 42,8% (pré-dissolução) para 53,9% 

(pós dissolução). O principal motivo para isso ocorrer, como mencionado 

anteriormente, foi a formação do wormhole na amostra, que pode ser visto na Figura 

4.14 (b), elevando consideravelmente a quantidade de espaços vazios (indicado 

pelos tons mais escuros) e, consequentemente, a porosidade. 

A Figura 4.15 apresenta as tomografias realizadas com amostra AM2 antes e 

após os ensaios de dissolução. 

 

Figura 4.15 - Escaneamentos tomográficos da amostra AM2 com vistas das seções no plano XY: (a) 
Pré-dissolução; (b) Pós-dissolução. 

  
(a) (b) 
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Figura 4.16 - Escaneamentos tomográficos da amostra AM3 com vistas das seções no plano 
XY: (a) Pré-dissolução; (b) Pós-dissolução. 

Figura 4.17 - Escaneamentos tomográficos da amostra AM5 com vistas das seções no plano XY: 
(a) Pré-dissolução; (b) Pós-dissolução. 

Para a amostra AM2, a porosidade passou de 42,1% (pré-dissolução) para 50% 

(pós dissolução). Observou-se a presença de concentrações do carbonato que não 

foram dissolvidas e a formação de wormholes de dimensões menores do que o visto 

na amostra AM1. 

Os resultados das tomografias das amostras AM3 e AM5, submetidas ao fluido 

de pH 4, são apresentados nas Figuras 4.16 e 4.17 a seguir, exibindo o antes e após 

da dissolução. 

 

 

  
(a)  (b) 

   
   

 

  
(a)  (b) 
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Figura 4.18 - Escaneamentos tomográficos da amostra AM4 com vistas das seções no plano 
XY: (a) Pré-dissolução; (b) Pós-dissolução. 

É possível observar que a dissolução nesses dois ensaios ocorreu 

aparentemente mais uniforme do que com as rochas submetidas aos pHs mais baixos 

(2 e 3).  

A amostra AM5, submetida ao fluido de pH 4, apresentou uma face de dissolução 

bastante uniforme, como visto na Figura 4.17 (b). Contudo, quando comparado o 

tempo de ensaio e a evolução calculada da porosidade dessas duas rochas, não é 

percebida tanta mudança. Os valores iniciais de porosidade para as amostras AM3 e 

AM5 foram de 41,4%, e 42,7%, e alcançaram valores pós-dissolução de 51,2% e 

52,8%, para ensaios de durações 62h e 40min, e 103h e 43 min, respectivamente. 

Na Figura 4.18 são apresentadas as imagens das tomografias realizadas com a 

amostra AM4, antes e após a dissolução. 

 

 

  
(a)  (b) 

 

A amostra carbonática sintética AM4 apresentou valor de porosidade final 

maior do que as demais. Com valor inicial de 42,4%, alcançou porosidade de 59,6%. 

Analisando os escaneamentos realizados nessa rocha, notou-se que, em 

algumas imagens, havia presença de caminhos descontínuos, como mostra a Figura 

4.19. 

O corte mostrado na Figura 4.19 está localizado um centímetro acima do 

apresentado na tomografia da Figura 4.18 (b). Como mencionado anteriormente, 

esse comportamento pode ser consequência de um possível arraste de partículas 

ocorrido durante o ensaio com essa amostra, ocasionando uma mudança da sua 
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estrutura, a qual alterou os espaços vazios e o volume interno da rocha, influenciando 

assim a porosidade calculada.  

 

Figura 4.19 - Escaneamento tomográfico da amostra AM4 com vista de uma seção superior no plano 
XY após a dissolução. 

 

 

Através das análises tomográficas das cinco amostras, notou-se que, para todas, 

houve um aumento do volume poroso quando comparadas às amostras pré e pós-

dissolução. Como esperado, nos locais onde havia uma maior concentração dos 

minerais, é possível observar o resultado da dissolução através dos espaços vazios 

(escuros). 

Ressalta-se que nenhuma medição foi realizada, sendo os escaneamentos uma 

ferramenta de observação e comparação com os valores de porosidade calculados 

utilizando a Equação (3.4). 

Geralmente, é possível se obter uma análise quantitativa a partir de 

escaneamentos de meios porosos, contudo, esse aspecto não foi abordado nesta 

dissertação devido às limitações referentes ao uso do software necessário, deixando 

para ser melhor explorado em trabalhos futuros. 

4.4 ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DA ROCHA  

Para obter o valor de UCS da rocha carbonática sintética antes da dissolução, 

foram preparadas três amostras e realizou-se uma média dos valores obtidos. Os 

dados para os valores de tensão foram calculados até o momento em que as 
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amostras apresentaram ruptura.  

A Figura 4.20 apresenta a evolução da tensão versus deformação das amostras 

de rochas quando submetidas à compressão axial, antes do ensaio de dissolução. 

O valor de UCS médio calculado foi de aproximadamente 2 MPa, valor esse que 

é considerado baixo quando comparado à resistência encontrada em rochas naturais. 

As limitações do equipamento de compactação utilizado na confecção da rocha 

carbonática é um dos principais motivos pelo qual não se consegue alcançar um valor 

de resistência maior, uma vez que isso impede que a mesma possa alcançar uma 

maior densidade. Contudo, o valor de resistência da rocha a classifica como uma 

rocha carbonática branda, estando de acordo com o trabalho proposto.  

 

Figura 4.20 - Gráfico do comportamento da tensão versus deformação das rochas carbonáticas 
sintéticas submetidas ao ensaio de tensão axial. 

 

 

Após os ensaios de dissolução, novos ensaios de compressão simples foram 

realizados para observar o comportamento das rochas sintéticas relacionado à forma 

de ataque de cada solução ácida (pH 2, 3 e 4) e comparar com os resultados obtidos 

com a rocha antes do ensaio de dissolução com a finalidade de verificar as condições 

mecânicas dessas amostras.  

A Figura 4.21 mostra o gráfico de tensão-deformação apresentando os 

comportamentos para a resistência à compressão antes (resistência média) e após a 

dissolução, onde, nesse último caso, são apresentados os valores resultantes dos 

ensaios realizados para os três pHs utilizados (2, 3 e 4) e, logo a seguir, a Figura 4.22 
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detalha o comportamento encontrado nos ensaios realizados com as rochas pós-

dissolução, para cada pH utilizado. 

 

Figura 4.21 - Gráfico comparativo do comportamento da tensão versus deformação das rochas 
carbonáticas sintéticas pré e pós-dissolução. 

 

 

Figura 4.22 - Gráfico detalhado do comportamento da tensão versus deformação das rochas 
carbonáticas sintéticas pós-dissolução. 
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Observou- se que as amostras apresentaram extrema fragilidade após os 

ensaios de dissolução, o que ocasionou uma diminuição nos valores da resistência à 

compressão simples de, em alguns casos, até 10 vezes menor do que o valor da 

resistência média da rocha pré-dissolução. As amostras submetidas aos fluidos de 

pH 2, 3 e 4 apresentaram valores de UCS de 0,23, 0,07 e 014 MPa, respectivamente. 

O fato do ensaio realizado com a amostra submetida à solução de pH 2 ter 

alcançado o maior valor de UCS em relação às amostras com pH 3 e 4, pode ter 

explicação devido à formação do caminho preferencial principal. Mesmo tratando-se 

de uma solução mais ácida, ou seja, mais reativa, o desvio do fluxo que seria 

destinado a outras regiões da rocha pelo wormhole central, faz com que essas 

mesmas áreas não afetadas pela solução ácida apresentem maior resistência 

quando comparadas aos ensaios com dissolução mais uniforme. 

No caso dos ensaios realizados com as amostras submetidas ao pH 3 e 4, 

observou-se o comportamento esperado: quanto menor o pH da solução, menor a 

resistência da rocha pós-dissolução, ou seja, maior o ataque da solução ácida à 

rocha, já que nesses casos, os wormholes ocorreram de forma mais uniforme. 

Após a preparação da rocha carbonática, pode acontecer de haver presença de 

Ca(OH)2 que não reagiu com o CO2, passado inicialmente pela amostra. De acordo 

com as constantes de solubilidade, no Anexo A, o Ca(OH)2 é dissolvido mais 

rapidamente (maior Kps) pela solução reativa do que o CaCO3. Assim, primeiramente 

há um ataque à cimentação do meio, que traz o enfraquecimento e a redução na 

resistência da estrutura porosa.  

Os valores dos módulos de elasticidade médios foram calculados a partir das 

curvas obtidas nos ensaios de compressão axial antes dos ensaios de dissolução e 

após a passagem dos respectivos fluidos reativos, como mostra a Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Valores dos módulos de elasticidade médios correspondes ao declive da secante entre 
a origem e o ponto de rotura, para as curvas pré-dissolução e pós-dissolução. 

Ensaio 
pH da 

solução 
E (MPa) 

Pré-dissolução - 24,32 (*) 

Pós-dissolução 2 7,32 

Pós-dissolução 3 3,17 

Pós-dissolução 4 5,16 

         (*) Valor médio de três amostras pré-dissolução. 
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Como consequência do avanço da permeabilidade ao longo dos ensaios, as 

rochas submetidas à dissolução apresentaram maior deformabilidade (menor valor 

de E) quando comparadas à rocha carbonática pré-dissolução. 

As curvas dos ensaios de resistência e seus respectivos valores de E 

apresentaram características elásticas de rochas de comportamento frágil. Dentre os 

ensaios realizados com as rochas submetidas aos fluidos reativos, a que apresentou 

maior deformabilidade foi a rocha submetida à solução de pH 3, seguida da de pH 4 

e, posteriormente, pH 2. Analogamente ao comportamento observado na resistência 

à compressão axial das rochas pós-dissolução, o fato da rocha submetida ao pH 2 

apresentar menor deformabilidade que as demais, mesmo tendo influência a um pH 

mais ácido, é devido à formação do canal preferencial, o qual impede o efeito da 

dissolução em uma área maior da rocha, ou seja, afetando menos a deformabilidade 

deste meio em relação às outras rochas. 

4.5 ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO-X 

Para poder ter um conhecimento mais amplo e uma melhor exatidão na 

caracterização do meio poroso, também foram realizadas análises mineralógicas nas 

cinco amostras de rocha carbonática, onde houve a comparação dos valores 

encontrados com os de materiais conhecidos e tabelados, permitindo assim a 

identificação do mineral, antes e após a injeção do fluido reativo. 

As Figuras 4.23, 4.24 e 4.25 apresentam os difratogramas exibindo os picos de 

intensidades medidas para as espécies químicas predominantes nas amostras AM1, 

AM2 e AM3, pré e pós ensaios de dissolução. 

Em cada análise, foram avaliadas as três maiores intensidades encontradas. A 

principal diferença estabelecida pelos dados da análise de DR-X é que as 

intensidades nas rochas sintéticas que sofreram a injeção do fluido ácido apresentam 

valores maiores do que nas rochas pré-dissolução, sugerindo uma diminuição de 

minerais presente nas rochas, principalmente da calcita. 
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Figura 4.23 - Difratograma referente às análises de DR-X para a AM1: (a) Pré-dissolução e (b) Pós-
dissolução. 

  
(a) (b) 

 

Figura 4.24 - Difratograma referente às análises de DR-X para a AM2: (a) Pré-dissolução e (b) Pós-
dissolução. 

  
(a) (b) 
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Figura 4.25 - Difratograma referente às análises de DR-X para a AM3: (a) Pré-dissolução e (b) Pós-
dissolução. 

  
(a) (b) 

 

Nas amostras AM1, AM2 e AM3, submetidas aos fluidos de pH 2, 3 e 4, 

respectivamente, os três maiores picos de intensidade são de quartzo e calcita, 

indicando predominância desses dois minerais na estrutura rochosa.  

Para essas rochas sintéticas foram comparados os valores referentes às 

intensidades nas mesmas posições dos picos de difração (2Theta) e notou-se que 

houve uma pequena diminuição da intensidade da calcita nos três casos após o 

ensaio de dissolução, o que sugere uma diminuição desse mineral. 

Essa redução ocorreu devido a ação dos íons H+ provenientes do ácido clorídrico 

sobre a superfície sólida do mineral calcita, o que representa o fenômeno da 

dissolução. Seguindo uma forma análoga da Equação (2.11), tem-se a Equação (4.1): 

 

OHCOCaHCaCO 22

2

3 2  
 (4.1) 

 

Os produtos dessa reação podem reagir entre si formando o ácido carbônico 

(CO2), que se dissocia formando o íon bicarbonato (HCO3 -), responsável pela 

reprecipitação da calcita, conforme as reações a seguir:  

 


 HHCOOHCO 322  (4.2) 


 HCaCOCaHCO 3

2
3  

(4.3) 
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No entanto a reprecipitação da calcita pode ter sido impedida devido ao teor 

elevado de íons H+, uma vez que o sistema é alimentado continuamente com o fluido 

ácido, promovendo o deslocamento do equilíbrio na reação (4.3) no sentido da 

decomposição da calcita. 

As Figuras 4.26 e 4.27 mostram os difratogramas referentes à análise 

mineralógica das amostras AM4 e AM5, antes e após a injeção dos fluidos reativos. 

O caso de reprecipitação pode ter ocorrido no sistema estudado com as rochas 

sintéticas AM4 e AM5, onde foi observado um leve aumento das intensidades da 

calcita, comparando os valores pré e pós ensaios de dissolução. 

O fato de se ter uma velocidade de reação menor no sistema, aumentando o 

tempo de contato rocha-fluido, e uma uniformidade na dissolução mais notável na 

amostra AM5, pode ter ajudado o equilíbrio na Equação (4.3), causando o surgimento 

de mineral precipitado.  

Em contraste com os difratogramas apresentados anteriormente, foi verificado 

para a rocha AM4 uma diminuição da intensidade de quartzo de quase 50% o valor 

seu pré-dissolução, o que torna a suposição de um provável arraste de grãos, 

mencionada anteriormente, admissível. 

 

Figura 4.26 - Difratograma referente às análises de DR-X para a AM4: (a) Pré-dissolução e (b) Pós-
dissolução. 

  
(a) (b) 
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Figura 4.27 - Difratograma referente às análises de DR-X para a AM5: (a) Pré-dissolução e (b) Pós-
dissolução. 

  
(a) (b) 

 

Deve-se lembrar de que houve perda de precipitado através da solução efluente, 

a qual apresentou – em alguns momentos ao longo dos ensaios - coloração 

esbranquiçada, caracterizada pela presença de carbonato no líquido. Esse 

precipitado contido nas soluções efluentes não puderam ser mensurados devido às 

limitações das condições dos ensaios, como um ambiente para acumular todo o 

efluente da dissolução; por isso, os difratogramas representam apenas uma das 

ferramentas para análise mineralógica.  

Em todos os casos, observou-se também diminuição, em menor proporção, do 

SiO2 (quartzo) nos resultados pós-dissolução. Em água, esse composto pode 

aparecer na forma reativa ou solúvel, coloidal e suspensa – insolúvel - (ex. areia). A 

sílica solúvel é aquela que reage com os reagentes analíticos (molibdato) por estar 

dissolvida e dissociada, enquanto que as demais não apresentam reação.  

A medida que o pH aumenta, tem-se o aumento na solubilidade da sílica em 

água, que pode estar presente na forma insolúvel, conforme é mostrado na Figura 

4.28 abaixo.  

 



  92 

Figura 4.28 – Solubilidade da sílica com o pH. 

 
Fonte: Adaptado de Szikszay (1993). 

 

De acordo com Szikszay (1993), a hidrólise na superfície dos silicatos pode pôr 

em solução valências como K+, Na+, Mg2+, Ca2+ e, mais tarde, Si e Al. A SiO2 estará 

na forma de SiO3
2- ou Si(OH) 6

2- ou H3SiO3
- quando o pH for maior que 9 

(SCHOELLER,1962). Entre o pH 5 - 7,5 é quase nula sua solubilidade, e aumentando 

mais a acidez, essa solubilidade apresenta um pequeno aumento.   

Deve-se enfatizar que, em ambos os casos - dissolução da calcita e 

reprecipitação -, as diferenças entre os valores de intensidade observados foram 

mínimas. A análise por DR-X serviu, neste caso, como ferramenta unicamente 

qualitativa, e deve ser seguida por uma análise com aspecto quantitativo, para um 

entendimento mineralógico mais abrangente do que de fato ocorre com os minerais 

submetidos aos ensaios de dissolução. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo da presente dissertação foi à investigação e avaliação do 

comportamento originado pela injeção de um fluido reativo em amostras de rochas 

carbonáticas sintéticas, para um entendimento mais amplo do processo de 

dissolução em carbonatos pelo método de acidificação de matrizes. 

No Brasil, apesar de existirem várias técnicas para o aproveitamento e uso do 

dióxido de carbono contido em formações petrolíferas, a reinjeção do CO2 em 

reservatórios do Pré-sal vem se mostrando como a técnica favorita da indústria de 

petróleo, o que incentiva estudos nessa área. 

A partir disso e com base nos resultados apresentados nesta dissertação, foi 

possível concluir que a injeção da solução reativa de HCl nas rochas carbonáticas 

sintéticas causou dissolução do mineral presente no meio poroso, alterações na 

resistência da rocha, bem como alterações da permeabilidade e porosidade do meio 

poroso, ou seja, modificações significativas nas propriedades petrofísicas do meio. 

A metodologia proposta de construção das amostras se mostrou adequada, 

resultando em um corpo de prova com características de rocha carbonática e a 

repetibilidade alcançada foi satisfatória, permitindo o uso de amostras sintéticas para 

o estudo de processos mais complexos, como a dissolução. 

Na análise geomecânica, a resistência média à compressão axial (UCS) 

encontrada foi de, aproximadamente, 2 MPa, valor esse considerado baixo quando 

comparado à resistência de rochas naturais, porém, ainda dentro da classificação 

carbonática, sendo considerada uma rocha carbonática branda. As limitações do 

equipamento de compactação utilizado na confecção da rocha carbonática sintética 

é um dos principais motivos pelo qual não se conseguiu alcançar um valor de 

resistência maior.  

Foi possível observar que as rochas apresentaram extrema fragilidade após os 

ensaios de dissolução, o que ocasionou uma diminuição nos valores da resistência à 

compressão simples de, em alguns casos, até 10 vezes mais do que o valor da 

resistência média da rocha pré-dissolução. As rochas submetidas aos fluidos de pH 

2, 3 e 4 apresentaram valores de UCS de 0,23, 0,07 e 014 MPa, respectivamente. 

De acordo com os resultados encontrados para os cinco ensaios de dissolução 

realizados, constatou-se que as rochas sintéticas carbonáticas apresentaram 
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permeabilidade inicial da ordem de 10-14 m², (10-2 Darcy), estando esses valores de 

acordo com a estimativa para calcários naturais.  

Nos experimentos, foi observada uma variação da permeabilidade do material de 

uma ordem cem vezes maior (submetidas ao fluido de pH 2 e 3 – AM1 e AM2) e dez 

vezes maior (rochas AM3, AM4 e AM5 – Fluido de pH 4) que a permeabilidade inicial, 

quando submetidos à injeção do fluido ácido. Esse aumento de permeabilidade foi 

provocado pela formação de canais de fluxos preferenciais (wormholes), sendo mais 

atenuados nas rochas submetidas aos fluidos de pH mais baixos (pH 2 e 3). 

Os resultados obtidos a partir da análise mineralógica mostraram que os picos 

de maior intensidade eram referentes ao quartzo e à calcita, sendo os principais 

componentes presentes nas amostras. 

A principal diferença observada entre os difratogramas é que os picos, para as 

rochas AM1, AM2 e AM3, apresentaram menor intensidade nas rochas sintéticas que 

sofreram a injeção do fluido ácido, sugerindo uma diminuição do mineral calcita 

presente nas rochas, relativamente. 

O caso de precipitação pode ter ocorrido no sistema estudado com as rochas 

carbonáticas AM4 e AM5, onde foi notado um aumento das intensidades da calcita, 

comparando os valores pré e pós ensaios de dissolução.  

Deve-se enfatizar que, em ambos os casos, as diferenças entre os valores de 

intensidade observados foram mínimas. A análise por DR-X serviu, neste caso, como 

ferramenta unicamente qualitativa, e deve ser seguida por uma análise com aspecto 

quantitativo para um entendimento mineralógico mais abrangente do que de fato 

ocorre com os minerais submetidos aos ensaios de dissolução. 

Os valores iniciais das porosidades das rochas carbonáticas sintéticas 

encontrados estão inseridos entre 40 e 43% e, após a passagem dos fluidos reativos, 

esses valores aumentaram para a faixa de 50 a 54%, com exceção da rocha AM4. 

Através das análises tomográficas das cinco amostras, notou-se que, para todas, 

houve um aumento do volume poroso quando comparadas as amostras pré e pós-

dissolução. Como esperado, nos locais onde havia uma maior concentração dos 

minerais, foi possível observar o resultado da dissolução através dos espaços vazios. 

Ressalta-se que nenhuma medição foi realizada neste caso, sendo os 

escaneamentos uma ferramenta de observação e comparação com os valores de 

porosidade calculados. 
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As rochas submetidas ao fluido reativo de pH 4 apresentaram maior uniformidade 

na dissolução da estrutura porosa, o que pôde ser confirmado nos resultados de 

tomografia das rochas. 

O conjunto de análises atribuiu conhecimento aos acontecimentos decorrentes 

no processo de dissolução de rochas carbonáticas sintéticas, agregando informação 

à recente tendência da utilização de rochas sintéticas nos estudos relacionados à 

área de petróleo. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Algumas sugestões podem ser apresentadas para seguimento de trabalhos 

futuros: 

 Aperfeiçoamento do método de preparação da rocha carbonática 

sintética, incorporando cimento aos sedimentos utilizados para 

preparação das amostras; 

 Realização da modelagem numérica para o sistema carbonático com os 

dados obtidos em laboratório e comparação desses resultados; 

 Realização de ensaios com rochas de densidade maior do que as 

estudadas na presente dissertação; 

 Investigação do efeito da reprecipitação da calcita, induzida pela solução 

reativa presente no meio; 

 Aumento dos tempos de ensaios para observar o pH ótimo do ensaio de 

dissolução utilizando a solução reativa de pH 4; 

 Aprofundamento da análise qualitativa da porosidade das rochas obtidas 

a partir dos escaneamentos tomográficos, analisando a geometria e 

conectividade de poros, obtendo-se assim uma avaliação quantitativa 

mais detalhada. 
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APÊNDICE A – Preparação da Solução Reativa 

 

Este apêndice tem como objetivo fornecer as informações necessárias para a 

preparação da solução reativa, a qual consiste na diluição do ácido clorídrico em água 

destilada até que se tenha a concentração equivalente ao pH desejado. 

A estequiometria da solução aquosa do HCl segue a seguinte relação: 

 

HCl + H2O → H3O+ + Cl- 

 

Sabendo-se a acidez desejada da solução, é necessário calcular a concentração 

referente a cada pH, de acordo com a equação a seguir: 

 

pH = (-1)log[H+] 

 

A partir da densidade (1,19 g/mL) e do teor da solução concentrada de HCl (37% 

em massa), encontrados no rótulo do produto comercial, calcula-se a molaridade do 

HCl: 

 

1 mL de HCl pesa ------------------------------- 1,19 g  

1000 mL (1 litro) pesam ----------- 1190 g  

 

Sabe-se que 37% desse peso é, de fato, HCl, logo: 

 

0,37 x 1.190 g = 440,3 g de HCl  

Nº. moles do HCl = 440,3 g / 37 g = 11,9 moles/L ou 12 M. 

 

A partir disso, para calcular o volume de ácido necessário para preparação de 1L 

de solução reativa de concentração pré-determinada, utiliza-se a seguinte relação: 

 

MHCl.VHCl = MSol.VSol 

 

onde MHCl e MSol são as concentrações molares do HCl (12 M) e da solução desejada, 

VSol é o volume de solução a ser preparada (1000 mL) e VHCl é o volume de ácido 

necessário para sua preparação.
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ANEXO A – Constantes de Produto de Solubilidade (25°C) 
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ANEXO B – Método do Picnômetro 

 

Determinação do peso específico dos grãos 

 

A Picnometria é uma técnica laboratorial utilizada para fazer a determinação da 

massa específica de líquidos sólidos, devendo estes antes serem dissolvidos. 

O peso específico dos grãos de um solo consiste na massa por unidade de volume 

apenas da parte sólida, excluindo-se todos os vazios, inclusive os ocupados pelo ar e 

os vazios nos poros das partículas, sendo determinado pelo método do picnômetro. 

Inicialmente as amostras carbonáticas foram pulverizadas e secadas em estufa a 

110ºC. Posteriormente, 20g da amostra seca foi transferida para o picnômetro, onde 

foi adicionada água destilada até a metade do volume do mesmo. Em seguida, com 

auxílio de uma bomba centrífuga, foi retirado todo o ar existente nos poros dos grãos 

da amostra. Após a retirada do ar, foi adicionada água destilada até o menisco do 

picnômetro e determinada a massa do conjunto.  

Por fim, com as massas determinadas, foi calculado o peso específico através da 

equação:  

 

)( 34 mmm

m

V

M
D

s

as

s

s







 

onde,  

ms = m1 – m2 = massa do solo seco; 

    m1 = massa do picnômetro mais massa de solo; 

    m2 = massa do picnômetro vazio; 

m3 = massa do picnômetro mais amostra de solo mais água até o menisco; 

m4 = massa do picnômetro mais água até o menisco; 

γa = massa específica da água à temperatura do ensaio. 
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