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Resumo 

 

Atualmente, a demanda energética mundial vem apresentando uma taxa de 
crescimento elevada. O petróleo é a fonte energética mais consumida no mundo, portanto, a 
cada dia que passa se torna mais clara a necessidade de se ampliar conhecimentos e 
aperfeiçoar técnicas relacionadas à produção de hidrocarbonetos. No entanto, dos poços de 
petróleo explorados, apenas um pequeno percentual se mostra economicamente viável, o 
que mostra a complexidade envolvida no processo de exploração. Existem diversas 
maneiras de se aumentar a produtividade de um poço de petróleo, podendo ser citados os 
métodos de recuperação secundária de óleo e a estimulação de poços. Neste trabalho será 
dada ênfase a um método de estimulação de poços: o fraturamento hidráulico. O 
procedimento de fraturamento hidráulico tem como objetivo a criação de fraturas, que 
formam canais com maior permeabilidade que a formação original, possibilitando uma 
melhor extração do óleo/gás do reservatório. Desta forma, a exploração de campos que a 
princípio não se mostram promissores (por possuírem uma baixa permeabilidade da 
formação rochosa) pode ser viabilizada através da estimulação.  O processo consiste em 
injetar um fluido de fraturamento na formação, utilizando uma pressão suficientemente alta 
para que haja a ruptura da formação, iniciando uma fratura que irá se propagar conforme o 
bombeio do fluido. A tendência natural a partir do momento em que se alivia a pressão de 
injeção de fluido, é que a formação retorne a posição inicial, porém para evitar que este fato 
ocorra e manter a fratura aberta, após a sua abertura é injetado juntamente com o fluido um 
material de sustentação chamado propante. Este material granular fornece à fratura grande 
permeabilidade para haja o escoamento do fluido contido no reservatório preferencialmente 
pelo interior da fratura. Tanto o fluido de fraturamento quanto o propante devem ser 
analisados e selecionados com atenção. Durante o desenvolvimento do trabalho, a técnica 
de fraturamento hidráulico será explanada com maiores detalhes, bem como os principais 
fatores que influenciam a mesma. O principal fator que será analisado é a seleção de 
propantes, avaliando as propriedades e condições de utilizações ideais dos mesmos, assim 
como a situação atual do mercado de agentes de sustentação. Adicionalmente, será feita 
uma simulação computacional para representar o fluxo de fluidos pelo interior de uma 
fratura, analisando os ganhos que a estimulação pode trazer na exploração de determinado 
tipo de formação rochosa. 

 

Palavras chaves: Estimulação de poços, Fraturamento Hidráulico, Propantes. 
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Abstract 

 

Nowadays, the world’s energetic demand is increasing rapidly. Petroleum is the 
most consumed source of energy, this way it is necessary to expand and improve the 
techniques related to the production of hydrocarbons. However, only a small percent of the 
explored fields are economic feasible, fact that shows the complexity that the exploration 
process involves. There are lots of techniques applied to improve the productivity of an oil 
well, for example: the secondary recovery methods and well stimulation. This project’s 
subject is about a stimulation method: hydraulic fracturing. The hydraulic fracturing 
operation’s objective is to create fractures that build channels where the permeability is 
greater than the formation permeability, resulting in a better extraction of oil/gas of the 
reservoir. The process consists on injecting a fracturing fluid in the formation, using a 
pressure high enough to break the rock, initiating a fissure that will propagate according to 
the fluid pumping. Once the pumping pressure relieves, the natural tendency is that the 
formation returns to its original position. To avoid this fact and keep the fracture opened, a 
propping agent mixed with the fracturing fluid is injected. These grains, called proppants, 
provide good permeability to the fracture, allowing a preferential fluid flow along the fissure. 
Both the proppant and the fracturing fluid must be analyzed carefully. During the 
development of this work, the hydraulic fracturing technique will be explained with details, as 
well as the factors that influence it. The main issue that will be analyzed is the proppant 
selection, evaluating its properties and ideals conditions of application, as well as the current 
proppant’s market situation. In addition, the project will present a computer simulation that 
will represent the fluid flow along the fracture, analyzing the benefits provided by the 
stimulation of a determined type of formation. 

                             

Key words: Well stimulation, Hydraulic fracturing, Proppants. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

1.1 - Objetivo 

 

O projeto tem como objetivo analisar os fatores que influenciam o fraturamento 

hidráulico, tais como: seleção de fluidos de fraturamento e materiais de sustentação a serem 

utilizados, tamanho da fratura, ganhos provenientes da aplicação da técnica, viabilidade de 

colocar em prática o procedimento. 

 

1.2 - Justificativa  

 

O fraturamento hidráulico é de suma importância para a engenharia de petróleo, 

uma vez que uma situação que envolva uma formação que contenha grande volume de 

hidrocarbonetos para produção, porém não possua estrutura favorável para o escoamento 

dos fluidos, pode ser contornada com a execução de um fraturamento hidráulico.  

 

No entanto, a operação de fraturamento hidráulico não é restrita apenas para 

formações que não possuam permeabilidade suficiente para quem haja o fluxo de 

hidrocarbonetos, podendo esta ser aplicada em inúmeros reservatórios. Sendo assim, o 

procedimento é de grande relevância, e sua aplicação para auxiliar a aumentar a 

produtividade de poços, tanto produtor como injetor, resulta em ganhos para na exploração 

de um campo. 

 

Atualmente, a técnica vem sendo bastante utilizada ao redor do mundo e 

envolvendo aplicações diversas, portanto é conveniente que se tenha conhecimento dos 

desenvolvimentos relacionados à operação, assim como a viabilidade para que a técnica 

seja posta em prática. 
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1.3 - Metodologia 

   

O trabalho será realizado utilizando referências bibliográficas diversas, tais 

como: livros, artigos e teses. Será feito também um desenvolvimento computacional para 

auxiliar o desenvolvimento do projeto, utilizando o software COMSOL. 

 

O projeto será composto, resumidamente, pelas seguintes atividades: 

 

1- Introdução (revisão bibliográfica, estatísticas relacionadas à recuperação de óleo, 

necessidade de aplicações de técnicas para otimizar produtividade de poços, 

descrição de assuntos relacionados à engenharia de petróleo, descrição de métodos 

de estimulação de poços) 

2- Operação de fraturamento hidráulico (breve histórico, princípios do fraturamento 

hidráulico, descrição da operação e aplicações, fatores que influenciam o 

fraturamento hidráulico, características para seleção de fluidos de fraturamento e 

propantes, formações que podem ser submetidas ao processo de fraturamento) 

3- Mercado atual de propantes (caracterização do mercado de materiais de 

sustentação, perspectivas para o futuro, análise e listagem de fabricantes de 

propantes e especialidades dos mesmos)  

4- Simulação computacional do escoamento do fluido produzido (considerações iniciais, 

demonstração da idéia, base teórica do programa, equações envolvidas, parâmetros 

considerados, condições de contorno para o problema, demonstração de cálculos e 

valores considerados para a execução, análise comparativa de aumento da 

permeabilidade/índice de produtividade)  

5- Análise de benefícios provenientes da execução do fraturamento hidráulico e 

considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1.4 - Revisão Bibliográfica 

 

Fernandes (1991) analisou as operações de fraturamento hidráulico através do 

comportamento da pressão durante o bombeio. O trabalho descreve um método de análise 

da operação de fraturamento, e verifica se, depois de concluído o tratamento, a fratura 

corresponde àquela prevista no projeto, além de examinar as causas de eventuais 

insucessos. O estudo foi conduzido de forma a detalhar a geometria e o comportamento da 

pressão dos modelos de fratura mais utilizados nos projetos de fraturamento. Foram 

deduzidas equações de cada modelo com e sem filtração, para fluidos newtonianos e 

Power-law, discutindo as limitações práticas de cada modelo e suas aplicações ao método 

de análise de pressão de tratamento. 

 

Souza (1991) apresentou uma avaliação experimental do comportamento da 

filtração de um fluido empregado regularmente em operações de fraturamento hidráulico. Foi 

utilizado um equipamento já desenvolvido com o intuito de estudar a invasão de fluidos em 

uma rocha reservatório para avaliar a filtração de um fluido de fraturamento. Os testes foram 

baseados em dois modelos: um representando a filtração de fluido linear e outro o fluido 

reticulado. Os resultados são comparados, demonstrando a maior eficiência do fluido 

reticulado para a contenção de perda de fluido para a formação quando a permeabilidade da 

rocha é elevada. 

 

Advani et al. (1992) desenvolveram um trabalho sobre a aplicação de conceitos 

de tempo característico para a configuração, design, controle e otimização de fraturas 

hidráulicas. Neste artigo é detalhada uma avaliação dos componentes de energia para a 

simulação do processo de fraturamento hidráulico. Desta forma, o estudo fornece uma base 

para quantificar os mecanismos dominantes do processo, além de demonstrar os papéis das 

características do reservatório, que são utilizadas para o controle das variáveis relacionadas 

ao fraturamento hidráulico em diversos cenários. 

 

Rosolen (1994) elaborou uma modelagem viscoelástica do fraturamento 

hidráulico. O domínio do comportamento do fluido de fraturamento é essencial para o 

equacionamento do fraturamento hidráulico. O fluido até então comumente utilizado era 

viscoelástico, apesar de que tal fato não costuma ser utilizado nas estimativas de 

dimensionamento de fraturas. O trabalho investiga a viscoelasticidade dos fluidos, 
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levantando parâmetros reológicos e remodelando seu escoamento e, a partir daí, propõe 

contribuições em diversos aspectos teóricos inerentes ao processo. 

 

Pedroso (1996) desenvolveu um trabalho de análise no declínio de produção em 

poços fraturados, devido à variação da permeabilidade da fratura. Foi investigado um 

modelo matemático para uma fratura simétrica, totalmente penetrante, situada num 

reservatório finito. Este modelo, ao invés de utilizar dois parâmetros (condutividade e 

difusividade da fratura) como nos modelos convencionais, leva em conta as variações da 

permeabilidade e de condutividade da fratura, como função da pressão de poros. 

 

Garcia (1996) apresentou um modelo quase analítico para simulação 

tridimensional de propagação de fratura hidráulica. A dissertação desenvolve o modelo 

quase analítico, considerando que a fratura é plana e elíptica. Expressões analíticas 

desenvolvidas por Shah e Kobayashi são usadas para a determinação das tensões, das 

deformações e dos fatores de intensidade de tensões. Dois critérios de propagação de 

fratura são comparados,utilizando aproximações para computar a propagação relativa entre 

os pontos da borda da fratura, baseado nos fatores de intensidade de tensões.  

 

Pack (1998) estudou perfis de velocidade em fraturas elípticas confinadas. Seu 

trabalho teve como objetivo determinar o atrito dentro de uma fratura, além de considerar o 

efeito de fricção em um escoamento de fluido transiente pelo interior de uma fratura cônica-

elíptica. Para alcançar estes objetivos, foram calculados os perfis de velocidade não-

uniformes, dentro da fratura, considerando um escoamento laminar e tanto fluidos 

newtonianos como não-newtonianos. 

 

Hossain et al. (2000) publicaram um artigo sobre iniciação e propagação da 

fratura hidráulica e os papéis da trajetória no poço, da perfuração e dos regimes de tensões. 

O trabalho desenvolve um modelo genérico com o intuito de prever a iniciação da fratura em 

poços distintos. Dadas as condições de tensões in-situ e parâmetros relacionados ao poço, 

o modelo executa a predição da pressão de iniciação da fratura e a orientação e localização 

das fraturas na parede do poço. Um modelo numérico foi desenvolvido para a análise do 

comportamento de propagação da fratura, levando em consideração a iniciação em locais 

não desejados e seus impactos na pressão de propagação e volume da fratura, devido à 

torção que as fraturas iniciadas sofrem durante a propagação. 
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Granet et al. (2001) efetuaram uma simulação de escoamento bifásico de um 

reservatório fraturado utilizando um novo método de elemento de fissura. A modelagem de 

uma fissura é normalmente feita utilizando um modelo de dupla permeabilidade/dupla 

porosidade. Todavia esse tipo de modelo envolve uma descrição em larga escala de como o 

fluido se transfere da matriz para a fratura. Para se compreender as simplificações que 

envolvem a abordagem de dupla porosidade, é necessária uma descrição detalhada das 

ramificações das fraturas. Para se obter esta descrição em pequena escala, foi desenvolvida 

uma metodologia chamada “Metodologia de Elementos de Fissura”. Um esquema de volume 

finito foi desenvolvido para fornecer uma boa descrição do escoamento na interface fissura-

matriz. 

 

Hong (2004) publicou um trabalho sobre o fraturamento hidráulico em materiais 

particulados. O fraturamento é uma técnica quem vem sendo largamente utilizada por mais 

de cinco décadas, e foram desenvolvidos diversos estudos referentes ao fraturamento 

hidráulico em materiais sólidos (ex: rochas). No entanto, o objetivo de seu projeto é o estudo 

dos mecanismos físicos do fraturamento em sedimentos pouco consolidados. Foram 

desenvolvidas técnicas utilizadas para quantificar a iniciação e propagação de fraturamento 

hidráulico em materiais particulados secos. 

 

Wang (2005) apresentou metodologias e novas interfaces para otimizar o design 

do fraturamento hidráulico e avaliar a performance do fraturamento em reservatórios de gás. 

Os métodos utilizados englobam algoritmos que ao mesmo tempo em que otimizam todos 

os parâmetros de tratamento, levam em consideração todas as restrições requeridas. 

Efeitos danosos, tais como a tensão de fechamento, danos no gel e escoamentos que não 

seguem a lei de Darcy são considerados na análise. Foi feita uma comparação entre dois 

módulos de programas, utilizando uma simulação 3D. 

 

Chachay (2005) estudou o fluxo de partículas de sustentação em poços de 

petróleo estimulados por fraturamento hidráulico. A produção de material de sustentação 

(proppant flowback) é o termo utilizado para descrever o refluxo do propante para o interior 

do poço, juntamente com o os fluidos produzidos. Este refluxo deve ser evitado, uma vez 

que é possível que cause graves problemas operacionais e de segurança, relacionados com 

o desgaste dos equipamentos de produção, além de problemas relacionados à limpeza, 

intervenção no tratamento da fratura, entre outros danos. Desta forma, são apresentados os 
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principais tipos de propante e de suas propriedades, bem como descritos os mecanismos 

que influenciam o refluxo do material de sustentação da fratura. 

 

Wu (2006) estudou alguns mecanismos fundamentais do fraturamento hidráulico. 

A dissertação discute diversos tópicos acerca do fraturamento hidráulico. Foi feito um estudo 

comparativo entro dois métodos de fraturamento e suas analisando a ramificação e a 

segmentação das fraturas em formações frágeis. Além disso, foi levantada a questão da 

propagação das fraturas em materiais particulados e o fraturamento hidráulico em condições 

de inundação de água. 

 

Velozo (2006) desenvolveu um estudo sobre a estabilidade do material de 

sustentação de fraturas estimuladas hidraulicamente em poços de petróleo. Em sua 

dissertação de mestrado, foi desenvolvida uma ferramenta computacional para analisar a 

estabilidade do propante no interior da fratura com base em modelos empíricos e teóricos. 

Desta forma, o projeto visa à prevenção de um possível refluxo de propante no poço e, 

conseqüentemente um ganho na produtividade de um poço e prolongamento de sua vida 

útil. 

 

Hossain & Rahman (2007) apresentaram uma simulação numérica do 

crescimento complexo da fratura durante a estimulação de pequenos reservatórios por 

fraturamento hidráulico. O sucesso do fraturamento hidráulico é fortemente dependente de 

dois fatores: a forma que a fratura se desenvolve e a otimização dos tratamentos 

compatíveis com as condições do reservatório. Uma vez que o mecanismo de crescimento 

da fratura envolve as tensões da rocha e o escoamento do fluido, a modelagem da fratura 

requer que sejam levados em conta os fluidos e fenômenos de deformação na estrutura. O 

paper apresenta uma ferramenta de análise numérica para o crescimento da fratura 

considerando diferentes condições.  

 

Friehauf (2009) desenvolveu um estudo de simulação e design de fraturamentos 

hidráulicos energizados. Um dos problemas relacionados ao fraturamento é que o fluido de 

fraturamento algumas vezes fica retido em capilares da formação, e, quando a pressão do 

reservatório diminui, o mesmo não é recuperado. Este problema ocasiona uma saturação de 

fluido ao redor da fratura, que interrompe o escoamento de gás. Um fraturamento hidráulico 

pode ser energizado através da adição de um gás compressível, às vezes solúvel, em um 

fluido de tratamento. Desta forma, quando o poço está em produção e sua pressão está 
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diminuindo, o fluido energizado se expande e a solução libera gás. Desta forma, a região 

invadida pelo fluido passa a ter alta saturação em gás, facilitando o escoamento para dentro 

da fratura. 

 

Hoffman & Chang (2009) publicaram um trabalho de modelagem de fraturas 

hidráulicas em simuladores de elementos finitos, uma aplicação para reservatórios pouco 

permeáveis de gás em Montana. O trabalho considera parte da complexidade envolvida na 

descrição de interações entre formação e fratura. A fratura é modelada como um objeto que 

interage tanto com o poço quanto com o reservatório. A técnica desenvolvida oferece 

vantagens como: múltiplas fraturas podem ser modeladas em um único poço e as 

heterogeneidades entre a fratura e o reservatório podem ser levadas em conta. 

 

 

1.5 - Indústria do petróleo 

 

Atualmente, o petróleo é a fonte de energia mais consumida no mundo, 

superando o carvão, gás natural, a energia nuclear, os combustíveis renováveis, entre 

outros. 

 

A demanda de petróleo vem crescendo a taxas elevadas nos últimos anos, o 

que faz com que se conclua que a tendência é que o consumo de óleo aumente ainda mais 

futuramente. Como exemplo de fatores que contribuem para este aumento na demanda de 

fontes energéticas, pode-se citar: o crescimento populacional, a falta de racionalização no 

consumo, a inserção de novas potências econômicas no panorama mundial, entre outros. 

 

Como podemos observar nas figuras 1.2 e 1.2, de 1973 até 2007 o consumo 

cresceu de 4675 Mtoe(milhões de toneladas equivalentes de petróleo) para 8286 Mtoe, o 

que representa um aumento dentro deste período de 77,24% no consumo energético total, e 

de 57% no consumo de petróleo (de 2249 Mtoe para 3530 Mtoe). 
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Figura 1.1 - Evolução do consumo mundial de fontes energéticas (Mtoe x ano).  
Fonte: Agência internacional de Energia (IEA)  

 
 

 

Figura 1.2 – Porcentagem de fonte energética consumidas em 1973 e 2007 
Fonte: Agência internacional de Energia (IEA) 

 

Tendo em vista este grande aumento, surgem as especulações de como será 

suprida a demanda energética mundial e se há disponibilidade de reservas de petróleo para 

satisfazer tamanho crescimento no consumo dos hidrocarbonetos. 

 

Além do fato de que há um crescimento da necessidade de petróleo, outro 

aspecto é visto como um obstáculo para poder suprir essa demanda: a viabilidade de 
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aproveitamento de reservatórios de petróleo. Estima-se que hoje em dia, cerca de apenas 

35% de todas as reservas de óleo descobertas são de fato colocadas em produção. Ou 

seja, com a tecnologia atual, a cada 100 barris de óleo descobertos, 65 não são 

recuperados (Marcotte, 2007).  

 

Tendo em vista este aspecto, os investimentos relacionados à Engenharia de 

Petróleo vêm sendo feitos, com o intuito de contornar essas estatísticas e aperfeiçoar o 

aproveitamento das reservas de hidrocarbonetos, tanto as que já são comprovadas quanto 

as que ainda serão descobertas. 

 

A Engenharia de Petróleo estuda todos os fatores relacionados à produção 

deste hidrocarboneto, desde pesquisas para a descoberta até o refino do óleo produzido, 

englobando assuntos como: Geologia e Prospecção de Petróleo, Perfuração, Avaliação de 

Formações, Métodos de Elevação de Óleo, Engenharia de Reservatórios e a Completação. 

A seguir será apresentada uma visão geral a respeito destes assuntos que compõem a 

Engenharia de Petróleo. 

 

1.5.1 - Geologia e Prospecção de Petróleo  

 

A geologia do petróleo estuda as formações rochosas, avaliando quais os 

possíveis locais de acumulação do hidrocarboneto e analisa as propriedades da formação 

que serão importantes posteriormente para diversas etapas que constituem os processos de 

perfuração e produção de óleo. A geologia do petróleo avalia a geração, a migração e o 

aprisionamento do óleo.  

 

A geração de petróleo é feita em rochas chamadas “rochas geradoras”, que tem 

como característica a baixa permeabilidade e condições não-oxidantes para que os 

hidrocarbonetos se formem. Estão localizadas em grandes profundidades, onde há 

condições de termoquímicas favoráveis para que a matéria orgânica e sedimentos 

depositados a milhões de anos atrás possa se transformar em petróleo.  

 

O óleo gerado migra para a chamada “rocha reservatório”, migração esta que 

pode ser em função da expulsão de água das rochas geradoras, que carrega parte do óleo 

contido na rocha geradora. Esta migração pode ocorrer também em função de pequenas 
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fraturas presentes nas rochas geradoras. A rocha reservatório, por sua vez, apresenta maior 

permeabilidade e o óleo migra pela mesma com facilidade.  

 

Para que aconteça a acumulação de óleo é necessário que haja uma armadilha 

geológica. A “rocha selante” é o nome dado a rocha que faz uma espécie de barreira à 

rocha reservatório, uma vez que possui baixa permeabilidade e plasticidade suficiente para 

suportar os esforços que são exercidos sobre a mesma. 

 

 A prospecção de petróleo tem o objetivo de analisar em uma bacia sedimentar 

as formações que tem condições para que haja o acúmulo de petróleo e, dentre estas 

formações, estimar qual tem uma maior probabilidade de conter hidrocarbonetos. 

 

 Para efetuar a prospecção são executados diversos métodos geológicos e 

geofísicos que, em conjunto, fornecem um local mais propício para que seja feita a 

perfuração de um poço de petróleo.  

 

Dentre os métodos geológicos, podem ser citados: geologia de superfície, 

aerofotogrametria e fotogeologia e geologia de subsuperfície. Os métodos geofísicos podem 

ser dividido em dois grupos: potenciais e sísmicos. A gravimetria e a magnetometria estão 

incluídos nos métodos potenciais. O método sísmico de reflexão é o método de prospecção 

mais utilizado na indústria do petróleo, pois seus resultados são de alta qualidade e 

demonstram com certa precisão as feições geológicas em subsuperfícies com provável 

acumulação de petróleo. 

 

 Este método é baseado na geração de ondas através de fontes artificiais, que 

são refletidas nas interfaces das rochas de constituições distintas, e, posteriormente, na 

captação das ondas por equipamentos de registro, que possibilitam a construção de 

imagens das estruturas e camadas geológicas de subsuperfície. 

 

1.5.2 - Perfuração 

 

A sonda de perfuração é a responsável por todo o processo de perfuração de 

um poço de petróleo. Diversos equipamentos compõem uma sonda, sendo estes agrupados 

e classificados por “sistemas”. Dentre os sistemas, podem ser citados: de sustentação de 
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cargas, de geração de energia, de movimentação de carga, de rotação, de circulação, de 

segurança do poço e de subsuperfície.  

 

O sistema de subsuperfície é composto pelas colunas de perfuração. As colunas 

de perfuração são elementos tubulares responsáveis principalmente pela transmissão de 

energia, em forma de rotação e peso, para a broca (elemento giratório cortante que promove 

a ruptura e desagregação de formações rochosas). A perfuração de um poço é feita de 

modo que quanto mais profundo o poço, menor o seu diâmetro, garantindo a estabilidade do 

poço, juntamente com a cimentação do mesmo, que será discutida posteriormente no 

trabalho. A coluna de perfuração é composta por comandos, tubos pesados e tubos de 

perfuração. Os comandos são tubos de alta espessura e peso linear, tendo como principal 

papel fornecer peso sobre a broca e rigidez à coluna. Os tubos pesados são responsáveis 

principalmente pela promoção de uma transição de rigidez entre os comandos e os tubos de 

perfuração. Os tubos de perfuração são tubos mais frágeis, quando comparados aos 

demais, tratados internamente para evitar a corrosão e o desgaste. Possuem menor 

espessura, visto que alcançam profundidades elevadas. 

 

O sistema de sustentação de cargas é responsável pela sustentação da carga 

correspondente ao peso da coluna de perfuração ou revestimento que está no poço.  

 

O sistema de geração de energia é composto geralmente por motores diesel e 

turbinas de gás, que fornecem a energia necessária para o funcionamento dos 

equipamentos da sonda.  

 

O sistema de movimentação de cargas permite a movimentação das colunas de 

perfuração, de revestimento e outros equipamentos. É composto por:  guincho, bloco de 

coroamento, catarina, cabo de perfuração, gancho e elevador.  

 

O sistema de rotação é composto por equipamentos que produzem movimento 

giratório e transmitem o mesmo para a coluna de perfuração. O sistema convencional de 

rotação é formado por: mesa rotativa, kelly e a cabeça de injeção. A mesa rotativa é 

responsável por fornecer a rotação à coluna de perfuração, enquanto o kelly transmite esta 

rotação para a coluna de perfuração. A cabeça de injeção é responsável pela separação 

entre os elementos rotativos e estacionários, portanto uma parte dela permite rotação 

enquanto a outra permanece sem girar. 
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O sistema de circulação é aquele responsável pela circulação e tratamento do 

fluido de perfuração. O fluido de perfuração é bombeado pelas chamadas “bombas de lama” 

através da coluna de perfuração até a broca, onde atravessa o interior dela, retornando pelo 

espaço anular (espaço entre coluna de perfuração e a parede do poço), carregando os 

cascalhos cortados pela broca. Em seguida este fluido é tratado na superfície, onde são 

eliminados os gases ou sólidos que foram incorporados ao mesmo no processo de 

perfuração. 

 

O sistema de segurança do poço é composto por equipamentos que permitem o 

controle ou fechamento do poço. O equipamento principal é o Blowout Preventor, que é 

constituído por um conjunto de válvulas que permitem que o poço seja fechado, caso haja 

um fluxo indesejado do fluido da formação para dentro do poço (kick).  

 

1.5.3 - Avaliação de Formações 

 

A avaliação de formações tem como objetivo analisar os trechos da formação 

rochosa presente no poço, avaliando suas propriedades e as condições para colocar 

futuramente o poço em produção. Um reservatório pode conter um grande volume de 

hidrocarbonetos e mesmo assim não ser economicamente viável, em função de 

propriedades indesejadas da formação. Desta forma, a avaliação das formações integrando 

todos os métodos conhecidos é de suma importância. São métodos de avaliação de 

formações: a perfilagem a poço aberto, o teste de formação a poço aberto, os testes de 

pressão a poço revestido e a perfilagem de produção.  

 

O teste de formação a poço aberto consiste em colocar o poço em fluxo. Desta 

forma, juntamente com as outras técnicas de avaliação a presença de hidrocarbonetos na 

formação pode ser identificada. A partir deste teste é possível que sejam coletados dados a 

respeito das condições de fluxo na vizinhança do poço. 

 

A perfilagem a poço aberto (antes de ser feita a cimentação) pode ser feita 

através de diversos métodos que possibilitam traçar o perfil do poço, visualizando as 

propriedades das rochas perfuradas, tais como: resistividade elétrica, potencial 

eletroquímico natural, tempo de trânsito de ondas mecânicas, radioatividade, entre outras. 
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Em relação aos tipos de perfis, podem ser citados: potencial espontâneo, raios gama, 

neutrônico, indução, sônico e densidade.  

 

O reservatório, antes de ser feita a perfuração, possui uma pressão estática 

original que é constante ao longo do mesmo. A partir do momento em que o poço é 

colocado em produção, a pressão do reservatório começa a diminuir. Desta forma, os testes 

de pressão podem avaliar o volume de fluido disponível numa formação, visto que as 

quedas de pressão estão diretamente ligadas à quantidade de hidrocarbonetos presentes 

inicialmente no reservatório. Os testes de pressão podem ser executados em diversos 

momentos da etapa de produção de um poço, sendo possível detectar uma possível 

depleção (queda de pressão do reservatório correspondente à produção de fluidos), danos 

na formação, a possível produtividade da formação, entre outros dados.  

 

Após o poço ser revestido, a perfilagem de produção é feita, com o objetivo de 

avaliar a completação inicial e/ou as condições de produtividade do poço. Geralmente são 

utilizadas duas principais ferramentas de perfilagem: Production Logging Tool (PLT) e 

Thermal Decay Time Log (TDT). Com a utilização destas ferramentas é possível gerar perfis 

que definem: a contribuição de cada intervalo aberto no poço para a produção, a densidade 

da mistura de fluido em função da profundidade, as densidades dos hidrocarbonetos que 

escoam pela ferramenta, a temperatura dos fluidos no interior do poço, entre outras 

funcionalidades.     

 

1.5.4 - Engenharia de Reservatórios  

 

A engenharia de reservatórios engloba os fatores que influenciam no fluxo dos 

fluidos contidos na formação, podendo citar: as propriedades dos hidrocarbonetos contidos 

no reservatório, as propriedades das rochas que compõem a formação, o fluxo dos fluidos 

em meios porosos, os mecanismos de produção, o balanço de materiais, o comportamento 

dos reservatórios com o passar do tempo, as estimativas de reserva e os métodos de 

recuperação secundária. 

 

O estudo das propriedades dos fluidos contidos no reservatório é de suma 

importância, visto que a partir da caracterização delas pode-se classificar o tipo reservatório 

(óleo ou gás natural); avaliar como o fluido se comporta em condições de reservatório e 
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superfície, avaliando as mudanças no mesmo; analisar quais os melhores meios de extrair o 

fluido da formação. Em geral, as seguintes propriedades dos fluidos de reservatório são 

estudadas: composição, compressibilidade, massa específica, porcentagem de cada 

componente presente na formação, viscosidade, razão de solubilidade, entre outras.  

 

As informações referentes às propriedades das rochas são obtidas a partir de 

métodos de avaliação de formação, juntamente com as técnicas de prospecção, que foram 

citados anteriormente. Dentre as propriedades das formações rochosas, podem ser citadas: 

a porosidade, compressibilidade, saturação de fluidos, permeabilidade, capilaridade e a 

molhabilidade. 

 

O conhecimento das equações e comportamentos relacionados ao fluxo dos 

fluidos em meios porosos é essencial para se determinar a quantidade de hidrocarbonetos 

que pode ser retirada da formação rochosa, além de permitir estimar por quanto tempo o 

reservatório será explorado. As principais equações utilizadas no estudo do escoamento em 

meio poroso são: a equação da difusividade, a equação da continuidade (conservação de 

massa), a lei dos gases, a equação da compressibilidade e a lei de Darcy, que é uma 

equação de transporte de massa e será utilizada para cálculos durante o desenvolvimento 

do trabalho. Além desta, posteriormente serão estudadas equações relacionadas a poços 

artificialmente fraturados, a fim de avaliar o fluxo dos hidrocarbonetos através da fratura 

estimulada hidraulicamente, bem como estimar o ganho no índice de produtividade de um 

poço fraturado.  

 

A elevação natural citada na seção de métodos de elevação de óleo se dá 

devido unicamente à energia que o reservatório possui. Entretanto um reservatório pode 

produzir por meio de alguns mecanismos, dependendo das condições que o reservatório 

está submetido, assim como os fluidos presentes no mesmo. Dentre os mecanismos de 

produção de um reservatório, podem ser citados: gás em solução, capa de gás, influxo de 

água e segregação gravitacional. Estes mecanismos podem ocorrer separadamente ou 

combinados entre si.  

 

O mecanismo de gás em solução funciona da seguinte forma: assim que o poço 

começa a produzir, a pressão do reservatório começa a decair, fazendo com que os gases 

presentes se expandam, ocupando o “vazio” deixado pelo óleo. Além disso, o volume dos 
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poros diminui devido também à queda de pressão, expulsando o hidrocarboneto da 

formação.  

 

O mecanismo de capa de gás é semelhante ao anterior, porém ao invés de 

haver gás em solução, a fase gasosa está presente juntamente com a líquida em equilíbrio 

no reservatório. Com a iniciação da produção, a queda de pressão se transmite para a capa 

de gás, que desloca o óleo presente, auxiliando na sua produção.  

 

Quando os hidrocarbonetos presentes no reservatório estão em contato com 

uma grande quantidade de água, o mecanismo de influxo de água pode ocorrer. A partir do 

momento que a pressão deste reservatório reduz, estas modificações são transmitidas para 

o aqüífero, onde a água se expande e o volume dos poros se reduz e, conseqüentemente, 

ocorre o influxo de água. 

 

O mecanismo de segregação gravitacional na verdade é um mecanismo que 

atua juntamente com os de gás em solução ou influxo de água. Em função da ocorrência de 

diferentes fluidos contidos no reservatório, os mesmos possuem densidades distintas. Em 

função da ação das forças gravitacionais, os fluidos de densidades diferentes que 

inicialmente estavam misturados, tendem a se arranjar, ficando melhores definidos no 

reservatório e, conseqüentemente, auxiliando a produção do mesmo.   

 

A estimativa da reserva é feita com o intuito de prever por quanto tempo será 

feita a exploração do campo, bem como sua viabilidade econômica. Existem diversas 

técnicas para fazer a estimativa da reserva, até porque o tipo de fluido e a formação a serem 

considerados são inúmeros, fazendo com que cada caso seja tratado de forma diferente. 

Porém o objetivo é sempre o de saber qual a fração recuperável de óleo que pode ser 

extraída do volume original de hidrocarbonetos, visto que boa parte do óleo permanece 

remanescente no reservatório. Para alcançar este objetivo, os estudos do reservatório, os 

métodos de prospecção e avaliação das formações rochosas auxiliam na construção da 

estimativa.  

 

São feitas também medições ao longo da produção do poço, analisando o 

decaimento de pressão e, conseqüentemente, do fluxo de óleo, a fim de avaliar quanto 

tempo o poço produzirá de forma economicamente viável. O balanço de materiais, que é um 

balanço das massas de fluidos contidos no reservatório, é utilizado para auxiliar a análise da 
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estimativa, calculando a cada instante a diferença entre a massa que foi produzida e a que 

havia originalmente no reservatório.  

 

Como visto anteriormente, um poço que produz óleo naturalmente (utilizando 

sua energia primária), sem que haja fontes de energia externa, costuma necessitar de 

tratamentos para que sua produção seja aumentada. Para aumentar a recuperação dos 

hidrocarbonetos presentes inicialmente na formação, são utilizados métodos de recuperação 

secundária de óleo, visando um aumento da eficiência da recuperação primária, o que 

resulta em uma maior produtividade e benefícios para o responsável pela exploração do 

campo. Os métodos de recuperação secundária convencionalmente utilizados são os de 

injeção de água e injeção de gás imiscível.  

 

Os métodos consistem em injetar o fluido em alta pressão, com o intuito de 

aumentar a recuperação de petróleo. Desta forma, são traçadas anteriormente à injeção 

diversas estratégias, definindo os locais e a quantidade de poços injetores, procurando 

minimizar a produção de fluido injetado, o período de aplicação da técnica, entre outras. 

Existem também outros métodos de recuperação secundária, chamados de especiais. São 

eles: a injeção de gases miscíveis, a combustão in-situ, a injeção miscível de CO2, a injeção 

de fluidos quentes, a injeção de polímeros, o aquecimento eletromagnético, injeção de 

surfactante, entre outros.     

 

As informações acima estão compactadas de forma simplificada, porém alguns 

aspectos de engenharia de reservatório serão levantados conforme o andamento do 

trabalho, detalhando os assuntos mais relevantes para a análise do fraturamento hidráulico.  

 

1.5.5 - Completação 

 

A etapa de completação de um poço envolve todas as atividades realizadas na 

preparação para que este poço inicie a sua produção, sendo iniciada após a etapa de 

perfuração. Durante esta preparação do poço, são realizadas diversas atividades: instalação 

de diversos equipamentos que auxiliarão na posterior produção, conexão do poço com a 

zona produtora (intervalo da formação rochosa onde há hidrocarbonetos recuperáveis), 

realização de um tratamento da zona produtora, condicionamento do poço para as 

atividades de produção e análise do mesmo. 
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Primeiramente é feita a instalação de equipamentos de superfície, que tem a 

função de garantir o prosseguimento da completação com segurança. A etapa de 

condicionamento de um poço é iniciada fazendo a descida de uma coluna equipada de 

broca e raspador, para eliminar as irregularidades relacionadas à cimentação feita na etapa 

de perfuração e possibilitar a posterior descida de equipamentos para dar continuidade à 

completação. Simultaneamente com este procedimento, é circulada uma lama que retira os 

resíduos do poço. No fim da circulação, é bombeado um fluido de completação que deve 

possuir características compatíveis com a formação, para evitar possíveis danos à mesma.  

 

São realizadas perfilagens para checar as profundidades, os pontos de união 

dos revestimentos e a qualidade da cimentação. Caso a qualidade da cimentação não esteja 

adequada para as condições do reservatório e operações que serão realizadas, é 

necessário que seja feita uma cimentação remedial. Sendo assim, normalmente o 

revestimento é perfurado e é feita a injeção de cimento nas áreas inadequadamente 

cimentadas.  

 

Após a realização de uma cimentação propícia, é necessário que seja feita uma 

comunicação entre a zona produtora e o poço. A técnica utilizada para tal, chamada 

canhoneio, consiste em um equipamento que faz a detonação de explosivos, perfurando o 

revestimento e a camada de cimento, e estabelecendo a conexão entre poço e zona 

produtora. 

 

É necessário obter a certificação de que um poço terá uma produtividade ou 

injetividade satisfatória para que seja posto em produção. Sendo assim, são feitos testes de 

poço, visando fazer uma análise prévia de viabilidade e mensurar aspectos importantes para 

a produção. Para que seja realizada tal análise, são instalados equipamentos 

temporariamente que permitem a avaliação que inclui uma análise laboratorial da formação 

rochosa e dos fluidos, identificando uma possível necessidade de tratamento.  

 

Feitos os testes e analisando juntamente com os dados já obtidos anteriores à 

completação, caso seja concluído que a formação rochosa é pouco consolidada e/ou o 

reservatório tem uma produtividade insuficiente, o tratamento da zona produtora deve ser 

realizado. Se tratando de uma formação pouco consolidada, o escoamento dos fluidos pelo 

seu interior carrega grãos que constituem a formação, o que pode prejudicar as instalações, 

causando erosão e corrosão dos equipamentos, e diminuir a produtividade, pois os grãos 
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podem se acumular, prejudicando o fluxo. Para contornar este fato, a técnica de controle de 

areia é aplicada.  

 

O controle de areia baseia-se na instalação de telas que impedem a produção 

de areia. Este controle pode ser melhorado, quando é instalado um gravel packing, onde é 

feito uma espécie de filtro, adicionando grãos de diâmetros pré-selecionados, que atuam 

anteriormente às telas, evitando o acúmulo excessivo de areia nas telas.  

 

1.5.5.1 - Métodos de Estimulação de Poços 

 

Quando o problema maior está relacionado com a produtividade insuficiente do 

reservatório, métodos de estimulação do poço são postos em prática. A estimulação de 

poços pode ser aplicada como alternativa à recuperação secundária, podendo atuar 

simultaneamente ou não, para aumentar a taxa de recuperação de hidrocarbonetos em uma 

jazida.  

 

Em alguns casos, o reserva de petróleo pode ser de grande extensão, porém 

devido às baixas taxas de escoamento se tornam inviáveis, visto que o tempo de operação é 

diretamente proporcional aos investimentos aplicados para um dado campo. Dentro deste 

contexto, a estimulação de poços auxilia o fluxo dos fluidos contidos na formação rochosa, 

podendo fazer com que a exploração do campo se torne extremamente rentável. 

 

Os principais métodos de estimulação de poços são: acidificação e fraturamento 

hidráulico. A principal diferença entre os dois tratamentos é que a acidificação trata a matriz, 

com o intuito de restaurar permeabilidade original da rocha que por alguma razão se 

encontra danificada, enquanto o fraturamento hidráulico é aplicado na maioria das vezes em 

formações de baixa permeabilidade, onde a produtividade deve ser melhorada ao invés de 

restaurada. A seguir serão discutidos com mais detalhes estes métodos de estimulação.  

 

1.5.5.1.1 - Acidificação  

 

O processo de acidificação consiste basicamente na injeção de uma solução de 

ácido, a uma pressão menor do que a de ruptura da formação rochosa, com o objetivo de 
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aumentar a produtividade do poço. Geralmente esta técnica é utilizada para restaurar a 

permeabilidade de regiões que foram alteradas em função de danos, durante as etapas de 

perfuração, completação ou produção, onde partículas bloqueiam a passagem de fluido, 

reduzindo a produtividade de um poço. Dependendo das condições da formação e dos 

danos relacionados à mesma, podem ser utilizados solventes durante a injeção, ao invés de 

ácidos. A utilização do método de acidificação deve ser estudada detalhadamente antes da 

aplicação da técnica, uma vez que dependendo das características da formação podem ser 

escolhidos diferentes tipos de tratamento. 

 

Caso a formação rochosa seja constituída principalmente de carbonatos (mais 

de 20% dos componentes são solúveis em ácido clorídrico 15%), o ácido que deve ser 

utilizado na acidificação é o ácido clorídrico. O ácido ataca a formação sem reagir com as 

partículas sólidas que se desprendem da mesma, que devem ser posteriormente retiradas 

para restaurar a permeabilidade apropriada para a produção. Ácidos fluorídricos não devem 

ser utilizados para a acidificação deste tipo de rocha, uma vez que os mesmos ao reagir 

com a formação formam produtos insolúveis, prejudicando o fluxo de fluidos no reservatório. 

 

Quando a formação rochosa é formada de arenitos (rochas constituídas de 

feldspato, argilas ou quartzo, com solubilidade em ácido clorídrico 15% inferior a 20%), a 

acidificação baseia-se principalmente na injeção de ácido fluorídrico. Geralmente, formações 

constituídas de arenitos podem estar intercaladas com carbonatos. Como foi dito 

anteriormente que o ácido fluorídrico não deve estar em contato com carbonatos, é de 

costume acontecer um pré-tratamento deste tipo de formação com ácido clorídrico, com o 

objetivo de eliminar os possíveis carbonatos presentes. Uma vez eliminados, o processo 

tem prosseguimento com o tratamento utilizando em geral uma solução de ácido fluorídrico 

e ácido clorídrico denominada mud acid.  

 

De acordo com as características do reservatório, diversas substâncias podem 

ser adicionadas ao ácido em questão, podendo ter os seguintes objetivos: inibir a corrosão 

nos equipamentos, reter a formação de precipitados, evitar produtos altamente viscosos 

através de desemulsificantes, auxiliar a penetração do ácido utilizando agentes que 

aumentam a molhabilidade, aumentar o contato entre o ácido e a formação através de 

surfactantes, entre outros. 
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Vale ressaltar que após o tratamento de acidificação da matriz, a limpeza 

imediata da formação é de suma importância, visto que caso não seja feita, podem ocorrer 

reações indesejadas, com a possível formação de precipitados insolúveis.  O fraturamento 

hidráulico será descrito detalhadamente no capítulo seguinte, onde serão levantados os 

aspectos relevantes sobre o assunto, que é o tema principal do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

Capítulo 2 - Fraturamento Hidráulico 

 

2.1 - Histórico 

 

O fraturamento hidráulico é o método de estimulação de poços mais utilizado e 

vem sendo posto em prática há décadas. Anteriormente ao surgimento da técnica, desde 

aproximadamente 1860 até meados de 1940, estimulações de poços eram feitas através da 

detonação de explosivos (Haney, 2009). Eram descidos cilindros de estanho contendo 

nitroglicerina líquida, que quando detonados atingiam a área de interesse. No entanto, o 

processo de fraturamento explosivo era de difícil controle e alta periculosidade, vindo a ser 

substituído posteriormente pelo fraturamento hidráulico. 

 

A primeira operação de fraturamento hidráulico ocorreu em julho de 1947, e foi 

realizada em um reservatório de gás natural, localizado em Hugoton, EUA. Levando em 

conta o sucesso das operações que estavam sendo realizadas, em poucos anos milhares 

de poços já haviam sido estimulado através do fraturamento hidráulico. Desde então a 

técnica de estimulação de poços foi difundida, sendo atualmente a mais utilizada na 

indústria do petróleo. Estima-se que nos dias atuais, cerca de 40% de todos os poços são 

estimulados a partir desta técnica (Garcia, 1996), sejam estes de petróleo ou gás natural, o 

que demonstra a relevância do tema. Este fato justifica os diversos investimentos em 

melhorias relacionadas à operação que vem sendo feitos ao longo dos anos a nível mundial. 

 

2.2 - Descrição do Processo 

 

A técnica de fraturamento hidráulico está baseada no bombeio de um 

determinado fluido de fraturamento a uma pressão elevada, maior que a pressão de ruptura 

da formação rochosa, formando canais de alta permeabilidade no interior da rocha, o que 

faz com que o escoamento do fluido contido no reservatório se dê preferencialmente pela 

fissura formada. 
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Figura 2.1 - Esquema de unidades de mistura e bombeio de fluidos de fraturamento e propantes. 
Fonte: Schlumberger  

 

A propagação da fratura será dada de acordo com o bombeio do fluido para o 

interior da formação. Assim que o bombeio é reduzido, a tendência natural é que a formação 

retorne à sua posição de origem, anterior ao início da operação de fraturamento. Com o 

intuito de evitar esta acomodação da rocha, juntamente com o fluido de fraturamento são 

bombeados agentes de sustentação para o interior da fratura. Estes agentes, denominados 

propantes, têm como função manter a fratura aberta, resistindo às tensões de fechamento 

que a formação rochosa exerce e, simultaneamente, fornecer à fratura alta permeabilidade, 

para que o fluxo de hidrocarbonetos seja o maior possível.   

 

2.3 - Iniciação e Propagação da fratura 

 

A iniciação e propagação da fratura são influenciadas por diversos fatores, tais 

como: fluido utilizado, taxas de bombeio do fluido, concentrações de materiais de 

sustentação, tensões atuantes na formação rochosa ao redor do poço e propriedades da 

rocha. 
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Do ponto de vista das tensões atuantes, vários aspectos estão relacionados à 

intensidade das tensões envolvidas. São estes: profundidade que a operação está sendo 

realizada, densidade da rocha, pressão de poros da formação, resistência mecânica da 

rocha, entre outros. 

 

A iniciação e a propagação da fratura estão intimamente ligadas à intensidade 

das tensões envolvidas: vertical e horizontais. A figura 2.2 representa a orientação das 

tensões axiais que a formação rochosa está submetida. 

 

Figura 2.2 – Orientação das tensões axiais sobre a formação rochosa 
Fonte: Bellarby, 2009. 

 

A tensão vertical é função da profundidade do intervalo rochoso tratado, da 

densidade da rocha e da pressão de poros da formação. Quanto maior a profundidade e a 

densidade da rocha, maior a tensão vertical envolvida. Por outro lado, a tensão compressiva 

é reduzida quando a formação é porosa e contêm fluidos, uma vez que a pressão que os 

fluidos exercem tende a diminuir a tendência à compactação. As tensões horizontais são 

funções do esforço vertical exercido, além de depender das propriedades da rocha, 

principalmente da razão de Poisson. Esta razão relaciona a expansão e a compressão de 

determinado material, no caso, do tipo de formação rochosa.    

 

A fratura tende a se propagar ao longo de um plano perpendicular à mínima 

tensão efetiva (considerando a pressão de poros), superando a mesma. Para se iniciar a 

fratura, é necessário que seja injetado o fluido a uma pressão tal que supere esta mínima 

tensão, além da resistência à tração da rocha. Durante o desenvolvimento da fratura, a 

pressão de injeção de fluido deve superar a mínima tensão efetiva, somada à pressão 

necessária para que as resistências na extremidade da fratura sejam vencidas. A figura 2.3 
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representa um esquema de uma fratura vertical, demonstrando as tensões horizontais que 

estão sendo superadas. 

 

Figura 2.3 – Representação das tensões horizontais exercidas sobre uma fratura vertical 
Fonte: Allen, 1993. 

 

Normalmente, as tensões verticais, relacionadas ao peso exercido pelas 

camadas de rocha superiores, são maiores do que as horizontais, resultantes do 

confinamento e de possíveis efeitos tectônicos. Sendo assim, geralmente as fraturas tendem 

a se desenvolver num plano vertical, visto que as mínimas tensões se encontram na 

horizontal. No entanto, pelo mesmo motivo citado anteriormente, se tratando de pequenas 

profundidades, a tensão horizontal pode prevalecer perante a vertical, resultando na 

propagação de fraturas em planos horizontais. 
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2.4 - Diagrama de Pressões  

 

Durante a operação de fraturamento hidráulico, podem ser observados intervalos 

onde ocorrem variações de pressão no fundo do poço, como pode ser observado na figura 

2.4. Inicialmente, a pressão de bombeio é elevada até atingir um pico, referente à pressão 

de fratura da formação. Após a ruptura da formação rochosa, a pressão necessária para a 

propagação da fratura é menor do que a de iniciação, e, durante o desenvolvimento da 

fratura não ocorrem grandes variações de pressão.  

 

Assim que o bombeio de fluido de fraturamento é interrompido, é observada a 

medida da pressão instantânea de fechamento (ISIP – Instantaneous Shut In Pressure). 

Entre o encerramento do bombeio e o fechamento da fratura, é observado um declínio de 

pressão. Este decaimento representa a pressão em excesso que havia na fratura sendo 

absorvida pela formação. Depois de atingida a pressão de fechamento da fratura, a 

tendência da pressão é de com o passar do tempo se distribuir e igualar-se à pressão 

original do reservatório. 

 

 

Figura 2.4 - Evolução da pressão no fundo do poço durante a operação 
Fonte: Allen, 1993. 
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2.5 - Aumento do raio de drenagem 

 

Uma vez que determinado poço é fraturado hidraulicamente, sua produtividade 

aumenta consideravelmente, pois a área pela qual acontece o influxo dos hidrocarbonetos é 

maior do que a que havia anteriormente, quando o raio de produtividade era somente o do 

poço. Inicialmente em um poço não fraturado, o fluxo dos fluidos de reservatório para o 

interior do poço é dado de forma radial (figura 2.5-a). Após a operação, o regime de 

escoamento passa a ser linear ao longo da fratura e no interior da mesma, e a área de 

drenagem se torna mais extensa do que a que havia originalmente (figuras 2.5-b e 2.5-c). 

 

 Antigamente, a prática de fraturamento hidráulico era aplicada quase que 

exclusivamente em formações de baixa permeabilidade. Todavia, atualmente a operação 

vem sendo aplicada também em reservatórios de alta permeabilidade, com o intuito de 

eliminar possíveis danos no entorno do poço.  

 

A propagação da fratura está diretamente ligada com o tipo de formação rochosa 

em questão. Quando se tratam de formações com baixa permeabilidade, é desejado que a 

fratura se desenvolva formando canais de grande extensão. Já em formações que possuem 

permeabilidades altas, a fissura geralmente é planejada para tomar formatos menores em 

relação ao comprimento, porém mais espessos. Este fato ocorre, pois em rochas com baixa 

permeabilidade o escoamento pelo interior da fratura é de muito maior intensidade do que 

na matriz rochosa, portanto um amplo alcance da fratura significa um considerável aumento 

na produtividade do poço.  

 

Já em formações com alta permeabilidade, como este contraste de condições de 

escoamentos rocha/fratura não é tão grande, uma fissura muito extensa não traz melhoras 

atrativas para aumentar a produtividade. 
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Figura 2.5 - Fluxo em reservatórios não fraturados (a), fraturados de alta permeabilidade (b) e pouco 
permeáveis(c) 

Fonte: Schlumberger 

 

2.6 - Estágios da operação 

 

A operação de fraturamento hidráulico ocorre em três principais estágios. Na 

primeira etapa, o fluido de fraturamento que é bombeado para o interior da formação 

rochosa não possui agentes de sustentação. Este fluido é chamado de pad e é responsável 

pela iniciação e propagação da fratura.  

 

Durante o segundo estágio, o fluido de fraturamento passa a ser bombeado com 

determinada quantidade de material de sustentação. Deve ser garantido que o bombeio 

deste fluido, conhecido como slurry, ocorrerá somente quando a abertura da fratura seja 

grande suficiente para que os propantes se desloquem dentro da mesma, pois caso este 

fato não ocorra, o escoamento do fluido de fraturamento pode ser prejudicado. As 

concentrações de propante no slurry são crescentes, conforme o tempo de bombeio, com o 

intuito de estender e promover um adequado acomodamento do material granular no interior 

da fissura. 
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Finalizado o bombeio de fluido de fraturamento, o poço deve ser fechado. Esta 

providência deve ser tomada para que a pressão excessiva seja absorvida pela formação. 

Neste momento, ocorre a infiltração de parte do fluido de fraturamento na formação, e os 

propantes se acomodam no interior da fratura. 

 

Após a estabilização da pressão no interior da formação rochosa e do 

acomodamento do material de sustentação, a terceira etapa é realizada. Este estágio 

consiste na limpeza da formação, onde todo o fluido de fraturamento, tanto o do interior da 

fratura quanto o que infiltrou na formação, deve ser retirado para que o poço possa ser 

colocado em produção. Tendo sido feita a limpeza da formação, a operação de fraturamento 

hidráulico se finaliza, fornecendo ao poço o condicionamento para que seja posto em 

produção, no quesito estimulação. 

 

A figura 2.6 demonstra a forma que em geral é realizado o bombeio dos fluidos 

de fraturamento. A seqüência ilustra as etapas de iniciação e propagação da fratura levando 

em conta as concentrações crescentes de propantes do slurry em relação ao tempo. 

 

Inicialmente, somente o pad é bombeado para o interior da rocha, sendo este 

responsável pela iniciação e propagação primária da fratura (1). Em seguida, o primeiro 

estágio de slurry passa a ser injetado, contendo relativamente baixas concentrações de 

propantes (2). Enquanto isso, a fratura continua se propagando pela atuação do pad, sendo 

que parte do mesmo começa a adentrar a rocha (3). Uma parcela da primeira etapa de 

slurry também infiltra na rocha, desidratando o mesmo (4). O pad continua sofrendo o leak-

off e seu volume no interior da fratura segue se reduzindo gradativamente (5), chegando um 

momento que praticamente todo o pad se encontra no interior da formação rochosa (6). 

Durante a etapa final de bombeamento, o fluido contém altas concentrações de propantes, 

visto que seu tempo de residência é pequeno para que ocorra a desidratação do slurry. 

Sendo assim, a concentração de propantes no fluido durante a etapa final é praticamente 

inalterada (7).  

 

Como o responsável pela propagação da fratura é o pad, idealmente num 

fraturamento hidráulico, a infiltração deve ocorrer de forma que o volume de pad na fissura 

seja mínimo na etapa final do tratamento, procurando otimizar tanto as dimensões da 

fratura, assim como a sustentação da mesma pelos propantes. Caso o leak-off seja maior do 

que o esperado, o slurry chegará mais rapidamente à extremidade da fratura e a mesma se 
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propagará aquém das dimensões esperadas, visto que o slurry é incapaz de dar 

continuidade à propagação da fissura como o pad, podendo ocasionar o acúmulo de slurry 

no poço. Partindo deste ponto de vista, a quantidade de slurry deve ser controlada de forma 

com que não haja um deslocamento excessivo das etapas anteriores (8), visto que o 

excesso de propantes no poço é indesejado, dificultando o processo de limpeza que será 

feito posteriormente. 

        

 

Figura 2.6 - Sequência de etapas de bombeio de pad e slurry para o interior da fratura 

Fonte: Bellarby, 2009. 

 

Com o objetivo de auxiliar no posterior tratamento de determinado reservatório, 

podem ser analisados dados de poços que tenham sido perfurados no entorno de sua 

localização, para fazer estimativas de propriedades importantes da rocha, tal como o leak-

off. Uma alternativa é realizar as chamadas mini-fracs, que são pequenos fraturamentos 

feitos anteriores ao tratamento principal da formação rochosa. Os dados obtidos a partir das 

mini-fracs são úteis para a análise das condições de pressão da formação. Além disso, é 

possível determinar o coeficiente de infiltração do fluido de fraturamento na rocha, 
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viabilizando um melhor planejamento da operação principal de estimulação. Durante esta 

etapa somente o pad é bombeado para o interior da rocha, pois a análise é realizada 

durante um período de tempo curto, sem que seja necessária a posterior sustentação da 

formação pelos propantes.  

 

Caso a infiltração do pad ocorra totalmente e o slurry atinja a extremidade da 

fratura (tip), pode-se optar por continuar bombeando o fluido de fraturamento para o interior 

da fratura. Este tipo de tratamento é conhecido como tip screen-out (TSO), ilustrado na 

figura 2.7, e resulta no aumento da espessura da fratura, visto que o slurry é incapaz de dar 

prosseguimento no aumento do comprimento da fissura.    

 

 

 

Figura 2.7 - Tratamento Tip Screen Out 
Fonte: Bellarby, 2009. 

 

2.7 - Fluido de Fraturamento 

 

A escolha do fluido de fraturamento deve ser feita considerando diversos fatores, 

sendo assim é necessário seu estudo prévio. O fluido de fraturamento deve possuir 

viscosidade suficientemente alta para carregar os propantes que são bombeados 

juntamente com o mesmo ao longo de toda fissura, além de evitar a tendência de 

acomodação dos propantes influenciada pelas forças gravitacionais. 

 

Além do transporte dos agentes de sustentação, a viscosidade do fluido de 

fraturamento também influencia na geometria da fratura. Quanto maior a viscosidade do 

fluido, maior a largura da fratura. Caso a viscosidade do fluido seja excessivamente alta, a 

altura vertical da fratura pode exceder a altura da zona produtora (pay zone), o que é 

indesejado e ainda resulta numa acomodação aquém da esperada dos propantes. A figura 

2.8 demonstra uma operação de fraturamento sendo realizada com fluidos de viscosidade 

excessiva (a) e moderada (b).       
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Figura 2.8 – Efeito da viscosidade na geometria da fratura e posicionamento dos propantes 
Fonte: Schlumberger 

 
 

Ao mesmo tempo, deve ser considerada a potência que deve ser fornecida para 

que este fluido seja bombeado, desta forma, a avaliação de sua densidade e do atrito 

envolvido no escoamento também é de suma importância. Além destes aspectos, devem ser 

considerados: a infiltração que pode acontecer do fluido na formação, a facilidade com que 

este fluido pode ser retirado no fim da operação de fraturamento para que seja feita a 

limpeza da rocha, a compatibilidade com a formação, seu deslocamento na mesma, entre 

outros. 

 

Para atender às diversas características que um fluido de fraturamento deve 

possuir, uma série de substancias é adicionada ao mesmo para tornar sua composição o 

mais favorável possível para que a operação seja posta em prática. Os seguintes aditivos 

são comumente utilizados para melhorar a qualidade do fluido: 

 

• Agentes gelificantes: aumentam a viscosidade, reduzem a infiltração na formação e 

diminuem o atrito do fluido; 

• Cross-Linkers: aumentam a viscosidade do gel formado, fazendo transformações na 

estrutura dos polímeros que compõem os agentes gelificantes; 

• Aditivos Fluid-Loss: otimizam a atuação dos agentes gelificantes reduzindo a 

infiltração do fluido de fraturamento na formação; 

• Redutores de fricção: melhoram a ação de diminuição do atrito do fluido dos agentes 

gelificantes; 

• Breakers: após um determinado tempo de residência no interior da fratura, estes 

agentes são responsáveis pela quebra do gel formado, reduzindo a viscosidade do 

fluido, com o objetivo de auxiliar na etapa seguinte de limpeza da fratura; 

• Surfactantes: facilitam o tratamento de limpeza, reduzindo a molhabilidade da rocha; 
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• Estabilizantes: aditivos como o tiossulfato de sódio e o metanol são utilizados para 

evitar possíveis reações indesejadas; 

• Fibras: diminuem a velocidade de assentamento dos propantes, resultando em um 

melhor preenchimento do interior da fratura e, conseqüentemente, em uma maior 

condutividade. 

 

Inevitavelmente, o fluido de fraturamento que invade o reservatório provoca uma 

compressão do hidrocarboneto contido na rocha. Esta compressão resulta num diferencial 

de pressão na zona invadida, em função da diferença entre as viscosidades dos fluidos e da 

permeabilidade relativa. Esta infiltração do fluido é demonstrada na figura 2.9. 

 

A infiltração do fluido de fraturamento na formação rochosa (leak-off) é um 

aspecto importante para o planejamento da operação de fraturamento. Quanto maior a 

fratura, maior será o leak-off. Os cross-linkers têm um papel relevante para reduzir esta 

infiltração. Ao modificar a estrutura dos polímeros que constituem os agentes gelificantes, os 

cross-linkers auxiliam na formação de uma espécie de reboco na parede da fratura, 

chamado de filter cake, minimizando o posterior leak-off do fluido de fraturamento. Como a 

formação do filter cake não é instantânea, inicialmente a parede da fratura fica mais exposta 

à infiltração, e uma quantidade adicional de fluido de fraturamento adentra a rocha, 

chamada de spurt loss. 

 

 

Figura 2.9 – Infiltração do fluido de fraturamento na formação rochosa 
Fonte: Bellarby, 2009. 
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Legenda: 

1- Spurt loss 

2- Invasão do fluido de fraturamento na rocha 

3- Deslocamento do hidrocarboneto presente no reservatório 

4- Formação do filter cake 

 

Deve ser garantido que após um determinado intervalo de tempo no interior da 

fissura/formação, o fluido de fraturamento se modifique estruturalmente, com o intuito de 

auxiliar a posterior etapa de limpeza. Como foi citado anteriormente, os breakers são os 

aditivos que têm esse papel. Porém, a atuação dos breakers é extremamente dependente 

da temperatura em que o reservatório se encontra. Sendo assim, sua adição deve ser 

minuciosamente estudada antes de ser posta em prática. Conforme o tempo de residência 

do fluido de fraturamento na formação, este vai ganhando calor e a taxa de reação dos 

breakers tende a aumentar. Dependendo das condições de reservatório, a atuação dos 

breakers pode ser desfavorecida em função de temperaturas demasiadamente baixas 

(resultando numa velocidade de reação lenta) ou altas (aumentando demais a taxa de 

reação, podendo ocorrer a quebra prematura dos agentes gelificantes).    

 

 Os fluidos de fraturamento mais comuns nas operações de fraturamento 

hidráulico são a base de água ou óleo, sendo que os fluidos a base de água costumam ser 

utilizados em maior escala. Os fluidos a base de água envolvem menores custo, tendo em 

vista sua grande disponibilidade. Além disso, os fluidos a base de água possuem vantagens 

como: densidade relativamente alta, necessitando de pressões para seu bombeio menores, 

não possui riscos relacionados à combustão/poluição, possuem boa reatividade com os 

agentes gelificantes. Em função de sua densidade ser relativamente elevada, este fato pode 

dificultar a limpeza do poço.   

 

Já os fluidos a base de óleo tem como principal vantagem a compatibilidade com 

a formação rochosa, evitando possíveis reações paralelas que podem vir a ocorrer durante a 

operação. Possuem também uma elevada viscosidade, o que é benéfico tendo em vista que 

a mesma é necessária para carregar os agentes de sustentação, além de baixa densidade, 

que facilita na etapa de limpeza. Porém, sua utilização envolve riscos, demanda uma maior 

potência de bombeio e é de maior custo do que a utilização de fluidos a base de água.      
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2.8 - Propantes 

 

Diversos materiais podem ser utilizados como propantes, podendo ser citados: 

areias, areias tratadas com resina, propantes cerâmicos, esferas de vidro, entre outros.  

 

O principal objetivo a ser alcançado na escolha de um determinado propante é 

conseguir obter a conciliação entre o fornecimento de uma condutividade desejada à fratura, 

ao mesmo tempo em que o material granular deve suportar os diferentes tipos de tensões 

que está sujeito. A condutividade da fratura é determinada calculando o produto entre sua 

permeabilidade e largura. 

 

Para selecionar o material de sustentação ideal para cada caso, é necessária a 

análise de suas propriedades, além das características da formação rochosa e das 

condições de temperatura e fluxo de fluidos ao longo da fratura. As principais propriedades a 

serem analisadas de um propante são: a densidade, a resistência ao esmagamento, o 

tamanho e a distribuição dos grãos ao longo da fissura, a facilidade com que o material 

granular é transportado, o arredondamento e a esfericidade das partículas. 

 

A tabela 2.1 apresenta as densidades e resistências ao esmagamento dos 

propantes usualmente empregados no fraturamento hidráulico. 

 

Tabela 2.1 – Densidades e resistências ao esmagamen to dos principais propantes 

Tipo de propante Densidade 
(g/cm³) 

Resistência ao 
esmagamento (psi) 

Areia pura 2,65 <6000 

Areia tratada com 
resina (RCS) 

2,55 <8000 

Cerâmica de 
resistência 

intermediária (ISP) 
2,7-3,3 5000-10000 

Cerâmica de 
resistência elevada 

(HSB) 
3,4 ou superior >10000 

Bauxita 2 >7000 
 

Fonte: Chachay, 2004. 
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A areia comum é largamente utilizada, tendo em vista sua grande 

disponibilidade, o que reduz os custos da empresa responsável pela operação. No entanto, 

sua aplicação é limitada, visto que a mesma fornece boa condutividade somente quando 

submetida à tensões de fechamento da formação rochosa abaixo de 6000 psi.  

 

Para contornar este empecilho, a areia pode vir a ser tratada com resina (RCS - 

resin coated sand), que fornece à areia uma resistência maior ao esmagamento, podendo 

suportar tensões de até 8000 psi.  

 

Já os propantes cerâmicos são conhecidos por resistirem à tensões de 

fechamento elevadas. Estes materiais granulares possuem como componente principal o 

alumínio (extraído da bauxita), além de apresentar sílica e argila em baixos teores em sua 

composição. São classificados em dois principais tipos, conforme a composição da bauxita 

utilizada no seu processo de fabricação, e são comumente chamados:  

 

-Propantes cerâmicos de resistência intermediária (ISP – intermediate strength 

proppants)  

- Propantes cerâmicos de resistência elevada (HSB – high strength bauxite) 

 

Os propantes cerâmicos de resistência intermediária são derivados da bauxita 

sinterizada com alto teor de mulita (3Al2O3.2SiO2) e resistem à tensões de fechamento de 

até 10.000 psi. Já os propantes cerâmicos de resistência elevada são fabricados a partir da 

bauxita sinterizada rica em óxido de alumínio (Al2O3), e são geralmente utilizados quando as 

tensões de fechamento da formação rochosa são superiores à 10.000 psi. Além destes, 

existem os propantes cerâmicos de densidade intermediária (IDC – intermetdiate density 

ceramic), conhecidos como bauxitas, que podem ser selecionados para casos nos quais 

seja necessário que os propantes suportem tensões de fechamento acima de 7000 psi. 

 

Como foi dito anteriormente, a resistência ao esmagamento é uma característica 

do propante que influencia diretamente na condutividade de uma fratura. A tensão de 

fechamento que o material granular sofre é calculada a partir da diferença entre a pressão 

de fechamento da fissura e a pressão de produção do poço.  

 

Os materiais de sustentação, caso sejam submetidos a tensões de fechamento 

da formação superiores à sua resistência, podem ter sua estrutura modificada, resultando na 
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chamada “produção de finos”, que é o refluxo do material granular para o interior do poço. A 

formação de finos, que são os grãos que sofreram a desintegração, prejudica a estimulação 

do poço, pois resulta numa diminuição da condutividade da fratura. No entanto, a resistência 

à compressão de um determinado tipo de propante deve ser ultrapassar consideravelmente 

a tensão de fechamento da formação, pois a carga pode estar concentrada em certos 

pontos da fratura, sobrecarregando estas localizações.    

  

O gráfico da figura 2.10 representa a permeabilidade que determinado material 

granular fornece à fratura em função da tensão de fechamento na qual está submetido: 

 

Figura 2.10 – Variação da permeabilidade do propante com a tensão de fechamento da fratura 
Fonte: Bellarby 

 
Durante a seleção do material de sustentação para determinada operação de 

fraturamento, a dimensão do propante é um aspecto de suma importância, uma vez que 

este tem relação direta com a condutividade da fratura. Materiais de sustentação que 

possuem grandes diâmetros resultam em um aumento da condutividade da fratura. No 

entanto, deve ser garantido que as tensões as quais o propante está sendo submetido são 
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relativamente pequenas, visto que quanto maior o tamanho do grão, mais suscetível o 

mesmo é ao esmagamento.  

 

Outra desvantagem relacionada ao material granular de grande diâmetro está 

relacionada às impurezas e produção de finos que podem existir no interior da fratura. Caso 

haja o fluxo de impurezas/finos, os mesmos podem ser filtrados pelo material de 

sustentação e, desta forma, comprometer a condutividade da fratura devido ao acúmulo dos 

materiais indesejados no pacote de propantes. Sendo assim, um material granular de 

grandes dimensões pode representar inicialmente um ganho ótimo de condutividade para a 

fratura, porém com o passar do tempo a mesma pode decair vertiginosamente.  

 

As dimensões do propante estão diretamente ligadas ao seu transporte. Durante 

o planejamento do tratamento, deve ser garantido que as dimensões das aberturas da 

formação rochosa sejam suficientemente grandes para que o material granular seja 

transportado sem que haja a filtragem do propante anterior ao momento desejado, evitando 

possíveis problemas de obstrução tanto das zonas canhoneadas como do interior da fratura. 

A fim de prevenir os empecilhos citados, as dimensões dos propantes devem ser de oito a 

dez vezes menores do que a das zonas canhoneadas e, além disso, menores que a metade 

da largura da fratura. A figura 2.11 demonstra o comportamento de propantes de diferentes 

dimensões, relacionando a condutividade que o mesmo pode fornecer conforme a tensão de 

fechamento que está sendo submetido. 

 

Figura 2.11 – Variação da condutividade com a tensão de fechamento da fratura 
Fonte: www.carboceramics.com 
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A forma apresentada pelo material granular influencia a permeabilidade que a 

fratura pode fornecer. Os propantes são comumente classificados quanto ao seu 

arredondamento e sua esfericidade. O arredondamento representa o quanto pontiaguda é a 

borda do material, sendo assim, quanto maior o arredondamento, menos pontiagudo é o 

grão. Já a esfericidade é definida pelo grau de semelhança do propante a uma esfera, 

quanto maior a esfericidade, mais o material granular se assemelha a uma esfera. A 

respeito da seleção do tipo de propante, é desejado um material que apresente grande 

arredondamento e esfericidade, já que este formato auxilia a distribuição das tensões 

exercidas sobre o material granular, de modo que as mesmas atuam de maneira mais 

uniforme sobre o pacote de propantes.  

A figura 2.12 demonstra os conceitos citados através da caracterização dos 

grãos a partir do fator de forma de Krumbein. 

 

 

Figura 2.12 – Caracterização dos grãos a partir do fator de forma (esfericidade x arredondamento) 
Fonte: Krumbein and Sloss 

 

    A concentração de propantes ao longo da fratura está diretamente relacionada 

com a condutividade da mesma. O termo concentração de propantes está relacionado à 

massa do material granular por unidade de área da fratura sustentada. Sendo assim, quanto 

maior a concentração de propantes na fissura, melhor estruturado será o pacote de 

propantes formado, fornecendo à fratura a permeabilidade desejada para o posterior 

escoamento de hidrocarbonetos.  
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No entanto, a concentração de material granular excessiva em ao longo da 

fratura pode trazer malefícios, já que os grãos podem se desintegrar em função da 

compressão sofrida pela formação rochosa. O gráfico da figura 2.13 demonstra a 

condutividade da fratura em função da concentração de propantes e da tensão de 

fechamento da rocha. Como foi visto anteriormente em outros gráficos, a condutividade da 

fratura tende a decair conforme o aumento da tensão de fechamento da formação. 

 

 

Figura 2.13 – Relação entre a condutividade ao longo da fratura e a tensão de fechamento da rocha 
para diferentes concentrações de propantes. 

Fonte: www.carboceramics.com 

 

A questão do transporte e da distribuição dos propantes ao longo da fratura está 

intimamente ligada com a densidade do material granular. Quanto maior for a densidade de 

determinado propante, maior será sua tendência à acomodação nas partes inferiores da 

fratura. Geralmente a elevada densidade está relacionada a propantes de elevada 

resistência mecânica. Sendo assim, o processo de fraturamento que utiliza estes tipos de 

agentes de sustentação envolve maiores dificuldades relacionadas ao transporte e 

acomodação de propantes. Para contornar este problema, podem-se utilizar aditivos junto 

ao fluido de fraturamento, citados anteriormente, e/ou aumentar a taxa de injeção de 

propante, resultando em um período de acomodamento dos grãos menor e, 

conseqüentemente, em uma menor sedimentação.  
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Durante a seleção de propantes, deve ser analisada tanto a massa específica 

dos grãos quanto a massa específica aparente. A primeira está relacionada com a massa 

por unidade de volume dos grãos em si, enquanto a segunda leva em consideração o 

volume do pacote de propantes formado, incluindo os espaços vazios entre os mesmos. A 

massa específica é normalmente utilizada para cálculos da quantidade de slurry que deve 

ser injetado para um determinado volume de fratura. Já a massa específica é comumente 

utilizada para estimativas do período de sedimentação do propante (quanto tempo o mesmo 

leva para se acomodar no interior da fratura). 
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Capítulo 3 - Mercado de Propantes 

 

3.1 - Aspectos gerais do mercado de propantes 

 

Ao longo do capítulo serão apresentadas características do mercado de 

propantes, analisando a demanda e os fatores que influenciam a mesma. Serão 

apresentados os principais fornecedores de material de sustentação, bem como suas 

especialidades. A seleção do material granular ideal para determinada operação de 

fraturamento hidráulico depende de diversos fatores que serão abordados posteriormente, 

tais como: características dos grãos, condutividade fornecida pelo pacote de propantes, 

estabilidade do material de sustentação, dimensões da fratura, tensões de esmagamento, 

quantidade de propante a ser utilizada e viabilidade econômica. 

 

Os três principais tipos de propantes comercializados atualmente são:  

 

- Areias, comumente chamadas de Frac Sands; 

- Propantes tratados com resina; 

- Propantes Cerâmicos. 

 

A areia é o propante mais tradicional, sendo largamente utilizada ao redor do 

mundo, e possuindo atualmente a maior demanda. As propriedades de seus grãos, bem 

como os demais propantes, devem obedecer às especificações estabelecidas pela API 

(American Petroleum Institute) relacionadas à suas resistências à desintegração, dimensões 

e formatos. Duas espécies de frac sands são utilizadas como material de sustentação: areia 

branca e areia marrom. A primeira costuma ser mais desejada, visto que possui maior 

resistência mecânica que a areia marrom. Como visto anteriormente, esta espécie de 

material de sustentação suporta tensões compressivas de até 6000 psi, sendo as de menor 

resistência mecânica, no entanto são as mais acessíveis em termos financeiros, visto que 

sua fabricação geralmente demanda menores investimentos quando comparada a dos 

demais propantes. Ao longo dos anos, esta espécie de propante foi a mais comercializada a 

nível mundial, predominando sobre os propantes tratados com resina e cerâmicos. A figura 

3.1 demonstra a porcentagem que cada um dos tipos de material de sustentação representa 

no mercado. 
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Figura 3.1 – Participação dos principais propantes no mercado mundial 
Fonte: Industrial Minerals 

     

 

O tratamento com resina vem sendo aplicado há décadas e fornece aos 

materiais granulares propriedades desejadas, aumentando a condutividade do pacote de 

propantes, evitando o refluxo de material de sustentação para o interior do poço, reduzindo 

a penetração de propante na formação rochosa e aumentando a resistência ao 

esmagamento. Conforme as condições do tratamento de fraturamento, dois tipos de resina 

podem ser utilizados, visando distintos objetivos. Caso haja a intenção de aumentar a 

resistência ao esmagamento do material granular, a resina pré-curada deve ser utilizada. 

Quando o objetivo principal é a redução do refluxo de propantes, deve-se aplicar a resina 

curável. O refluxo de propantes pode ocorrer devido à condição de escoamento dos 

hidrocarbonetos presentes no reservatório. Caso este fluxo de fluido seja demasiadamente 

intenso, o mesmo pode carregar propantes para o interior do poço. O tratamento com resina 

curável proporciona ao pacote de propantes uma maior união dos grãos, mantendo a 

permeabilidade desejada.    

 

Os propantes cerâmicos, como citados no capítulo anterior, englobam os 

materiais de sustentação com resistência ao esmagamento média e elevada.  Seus preços 

costumam ser mais elevados que as demais espécies de propantes, visto que para 

situações extremas de tensões e temperaturas, sua aplicação é essencial.  
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Ao longo dos anos, estes materiais granulares vêm sendo comercializados com 

menor freqüência, representando uma parcela reduzida no mercado mundial. No entanto, a 

perspectiva no aspecto de participação no mercado é que a comercialização de propantes 

cerâmicos cresça a uma taxa maior que os demais materiais de sustentação. 

 

Em relação ao preço de mercado dos propantes, as frac sands são os materiais 

de sustentação de menor custo, enquanto os preços dos propantes cerâmicos podem 

chegar a ser cinco vezes superiores ao das areias. Em geral, os preços relacionados à 

venda de propantes no mercado podem variar em torno de R$0,32 (frac sands de baixo 

custo) até R$2,00 (propantes fabricados à partir de bauxita sinterizada) por quilograma de 

propante.  

 

A demanda de propantes está diretamente ligada à quantidade de reservas de 

hidrocarbonetos que vêm sendo exploradas. Este fato justifica a grande parcela que as frac 

sands representam no mercado de propantes ao longo dos anos. As primeiras operações de 

fraturamento hidráulico tiveram início há décadas atrás. Nessa época, a maioria dos 

reservatórios de petróleo e gás natural explorados não possuía tamanha complexidade de 

exploração comparada à grande parte das jazidas exploradas atualmente. Conforme o 

tempo foi passando, as reservas de hidrocarbonetos de maior facilidade de exploração 

foram se esgotando, tornando-se necessária a busca de campos alternativos.  

 

Como ao longo dos anos foi ocorrendo um elevado desenvolvimento tecnológico 

da indústria petrolífera, e a exploração de óleo/gás em profundidades extremas envolvendo 

condições severas de temperatura e pressão se tornou viável. Sendo assim, a tendência 

para os próximos anos é que os investimentos aplicados na exploração e produção de 

hidrocarbonetos estejam direcionados para estes tipos de reserva, que englobam grande 

parcela dos reservatórios inexplorados, a exemplo das reservas do Pré-Sal, que se 

localizam a cerca de sete mil metros de profundidade. 

 

Desta forma, tendo em vista a exploração de reservatórios submetidos a 

condições extremas nos dias atuais, a tendência é que os investimentos que vêm sendo 

feitos na atividade sejam refletidos na comercialização de determinados tipos de propantes. 

Conforme a complexidade das condições in-situ, se faz necessária a utilização de materiais 

de sustentação de alta resistência às tensões compressivas, para evitar que haja uma 

possível modificação das características do pacote de propantes, comprometendo a 
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produtividade do poço. Portanto, os propantes cerâmicos tenderão a ganhar maior espaço 

no mercado, e sua comercialização provavelmente crescerá a taxas mais elevadas do que 

os demais tipos de material de sustentação. A figura 3.2 representa a evolução da produção 

dos tipos de propantes de 2000 a 2007.  

 

 

Figura 3.2 – Evolução da produção de propantes de 2000 até 2007 
Fonte: Industrial Minerals 
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3.2 - Principais fabricantes de propantes 

 

A seguir, serão listados os principais produtores de propantes a nível mundial 

(Industrial Minerals, 2009) fornecendo informações relevantes sobre o material de 

sustentação em questão e ressaltando as especialidades de cada fabricante: 

 

3.2.1 - CARBO Ceramics 

 

Principal fabricante de propantes cerâmicos do mundo, possuindo atuação na 

indústria de óleo e gás desde os anos 70 e fábricas nos Estados Unidos, Rússia e China. 

Tem como especialidade a produção de propantes cerâmicos de diversas espécies, desde 

ultraleves até propantes de alta densidade, abrangendo, portanto toda a gama de materiais 

granulares cerâmicos. Os materiais de sustentação fabricados são inertes e não causam 

danos ao meio ambiente, fatores que são positivos já que nos dias atuais a fiscalização 

exercida sobre as empresas vem priorizando as questões ambientais.  

 

Características dos propantes: 

 

CARBO HYDROPROP: 

 

• Diâmetro médio da partícula (40/80): 325 micrômetros 

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão: 0,5% (5000 psi); 2,0% 

(7500psi). 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,4 g/cm³/2,55. 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,8/0,9. 

 

A figura 3.3 ilustra o material granular e a tabela 3.1 demonstra os valores de 

permeabilidade e condutividade que o pacote de propantes fornece à fratura conforme a 

tensão de fechamento que é exercida sobre o propante: 
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Tabela 3.1 – Condutividade e permeabilidade do prop ante CARBO HYDROPROP 40/80 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

Condutividade 
(md-ft) 

Permeabilidade 
(darcy) 

2000 1570 80 

4000 1210 62 

6000 890 47 

8000 610 33 

10000 360 21 

 
Fonte: www.carboceramics.com 

 

 

Figura 3.3 – Foto do propante CARBO HYDROPROP 40/80 
Fonte: www.carboceramics.com 

 

 

CARBO ECONOPROP: 

 

Linha de propantes de baixo peso, custo e resistência ao esmagamento 

comparado aos demais, no entanto pode ser aplicado em diversas condições, dependendo 

da zona a ser tratada, sendo mais indicada para poços de óleo e gás a profundidades 

moderadas. É comercializada nos tamanhos padronizados: 20/40 e 30/50. 

 

• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 473 (30/50) e 635 (20/40) 

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão (30/50): 0,8% (5000 

psi); 2,8% (7500psi) 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,56 g/cm³/2,70 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9 

 

A figura 3.4 ilustra o material granular e a tabela 3.2 demonstra os valores de 

permeabilidade e condutividade que o pacote de propantes fornece à fratura conforme a 

tensão de fechamento que é exercida sobre o propante: 
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Tabela 3.2 – Condutividade e permeabilidade do prop ante CARBO ECONOPROP 

Condutividade (md-ft) Permeabilidade (darcy) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

20/40 30/50 20/40 30/50 

2000 6300 4150 340 4150 

4000 5500 3300 300 3300 

6000 4100 2550 4100 2550 

8000 2500 1600 2500 1600 

10000 1300 975 1300 975 

 
Fonte: www.carboceramics.com 

 
 

 

Figura 3.4 – Foto do propante CARBO ECONOPROP 

Fonte: www.carboceramics.com 
 

 

CARBO LITE: 

 

São propantes leves, com qualidade superior aos citados anteriormente e 

pequena resistência à tensões compressivas, sendo indicado para utilização em poços de 

profundidades moderadas, em especial produtores de petróleo. São comercializados nos 

tamanhos padronizados: 12/18, 16/20, 20/40, 30/50 e 40/70. A seleção do tamanho ideal de 

propante deve ser analisada em função de cada tratamento, visto que dependendo das 

dimensões da fratura formada se pode utilizar propantes extensos ou não. 

 

• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 1374(12/18), 1001(16/20), 730(20/40), 

522(30/50) e 334(40/70). 

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão varia entre 17,9%, 

quando é utilizado o propante de maior dimensão, a 2%, quando utilizado 40/70 a 

7500 psi. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,57 g/cm³/2,71  

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9   
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A figura 3.5 ilustra o material granular e a tabela 3.3 demonstra os valores de 

condutividade e permeabilidade que o pacote de propantes fornece à fratura conforme a 

tensão de fechamento que é exercida sobre o propante: 

Tabela 3.3 – Condutividade e permeabilidade do prop ante CARBO LITE 

Condutividade (md-ft) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

12/18 16/20 20/40 30/50 40/70 

2000  38795  24629 10700  4640  2200  

4000  24558  17781  8900  3740  1660 

6000  9941  9035  6000  2870 1270 

8000  4839  4623  3700  1900  870 

10000  2234  2398  2000  1270  555 

12000 -   -  -  650  340 

Permeabilidade (darcy) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

12/18 16/20 20/40 30/50 40/70 

2000  2003 1288  570  250  135  

4000  1325  955  480  200  100 

6000  570  510  340  160  80 

8000  293  276  210  110  60 

10000  141  150  120  75  35 

12000  - -  - 40 25  

 

Fonte: www.carboceramics.com 

 

 

 

Figura 3.5 – Foto do propante CARBO LITE 
Fonte: www.carboceramics.com 

 

CARBO PROP: 

 

Linhas de propantes de resistência ao esmagamento intermediária, podendo ser 

utilizados submetidos à tensões de fechamento de até 14000 psi. São recomendados para 
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poços de óleo e gás localizados em zonas de profundidades moderadas. Comercializados 

nos tamanhos padronizados: 16/30, 20/40, 30/60 e 40/70. 

 

• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 928(16/30), 658(20/40), 443(30/60) e 

300(40/70) 

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 10000 psi varia entre 

3,2%, quando é utilizado o de tamanho 16/30 até 2%, quando utilizado o de menor 

dimensão. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,88 g/cm³/3,27  

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9   

 

A figura 3.6 demonstra os valores de condutividade que o pacote de propantes 

fornece à fratura conforme a tensão de fechamento que é exercida sobre o propante, em 

função das dimensões do material: 

 

Figura 3.6 – Variação da condutividade em função do tamanho do propante CARBO PROP conforme 
a tensão de fechamento.  
Fonte: www.carboceramics.com 

 

CARBOHSP: 
 

São propantes de alta resistência à quebra, podendo ser utilizado em 

profundidades elevadas, e submetido a condições de reservatório extremas, que envolvem 

altas temperaturas e pressões. São comercializados nos tamanhos: 12/18, 16/30, 20/40 e 

30/60. 
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• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 1291(12/18), 956(16/30), 697(20/40) e 

430(30/60). 

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 12500 psi varia entre 

13%, quando é utilizado o de tamanho 12/18 até 1,3%, quando utilizado o de menor 

dimensão. 

• Massa específica/Densidade aparente: 2,0 g/cm³/3,56  

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9   

 

A tabela 3.4 demonstra os valores de condutividade e permeabilidade que o 

pacote de propantes fornece à fratura, conforme a tensão de fechamento que é exercida 

sobre o propante, relacionando com as diferentes dimensões do material. A figura 3.7 ilustra 

os mesmos: 

Tabela 3.4 – Condutividade e permeabilidade do prop ante CARBO HSP 

Condutividade (md-ft) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

12/18 16/30 20/40 30/60 

2000 42266 18408 8168 3720 

4000 36530 14150 6595 3233 

6000 23462 10637 5368 2791 

8000 12522 7386 4283 2343 

10000 5379 5429 3405 1849 

12000 3598 3975 2719 1333 

14000 2325 2973 2140 927 

Permeabilidade (darcy) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

12/18 16/30 20/40 30/60 

2000 2742 1207 539 254 

4000 2395 939 440 224 

6000 1609 721 370 197 

8000 894 515 302 167 

10000 409 393 246 134 

12000 284 298 204 99 

14000 194 232 166 73 

 

Fonte: www.carboceramics.com 
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Figura 3.7 – Foto do propante CARBO HSP 
Fonte: www.carboceramics.com 

 

3.2.2 - Saint-Gobain Proppants 

 

A Saint-Gobain é a principal competidora da CARBO Ceramics no mercado de 

propantes atual. Suas especialidades são as fabricações de propantes cerâmicos e de 

bauxita sinterizada. A empresa atua na produção de materiais de sustentação há mais de 30 

anos, possuindo um reconhecimento considerável no mercado. A seguir serão mostrados os 

principais propantes comercializados pela Saint-Gobain: 

 

 Versaprop: 

 

É uma linha de propantes cerâmicos de resistência intermediária, tendo 

aplicação recomendada para profundidades moderadas, resistindo a tensões compressivas 

de até cerca de 12000 psi. 

 

• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 740 

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão: 0,4% (5000 psi), 1,4% 

(7500 psi) e 3,5% (10000 psi). 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,88 g/cm³/3,2 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9.   

 

A tabela 3.5 demonstra os valores de condutividade e permeabilidade que o 

pacote de propantes fornece à fratura, conforme a tensão de fechamento que é exercida 

sobre o propante: 
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Tabela 3.5 – Condutividade e permeabilidade do prop ante Versaprop 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

Condutividade 
(md-ft) 

Permeabilidade 
(darcy) 

2000 9120 540 

4000 6930 428 

6000 5027 322 

8000 3292 220 

10000 2238 158 

12000 1397 104 

14000 - - 
 

Fonte: www.proppants.saint-gobain.com 

 

Interprop: 

 

Assim como a CARBO Ceramics, a Saint-Gobain possui sua linha de propantes 

mais econômica: a Interprop. São propantes de resistência ao esmagamento intermediária e 

de custo reduzido, sendo mais recomendados para a utilização em poços de gás natural de 

baixa à moderada permeabilidade. São comercializados nos tamanhos: 12/18, 16/30, 20/40, 

30/50 e 35/140.  

 

• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 1367(12/18), 974(16/30), 687(20/40), 

485(30/50) e 280 (35/140). 

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 10000 psi varia entre 

13%, quando é utilizado o de tamanho 12/18 até 1,2% (30/50). Quando utilizado o de 

menor dimensão, essa percentagem é de 3%. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,88 g/cm³/3,2  

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9   

 

A figura abaixo demonstra os valores de condutividade e permeabilidade que o 

pacote de propantes fornece à fratura conforme a tensão de fechamento que é exercida 

sobre o propante, para as diferentes dimensões do material: 
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Tabela 3.6 – Condutividade e permeabilidade do prop ante Interprop 

Condutividade (md-ft) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

12/18 16/30 20/40 30/50 35/140 

2000 34915 16560 7830 3138 936 

4000 25251 13100 6585 2525 735 

6000 14137 8950 5230 2043 539 

8000 7428 5630 3615 1721 361 

10000 4222 3180 2375 1299 242 

12000 2621 2260 1720 994 153 

14000 - - - - 105 

Permeabilidade (darcy) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

12/18 16/30 20/40 30/50 35/140 

2000 2034 1020 485 192 58 

4000 1530 815 415 160 47 

6000 902 580 335 131 35 

8000 501 375 235 113 25 

10000 300 220 160 88 17 

12000 195 150 110 69 11 

14000 - - - - 8 

 
Fonte: www.proppants.saint-gobain.com 

 

Sintered Bauxite e Ultraprop Sintered Bauxite: 

 

São propantes de elevada resistência ao esmagamento, que podes ser 

utilizados em profundidades extremamente elevadas e condições de temperatura e pressão 

severas. Os materiais de sustentação são fabricados a partir da bauxita sinterizada, que é 

rica em óxido de alumínio (Al2O3), o que fornece a resistência mecânica ideal para os 

ambientes que são utilizados. São comercializados nos tamanhos: 16/30, 20/40 e 30/50. O 

Ultraprop Sintered Bauxite não possui um tamanho padronizado da API, sendo o mesmo 

30% menor que o 16/30 e um pouco maior do que o 20/40, sendo assim uma alternativa 

distinta das oferecidas pelas demais companhias fabricantes de propantes de alta 

resistência. 

 

• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 974(16/30), 740(Ultraprop), 662(20/40), e 

458(30/50).  
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• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 15000 psi varia entre 

9%, quando é utilizado o de tamanho 16/30 a 1,2%, quando é utilizado o de tamanho 

30/50. 

• Massa específica/Densidade aparente: 2,04 g/cm³/3,5 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9   

 

A figura abaixo demonstra os valores de condutividade e permeabilidade que o 

pacote de propantes fornece à fratura conforme a tensão de fechamento que é exercida 

sobre o propante, para as distintas dimensões do material: 

Tabela 3.7 – Condutividade e permeabilidade dos pro pantes Sintered Bauxite e Ultraprop 
Sintered Bauxite  

 

Condutividade (md-ft) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

16/30 Ultraprop  20/40 30/50 
2000 16375 8535 7065 2710 

4000 12210 6640 5980 2220 

6000 9505 5649 50030 1875 

8000 7155 4552 4140 1430 

10000 4875 3469 2800 1100 

12000 3515 2348 2030 845 

14000 2470 1727 1595 615 

Permeabilidade (darcy) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

16/30 Ultraprop  20/40 30/50 

2000 1098 585 424 185 

4000 833 469 334 150 

6000 663 406 299 130 

8000 511 331 240 100 

10000 361 260 178 80 

12000 265 185 132 65 

14000 195 146 130 50 

 
Fonte: www.proppants.saint-gobain.com 
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3.2.3 - Mineração Curimbaba 

 

A Mineração Curimbaba é uma companhia especializada na produção de 

propantes de bauxita sinterizada, localizada em Poços de Caldas, Minas Gerais. A empresa 

possui diversas minas de bauxita que representam a maior reserva mundial, contendo cerca 

de 300 milhões de toneladas. Possui atuação no mercado de propantes desde 1988, 

realizando a exportação para os EUA, América do Sul e Europa. 

A seguir, serão exibidas as características dos dois principais tipos de propantes 

fabricados pela Mineração Curimbaba: 

 

SinterLite Bauxite: 

 

Linha de propantes a base de bauxita de resistência ao esmagamento mediana. 

Recomendado para tratamentos de poços que envolvam pressões compressivas de até 

12000 psi. Os propantes possuem peso relativamente baixo, podendo substituir cerâmicos 

de resistência intermediária, caso seja necessária maior resistência à quebra, altas 

temperaturas e agentes químicos. São comercializados nos tamanhos: 16/30, 20/40 e 30/60. 

 

• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 940(16/30), 680(20/40), e 470(30/60).  

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 10000 psi varia entre 

9,4%, quando é utilizado o de tamanho 16/30 a 2,3%, quando é utilizado o de 

tamanho 30/60. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,82 g/cm³/3,23 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9. 

 

A figura 3.8 ilustra o pacote de propantes: 

   

 

Figura 3.8 – Foto do propante SinterLite Bauxite 
Fonte: www.sintexminerals.com 
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A tabela 3.8 demonstra os valores de permeabilidade e condutividade que o 

pacote de propantes fornece à fratura conforme a tensão de fechamento que é exercida 

sobre o propante, conforme as dimensões do material: 

Tabela 3.8 – Condutividade e permeabilidade do prop ante SinterLite Bauxite 

 
Fonte: www.sintexminerals.com 

 

SinterBall Bauxite: 

 

São propantes de alta resistência mecânica, altamente recomendados para 

fraturamentos realizados em grandes profundidades, já que suportam tensões compressivas 

de até 15000 psi.  

Suas propriedades permitem que seja fornecida uma alta condutividade, mesmo 

que em condições de temperatura e pressão extremas. São comercializados nos tamanhos: 

16/30, 20/40 e 30/60. 

 

• Diâmetro médio da partícula (micrômetros): 940(16/30), 700(20/40), e 501(30/60).  

• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 12500 psi varia entre 

5,6%, quando é utilizado o de tamanho 16/30 a 1,9%, quando é utilizado o de 

tamanho 30/60. 

• Massa específica/Densidade aparente: 2,10 g/cm³/3,62 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9. 

 

A figura 3.9 representa a variação de condutividade que o pacote de propantes 

fornece à fratura em função da tensão de fechamento que é exercida sobre o propante, 

conforme as dimensões do material: 
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Figura 3.9 – Variação da condutividade em função do tamanho do propante SinterBall Bauxite 
conforme a tensão de fechamento.  

Fonte: www.sintexminerals.com 

 

3.2.4 - BORPROP 

 

Inicialmente denominada Borovichi Refractories Plant, a companhia de origem 

russa existente desde 1857, adentrou o mercado mundial de propantes a partir de 1994, 

representando a grande potência européia na área. A partir de 2000, passou a comercializar 

propantes com a criação da marca BORPROP. Tem como especialidade a fabricação de 

propantes cerâmicos em geral e propantes tratados com resina. A seguir, serão exibidas as 

características dos dois principais tipos de propantes fabricados pela BORPROP: 

 

BORPROP LIGHT: 

 

Linha de propantes cerâmicos leves que para um desempenho ideal devem ser 

utilizados em profundidades e condições de temperatura e pressão moderadas, suportando 

tensões de confinamento de até 6000 psi. São comercializados nos tamanhos: 12/18, 16/20, 

16/30 e 20/40. 
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• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 6000 psi varia entre 

14,4%, quando é utilizado o de tamanho 12/18 a 4,9%, quando é utilizado o de 

tamanho 20/40. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,55 g/cm³/2,80 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,8/0,9. 

 

O gráfico da figura 3.10 representa a variação de condutividade que o pacote de 

propantes fornece à fratura em função da tensão de fechamento que é exercida sobre o 

propante, conforme as dimensões do material: 

 

Figura 3.10 – Variação da condutividade em função do tamanho do propante BORPROP LIGHT 
conforme a tensão de fechamento.  

Fonte: www.borprop.com 
 

 

 

 

BORPROP SSP: 

 

São propantes cerâmicos de alta resistência à quebra, daí sua nomeclatura SSP 

(super strength proppant – propantes super resistentes). Recomendados para a utilização 

em tratamentos de fraturamento hidráulico realizados em grandes profundidades, podendo 

suportar tensões de fechamento da rocha de até 15000 psi. São comercializados nos 

tamanhos: 10/14, 12/18 e 16/20. 
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• Percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 15000 psi varia entre 

12,8%, quando é utilizado o de tamanho 10/14 a 1,7%, quando é utilizado o de 

tamanho 16/20. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,88 g/cm³/2,95 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,87/0,89.   

 

A tabela 3.10 demonstra as variações de condutividade e permeabilidade que o 

pacote de propantes fornece à fratura em função da tensão de fechamento que é exercida 

sobre o propante, conforme as dimensões do material: 

Tabela 3.9 – Condutividade e permeabilidade dos pro pantes  BORPROP SSP  

Condutividade (md-ft) Permeabilidade (darcy) 

Tensão de 
Fechamento 

(psi) 

2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 2 lb/ft³ 

10/14 12/18 16/20 10/14 12/18 16/20 

2000 39828 23121 10651 2192 1347 646 

4000 33215 18534 10074 1926 1118 626 

6000 20647 14283 9232 1284 897 589 

8000 7983 8694 8098 538 583 531 

10000 2966 4716 4766 218 345 333 

12000 1256 2990 1987 99 235 154 

14000 640 2196 1301 53 182 107 

 
Fonte: www.borprop.com 

 

BORPROP RCP: 

 

É a linha de propantes tratados com resina (RCP – Resin Coated Proppant), que 

aumentam significantemente a coesão do pacote de propantes, reduzindo uma possível 

produção de finos elevada. Podem ser aplicados em profundidades intermediárias, 

suportando tensões de fechamento de até 10000 psi. São comercializados nos tamanhos: 

10/14, 12/18 e 16/20. 

 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,72 g/cm³/2,87 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,86/0,88.   
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A figura 3.11 representa a variação de condutividade que o pacote de propantes 

fornece à fratura em função da tensão de fechamento que é exercida sobre o propante, 

conforme as dimensões do material: 

 

 

Figura 3.11 – Variação da condutividade em função do tamanho do propante BORPROP RCP 
conforme a tensão de fechamento.  

Fonte: www.borprop.com 

 

 

A participação do continente asiático no mercado mundial de propantes cresceu 

ao longo dos últimos anos, especialmente na China. Dentre as grandes companhias 

produtoras de materiais de sustentação pode-se citar: Yxing Orient Petroleum Proppant Co. 

Ltd e China Gengsheng Minerals Inc. Ambas são fabricantes de propantes do tipo cerâmico, 

sendo que a Yixing possui maior participação no mercado mundial, representando a maior 

empresa fabricante de propantes chinesa e a terceira maior produtora de material de 

sustentação cerâmico que produz propantes para uma ampla faixa de aplicações, incluídos 

propantes ultraleves, de elevada densidade e resistência mecânica, entre outros. Após uma 

união com a companhia Fairmount, passou também a fabricar propantes tratados com 

resina. 
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3.2.5 - U.S. Silica 

 

A companhia surgiu a partir da fusão das empresas Pennsylvania Glass Sand e 

Ottawa Silica, em 1987. Atualmente é a líder mundial na produção de propantes do tipo frac 

sands. A empresa tem como especialidade a fabricação de areia branca de diversos tipos, 

podendo ser utilizadas em tratamentos localizados em profundidades baixas a 

intermediárias. As duas principais frac sands fabricadas pela companhia serão mostradas a 

seguir: 

 

Shale Frac: 

 

A linha de propantes engloba frac sands de pequena resistência mecânica, no 

entanto de suma utilidade quando os poços em questão estão localizados em profundidades 

rasas. Diferentemente dos propantes já apresentados, estes não possuem altos valores de 

arredondamento dos grãos, o que compromete a distribuição das tensões envolvidas no 

pacote de propantes. No entanto, como é recomendada a aplicação quando se tratam de 

pequenas profundidades (menores pressões), o fato é minimizado.São comercializados nos 

tamanhos: 12/20, 16/30 e 20/40. 

 

• A percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 4000 psi varia 

entre 31,3%, quando é utilizado o de tamanho 16/30 a 33,1%, quando é utilizado o 

de tamanho 20/40. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,61 g/cm³/2,65 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,4/0,7. 

 

A figura 3.12 ilustra a frac sand de tamanho 16/30: 
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Figura 3.12 – Foto do propante Shale Frac. 
Fonte: www.u-s-silica.com 

 

Ottawa White: 

 

São materiais de sustentação de resistência ao esmagamento moderada, 

podendo suportar tensões compressivas de até 7000 psi. Esta linha de frac sands possui 

maior esfericidade e arredondamento dos grãos que a Shale Frac, e sua aplicação pode ser 

realizada para poços tratados em profundidades intermediárias.  

       

São comercializados nos tamanhos: 20/40, 20/50, 30/50, 30/70 e 40/70. 

 

• A percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 7000 psi varia 

entre 9,9%, quando é utilizado o de tamanho 20/40 a 8,9%, quando é utilizado o de 

tamanho 40/70. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,61 g/cm³/2,65 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,8/0,8. 

A figura 3.13 ilustra a frac sand de tamanho 40/70: 

 

 

Figura 3.13 – Foto do propante Ottawa White 
Fonte: www.u-s-silica.com 
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3.2.6 - Superior Silica Sands  

 

A empresa, que em 2009 anunciou parceria com a FlexFrac Proppants, possui 

considerável reconhecimento no mercado de frac sands, competindo diretamente com a U. 

S. Silica na comercialização de propantes.  

 

A especialidade é a fabricação de areias brancas, que podem ser utilizadas em 

operações de fraturamento hidráulico realizadas em profundidades de pequenas a 

moderadas. A companhia fabrica propantes de tamanhos: 20/40, 40/70 e 100 mesh, sendo 

os dois primeiros recomendados para a utilização tanto em profundidades baixas quanto 

moderadas, enquanto a utilização do de tamanho 100 mesh é restrita a poços rasos. A 

figura 3.14 ilustra as frac sands 20/40 e 40/70 comercializadas pela Superior Silica Sands: 

 

 

Figura 3.14 – Foto do propante Superior flexProp 20/40 (a) e 40/70(b) 
Fonte: flexfracsand.com/proppant-sand-products.html 

 

3.2.7 - Fairmount Minerals 

 

Empresa fundada em 1986 que comercializa propantes a partir da marca 

Santrol. Tem como especialidade a produção de frac sands e propantes tratados com 

resina. Atualmente, é uma das líderes de mercado na fabricação de materiais tratados com 

resina curável.  
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Frac Sands: 

 

Linha de areias brancas, recomendadas para aplicação em tratamentos de 

poços rasos a medianamente profundos, podendo suportar tensões de até 10000 psi, no 

entanto nestas condições a condutividade é bastante reduzida. São comercializados nos 

tamanhos: 20/40, 30/50 e 40/70. 

 

• A percentagem de finos gerados quando submetidos à tensão de 4000 psi varia 

entre 2,1%, quando é utilizado o de tamanho 20/40 a 1%, quando é utilizado o de 

tamanho 40/70. 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,6 g/cm³/2,65 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,85/0,75. 

 

A partir dos dados de condutividade do fabricante foi gerado um gráfico no 

Microsoft Office Excel (figura 3.15), representando a variação de condutividade que o pacote 

de propantes fornece à fratura em função da tensão de fechamento que é exercida sobre o 

propante, conforme as dimensões do material: 

 

 

Figura 3.15 – Variação da condutividade em função do tamanho das Frac Sands conforme a tensão 
de fechamento. 

Fonte:www.santrol.com  
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Como foi citado anteriormente, o tratamento com resina aumenta a resistência 

ao esmagamento, a coesão do pacote de propantes e, conseqüentemente, a condutividade 

da fratura. Para exemplificar, serão demonstradas as características de um dos diversos 

propantes tratados com resina curável comercializados pela empresa. 

 

DinaProp G2 (20/40): 

 

Propantes podem ser utilizados em profundidades elevadas, resistindo a tensões 

compressivas de até 14000 psi. 

 

• A percentagem de finos gerados quando submetidos a tensões varia entre 0,3% 

(6000 psi) a 3,25% (12000 psi). 

• Massa específica/Densidade aparente: 1,68 g/cm³/2,66 

• Arredondamento/Esfericidade: 0,9/0,9   

 

A partir dos dados de condutividade do fabricante foi gerado um gráfico no 

Microsoft Office Excel (figura 3.16), representando a variação de condutividade que o pacote 

de propantes fornece à fratura em função da tensão de fechamento que é exercida sobre o 

propante: 

 

 

Figura 3.16 – Variação da condutividade em função do tamanho das DinaProp G2 conforme a tensão 
de fechamento. 

Fonte:www.santrol.com  
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Capítulo 4 - Simulação do escoamento em uma fratura  

 

4.1 - Introdução 

 

Para representar o escoamento de fluido no interior da fratura, foi utilizado o 

software Comsol®. A ferramenta computacional pode auxiliar na representação de diversas 

situações de fluxo de fluidos. No estudo de caso mostrado a seguir, é feita a simulação dos 

perfis de velocidade do escoamento no meio poroso. O procedimento utilizado pelo software 

consiste na criação de uma malha de elementos finitos que, a partir das equações de 

Navier-Stokes (NS) e condições de contorno estabelecidas, define a variação da velocidade 

ao longo dos pontos da malha. 

  

Um importante passo na definição do problema consiste na definição correta das 

condições de contorno, respeitando as condições de não escorregamento, parede, simetria, 

entre outras, de forma que o modelo criado aproxime-se da realidade. 

 

Definidas as condições de contorno corretamente e estabelecido o fluido de 

estudo, a ferramenta computacional é, então, recorrida. Um cálculo iterativo é feito, o 

resultado são as diferentes velocidades na estrutura porosa. 

  

Para o Engenheiro de Reservatório, o fraturamento hidráulico representa um 

“skin”, ou efeito de película, negativo, o que representa aumento no índice de produtividade. 

 

4.2 - Navier Stokes / Darcy 

 

A idéia sugerida para este trabalho foi a simulação do comportamento do fluido 

dentro de uma fratura preenchida com determinado propante. O problema proposto consiste 

em processar os dados do escoamento de hidrocarbonetos pelo interior da fratura, com o 

intuito de estimar variáveis determinantes na análise de uma operação de fraturamento 

hidráulico. Durante o desenvolvimento, serão utilizados os dados de vazão calculados a 

partir das equações de Navier Stokes através do Comsol®, correlacionando com a equação 

de Darcy, largamente aplicada para fluxo em meios porosos. Desta forma, pode-se obter a 



 

 

67 

 

permeabilidade da fratura, que será essencial para o posterior cálculo dos impactos do 

tratamento realizado. 

 

4.3 - Conceitos para a análise da estimulação do po ço  

 

Ao longo do desenvolvimento serão utilizados alguns conceitos relacionados à 

operação de fraturamento hidráulico. Sendo assim, a seguir serão dadas as definições dos 

principais conceitos utilizados na posterior análise de resultados. 

 

4.3.1 - Raio efetivo do poço: 

 

O raio efetivo do poço representa o raio que determinado poço passa a ter após 

ser tratado a partir da operação de fraturamento hidráulico. A área de drenagem é 

aumentada devido à superfície de contato da fratura com a rocha reservatório. Sendo assim 

a área do poço que antes do tratamento era calculada a partir do raio do poço (rw), passa a 

ser obtida a partir de um novo raio (rw’), cuja área representa a soma entre a área inicial do 

poço e o incremento relacionado à superfície de contato da fratura. As relações entre o raio 

externo do reservatório, o raio do poço e o raio efetivo do poço são ilustradas na figura 4.1.   

 

 

Figura 4.1 – Representação do raio externo do reservatório (re), raio do poço (rw) e raio efetivo do 
poço (rw’) 

Fonte: Smith, 2009. 
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4.3.2 - Condutividade da fratura: 

 

A condutividade é a variável que governa o fluxo de hidrocarbonetos no interior 

da fratura. A análise da condutividade da fratura é de suma importância em uma operação 

de fraturamento hidráulico, visto que a mesma representa o quão benéfica será a aplicação 

da técnica para determinada situação. A condutividade (Cf) é representada pela 

multiplicação da permeabilidade da fratura (kf) pela largura da fratura (w), demonstradas na 

figura 4.2. A condutividade é calculada a partir da equação 4.1: 

 

 

(4.1)   
 

 

Figura 4.2 - Representação de uma fratura hidráulica 
Fonte: Bellarby 

 
 

4.3.3 - Modelo de fratura: 

 

Os modelos de fratura mais utilizados são: Fluxo uniforme, Condutividade infinita 

e Condutividade finita. 

No modelo de condutividade uniforme, é considerado que a densidade de fluxo 

ao longo do comprimento da fratura seja uniforme. Já no modelo de condutividade infinita, é 
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feita a suposição de que a vazão de fluido que penetra a fratura seja mínima no centro da 

fratura, e máxima em suas extremidades, desconsiderando assim a perda de carga no 

interior da fratura. No entanto, como a capacidade de fluxo pelo interior da fratura raramente 

pode ser considerada infinita, este modelo possui poucas aplicações.  

 

Sendo assim, o modelo mais aplicável para as operações reais de fraturamento 

hidráulico é o modelo de condutividade finita, que será o modelo utilizado no decorrer do 

trabalho. O modelo considera que a densidade de fluxo ao longo da fratura varia conforme a 

sua condutividade. A figura abaixo representa os modelos para a fratura vertical: 

 

 

Figura 4.3 – Modelos de fratura: (a) Fluxo uniforme; (b) Condutividade infinita; (c) Condutividade finita 
Fonte: Rosa, 2006.  

 

4.3.4 - Fator de condutividade adimensional: 

 

O fator de condutividade adimensional (FCD) representa a relação entre a 

condutividade da fratura (fluxo no interior da fissura) e o escoamento para o interior da 

fratura. A análise do fator de condutividade adimensional é essencial na avaliação da 

operação de fraturamento hidráulico, pois a partir deste que será obtido o raio de drenagem 

efetivo do poço. Este fator é dependente da condutividade (que por sua vez está relacionada 

à largura (w) e à permeabilidade da fratura (kf)), da permeabilidade da formação rochosa (k) 

e da metade do comprimento da fratura (xf), e é calculado pela equação 4.2: 
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(4.2) 

 

Segundo Joshi, S.D., o raio efetivo de um poço estimulado por fraturamento 

hidráulico pode ser obtido a partir do gráfico da figura 4.4, que relaciona o fator adimensional 

de condutividade com a razão entre raio efetivo e metade do comprimento da fratura: 

 

Figura 4.4 – Relação entre o raio efetivo/comprimento da fratura e o fator adimensional de 
condutividade 

Fonte: Rosa, 2006.  

 

4.4 - Simulação 

4.4.1 - Escoamento 2D 

 

A idéia inicial do trabalho foi representar o escoamento de petróleo em duas 

dimensões ao longo da fratura, sendo este observado por um corte da fratura. Sendo assim, 

como os propantes não se acomodam de maneira uniforme, ao representar a fratura em 2D, 

são observadas diferentes dimensões para a representação da disposição dos materiais de 
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sustentação. A simulação do escoamento será feita para um pequeno volume de controle 

localizado no interior da fratura.  

 

Na primeira etapa, foi desenhado o modelo da fratura, incluindo os propantes 

que teriam sido injetados (figura 4.5).  

 

Figura 4.5 – Etapa de construção do modelo poroso 

 

A figura desenhada tem comprimento de seis milímetros e altura de três 

milímetros. Posteriormente, será considerada uma espessura de um milímetro para efeito de 

cálculo da vazão na saída. 

 

No estudo de caso, foi adotado como fluido que será escoado pela fratura um 

óleo pesado, com características do óleo do campo de Marlim. Este óleo apresenta as 

seguintes propriedades: 

 

Massa específica: 940 kg/m³ 

Viscosidade: 0,1 kg/m.s 

 

Como característica do escoamento, foi estabelecido um diferencial de pressão 

de 2 Pa, uma vez que esta sendo levado em consideração a pequena dimensão do volume 

de controle. 

Desta maneira, foi obtido o perfil de velocidades do fluido ao longo da fratura 

(figura 4.6). 
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Figura 4.6 – Perfil de velocidades do fluido ao longo da fratura 

 

Após plotada a simulação do escoamento do fluido, foi feito o cálculo da vazão 

na saída (lado esquerdo da figura), variável que será necessária para o posterior cálculo da 

permeabilidade da fratura. 

Integrando as velocidades de saída e multiplicando a mesma pela espessura, foi 

obtida a vazão do fluido na saída, que foi de . 

Nesta etapa, como todos os dados necessários estão disponíveis, a equação de 

Darcy (equação 4.3) pode ser resolvida: 

 

(4.3) 

 

Onde a vazão, a viscosidade, o diferencial de pressão e comprimento são 

conhecidos. Sendo assim, foi estimada uma permeabilidade para o volume de controle de 

aproximadamente 1393 Darcies. 

 

Apesar de a simulação ter sido aplicada para um pequeno volume de controle, 

esta permeabilidade será a mesma para escalas maiores, portanto é aplicável a 

consideração desta permeabilidade para a fratura como um todo. 
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Sendo assim, poderá ser feito o cálculo posterior para estimar o ganho no índice 

de produtividade, relacionando o índice de produtividade sem a fratura e com a fratura, o 

qual será consideravelmente maior. O procedimento ficou estabelecido conforme o 

diagrama de processo da figura 4.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Diagrama de processo do procedimento realizado  

 

Para avaliar o aumento no índice de produtividade em um reservatório de 

petróleo, durante este trabalho serão utilizados os dados da tabela 4.1: 

Tabela 4.1 – Dados do reservatório e da fratura 

Dados do Reservatório: Dados da Fratura: 

Permeabilidade (k): 10 mDarcy Permeabilidade (kf): 1393 Darcy 

Raio do Reservatório (re): 300 m Espessura da fratura (w): 6 mm 

Raio do Poço (rw): 0,1 m Metade do comprimento da fratura (xf): 100 m 

 

Com o dado de permeabilidade da fratura e a espessura da mesma, obtém-se a 

condutividade da fratura (equação 4.4):  

 = 1393000*0,006 = 8358 md*m 

(4.4) 

 Substituindo os dados da tabela na equação de fator de condutividade da 

fratura (equação 4.5): 

  

Criação de um modelo poroso 

Permeabilidade da Fratura / Fator de Condutividade 
da Fratura 

Avaliação da Fratura / FOI / Validação do Método 
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    =  8,358 

(4.5) 

A partir do valor do fator de condutividade pode-se estimar o raio efetivo do 

poço, conforme a o gráfico da figura 4.4. 

 

Sendo assim, foi observada a razão r’w/xf de aproximadamente 0,43, o que 

resulta em um raio efetivo de 43 metros. A partir da obtenção do raio efetivo do poço, é 

possível estimar o aumento no índice de produtividade do poço. 

Considerando um fluxo radial permanente, o índice de produtividade de um poço 

vertical não fraturado é dado pela expressão (4.6):  

 

 

(4.6) 

Onde:  

IPv = Índice de produtividade do poço vertical não fraturado 

k = Permeabilidade do reservatório 

h = Espessura da formação 

Bo = Fator volume de formação do óleo 

µo = Viscosidade do óleo 

re = Raio de drenagem do reservatório 

rw = Raio do poço 

 

Para um poço vertical fraturado, a expressão que representa o índice de 

produtividade (IPvf) é semelhante, no entanto é utilizado o raio efetivo (r’w) ao invés do raio 

original do poço. 

 

Sendo assim, o ganho de produtividade devido ao efeito de um fraturamento 

hidráulico, conhecido como Folds of Increase (FOI), pode ser determinado através da razão 

entre os índices de produtividade, conforme a equação 4.7: 
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(4.7) 

 Desta forma, pode ser estimado o ganho para o estudo em questão (equação 

4.8):  

 

 

(4.8) 

Para analisar situações distintas, o procedimento utilizado para estimar o ganho 

no índice de produtividade de um poço fraturado foi realizado para diferentes tamanhos de 

fratura, sendo os resultados apresentados na figura 4.8 e na tabela 4.2:  

 

 

Figura 4.8 – Relações entre fator adimensional de condutividade e raio efetivo, conforme cada 
comprimento de fratura. 
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Tabela 4.2 – Ganhos no índice de produtividade conf orme o comprimento da fratura  

 x f (m) FCD r’ w / x f r’ w (m) FOI 

 150 5,57 0,395 39,5 3,949 

 250 3,34 0,340 34,0 3,677 

 350 2,39 0,305 30,5 3,502 

 450 1,86 0,270 27,0 3,325 

 

Apesar de os resultados obtidos à partir da simulação em duas dimensões 

serem razoáveis, para uma melhor caracterização do fluxo de hidrocarbonetos pelo interior 

da fratura, seria necessária a representação do pacote de propantes em três dimensões, 

pois desta forma a disposição dos mesmos se aproximaria melhor da realidade.    

    

4.4.2 - Escoamento 3D 

 

A etapa inicial da simulação tridimensional do fluxo de hidrocarbonetos no 

interior da fratura foi a representação do pacote de propantes. Para o estudo de caso, foi 

considerada a utilização de propantes cerâmicos. Como foram apresentadas características 

deste tipo de material de sustentação anteriormente, o mesmo pode possuir esfericidade e 

arredondamento de cerca de 90%. Para representar o material de sustentação foram 

desenhadas esferas, que apesar de possuir arredondamento e esfericidade maior que os 

propantes reais, a aproximação é considerada razoável.  

 

As dimensões do material granular podem variar ligeiramente, no entanto para 

este desenvolvimento serão consideradas esferas de diâmetro de um milímetro, fato que é 

perfeitamente aceitável se tratando de propantes cerâmicos, concordando com suas 

possíveis dimensões reais.    

 

Durante a representação do pacote de propantes em 3D, foi levado em 

consideração o contato entre cada um dos grãos, e a não uniformidade da acomodação do 

material granular, uma vez que ambos os fatores estão presentes nas operações de 

fraturamento hidráulico. Apesar de os grãos estarem conectados uns aos outros, o fluxo de 
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hidrocarbonetos acontece pelo interior dos espaços não preenchidos pelos propantes, que 

estão interconectados entre si, permitindo o escoamento. 

O volume de controle utilizado para esta simulação foi um paralelepípedo de 

dimensões 6x10x10 mm³, onde seu interior foi preenchido de centenas de propantes (figura 

4.9). 

 

Figura 4.9 – Representação do volume de controle utilizado 

 

As condições de escoamento, bem como as condições de contorno utilizadas 

foram semelhantes às utilizadas na simulação em 2D.  

 

Portanto, o escoamento seria dado a partir de um diferencial de pressão entre as 

duas menores faces do paralelepípedo. A face representada na figura 4.9 ilustra a fronteira 

de entrada de fluidos, enquanto a oposta representa a saída. Para ambas, a condição de 

contorno utilizada desconsidera o atrito viscoso.   

 

Para os grãos, foi considerada a condição de não escorregamento, ou seja, a 

velocidade do fluido na superfície dos propantes é nula, e a penetração do hidrocarboneto 

no material granular foi desconsiderada. 
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As propriedades do óleo utilizadas para representar o escoamento pelo interior 

do volume de controle foram as mesmas da simulação bidimensional. 

 

 

Figura 4.10 – Erro ocorrido durante a discretização do domínio 

 

A simulação do fluxo tridimensional infelizmente não foi concluída, devido a um 

erro no processamento dos dados do software Comsol®. (figura 4.10)   

 

O erro ocorreu durante a discretização do domínio em questão. A discretização 

consiste na transformação dos valores e equações do domínio em fatores discretos. Deste 

modo, a discretização faz parte da etapa inicial da solução do problema, uma vez que faz 

com que os dados se tornem adequados para a posterior avaliação numérica.  

 

Sendo assim, não foi concluída a criação da malha que é necessária para a 

aplicação do método das diferenças finitas, que é utilizado pelo programa durante o 

desenvolvimento da modelagem do escoamento. 
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Para executar a criação da malha, o Comsol® geralmente cria tetraedros para 

representar determinado domínio. Acontece que devido ao elevado número de curvas 

presentes no domínio em questão, a complexidade do mesmo se tornou elevada, de forma 

que o algoritmo do software não foi capaz gerar a malha. 

 

Sendo assim, o algoritmo que o software possui não se mostrou robusto 

suficiente para resolver este tipo de problema, impossibilitando a finalização da 

representação gráfica do fluxo de hidrocarbonetos ao longo da fratura. 

 

4.5 - Softwares comerciais de fraturamento hidráuli co 

 

A seguir, serão demonstrados os principais softwares de simulação de 

fraturamento hidráulico, que são utilizadas pelas empresas operadoras de petróleo que 

desejam obter melhores desempenhos na exploração de poços e, conseqüentemente, 

maiores lucratividades em suas atividades. 

 

4.5.1 - NSI - Stimplan  

 

Software desenvolvido pela empresa NSI Inc., que comercializa a utilização do 

simulador, sendo o mesmo utilizado por grandes empresas da indústria petrolífera, tais 

como: Petrobras, Repsol, Exxon Mobil, Shell, entre outras. 

 

O simulador desenvolve diversas funções relacionadas à estimulação do poço, 

tais como: 

- Análise e processamento de dados do reservatório: análise de dados como 

testes de pressão realizados antes, durante e depois de ser executado o tratamento da 

formação. 

- Modelagem da geometria da fratura: fornece a geometria ideal da fratura a ser 

realizada, considerando as condições geológicas específicas de cada reservatório. 

- Comparação automática: associa o design da fratura com o modelo de 

reservatório, considerando todas as características do reservatório, e realiza uma 

comparação automática dos possíveis e mais benéficos tratamentos. 

- Programação de bombeio: fornece a programação ideal para que seja feito o 

bombeio de fluido de fraturamento para desenvolver determinada fratura. 
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- Análise de produção pós-fraturamento: permite que seja feita a avaliação da 

estimulação para o poço, retornando dados como: ganho no índice de produtividade, 

produção acumulada de hidrocarbonetos, entre outros.  

 

A figura 4.11 ilustra modelos de fraturas gerados pelo software:  

 

Figura 4.11 – Representação dos modelos de fratura gerados pelo Stimplan 

Fonte: www.nsitech.com 

 

4.5.2 - Meyer & Associates 

 

A empresa Meyer & Associates é a líder global em soluções de softwares de 

fraturamento hidráulico. A companhia é proprietária de diversos simuladores relacionados à 

estimulação de poços, que serão apresentados a seguir: 

 

 Mfrac 

Simulador com diversas funcionalidades, capaz de fornecer a geometria 

tridimensional esperada para a fratura em diferentes condições. Suas soluções levam em 

conta a transferência de calor que ocorre tanto no fundo do poço quanto no interior da 

fratura. Realiza análise prévia do tratamento, prevendo os aspectos do comportamento da 

fratura, tais como o crescimento da fratura e o declínio de pressão. Programa o 

bombeamento de fluido de fraturamento, com o intuito de fornecer o design e a 

condutividade ideal para o tratamento.  

Pode ser utilizado em tratamentos de fraturamento convencionais, TSO’s, 

fraturamentos ácidos e múltiplas fraturas. Além disso, o simulador possui soluções para o 

transporte de propantes associadas à de design da fratura, como é representado na figura 

4.12: 
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Figura 4.12 – Representação do transporte de propantes ao longo da fratura 
Fonte: www.mfrac.com 

 

Mview 

Programa possui módulos de manipulação de dados e de análise da operação 

de fraturamento que está sendo realizada, tanto em tempo real quanto uma análise posterior 

ao tratamento. Foi desenvolvido com o propósito de ser utilizado em conjunto com outros 

programas, como por exemplo, o MFrac, permitindo a visualização gráfica de qualidade dos 

dados envolvidos no processo.   

 

MinFrac 

Simulador desenvolvido para atender os casos especiais das mini fraturas, que 

são realizadas previamente ao tratamento principal de fraturamento hidráulico. Sendo assim, 

o programa permite que seja feita a determinação da infiltração de fluido de fraturamento na 

formação rochosa, analisa os efeitos das condições ao redor do poço, estima as 

características da fratura, tais como a ISIP, a tensão de fechamento, a permeabilidade, entre 

outros. Além disso, permite analisar as condições de pressão e comportamento previsto 

para o reservatório em questão. 

 

MProd 

Programa desenvolvido com o propósito de avaliar os benefícios que 

determinado tratamento pode trazer para aumentar a produção de hidrocarbonetos. Sendo 

assim, o programa analisa os possíveis ganhos no índice de produtividade do poço, fazendo 

comparações entre a produção após a realização de um fraturamento e a produção do poço 

sem ser estimulado. 

Assim como o Mview, este programa deve ser utilizado em conjunto com outros, 

como o MFrac, sendo que os resultados gerados pelo MFrac são utilizados como dados de 
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entrada para o MProd, para a análise de diferentes tipos de tratamento. A figura 4.13 mostra 

um gráfico gerado pelo programa para análise da produtividade de determinado poço: 

 

Figura 4.13 – Declínio da produtividade do poço conforme o tempo 
Fonte: www.mfrac.com 

 
 

MNpv 

Este programa foi desenvolvido para analisar o aspecto econômico para cada 

tratamento de fraturamento realizado, atuando com integração a demais programas, 

possuindo soluções para otimizar a lucratividade da operação, avaliando os custos 

envolvidos ao longo do tempo e o possível retorno no investimento. 

 

MWell 

Simulador desenvolvido para analisar características do poço, tais como 

pressões no fundo do poço e na superfície, potência hidráulica necessária para a realização 

do tratamento, entre outras. Assim como o MNpv, atua em conjunto com outros programas 

para a otimização da operação como um todo. 

   

Além dos simuladores apresentados, a empresa ainda possui outros programas, 

como: MPwri, utilizado para operações de fraturamento associadas à reinjeção de água, 

MFrac-Lite, que possui a mesma estrutura do MFrac, porém com menos funcionalidades e o 

MFast, que simula o design e comportamento da fratura em 2D.   

 

As empresas citadas anteriormente são especializadas na fabricação de 

softwares para a operação de fraturamento hidráulico. No entanto, existem empresas 

prestadoras de serviço, tais como a Schlumberger e a Halliburton, que utilizam seus próprios 

softwares para realizar a estimulação de poços.  
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Capítulo 5 - Conclusão 

 

A partir do estudo realizado, foi possível concluir que a operação de fraturamento 

hidráulico de fato possui grande relevância na indústria do petróleo. A utilização da técnica, 

como já se possuía conhecimento devido a estudos e práticas anteriores, traz ganhos 

consideráveis e otimiza a exploração de poços de petróleo. 

 

No segundo capítulo, pôde-se observar a importância de um planejamento 

prévio da execução da operação de fraturamento hidráulico, analisando fatores cruciais para 

que a aplicação da técnica se desenvolva como o esperado, tais como: a seleção de 

aditivos para o fluido de fraturamento, a escolha de determinado tipo de propante, 

tendências de desenvolvimento da fratura, conforme o bombeio de fluido, as propriedades 

da formação rochosa e as condições nas quais o reservatório está submetido.    

 

Avaliando o conteúdo apresentado no capítulo três, é possível observar a 

tendência que o mercado de propantes tem de se expandir na comercialização de materiais 

de sustentação de alta resistência, devido às explorações de reservatórios em condições 

hostis estarem sendo executadas em larga escala atualmente. 

 

Deve-se ressaltar ainda, a relevância do conhecimento das condições do 

ambiente em que o fraturamento está sendo executado, pois o mesmo é importante durante 

a seleção de determinado tipo de propante. Características como a condutividade fornecida 

pelo pacote de propantes e as tensões de esmagamento exercidas sobre o mesmo são 

cruciais na escolha do material de sustentação. No entanto, não se pode concluir qual o 

melhor propante a ser utilizado de uma forma geral, visto que cada situação pode possuir 

uma melhor escolha, dependendo de fatores como: condições do reservatório, 

características que o material granular pode oferecer à fratura e custo que o mesmo 

representa para a operação.   

 

Os resultados obtidos na simulação representando o escoamento de petróleo no 

interior de uma fratura, apesar de simplificada, são condizentes com a realidade, visto que a 

condutividade/permeabilidade fornecida pelo pacote de propantes pode ocorrer quando se 

tratam de propantes cerâmicos com a dimensão especificada. Este fato pode ser observado 

nas especificações das propriedades de propantes cerâmicos apresentadas no capítulo três. 
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Sendo assim, foi possível calcular os efeitos da estimulação sobre o poço, 

resultando num raio de drenagem consideravelmente maior que o anterior. Além disso, 

obteve-se a razão FOI que determina o aumento obtido no índice de produtividade, que 

estimou uma produção aproximadamente quatro vezes superior à do poço não fraturado, 

fato que é dependente do comprimento da fratura realizada. Um aumento na produtividade 

desta proporção, apesar de incomum é possível, dependendo da formação tratada e das 

condições em que o tratamento é realizado. 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

Referências Bibliográficas 

 

ALLEN, Thomas O.; ROBERTS, Alan P. Production Operation: Well Completions, 
Workover, and Stimulation. 4ª Edição. Oklahoma: Oil and Gas Consultants, 1993. 
Volume 2. 

 
BELLARBY, Jonathan. Well Completion Design. Oxford: Elsevier, 2009. 

 
BORPROP. Disponível em: http://www.borprop.com/en/products. Acesso em: 
07/08/2010. 

 
BRIAN MARCOTTE. Going with the Flow. Disponível em: 
http://viterbi.usc.edu/news/profiles/brian-marcotte-pte-71.htm. Acesso em: 03/09/2010. 

 
CACHAY, Leonardo Rodin Salas. Fluxo de partículas de sustentação em poços de 
petróleo estimulados por fraturamento hidráulico. Rio de Janeiro, 2005. 132 f. Tese 
(Mestrado em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, PUC, Rio de 
Janeiro, 2004. 

 
CARBO Ceramics. Disponível em: http://www.carboceramics.com/ceramic-proppant/. 
Acesso em: 03/08/2010. 

 
CHANG, Hong. Hydraulic Fracturing in Particulate Materials. Georgia, 2004. 292 f. Tese 
(Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental) – Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental, Georgia Institute of Technology, Georgia, 2004. 

 
FERNANDES, Paulo Dore. Análise das operações de fraturamento hidráulico através do 
comportamento da pressão durante o bombeio. Campinas, 1991. 124 f. Tese (Mestrado 
em Engenharia de Petróleo) – Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 1991. 

 
Flex Frac Proppants. Disponível em: http://flexfracsand.com/proppant-sand-
products.html. Acesso em: 06/08/2010. 

 
FRIEHAUF, Kyle Eugene. Simulation and Design of Energized Hydraulic Fractures. 
Texas, 2009. 233 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Petróleo) – Departamento de 
Engenharia de Petróleo, University of Texas at Austin, Texas, 2009. 

 
GARCIA, José Eduardo de Lima. Um modelo quase-analítico para simulação 
tridimensional de propagação de fratura hidráulica. Campinas, 1996. 123 f. Tese 
(Mestrado em Engenharia de Petróleo) – Departamento de Engenharia de Petróleo, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996. 

 
GRANET, S.; FABRIE, P.; LEMONNIER, P.; QUINTARD, M. A two-phase flow simulation 
of a fractured reservoir using a new fissure element method. Journal of Petroleum 
Science and Engineering, Paris, 4 de setembro de 2001, Research Paper. Disponível 
em: www.elsevier.com/locate/jpetscieng. Acesso em: 07/08/2010. 
 
 



 

 

86 

 

HOFFMAN, B. Todd; CHANG, Wui Min. Modeling Hydraulic fractures in finite diffenrence 
simulators: Application to tight gas sands in Montana. Journal of Petroleum Science and 
Engineering, Seattle, 2 de agosto de 2009, Research Paper. Disponível em: 
www.elsevier.com/locate/petrol. Acesso em: 10/08/2010. 

 
HOSSAIN, M. M.; RAHMAN, M. K.; RAHMAN, S.S. Hydraulic fracture initiation and 
propagation: roles of the wellbore trajectory, perforation and stress regimes. Journal of 
Petroleum Science and Engineering, Sydney, 22 de março de 2000, Research Paper. 
Disponível em: www.elsevier.com/locate/petrol. Acesso em: 13/08/2010. 

 
HOSSAIN, Md. Mofazzal; RAHMAN, M. K. Numerical simulation of complex fracture 
growth during tight reservoir simulation by hydraulic fracturing. Journal of Petroleum 
Science and Engineering, Sydney, 22 de maio de 2007, Research Paper. Disponível em: 
www.elsevier.com/locate/petrol. Acesso em: 19/07/2010. 

 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Key World Energy Statistics. Disponível em: 
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/key_stats_2009.pdf. Acesso em: 
10/09/2010. 

 
MEYERS AND ASSOCIATES INC. Disponível em: http://www.mfrac.com/. Acesso em: 
19/08/2010. 

 
Mineração Curimbaba. Disponível em: http://www.curimbaba.com.br/pt/produtos.htm. 
Acesso em: 05/08/2010. 

 
NSI TECHNOLOGIES INC. Disponível em: http://www.nsitech.com/. Acesso em: 
17/08/2010.    

 
PACK, Stephen Ronald. Velocity Profile in Confined Elliptic Fractures. Morgantown, 
1998. 88 f. Tese (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Departamento de Engenharia 
Mecânica e Aeroespacial, West Virginia University, Morgantown, 1998. 

 
PERRIN, Denis; MICHAEL, Caron; GAILLOT, Georges. Well Completion and Servicing. 
Rueil-Malmaison: Editions Technip, Paris and Institut Français Du Pétrole, 1999. 

 
ROBERTS, Jessica. Gas fuels proppant prospects. Industrial Minerals,Londres. 
Novembro, 2009. Disponível em: 
www.victorynickel.ca/_resources/SF_Proppants_1109.pdf. Acesso em: 02/09/2010. 

 
ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. 
Engenharia de Reservatórios de Petróleo. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2006. 

 
ROSOLEN, Marcos Antonio. Modelagem Viscoelástica do Fraturamento Hidráulico. 
Campinas, 1994. 401 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Departamento de 
Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1994. 

 
Saint-Gobain Proppants. Disponível em: http://www.proppants.saint-
gobain.com/en/home.html. Acesso em: 03/08/2010. 

 
SANTROL – Oil & Gas Well Stimulation Products. Disponível em: 
http://www.fairmountminerals.com/santrol/index.html. Acesso em: 09/08/2010. 

 



 

 

87 

 

SCHLUMBERGER. Advanced Fracturing Fluids Improve Well Economics. Disponível 
em: 
http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors95/aut95/08953451.ashx. 
Acesso em: 10/07/2010.  

 
SCHLUMBERGER. New Fibers for Hydraulic Fracturing. Disponível em: 
http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors05/sum05/03_new_fibers.a
shx. Acesso em: 16/07/2010.  

 
SINTEX Materials & Services Inc. Disponível em: http://www.sintexminerals.com/. 
Acesso em: 05/08/2010. 

 
SOUZA, Newman de. Avaliação experimental da filtração de fluidos de fraturamento 
hidráulico. Campinas, 1991. 133 f. Tese (Mestrado em Engenharia de Petróleo) – 
Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 1991. 

 
Superior Silica Sands. Disponível em: http://www.sssand.com/. Acesso em: 06/08/2010. 

 
THOMAS, José Eduardo. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 2ª Edição. Rio de 
Janeiro: Editora Interciência, 2001.  

 
U. S. Silica. Disponível em: http://www.u-s-silica.com/products.htm. Acesso em: 
07/08/2010 

 
VELOZO, Liliane Tojeira. Estudo da estabilidade do material de sustentação de fraturas 
estimuladas hidraulicamente em poços de petróleo. Rio de Janeiro, 2006. 89 f. Tese 
(Mestrado em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, PUC, Rio de 
Janeiro, 2006. 

 
WANG, Wexin. Methodologies and new user interfaces to optimize hydraulic fracturing 
design and evaluate fracturing performance for gas wells. Texas, 2005. 87 f. Tese 
(Mestrado em Engenharia de Petróleo) – Departamento de Engenharia de Petróleo, 
Texas A&M University, Texas, 2005. 

 
WU, Ruiting. Some Fundamentals of Hydraulic Fracturing. Georgia, 2006. 301 f. Tese 
(Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental) – Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental, Georgia Institute of Technology, Georgia, 2006. 

 
Yxing Orient Petroleum Proppant Co., Ltd. Disponível em: 
http://www.yxoppc.com/einto.asp. Acesso em: 05/08/2010. 

 

 
 
 
 


	Lucas Tavares pdf scan
	Lucas Silveira Tavares
	Lucas Tavares pdf scan

