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RESUMO 

 

 

A realização desse trabalho se insere em um contexto de uma corrida global por novas fontes 

energéticas, mais limpas e duráveis que o petróleo em si. O mundo vê com outros olhos o gás 

natural provindo de reservas ditas não convencionais, principalmente de formações do tipo shale. 

A exploração e produção desse tipo de recurso se tornou tão rentável e viável que os Estados 

Unidos (EUA) se tornaram em 2014 o maior produtor de óleo e gás do mundo de acordo com o 

BP Statistical Review of World Energy of 2015. Apesar da indústria petrolífera viver um momento 

instável em razão do preço do barril, que se encontra muito abaixo da média a ser considerada 

ideal, há de se destacar a importância em se desenvolver esse tipo de recurso no Brasil, que está 

classificado em décimo no ranking de países detentores de reservas de shale gas não provadas 

tecnicamente recuperáveis segundo o Relatório Anual de Energia da U.S. Energy Information 

Administration (EIA). Após uma apresentação sobre a revolução energética ocorrida nos EUA e 

uma descrição sobre o potencial em reservas ao redor mundo, o foco do trabalho será nos aspectos 

técnicos da tecnologia que proporcionou a produção massiva das Reservas Não Convencionais 

(RNCs) no país norte americano, que foi o fraturamento hidráulico. Tais aspectos serão descritos 

de uma maneira geral para ser abordar posteriormente a sua relação com a produtividade de um 

projeto típico de exploração dessas reservas. Produtividade esta que é o fator primordial para se 

decidir sobre o investimento ou não no projeto. Otimizando as variáveis envolvidas, 

compreendendo os fenômenos geomecânicos que ocorrem nessas formações não convencionais, 

irá proporcionar uma análise de dados mais consistentes para uma produção mais efetiva. Nesse 

contexto de produtividade, por muitos anos a indústria acreditava que as fraturas induzidas nas 

formações de shale, se propagavam sem interação e de maneira bilateral, porém há uma vertente 

hoje na indústria, que a forma certa de se analisar é procurando uma interação entre estas fraturas, 

a qual proporciona a extensão de grandes redes, que aumentam de forma satisfatória o fator de 

recuperação de gás da formação, gerando maior rentabilidade de forma a justificar o investimento 

em um projeto de fraturamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Shale gas, fraturamento hidráulico, VRE, condutividade, extensão. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The materialization of this work is part of a context of a global race for new energy sources, cleaner 

and more livelong than the oil itself. The world has a different perspective about the natural gas 

coming from unconventional said reserves, mainly of shale type formations. The exploration and 

production of this type of resource has become so profitable and practicable that the United States 

(US) became in 2014 the world's largest oil and gas producer according to the BP Statistical 

Review of World Energy of 2015. Despite the unstable time of oil industry because of oil prices, 

which is well below the average to be considered ideal, is essential to highlight the importance of 

developing this type of resource in Brazil, which is ranked tenth in the countries holders of shale 

gas reserves unproved technically recoverable according to the Annual Report of Energy US 

Energy Information Administration (EIA). After a presentation on the energy revolution in the US 

and a description of the potential reserves around the world, the focus of this work will be on the 

technical aspects of the technology that provided the massive production of unconventional 

reserves in the US, that was hydraulic fracturing. These aspects will be described in general to be 

further address its relationship with the productivity of a typical project of exploitation of those 

reserves. Productivity is the primary factor in deciding on investment or not in the project. 

Optimizing the variables involved, including the geomechanical phenomena that occur in these 

unconventional formations, will provide a more consistent data analysis and will provide a more 

effective production. In the productivity context, for many years the industry mistakenly believed 

that the induced fractures in shale formations, propagate without interaction and bilaterally, but 

there is a part today in the industry, which believes that the right way of analyzing is looking for 

an interaction between these fractures, which provides the extension of large networks, which 

increase the the formation gas recovery factor, generating greater profitability in order to justify 

the investment in a fracturing project. 
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1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, os Estados Unidos, seguido do Canadá, vem liderando o 

desenvolvimento e a prática de uma nova fonte de energia: o shale gas. Estes países estão 

registrando uma forte mudança na matriz energética devido à descoberta de enormes reservas. A 

exploração desse recurso se tornou possível devido a diversos fatores, mas principalmente, 

tecnológicos e econômicos. 

Desde o final dos anos 2000, o gás natural de fontes ditas não convencionais tornou-se a 

nova fonte de energia mais importante a alcançar conhecimento público. Nos Estados Unidos, 

onde a produção de gás estava em declínio e importações aumentavam de forma contínua, a 

revolução da produção de gás transformou completamente as perspectivas; a produção aumentou 

a ponto do país se tornar o maior produtor mundial no setor e as importações tiveram uma 

drástica redução na demanda. Como a América do Norte foi o primeiro lugar a possuir produção 

substancial de gás de formações de shale, seguindo um caminho longo e árduo de evolução, esta 

região será analisada nessa primeira parte do trabalho como um ponto inicial dessa revolução 

energética. 

Apesar do termo "revolução" ser bastante abordado nesse trabalho, as tecnologias que 

permitiram a exploração das reservas não convencionais (RNCs) foram desenvolvidas já há 

algum tempo. A perfuração direcional, por exemplo, tem sido utilizada desde a década de 40, 

mas só se tornou economicamente viável na década de 70. O fraturamento hidráulico foi 

“descoberto” em 1947, e desde então tem sido amplamente utilizado como forma de estimulação 

de poços de petróleo. No entanto, o capital para investimento na exploração e produção era 

detido pelas grandes empresas, as chamadas majors do setor petrolífero e, assim, os 

investimentos recaíam nas fontes energéticas mais rentáveis, como os campos petrolíferos do 

Texas e do Golfo do México. 

Uma década de preços elevados nos EUA e o fácil acesso aos recursos (geológicos e 

materiais) simplesmente permitiram a experimentação destas tecnologias já conhecidas e a  
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“revolução do shale” foi um processo acumulativo e gradual de tentativas e erros (learning-by-

doing) até que no final da década de 90, especificamente em 1998, o estadunidense George 

Mitchell provou que essas formações poderiam ser exploradas de forma rentável pelo uso de um 

fluido composto em maioria por água, o chamado slickwater, composto de 99.5 % de água e o 

restante 0,5% de aditivos químicos. É importante frisar que o desenvolvimento do gás não-

convencional resultou de investimentos de pequenas empresas independentes. Nos anos 80 e 90, 

incentivadas pelos créditos fiscais, as pequenas empresas dedicaram-se à exploração de 

combustíveis não convencionais, livres da concorrência das majors, que utilizavam seus recursos 

para o desenvolvimento e exploração de reservas no Golfo do México, Oriente Médio e outras 

tantas regiões que comprovadamente já detinha grande potencial petrolífero de reservas 

convencionais. 

Para sugerir esse tipo de exploração em países que possuem áreas em potencial, mas 

ainda não produzem comercialmente o gás de RNCs, como o Brasil, é necessário primeiramente 

entender os fatores técnicos envolvidos nas tecnologias que são aplicadas para se produzir de 

forma rentável desse tipo de reservas não convencionais. E para isso, esse trabalho mostrará 

detalhadamente a modelagem envolvida em um projeto de fraturamento hidráulico, e através da 

aplicação de um estudo de caso, demonstrará a vantagem em utilizar tal técnica. 

1.2 OBJETIVOS 

Após analisar todo o contexto do gás natural provindo de reservas não convencionais da 

América do Norte, principalmente nos Estudos Unidos, a intenção do trabalho é apresentar as 

técnicas para a exploração desses recursos, para posteriormente comprovar sua produtividade. 

O objetivo desse trabalho é demonstrar qualitativamente o caminho para a otimização das 

reservas de shale, que ainda não são exploradas em todo seu potencial. Essa demonstração busca 

especialmente comprovar os benefícios econômicos da exploração dessas reservas, que 

consistem fundamentalmente na técnica de fraturamento hidráulico, o qual, se aplicado 

corretamente, pode colocar essa fonte de energia na matriz energética brasileira e de outros 

países com esse tipo de recurso nas próximas décadas. 

Desta maneira, a partir da experiência norte-americana, será possível avaliar para outros 

países, como o Brasil, se é benéfico o desenvolvimento destes recursos. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

É notório que ao redor do mundo, os reservatórios do tipo não convencionais (RNCs), 

principalmente de shale, estão ganhando destaque na matriz energética mundial. Isso é 

evidenciado pela queda do preço do barril devido ao embate entre a massiva produção de gás 

norte americana provinda de RNCs, e a produção dos países membro da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), donos das maiores reservas petrolíferas do mundo.  

A exploração em Reservatórios Não Convencionais (RNC) é uma área ainda incipiente 

no Brasil, mas com grandes potencias devido às regiões licitadas na 12ª Rodada de Licitação da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Desta forma, o presente 

trabalho pretende demonstrar uma metodologia para a otimização das reservas do tipo shale gas, 

consideradas do tipo não convencionais.  

A importância dessa metodologia se dá pela diminuição de custos do projeto e pelo 

desenvolvimento da exploração das RNCs, área de grande potencial na indústria petrolífera, 

porém pouco abordada no Brasil até o momento. 

 

 

1.4 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente projeto é formado por 4 capítulos, seguido das conclusões e por último as 

referências bibliográficas utilizadas. Neste primeiro capítulo foi apresentada uma introdução 

sobre o projeto desenvolvido juntamente com os objetivos que se pretendem alcançar, a 

justificativa da escolha do tema e a metodologia utilizada para a realização deste trabalho. 

O segundo capítulo fará uma abordagem sobre a revolução energética nos EUA pela 

exploração das reservas de tipo não convencionais, e conjuntamente uma análise sobre as 

reservas de shale ao redor do mundo, e o potencial destas. Serão descritos os principais países 

produtores e detentores das reservas de shale gas, tal descrição levou a utilização de métodos 

estatísticos, baseando-se em boletins anuais, mensais e interinos de empresas e de organizações 

energéticas tanto internacionais quanto locais. Dentre elas, se destacam a norte-americana 
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Energy Information Adminsitration (EIA), a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) e o relatório anual da petroleira britânica British Petroleum, o BP 

Statistical Review of World Energy.  Além de uma descrição, em aspectos técnicos, sobre os 

detalhes primordiais para a aplicação da técnica de fraturamento hidráulico (FH), essencial para 

o desenvolvimento das reservas citadas de shale.  

 Já o terceiro capítulo inicia-se falando sobre o novo conceito da geometria das fraturas 

hidráulicas, que interagem entre si formando extensas redes, as quais, analisadas em numerosos 

trabalhos por diversos autores, vêm se demonstrando muito mais produtiva que os modelos 

convencionais citados no início do capítulo, que no final deste, descreverá quantitativamente, a 

relação entre a produtividade do projeto de fraturamento e sua geometria. 

O quarto capítulo apresenta o caminho para um projeto de fraturamento hidráulico, 

através da apresentação dos parâmetros necessários para a otimização da produção de um 

reservatório de shale. Em seguida, é apresentado um estudo de caso comprovando a efetividade 

dos conceitos apresentados no capítulo 3 inseridos no projeto de FH. 

Concluída a análise, no quarto capítulo será abordado como tais conceitos se aplicam 

efetivamente na produtividade do projeto. Inicialmente, será apresentada a metodologia para a 

otimização dessa produção, baseada em cálculos e dados da indústria documentados na literatura. 

Por fim, será aplicado um estudo de caso para a demonstração efetiva desses conceitos. 

Após o quarto capítulo apresentam-se as conclusões obtidas com a realização do presente 

trabalho e logo em seguida são apresentadas todas as referências bibliográficas utilizadas para a 

realização do mesmo. 
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2 SHALE GAS E FRATURAMENTO HIDRÁULICO 

 

2.1 SHALE GAS 

 

Não-Convencional é um termo genérico para o óleo e o gás natural que são produzidos 

por meios que não preencham os critérios para a produção convencional. O que o qualifica dessa 

maneira é uma função complexa das características e recursos, tais como: as tecnologias de 

exploração e produção disponíveis, o ambiente econômico, a frequência e a duração da produção 

a partir do recurso. Percepções desses fatores, inevitavelmente, mudam ao longo do tempo e 

muitas vezes diferem entre os usuários do termo. No presente, este é usado em referência aos 

recursos de petróleo e gás, cuja porosidade, permeabilidade, mecanismo de interceptação de 

fluido, dentre outras características, diferem do arenito convencional e dos reservatórios 

carbonáticos. Metano da camada de carvão (coalbed methane), hidratos de gás, shale gas, e tight 

gas são considerados alguns dos recursos não convencionais. 

Dessa forma, os folhelhos atuando como rochas geradoras são considerados não 

convencionais. Sendo a forma mais abundante de rocha sedimentar existente, eles servem como 

fonte de geração de hidrocarbonetos, os quais migram para rochas permeáveis e desempenham-

se como selantes para armazenar óleo e gás em camadas subjacentes. Folhelho é uma rocha 

argilosa de origem sedimentar; xisto é uma rocha metamórfica, logo, de origem diferente. Porém, 

há uma longa e equivocada tradição brasileira, inclusive entre profissionais da indústria de 

petróleo, de chamar folhelho (shale) de xisto (schist), daí se falar muito em “gás de xisto”.  

Até recentemente a indústria petrolífera considerava esse tipo de rocha com um estorvo 

ao se perfurar com o objetivo de alcançar arenitos ou calcários. Mas geólogos e engenheiros 

começaram a observar um tipo diferente de folhelho – rico em matéria orgânica – que, se dotado 

com as características certas, além de servir como fonte de hidrocarbonetos pode servir também 

como reservatório a se produzir.  O que antes era apenas um fenômeno Norte Americano, 

tornou-se para as empresas exploradoras uma busca global para se encontrar e produzir 

formações do tipo shale. 
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O lugar chave para a o “boom” na exploração do shale gas foi em Barnett, Texas, EUA. 

Foram 20 anos de pesquisa e experimentação para esse campo ser considerado economicamente 

viável (Carestiato, 2014). Duas tecnologias - estimulação através de fraturamento e perfuração 

horizontal - foram aplicadas para permitir esse sucesso. Na Figura 1 abaixo são mostradas as 

localizações das principais reservas de shale gas americanas. 

 

Figura 1 - Mapa da exploração de shale gas na América do Norte. 

 
FONTE: Boyer, 2011 

Ultimamente, o mercado vem acompanhando a revolução do shale gas nos Estados 

Unidos, o país superou produção da Arábia Saudita em 2014, de acordo com o BP Statiscal 
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Review of World Energy of 2015, (relatório anual da operadora Brittish Petroleum sobre índices 

mundiais de energia, tais como números de reservas de óleo e gás de cada país, produção, entre 

outros) e tende a se tornar autossuficiente em 2035.  

Porém, não é só no país estadunidense que a exploração de reservas não convencionais 

vem se intensificando cada dia mais, na China, Argentina e Canadá, esses recursos são cada vez 

mais levados em conta para alavancar a matriz energética desses países, pois já são produzidos 

de maneira comerciável. Abaixo, na Tabela 1, segue uma lista de reservas não provadas de shale 

tecnicamente recuperáveis. Estimativas de recursos de petróleo e gás não provadas tecnicamente 

recuperáveis são relatadas no Relatório Anual de Energia da U.S. Energy Information 

Administration (EIA) de 2015. O termo reservas não provadas tecnicamente recuperáveis 

significa o total de recursos tecnicamente recuperáveis menos as reservas de petróleo e gás 

provadas. 
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Tabela 1 - Estimativas de recursos de petróleo e gás de formações  shale não provadas tecnicamente recuperáveis. 

 
FONTE: Relatório Anual de Energia da EIA, 2015 

 

 

Região País Shale Gas ( Trilhões pés cúbicos) Data de Atualização
Estados Unidos 622,5 14/04/2015

Canadá 572,9 17/05/2013

México 545,2 17/05/2013

Oceânia Australia 429,3 17/05/2013

Argentina 801,5 17/05/2013

Bolívia 36,4 17/05/2013

Brasil 244,9 17/05/2013

Chile 48,5 17/05/2013

Colômbia 54,7 17/05/2013

Paraguai 75,3 17/05/2013

Uruguai 4,6 17/05/2013

Venezuela 167,3 17/05/2013

Bulgária 16,6 17/05/2013

Lituânia 2,4 17/05/2013

Polônia 145,8 17/05/2013

Romênia 50,7 17/05/2013

Rússia 284,5 17/05/2013

Turquia 23,6 17/05/2013

Ucrânia 127,9 17/05/2013

Alemanha 17 17/05/2013

Dinamarca 31,7 17/05/2013

Espanha 8,4 17/05/2013

França 136,7 17/05/2013

Holanda 25,9 17/05/2013

Noruega 0 17/05/2013

Reino Unido 25,8 17/05/2013

Suécia 9,8 17/05/2013

África do Sul 389,7 17/05/2013

Argélia 706,9 17/05/2013

Chade 44,4 29/12/2014

Egito 100 17/05/2013

Líbia 121,6 18/05/2013

Marrocos 11,9 19/05/2013

Tunísia 22,7 20/05/2013

Casaquistão 27,5 21/05/2013

China 1115,2 22/05/2013

Índia 96,4 23/05/2013

Indonésia 46,4 24/05/2013

Mongólia 4,4 25/05/2013

Paquistão 105,2 26/05/2013

Tailândia 5,4 27/05/2013

Jordânia 6,8 28/05/2013

Omã 48,3 29/12/2014

Emirados Árabes 205,3 29/12/2014

África

Ásia

7.576,60Total

América do Norte

América do Sul

Europa Oriental

Europa Ocidental

Oriente Médio
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Tabela 2 - Ranking dos países com maiores reservas de gás shale não provadas tecnicamente recuperáveis. 

 
FONTE: Relatório Anual de Energia da EIA, 2015 

 

Ao considerar as implicações de recursos de shale abundantes no mercado, é importante 

distinguir entre um recurso tecnicamente recuperável e um recurso economicamente recuperável. 

Recursos tecnicamente recuperáveis representam os volumes de óleo e gás natural que poderiam 

ser produzidos com a tecnologia atual, independentemente dos preços do óleo e de gás natural e 

os custos de produção. Recursos economicamente recuperáveis são recursos que podem ser 

produzidos comercialmente sob condições de mercado atuais. A recuperação econômica dos 

recursos de petróleo depende de três fatores: os custos de perfuração e poços complementares, a 

quantidade de óleo ou gás natural produzido a partir de um poço típico ao longo de sua vida útil, 

e os preços para a produção de óleo e gás. A experiência recente com gás de shale nos Estados 

Unidos e em outros países sugere que a recuperação econômica pode ser significativamente 

influenciada por fatores acima do solo, bem como pela geologia. As principais vantagens 

positivas acima da terra nos Estados Unidos e Canadá, que podem não se aplicar em outros 

locais incluem a propriedade privada dos direitos do subsolo que proporcionam um forte 

incentivo para o desenvolvimento destes; disponibilidade de muitos operadores independentes e 

prestadores de serviços de apoio, os quais possuem experiência crítica e plataformas de 

Posição País

Shale Gas ( Trilhões 

pés cúbicos) Data de Atualização

1 China 1115,2 22/05/2013

2 Argentina 801,5 17/05/2013

3 Argélia 706,9 17/05/2013

4 Estados Unidos 622,5 14/04/2015

5 Canadá 572,9 17/05/2013

6 México 545,2 17/05/2013

7 Australia 429,3 17/05/2013

8 África do Sul 389,7 17/05/2013

9 Rússia 284,5 17/05/2013

10 Brasil 244,9 17/05/2013
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perfuração adequadas; e da disponibilidade de recursos hídricos abundantes para uso em 

fraturamento hidráulico. 

Figura 2 - Ilustração descritiva de reservas não provadas tecnicamente recuperáveis 

.  

FONTE: Adaptado de Energy Information Administration (EIA). 

 

 

Recursos de hidrocarbonetos são os volumes estimados de óleo e gás natural que podem 

ser produzidos em algum momento no futuro. Estimativas de recursos mudam à medida que 

tecnologias de exploração melhoram, à evolução dos mercados e, da maneira que óleo e gás 

natural são produzidos. Consequentemente, na indústria de petróleo, pesquisadores e órgãos 

governamentais gastam um tempo considerável e esforço para definir e quantificar os recursos. 

Para muitos propósitos, ilustrados na Figura 2, óleo e recursos de gás natural são 

classificados em quatro categorias:  

• Restante de óleo e gás in loco (óleo original e gás no local menos produção acumulada 

em uma data específica); 

 • Recursos tecnicamente recuperáveis; 
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 • Recursos economicamente recuperáveis; 

 • Reservas provadas. 

Os volumes de hidrocarbonetos reportados para cada categoria de recurso são estimados 

com base em uma combinação de fatos e hipóteses sobre as características geofísicas das rochas, 

os fluidos aprisionados dentro dessas rochas, a capacidade de tecnologias de extração, e os 

preços recebidos e custos pagos para se produzir petróleo. 

No Brasil, a produção de gás é o foco da produção de reservatórios não convencionais. 

Especificamente, a ANP vem apostando na produção do shale gas. A Agência Internacional de 

Energia (EIA) – e a ANP ratifica – haver reservas potenciais desse tipo de gás de 3500 Bilhões 

de metros cúbicos (BMC) na Bacia de Parecis, 1800 BMC na Bacia do Parnaíba e 600 BMC na 

Bacia do Recôncavo. Esses números indicam um imenso potencial, apto a alterar a matriz 

energética brasileira.  

 

Figura 3 - Reservas potencias de shale gas no Brasil. 

 
FONTE: Relatório Anual de Energia da U.S. Energy Information Administration (EIA) de 2015. 
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Há 18 bacias sedimentares onshore no Brasil, das quais 14 bacias podem ter petróleo em 

suas formações. No entanto, desde a década de 1980 o Brasil tem focado principalmente em seus 

campos offshore, enquanto que as bacias terrestres têm visto menos atividade. Apenas duas bacias 

onshore têm produção de petróleo significativa (Amazonas e Paraná). Relativamente, poucos 

poços de petróleo e gás convencionais foram perfurados com os intervalos profundos nessas 

bacias. Perfuração para exploração de reservas do tipo shale ainda não ocorreu. Como resultado, 

os dados geológicos sobre as rochas geradoras do tipo shale no Brasil são relativamente escassos. 

A ANP vem realizando pesquisas de exploração, em quatro bacias terrestres: Amazonas, 

Paraná, Parnaíba, e em parte de São Francisco. A EIA em seu relatório anual de 2015, menciona 

que a Petrobras, a empresa brasileira nacional de petróleo, recentemente explorou seu primeiro 

poço de shale oil na Argentina, mas não anunciou planos para a exploração de shale no Brasil. 



20 

 

2.2 ESTIMULAÇÃO POR FRATURAMENTO HIDRÁULICO 

Muitos dos poços de óleo e gás, em seu estado natural, não produzem como desejado e a 

produção pode ser melhorada através do fraturamento hidráulico (FH). O fluxo radial do 

reservatório para esses tipos de poços não é um regime eficiente. Assim que o fluido for se 

aproximando do poço, ele tem de passar sucessivamente através de menores espaços, causando 

uma compressão, consequentemente reduzindo o fluxo e diminuindo a eficiência na produção. A 

inserção de um fraturamento hidráulico de maneira apropriada, muda o fluxo radial para quase que 

totalmente linear, elevando o nível de produtividade. 

Teoricamente, todos os poços podem se beneficiar desse tipo de fraturamento. No entanto, 

a prática é mais frequente em formações de média ou baixa permeabilidade. De fato, em muitos 

reservatórios de baixa permeabilidade, poços são fraturados antes do início da produção com o 

intuito de explorar esses recursos economicamente para antecipar receita. 

A capacidade de uma fratura para alterar o regime de fluxo e a distância que a fratura atinge 

dentro do reservatório determinam o aumento da produção. Se o fluido do reservatório tem que 

fluir para a fratura, a pressão no interior desta tem que estar em um valor próximo da pressão de 

poço. Isto significa que o FH em si deve oferecer pouquíssima resistência ao fluxo. Em outras 

palavras, ele deve ter uma altíssima permeabilidade. 

A produtividade dos poços fraturados então depende de dois fatores:  

1) Receber fluidos da formação: eficiência depende da dimensão da fratura (comprimento, 

altura e abertura); 

2) transportar os fluidos para o poço: eficiência depende da permeabilidade da fratura. 

A impor8tância relativa desses dois fatores é transmitida pelo termo "condutividade da 

fratura adimensional", que é definida por: 

 

 
𝐶𝐷 =

𝑘𝑓 . 𝜔𝑓

𝑘. 𝑥𝑓
 

(1) 
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Onde, 

 

 𝐶𝐷 é a Condutividade da fratura adimensional 

 𝑘𝑓 é a permeabilidade da fratura (propante sob confinamento) 

 𝜔𝑓 é a largura (abertura) da fratura, valor médio 

 𝑘 é a permeabilidade da formação 

 𝑥𝑓 é o comprimento de 1 asa da fratura  

Figura 4 - Típica asa de uma fratura. 

 
FONTE: Elaboração do próprio autor. 

 

 

Uma faixa de valores razoável para a condutividade adimensional seria: 1 <𝐶𝐷<10. 

Assumindo k = 1 mD, 𝜔𝑓 = 0,25 pol, Xƒ = 500 pés e 𝐶𝐷= 5, é possível calcular uma permeabilidade 

da fratura de 𝑘𝑓 = 120 Darcy. Deste modo, é necessária uma fratura altamente permeável para um 

tratamento bem-sucedido. Isto não quer dizer que uma fratura menos permeável será ineficaz, mas 

sim que para obter-se um aumento de produção considerável é fundamental uma fratura permeável. 
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A condutividade da fratura é o produto da largura da fratura do propante e a 

permeabilidade do propante (Equação 1). O propante é o agente de sustentação (AS) utilizado para 

manter a fratura aberta e permeável, podendo ser grãos naturais de areia ou especialmente 

projetados, tais como areia revestida de resina ou materiais cerâmicos de alta resistência. A 

permeabilidade de todos os propantes comumente utilizados (na maioria dos casos areia e de 

cerâmica) é de 100 a 200 darcies segundo a Petrowiki, quando nenhuma tensão tenha sido aplicada 

ao AS. No entanto, a condutividade da fratura pode ser reduzida durante a produção do poço devido 

a: 

 Aumento da tensão sobre o propante; 

 Corrosão sob tensão, que afeta a força do propante; 

 Esmagamento do propante; 

 Decantação do propante na formação; 

 Danos resultantes de resíduo de gel ou aditivos de perda de fluido. 

Figura 5 - Relação entre permeabilidade e pressão do tipo de propante. 

 
FONTE: Economides, 2000 
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Figura 6 - Análise da condutividade pela tensão efetiva. 

 
FONTE: Economides, 2000 

 

Com a permeabilidade da formação (k) aumentando, a permeabilidade da fratura (kf) 

necessária para atingir um aumento de produção significativo torna-se muito grande. Por outro 

lado, em reservatórios de alta permeabilidade, o retorno financeiro de uma produção, mesmo que 

modesta, aumenta de forma significativa. 

Alcançar sucesso financeiro e técnico em fraturamentos hidráulicos precisam ser 

examinados de formas separadas com base em diferentes critérios. Atualmente, a utilização do 

fraturamento hidráulico é de maior frequência em reservatórios de baixa permeabilidade. Na 

verdade, a maioria destes reservatórios não seriam nem considerados para desenvolvimento e 

produção, se não fosse pelo método de fraturamento. Isto é particularmente verdadeiro em 

reservatórios não convencionais, onde a perfuração horizontal e a criação de múltiplos 

fraturamentos hidráulicos ao longo do comprimento destes poços foram permitindo que diversas 

técnicas para o desenvolvimento desses recursos apareçam. (ECONOMIDES et al., 2000) 
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2.3 MECÂNICA DO FRATURAMENTO HIDRÁULICO 

A injeção de fluido a altas pressões e vazões leva a iniciação e extensão de fraturas 

hidráulicas na formação. A pressão necessária para se induzir a fratura depende dos valores das 

três tensões principais in-situ na rocha, das propriedades mecânicas de formação e da resistência 

à tração da formação. A pressão necessária para a extensão da fratura é controlada 

principalmente pela menor tensão principal in-situ. A orientação da fratura é perpendicular à 

direção dessa mesma tensão. 

O fraturamento das rochas ocorre condicionado à compreensão das camadas rochosas 

sobrepostas acima do ponto em que será submetido o fraturamento. Muito do que é abordado na 

teoria do fraturamento hidráulico foi desenvolvido por outras disciplinas de engenharia há muitos 

anos. No entanto, formações rochosas não podem muitas vezes ser tratadas como isotrópicas e 

homogêneas. Por exemplo, a sua natureza porosa e cheio de líquido pode exigir que a teoria da 

poroelasticidade seja usada para alguns problemas. Há uma série de parâmetros importantes a 

considerar na fratura da rocha. Alguns destes são: resistência à fratura, tensões in situ, o 

coeficiente de Poisson, e o módulo de Young. 

As formações estão confinadas sob tensão. A Figura 7 ilustra o estado de tensões in situ. 

As tensões podem ser divididas em três tensões principais: 

 σ1 é a tensão vertical; 

 σ2 é a tensão mínima horizontal; 

 σ3 é a tensão máxima horizontal. 

 

Figura 7 - Estado de tensões in situ. 

 
FONTE: Yew, 2008. 
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Estas tensões são normalmente compressivas, anisotrópicas, e não homogêneas, o que 

significa que as tensões de compressão sobre a rocha não são iguais e variam em graus na 

direção da base. A magnitude e a direção das tensões principais são importantes porque elas 

controlam a pressão necessária para se criar e propagar uma fratura, a forma e a extensão vertical 

desta e a sua direção. 

A fratura irá se propagar perpendicularmente à menor tensão principal. Em formações 

mais rasas, a menor tensão principal é a tensão de sobrecarga; assim, a fratura hidráulica nesse 

caso será horizontal. Fraturas horizontais foram documentadas em reservatórios mais profundos 

do que aproximadamente 1.000 pés, a menor tensão principal provavelmente será horizontal, 

assim a fratura hidráulica será vertical. 

A fratura hidráulica irá se propagar perpendicularmente à tensão mínima horizontal. Para 

uma fratura vertical, a tensão mínima horizontal pode ser estimada por: 

 σmin = 
𝜈

1−ν
(σ1 - α pp)  + α pp +  σext   

 

(2) 

 

 

Onde: 

 σmin = tensão mínima horizontal; 

 ν = razão de Poisson; 

 σ1 = tensão sobrecarga; 

 α = constante, coeficiente de Biot; 

 pp = pressão do  fluido ou pressão de poros;  

 σext = pressão tectônica. 

 

Além da tensão in-situ ou mínima horizontal, outras propriedades mecânicas da rocha são 

importantes na concepção de uma fratura hidráulica. O coeficiente de Poisson é definido como a 

razão entre a deformação transversal e a longitudinal uma rocha sob uma condição de tensão 

uniaxial (Yew, 2008). 
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O coeficiente de Poisson é usado na Equação 2. A tensão efetiva é definida como a tensão 

total menos a pressão de poros multiplicada pelo coeficiente de Biot. A teoria usada para calcular 

as dimensões de fratura é baseada na elasticidade linear. Ao aplicar esta teoria, o módulo da 

formação é um parâmetro importante, chamado de módulo de Young. O módulo de elasticidade 

de um material é uma medida da rigidez deste.  

Se o módulo tiver um valor alto, o material é rígido. Em fraturamento hidráulico, a 

resistência da rocha resulta em fraturas mais estreitas. Se o módulo de elasticidade é baixo, as 

fraturas são mais largas. O módulo de elasticidade de uma rocha é uma função da litologia, 

porosidade, tipo de fluido, e outras variáveis. A Tabela 3 ilustra intervalos típicos para o módulo 

de elasticidade em função da litologia. 

 

 

Tabela 3 - Módulo de elasticidade em função da litologia.  

 
FONTE: Farmer, 1983 

Durante a injeção de fluido, a pressão deste no interior da fratura é maior que a menor 

tensão principal in-situ, e isso mantém a fratura aberta. Mas depois que a injeção é interrompida e 

a pressão decresce, a fratura começa a fechar. Para manter a fratura aberta e permeável, propante 

é misturado com o fluido injetado dentro da fratura para mantê-la aberta durante a produção. 

Litologia Módulo de Young (Psi) Coeficiente de Poisson

Arenitos de baixa dureza 0.1-1 x 10^6 0.2 a 0.35

Arenitos de média dureza 2-5 x 10^6 0.15 a 0.25

Arenitos de alta dureza 6-10 x 10^6 0.1 a 0.15

Calcários 8-12 x 10 ^6 0.30 a 0.35

Carvão 0.1-1 x 10^6 0.35 a 0.45

Shale 1-10 x 10^6 0.28 a 0.43
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A Figura 8 mostra um gráfico de fraturamento com as diversas fases do tratamento 

marcados. A grande maioria dos fraturamentos usam água como o fluido de base (slickwater) 

adicionando diversos produtos químicos para acrescentar propriedades físico-químicas 

específicas. Cada trabalho de fraturamento começa com a injeção de um "pré-colchão"(prepad), 

que consiste normalmente em uma mistura de um ácido de média ou baixa força e água. Isto é 

seguido por um "colchão"(pad), que é uma mistura de água e um ou mais viscosificante 

(geralmente um polímero) ou redutor de fricção. Posteriormente seguido pelo "slurry" que é uma 

mistura de propantes e o fluido de fraturamento. Os detalhes específicos da mistura de fluidos e 

tipo de propante variam entre reservatórios. Uma vez que a quantidade desejada de propante é 

bombeada, na última etapa, o "slurry" dentro do poço é deslocado para a fratura. 

 

Figura 8 - Gráfico de fratura ilustrando os passos para se fraturar um poço. 

 
 

 FONTE: Adaptado de Ali, 2010. 
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2.4 DIMENSIONAMENTO DO TRATAMENTO 

Cálculos para o dimensionamento do tratamento sempre precedem um tratamento de 

fratura. Estes consistem na obtenção do volume de fluido e sua viscosidade, taxa de injeção, 

concentração de propante, os volumes das diferentes fases do tratamento (pré-colchão, colchão, 

slurry e displacement), perfil de pressão de injeção na superfície e na cabeça do poço, potência 

hidráulica necessária na superfície, e os equipamentos mecânicos necessários.  

Uma parte muito importante do dimensionamento da fratura do tratamento é a 

determinação do volume de fluido necessário para criar uma fratura com um determinado 

comprimento. A fratura hidráulica convencional é identificada por três dimensões: comprimento, 

largura e altura. O comprimento de fratura tem dois componentes:  o comprimento criado e o outro 

sustentado por propantes, ou como chamados informalmente, comprimento propado. O 

comprimento criado é a distância entre o poço e o ponto mais distante dentro da formação. O 

comprimento propado é a distância entre o poço e ponto mais distante onde o propante alcançou 

dentro da fratura. Largura da fratura é a separação entre as duas faces da fratura, o seu valor é 

maior no poço e afunila na direção da ponta da fratura. Altura da fratura é a distância entre a parte 

superior e inferior da fratura, como descrito na Figura 9. 

 

Figura 9 - As três dimensões de uma fratura.  

 

 
FONTE: Adaptado de Ali, 2010 
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As relações entre estes parâmetros e o dimensionamento da fratura são do seguinte modo:  

 O comprimento da fratura influencia o volume total e a largura de fratura. Quanto 

mais tempo levar para criar se o comprimento, maior o volume de fluido necessário 

para a criação deste; 

 O comprimento propado influencia o volume do slurry, o peso do propante e o 

aumento de produção. Para se criar um maior comprimento propado é necessário a 

injeção de uma maior quantidade ou concentração de propante. Mas isto também 

resulta em um maior aumento de produtividade; 

 A largura da fratura depende das propriedades mecânicas de formação, viscosidade 

do fluido e dimensões da fratura. Fluidos de alta viscosidade criam uma fratura mais 

ampla; 

 A altura de fratura é a grande incógnita e assume-se geralmente ser constante e 

relacionada com a espessura da formação. 

Limitações do projeto de fraturamento se encontram em âmbito técnico, em relação ao 

limite da taxa de bombeio e no âmbito econômico, sobre o custo dos fluidos e propante. Dentro 

dessas restrições, o tratamento ótimo deve ser determinado com base no valor presente líquido 

(VPL) máximo (ALI, 2010). 
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3 MODELAGEM 

3.1 REDE DE FRATURAS 

A maioria dos tratamentos convencionais de estimulação de reservas não convencionais de 

shale gas resultam em fraturas bilaterais, existem numerosos modelos para o estudo do 

fraturamento hidráulico, tais quais 2-D, pseudo 3-D e 3-D disponíveis para a indústria petrolífera 

e estão documentados na literatura. Analisar a teoria de propagação do modelo 2-D é fundamental 

para compreender o efeito primário de vários parâmetros e realizar estudos acerca destes. Modelos 

de engenharia para a propagação de fratura combinam três fatores de fundamental importância 

para tal análise: 

 Balanço de materiais: relação entre a vazão de injeção e o volume de fratura; 

 Elasticidade linear: relaciona a abertura da fratura a sua extensão; 

 Mecânica dos fluidos: relaciona a abertura da fratura à perda de carga ao 

longo da fratura devido ao fluxo de fluido. 

 Os dois modelos mais famosos são o de Geertsma-de Klerk (1969), mais conhecido como 

KGD e o de Perkins-Kern / Nordgre (1961), PKN, que se referem principalmente a geometria da 

fratura. O KGD é um modelo em que a fratura é submetida à condição de deformação no plano 

horizontal, com uma baixa relação comprimento-altura, no qual o comprimento da fratura é menor 

que sua espessura (2xf<hf). Já o PKN é um modelo de altura constante com um perfil de largura 

em forma elíptica vertical. Este modelo é mais aplicável para uma alta relação comprimento-altura 

(2xf>hf). Ambos modelos assumem uma altura constante. 

No entanto, algumas formações de carvão e de shale naturalmente fraturadas têm 

propriedades geomecânicas que permitem fraturas hidraulicamente induzidas para iniciar, 

propagar e criar redes de fraturas complexas. Outros modelos foram desenvolvidos 

especificamente como redes de fratura discretas (RFD). Embora muitos tratamentos resultem em 

fraturas no formato de duas asas, simplesmente porque exigem menos energia para propagação, 

existem sistemas naturais que forçam a condição de contorno para criar fraturas discretas que 

requerem ainda menos energia do que um sistema de asas bilaterais. (MEYER et al., 2006) 
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Todos estes modelos são de valor inestimável na compreensão de modelagem e design da 

propagação de fratura em formações não convencionais. Os dados microssísmicos coletados 

durante um tratamento de fratura tratam-se de uma ferramenta de diagnóstico muito útil para 

calibrar o modelo de fratura por inferir extensão da área, altura e comprimento de uma asa de 

fratura.  

A Figura 10 mostra um exemplo de uma rede complexa de fratura, em um poço vertical 

medido através de mapeamento microssísmico, o qual por definição, fornece uma visualização 

gráfica das fraturas por micro acionamentos sísmicos ou micro "terremotos" que são induzidos por 

deslizamentos cisalhantes em planos de estratificação ou fraturas naturais adjacentes à fratura 

hidráulica. A localização dos eventos microssísmicos é obtida utilizando um receptor que está 

posicionado no final da profundidade da fratura em um poço de observação. A imagem ilustra o 

desenvolvimento de uma rede de grande escala com duas orientações de fraturas ortogonais 

distintas.  

Figura 10 -  Mapeamento microssísmico de uma rede complexa de fraturas. 

 
FONTE: Adaptado de Mayerhofer, 2006 
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Modelos de rede de fraturas têm sido documentados nas últimas décadas, (Davidson et al., 

1993) e em um experimento de campo realizado na formação Frontier, Wyoming, EUA, foram 

apresentados os resultados de uma avaliação de "Minifraturamento", que consiste em um 

tratamento de calibração executado antes da operação de fraturamento hidráulico, com o objetivo 

de obter dados da formação a ser fraturada, tais como a análise de pressões de propagação e 

declínio de pressão durante o fechamento da fratura, a fim de subsidiar o projeto do tratamento 

principal. Este artigo apresentou uma discussão sobre a possibilidade de múltiplas fraturas 

hidráulicas serem criadas em formações que contêm fraturas naturais, incluindo numerosas 

referências citadas na literatura que identificam a existência de múltiplas fraturas criadas durante 

o processo de fraturamento hidráulico. Os autores apresentaram cenários em que múltiplas fraturas 

poderiam ser iniciadas a partir de um poço vertical, incluindo:  

 Cada fratura poderia ser propagada do poço proveniente de um conjunto diferente 

de canhoneios ou;  

 Uma fratura principal pode ser estendida a partir do poço e uma fratura secundária 

pode se separar.  

Seu artigo também apresentou uma análise das pressões anormalmente elevadas de fratura 

tratamento causados pelo crescimento de uma fratura complexa. Em outro artigo, (King et al., 

2008) intitulado “Aumento da Complexidade do Caminho da Fratura e Controle do Crescimento 

da Fratura Descendente no Barnett Shale” é afirmado que o uso de microssísmica de fundo durante 

o fraturamento definiu padrões acústicos indicando que o fluxo da fratura nestes poços estimulados 

de shale está realmente ligando fraturas naturais em uma rede com uma largura de centenas de 

metros. Estes caminhos de fluxo têm, frequentemente, padrões de crescimento de fratura em 

ângulos retos em direção a fratura primária. Numerosos exemplos destes ângulos das fraturas 

secundárias, que definem a rede de fratura complexa, foram apresentados. King afirma ainda que 

a presença de uma interseção de fraturas secundárias abre a possibilidade de forte desenvolvimento 

da complexidade da fratura. O autor também afirma que o desenvolvimento de ambas as fraturas 

primárias e secundárias é possível quando as tensões máximas e mínimas são semelhantes, 

informação de demasiada importância para a compreensão e design de uma RFD. 
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Em outro artigo (Cipolla et al., 2008) foram apresentados relações e resultados sobre 

tratamento de fratura relacionados à complexidade desta. Os autores discutiram vários cenários de 

crescimento da fratura e de complexidade nos quais eles dividiram em quatro grupos: 

 Crescimento acoplado a planar; 

 Planar dissociado do crescimento ou fissura abertura; 

 Crescimento complexo (comunicação e não comunicação); 

 Crescimento da rede.  

Eles também discutiram a importância do mapeamento microssísmico e como poderia 

inferir a complexidade da fratura em grande escala, bem como o fato de que a análise da pressão 

de fratura poderia ser usada para determinar a complexidade em pequena escala. A Figura 11 e 

Figura 12 ilustram os cenários de fraturas complexas. 

Figura 11 - Crescimento da fratura complexa e cenários. 

 
FONTE: Meyer, 2011 
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Figura 12 - Comparação de fraturas bilaterais a um modelo de redes de fraturas. 

 
FONTE: Meyer, 2011 

 

 Em outro trabalho (Jacot et al., 2010) foi abordada a integração de tecnologias nas 

formações de shale Marcellus e Eagle Ford, duas das maiores formações de shale nos EUA, com 

uma metodologia integrando: a análise de minifraturamento, fraturamento hidráulico, medições de 

vazão e outras tecnologias microssísmicas. A resposta dessa integração foi a produção de múltiplas 

fraturas verticais transversais em poços horizontais, com o objetivo de melhorar o programa de 

estimulação para o aumento da produção de gás. Ambos os autores demonstraram que os dados 

recolhidos durante a microssísmica de um tratamento de fratura pode ser uma ferramenta de 

diagnóstico muito útil para calibrar o modelo de rede de fraturas por inferir extensão da área da 

fratura, altura, metade do comprimento e orientação. 

Foram propostos no trabalho de Cipolla et al., (2008), três cenários limitantes para a 

colocação de propante em fraturas complexas, como mostrado na Figura 13: 

 • Caso 1: O propante é distribuído uniformemente por todo o sistema de fratura complexa; 

 • Caso 2: O propante está concentrada em uma fratura planar dominante com um sistema 

de fratura complexa que aceita somente fluido; 
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• Caso 3: O propante se instala e faz pilares que estão uniformemente distribuídos dentro 

do sistema da fratura complexa. 

 

 

Figura 13 - Cenários de Transporte de Propante. 

 
FONTE: Meyer, 2011 

 

(Xu et al., 2009) apresentou um modelo hidráulico de crescimento da rede de fraturas. A 

crescente formação de shale elíptica consiste em dois conjuntos perpendiculares de fraturas 

planares abertas verticalmente igualmente espaçadas, respectivamente, paralelas à direção das 

duas tensões horizontal máxima e mínima, é usada para fornecer uma representação matemática 

equivalente de uma rede fratura induzida hidraulicamente. É que o modelo de crescimento de 

fratura proposto é responsável por interações mecânicas entre as paredes de fluidos de 

fraturamento e fratura e também entre fraturas nas proximidades. Esse artigo também provê um 
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estudo de caso a partir da formação shale de Barnett com mapeamento microssísmico que ilustra 

o comportamento de fraturas complexas. 

O conceito original para o modelo de rede fratura, Rede de Fratura Discreta (RFD) foi 

formulado em 2008 com base na evidência de mapeamento microssísmico e uma percepção de 

que, para formações naturalmente fraturadas, fraturas induzidas podem não ser todas bilaterais. 

Olson (1995) forneceu uma ampla discussão e imagens capturadas de afloramentos das formações. 

As fotografias mostradas na Figura 14, Figura 15 e Figura 16 e artigos de Olson (1995, 2003, 2004) 

ajudaram a inspirar esta formulação de RFD. A Figura 14 mostra um afloramento de fraturas 

ortogonais em uma formação de arenito. A Figura 15 mostra um exemplo de espaçamento de 

fratura saturado da área de Oil Mountain em Wyoming, EUA. Olson explica que:  “Este é um 

afloramento desdobrado perto da Oil Mountain, que é um anticlinal com núcleo de empuxo. Aqui 

as fraturas correndo para cima e para baixo no diagrama que o eixo dobra anticlinal nas 

proximidades do paralelo, têm espaçamento regular que é aproximadamente igual à espessura do 

leito para a formação Frontier Sandstone. ” A Figura 16 ilustra um afloramento penhasco com 

espaçamentos conjuntos aproximadamente proporcionais à espessura do leito.  

 

               

Figura 14 - Fraturas Ortogonais em Arenitos.  

 
FONTE: Olson, 1995 
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Figura 15 - Oil Moutain,Wyoming,EUA. .  

 
FONTE: Olson, 1995 

  

 

Figura 16 - Espaçamentos conjuntos aproximadamente proporcional à espessura do leito. 

 
FONTE: Olson, 1995 
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3.2 VOLUME DE RESERVATÓRIO ESTIMULADO 

 

Em reservatórios de shale gas, onde as estruturas complexas em múltiplos planos são 

criadas, os conceitos de fraturas únicas bilaterais e condutividade não são suficientes para 

descrever o desempenho da estimulação realizada. Esta é a razão para o conceito de utilização de 

volume de reservatório estimulado (VRE) como um parâmetro de correlação para a produção de 

poços. 

Diferentes autores calculam o volume afetado pelo tratamento de FH de maneiras que 

divergem pouco relativamente. Dessa maneira, alguns nomes diferentes surgiram na literatura para 

a mesma definição. Jhamandas (2011) se refere como Volume de Reservatório Estimulado (VRE). 

Mayerhofer. (2010) também se refere assim, mas também como Área de Reservatório Estimulada 

(ARE). Já Maxwell (2011) se refere como Volume Estimulado Efetivo (VEE), que basicamente 

analisa os mesmos parâmetros. Apesar destes divergirem ligeiramente em questão de dados e 

algoritmos, o conceito é basicamente o mesmo. Nesse trabalho, será usado o termo VRE, porém é 

implícito que conceitos similares serão usados, assim como algumas definições. Além de que, 

somente eventos localizados na pay zone (zona comerciável de um reservatório), são consideradas 

relevantes para o VRE. 

Fisher et al., (2002, 2004), foram os primeiros a discutir a criação de extensas redes de 

fraturas na formação de shale Barnett e mostrar as relações iniciais entre o tamanho do tratamento, 

extensão da rede e formato, e a resposta de produção. Realizaram-se mapeamentos da análise 

microssísmica indicando que a extensão da rede de fraturas foi relacionada com o volume 

estimulado pelo tratamento. A Figura 17 mostra a relação entre o volume de tratamento e o 

tamanho da rede de fraturas para cinco poços em Barnett, mostrando que uma grande abrangência 

de tratamento resulta em redes de fratura maiores. Observou-se também que assim como o 

tamanho e a complexidade da rede de fratura aumenta, o volume do reservatório estimulado 

também aumenta. 
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Figura 17 - Relação entre o volume de fluido de tratamento e a extensão de uma rede de fraturas. 

 
FONTE: Fisher et al., (2004) 

Mayerhofer et al., (2006) realizou simulações numéricas para entender o impacto das 

propriedades das RFD, tais como o VRE. O artigo também mostrou que o desempenho também 

pode ser relacionado a fraturas produtivas muito longas, formando uma rede no interior de uma 

matriz de shale considerada demasiadamente impermeável, de permeabilidade de 100 nanodarcies 

ou menos. 

Fisher et al., (2004) demonstrou que o aumento da produção de um poço está relacionado 

diretamente com o VRE durante as operações de fraturamento. Em poços verticais, tratamentos 

mais intensos, ou seja, tratamentos com maior quantidade de fluido sendo bombeado, são a 

principal forma de aumentar o tamanho da rede e sua complexidade. Já a geometria de poços 

horizontais exige outras maneiras de otimização. Mais etapas de estimulação e aumento da 

extensão lateral também podem ser utilizadas para aumentar o tamanho da RFD e do volume 

estimulado. 

Redes mais aprimoradas e longas são desejáveis em formações de shale porque maximizam 

a área de contato entre a fratura e a rocha através do tamanho e “densidade da fratura”, chamada 
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de espaçamento. As possibilidades para a criação de grandes RFD são maiores quando há fraturas 

naturais pré-existentes, com condições favoráveis em sua litologia, como uma diferença pequena 

entre as tensões principais. (Tensão vertical, horizontal máxima e horizontal mínima), levando o 

desenvolvimento de fraturas primárias e secundárias. Uma diferença maior deixaria as redes mais 

estreitas a ponto de a rede se aproximar de um modelo bilateral (MEYER et al., 2011). 

Outro fator importante para estimar e mapear o VRE é a identificação e rastreamento de 

eventos microssísmicos que se devem principalmente a derrapagens cisalhantes. Esses 

mecanismos podem ser de duas formas, cisalhamentos induzidos por alteração nas tensões ao redor 

da ponta da fratura ou relacionados a mudança de pressão de poro causadas devido à um leakoff, 

que ocorre quando o fluido de tratamento (perfuração, completação ou estimulação) é forçado para 

dentro da formação devido à magnitude da pressão exercida sobre uma formação. O fluido pode 

fluir para dentro dos espaços dos poros da rocha ou em fendas abertas e propagadas para a 

formação pela pressão do fluido. 

Em reservatórios convencionais de alta permeabilidade, a área sísmica mapeada (vide 

Figura 18), chamada de nuvem, pode ser grande, porém não está relacionada à identificação de 

uma possível rede de fraturas. Neste tipo de formação, essa nuvem está relacionada ao aumento da 

pressão de poro, como resultado da pressão transiente que se expande intensamente em formações 

de elevada permeabilidade e / ou reservatórios com fluidos relativamente incompressíveis. Em 

RNCs de shale gas, mudanças na pressão de poro não se expandem além da área fraturada, a menos 

que fraturas em outras direções sejam abertas hidraulicamente e reforçadas como uma estrutura 

em forma de rede, servindo assim como um canal para o movimento do fluido. Essa estrutura, 

mapeada sismicamente em forma de nuvem, tem o tamanho aproximado de uma rede de fraturas.  

Desta maneira, essa nuvem mapeada de forma microssísmica fornece um meio para a estimativa 

do VRE. 

A Figura 18 mostra um mapa microssísmico que utilizou o método de bins (pequenos 

quadrados usados de maneira gráfica para se mapear um mapa microssismo). Para distinguir 

matematicamente a área de reservatório estimulada (ARE) através do mapeamento microssísmico 

de um poço horizontal, bins de largura constante (100 pés de largura) são desenhados na direção 

da fratura principal do poço até o evento microssísmico mais distante em seu bin específico ou em 

ambos os lados da fratura. As áreas individuais de cada bin então são todas somadas para o cálculo 
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do ARE. Para o cálculo do VRE (uma estrutura 3D) é necessária uma estimativa da altura da RFD 

estimulada em cada bin dentro da seção de shale estudada, além da ARE calculada. Apesar desse 

método não obter um valor exato da área estudada, ele fornece uma boa estimativa para se calcular 

posteriormente uma estrutura 3-D complexa e essencial para o estudo analítico das propriedades 

geomecânicas de uma rede de fraturas. 

 𝑉𝑅𝐸 =  𝐴𝑅𝐸 𝑥 ℎ (3) 

 

  

Figura 18 - Estimativa do ARE a partir do método de bins. 

 
FONTE: Mayerhofer, 2010 
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É importante relevar que a precisão do cálculo de eventos microssísmicos depende de 

alguns fatores, tais como a distribuição dos sensores de medição, da qualidade dos dados 

disponíveis e da distância de observação. A identificação da geometria de cada evento é feita pelos 

sensores, assim como sua posição e localização entre estes e os eventos. 

Quanto mais distribuídos os sensores no campo microssísmico que está sob análise 

(múltiplos poços de observação ou até mesmo maiores conjuntos de sensores) e quanto menor a 

distância observacional, maior será a precisão do mapeamento. Incertezas aumentam em conjunto 

com a distância do poço de observação, devido à disseminação dos dados sob análise e maiores 

redes que se expandem visualmente. 

Além das incertezas mencionadas é importante dizer que a cada avaliação microssísmica 

(microsismic survey) é detectada apenas um subconjunto de dados. Os sinais elásticos emitidos 

pelos eventos microssísmicos se deterioram assim que passam pelas rochas da formação, 

principalmente por causa de dispersão e deterioração inelásticas, espalhamento geométrico e 

perdas de sinais nas camadas da formação.  

Se os sinais, no momento em que alcançarem os sensores, estiverem abaixo do nível de 

som do ambiente, ele é indetectável na maioria das vezes e o evento não irá contribuir para a 

estimativa do Volume de Reservatório Estimulado. Segundo Zimmer el al. (2010), em uma análise 

gráfica, na Figura 19, que compara a magnitude de um evento e sua distância observacional é 

demonstrado que esses eventos são limitados por sua distância. Combinado com a mais alta 

magnitude que o tratamento hidráulico proporciona, a menor detecção de magnitude também 

fornece uma estimativa da maior distância possível. 
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Figura 19 - Análise da magnitude de um evento microssísmico em relação a sua distância observacional. 

 
FONTE: Zimmer, 2011 

Ondas sísmicas são movimentos vibratórios das partículas das rochas que se transmitem 

devido à libertação súbita de energia. São ondas que se propagam através da Terra, geralmente 

como consequência de um sismo, ou explosão. As ondas de corpo ou volume propagam-se através 

do interior da Terra. Apresentam percursos radiais deformados devido às variações de densidade 

e composição do interior da Terra. Trata-se de um efeito semelhante à refração de ondas de luz. 

Existem dois tipos de ondas de corpo: primárias (ondas P) e secundárias (ondas S). 

As ondas P ou primárias são as primeiras a chegar, pois têm uma velocidade de propagação 

maior. São ondas longitudinais que fazem a rocha vibrar paralelamente à direção da onda, tal como 

um elástico em contração. No ar, estas ondas de pressão tomam a forma de ondas sonoras e 

propagam-se à velocidade do som. A velocidade de propagação deste tipo de ondas varia com o 

meio em que se propagam. Não são tão destrutivas como as ondas de superfície que se lhes seguem. 

A velocidade de propagação das ondas P é, em geral, ligeiramente superior ao dobro das ondas S, 

(transversais ou de cisalhamento).  

Para a detecção de um evento microssísmico, apenas um tipo de onda (P ou S) precisam 

mostrar uma faixa de sinal maior que 1.4 de magnitude em três ou mais sensores, (ZIMMER et 
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al., 2011). Os sinais dessas ondas se deterioram quanto mais longo for seu tempo de viagem pela 

rocha, assim os eventos microssísmicos têm que ser mais intensos de acordo com o aumento da 

distância de observação. Isso cria um viés, pois mais eventos são detectados quanto mais perto a 

área ativa sismicamente for do conjunto de sensores. Geralmente, esse conjunto de medição é 

colocado em um só lado do canhoneado do poço horizontal e neste lado, essa asa da rede de fraturas 

é preferencialmente mapeada mais detalhadamente. Consequentemente, fraturas simétricas podem 

aparecer assimétricas em razão desse viés.  

As fontes de origem dos eventos não radiam energia igualmente em todas as direções. 

Dependendo do tipo de mecanismo de derrapagem, sua orientação no espaço, e sua posição em 

relação ao sensor, a relação entre as amplitudes das ondas P e S podem variar em uma faixa de 

valores razoavelmente alta. Em áreas que não tenham um modelo bilateral de fratura, como os 

reservatórios de shale gas mais complexos estudados nesse trabalho, a orientação do deslizamento 

pode ser aleatória o suficiente para que o padrão de radiação para um grupo de eventos possa ser 

ignorado. Em áreas com fraturas mais planares e previsíveis, a precisão em determinar o 

mecanismo de deslizamento é maior. Nesses casos, eventos de determinadas áreas são mais 

prováveis de serem armazenados unicamente como ondas P ou S. 

Durante um tratamento hidráulico, eventos menores são mais frequentes do que de grandes 

tamanhos. A relação entre o número de eventos e suas magnitudes são descritas pela Figura 20,a 

qual ilustra um histograma de frequência versus a distribuição de magnitude para um tratamento. 

Para magnitudes menos que -3.2, a distribuição segue um padrão. Menos magnitudes são 

subjugadas pois a visualização destas é limitada. Nem todos eventos de pequena magnitude são 

localizados e identificados. 

 log (N(M))  =  a −  bM (4) 

Onde M é a magnitude dos eventos e N é o número de eventos para determinada magnitude. 
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Figura 20 - Número de Eventos vs Magnitude. 

 
FONTE: Zimmer, 2011 

 

3.3 PRODUTIVIDADE  

É importante notar que o VRE é apenas uma parte do volume de um reservatório que é 

afetado pela estimulação. Este parâmetro não detalha a produção efetiva de uma rede de fraturas 

nem o seu espaçamento. Além da abordagem geofísica, pelo uso da microssísmica, a modelagem 

de reservatórios em termos de simulação, também fornece um caminho para uma análise da 

produção de uma rede.  

Como exemplo de caso, temos a formação de Barnnet, localizada no Norte de Texas 

(EUA). A modelagem desse trabalho se baseou em um histórico de produção de um poço vertical 

dessa formação. Resultados de um mapeamento microssísmico foram usados de maneira direta 

para aproximar a extensão efetiva da rede de fraturas através de um simulador de reservatórios. 
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Esse caso real foi seguido de um estudo poços horizontais da mesma formação por 

Mayerhofer et al., (2006), em relação ao impacto de diversos parâmetros de uma RFD sobre a 

produtividade dos poços. Composta de uma matriz de shale com permeabilidade em torno de 100 

nano-Darcies, essa formação exige fraturamentos hidráulicos para ser produtiva, e até o momento, 

já foram realizados mais de 200 poços mapeados microssismicamente segundo a EIA. Os 

resultados dessa análise foram usados para determinar a densidade da fratura, espaçamento, 

identificação da extensão das RFDs e designs das fraturas. Compreender o impacto das 

propriedades de uma rede é essencial para a desenvoltura e otimização de uma formação de shale 

não convencional. 

A simulação do desempenho de um reservatório de petróleo refere-se à construção e 

operação de um modelo cujo comportamento assume a aparência do comportamento real de um 

reservatório. Um modelo em si é tanto físico como matemático. Um modelo matemático é um 

conjunto de equações que, sob determinadas premissas, descreve os processos físicos ativos no 

reservatório. Embora o modelo em si, obviamente, não tem a realidade do reservatório, o 

comportamento de um modelo válido assume a aparência de um reservatório real. 

O objetivo da simulação é a estimativa da performance de campo (por exemplo, a 

recuperação de petróleo) em um ou mais sistemas de produção. Considerando que o campo pode 

ser produzido apenas uma vez, a um custo considerável, um modelo pode ser produzido ou ser 

experimentado muitas vezes a baixos custos ao longo de um curto período de tempo. Observação 

dos resultados de modelos que representam diferentes condições de produção ajuda a otimizar as 

condições para uma produção eficaz. Nesse trabalho, a simulação não será abordada de maneira 

específica, mas sim de uma maneira geral para se analisar o resultado de estudos na literatura para 

uma abordagem paramétrica com o objetivo de otimizar a produção em RNCs de shale. 

Um simulador do tipo Black Oil não considera as alterações na composição dos 

hidrocarbonetos durante a produção. O modelo de composição, é um modelo mais complexo, em 

que as propriedades de Pressão, Volume e Temperatura (PVT) das fases de óleo e de gás têm sido 

aplicadas a uma equação de estado (EOS), como uma mistura de componentes. O simulador em 

seguida, usa a EOS para controlar dinamicamente o movimento de ambas as fases e componentes 

no campo.  
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No estudo mencionado uma aproximação realizada por um simulador do tipo Black Oil, se 

estimou a geometria de uma rede efetiva de um único poço vertical estimulado. As fraturas foram 

criadas em um modelo discreto de segmentos lineares (direções NE-SO e NO-SE) com a 

condutividade da fratura sendo criada pelo produto da largura do "bloco" de fraturas e a 

permeabilidade. 

O exemplo de poço vertical mencionando foi fraturado e mapeado em 2001. A análise 

microssísmica dele ilustra (Figura 21) claramente que largas redes de fraturas são geradas em uma 

direção principal e ortogonalmente a ela, uma composição secundária. A dúvida que fica, é quanto 

dessa rede gerada irá ser realmente efetiva, ou seja, produtiva. 

Figura 21 - Rede de fraturas determinada microssismicamente e aproximada no modelo Black Oil na região de 
Barnett, Estados Unidos. 

 
FONTE: Mayerhofer, 2006 

 

Na Figura 21, a extensão da RFD é de pelo menos 2700 pés com um crescimento 

assimétrico na direção sudoeste. A asa na direção nordeste aparente não ter desenvolvido 

efetivamente. A largura da RFD é relativamente pequena nesse caso, cerca de 350 pés e o 

comprimento da rede mostra uma boa cobertura da parte inferior de Barnett (Lower Barnett). A 

parte superior (Upper Barnett) também foi estimulada nesse poço mostrando uma rede ainda 

menor. A estrutura da RFD (em vermelho) representa a rede efetiva modelada no simulador 
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utilizado, como uma aproximação dos resultados microssísmicos. Essa é a estrutura de rede final 

usada no histórico de produção e serve como parâmetro para iterações, com o objetivo de explorar 

resultados diferentes para análises posteriores. Assim, uma vez que a matriz de permeabilidade é 

fixada, o resultado do comprimento efetivo da rede (soma de todos os segmentos) e a 

condutividade são únicos. 

A Tabela 4 mostra os parâmetros de entrada usados na simulação do poço vertical de 

Barnett. Três parâmetros das fraturas pertencentes à RFD foram variados para obter o histórico de 

produção mencionado: comprimento, densidade e condutividade. Parâmetros estes, que após 

diversas iterações, são analisados para otimizar a produção do reservatório. O histórico total inclui 

quatro anos de produção. 

 

 

Tabela 4 - Parâmetros de entrada de uma simulação no Campo de Barnett.  

Parâmetros Valor 

Profundidade, pés 7.000 

Espessura da RFD (pés) 415 

Porosidade (%) 6 

Saturação da água (%) 30 

Pressão inicial (psi) 3.800 

Temperatura (º F) 180 

Densidade relativa do gás 0.6 
FONTE: Mayerhofer, 2006 

 

A Figura 22 mostra uma combinação de registros de pressões da coluna de produção e o 

revestimento. O simulador prevê picos e maiores pressões em tempos tardios, os quais remetem 

uma pressão anular da superfície representa uma acumulação de líquido. Essa condição de 

acumulação foi confirmada por maiores taxas de fluxo depois de uma remoção de espuma. 

Remoção de espuma é um tratamento de intervenção que consiste de uma limpeza de materiais no 

poço, tais como areia, materiais orgânicos ou outros detritos do próprio poço. 

O comprimento total da rede de fraturas (soma de todos os segmentos de fraturas em um 

fluxo nas duas principais direções) está na faixa de 6000 pés a 7800 pés com uma condutividade 

média de 4 milidarcies por pé (a matriz de permeabilidade foi fixada como 100 nanodarcies, 

estimada de amostras do reservatório). A largura da rede efetiva foi modelada para ser 180 pés 
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com uma extensão de rede de cerca de 2000 pés na direção sudoeste. Enquanto que o comprimento 

total da rede efetiva está na faixa de 6000 a 7800 pés, a relação entre extensão da RFD efetiva e 

sua largura pode variar em alguns segmentos. Simulando uma matriz menor, com cerca de 10 

milidarcies a menos da primeira, resultaria em uma combinação de registros parecida, porém o 

comprimento da RFD teria que ser aumentado em 20000 pés, o que aumentaria o espaçamento das 

fraturas (diminuindo o contato entre elas) e a largura da rede. 

Figura 22- Combinação de registros de pressões na coluna e no revestimento. 

 
FONTE: Mayerhofer, 2006 

 

Posteriormente, em poços horizontais de Barnett, com o mesmo modelo de simulador, foi 

realizado um estudo de parâmetros para mostrar como densidade e tamanho da RFD, 

permeabilidade da matriz da formação e a condutividade da fratura afetam na produtividade. As 

correlações desse estudo mostraram que redes mais largas resultando em um desempenho mais 

produtivo do poço.  

Na Figura 23 é mostrado a produção de gás em 6 meses mapeada microssismicamente. 

Apesar da variabilidade em alguns pontos do gráfico, demonstra-se que quanto maior for o VRE, 

maior será a produção de gás. 
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Figura 23 - Produção em seis meses na formação de Barnett. 

 
FONTE: Mayerhofer, 2006 

É notório que o quanto maior a área estimulada por um tratamento levará a uma maior 

produtividade. Na Figura 24 é mostrado o impacto do aumento do VRE na produtividade. 

Dobrando o VRE de 600 MMft³ para 1200 ft³ quase que leva ao dobro da produção acumulada de 

gás. Porém, aumentos expressivos além deste valor podem levar a aumentos de produção não tão 

expressivos. Aumentando o tamanho do tratamento de 1200 MMft³ para 1800 MMft³ aumentou 

apenas em cerca de 25% a produtividade. Isso pode ser atribuível a baixas condutividades criando 

maiores quedas de pressões dentro das RFDs. Assim, maiores redes de fratura irão melhorar de 

fato a produção, porém um aumento excessivo pode diminuir essa taxa de aumento devido a 

relação entre a condutividade e o aumento excessivo da Rede. Outras limitações incluem 

espaçamento entre os poços, falhas na formação e riscos operacionais. (MAYERHOFER et al., 

2006). 

Figura 24 - Impacto do aumento do VRE na produtividade 

 
.  

FONTE: Mayerhofer, 2006 
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4 PARAMETRIZAÇÃO E APLICAÇÕES 

 

4.1 OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PETROLÍFERA EM RESERVAS DE SHALE 

 

Em um projeto de desenvolvimento de produção em reservas não convencionais, mais 

associadas como projeto de fraturamento hidráulico, se faz necessário um grande número de poços, 

os quais em conjunto com as variáveis envolvidas do FH, são decisivos na hora de se avaliar o 

custo total do projeto. 

Para ocorrer a drenagem do volume de reservatório com hidrocarbonetos pode-se utilizar 

um grande número de poços horizontais e um menor número de fraturas de menor tamanho, ou o 

contrário. Desse modo, definir a condutividade, a geometria de cada fratura e o espaçamento ótimo 

entre estas é essencial para a obtenção do número e espaçamento entre os poços. 

Para se determinar o espaçamento entre os poços é necessário o comprimento efetivo das 

fraturas a fim de se evitar, áreas não drenadas e sobreposição entre as fraturas. Esse espaçamento 

deve ser pequeno a tal ponto de permitir a drenagem entre as fraturas em um tempo razoável e 

grande o bastante para evitar sobreposição entre as áreas drenadas por cada fratura. 

Em um estudo realizado por Mayerhofer et al., (2006), que fez o uso de um mapeamento 

de fratura com microssísmica combinando com uma simulação numérica da produção de uma rede 

de fraturas, mostrou a importância do dimensionamento dessa rede, da condutividade e o 

espaçamento entre as fraturas. A Figura 25 ilustra a importância do espaçamento entre as fraturas 

em um poço com seção horizontal de 550 m. 
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Figura 25 - Efeito do espaçamento entre as fraturas no fator de recuperação de gás para uma reserva com 
permeabilidade de 100 nD. 

 
FONTE: Mayerhofer, 2006 

O fator de recuperação (FR) de um reservatório de gás é definido por Rosa et al., (2011), como o 

quociente entre a produção acumulada (Gp) e o volume original (G), na condição de abandono: 

 

 

 
𝐹𝑅 = (

𝐺𝑝

𝐺
) 

(5) 

É possível observar o alcance da recuperação máxima teórica com espaçamento de 8 e 15 

m e recuperação próxima da máxima com espaçamento de 30 m. Deve se notar que o princípio de 

superposição de efeitos entre os poços é desconsiderado, em virtude da sua aplicação ser 

matematicamente correta quando aplicado às soluções de equações diferenciais lineares, este não 

é o caso do fluxo de gases, principalmente em formações de baixíssima permeabilidade. 

 O objetivo desse trabalho é apresentar os cálculos necessários a produção efetiva em um 

projeto de FH, se baseando na análise de parâmetros antes da definição do espaçamento entre os 

poços, parâmetros os quais, se bem definidos dentro de uma Rede de Fraturas complexa, ao invés 

de um simples modelo bilateral, trará um retorno financeiro maior ao projeto. 
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O mapa microssísmico da Figura 21, com um VRE de 2000x 10^6 ft³ (h= 300 ft), em 

contraste com o modelo convencional de fraturas simples bilaterais, que caracteriza a extensão da 

fratura de forma a descrevê-la linearmente em duas asas, tem suas dimensões do ARE dadas pela 

extensão total da rede de fraturas (2𝑥𝑟𝑓)  e sua largura (𝜔𝑟𝑓). No entanto, o a propriedade chave 

para uma produção satisfatória é a soma de todos os segmentos da RFD dentro do ARE, o qual 

segue em função da densidade das fraturas, ou seja, o espaçamento entre estas. A Equação 6 mostra 

o cálculo da extensão total, 𝐿𝑇, para um VRE em função de meio comprimento de uma rede (𝑥𝑅), 

largura (𝜔𝑟𝑓) e espaçamento (∆𝐸 ): 

 
𝐿𝑇 =

4𝑥𝑟𝑓𝜔𝑟𝑓

∆𝐸
+ 2𝑥𝑟𝑓  +  𝜔𝑟𝑓 

(6) 

 

Os dados produzidos pela microssísmica realizada por Mayerhofer (2011) levam a crer que 

a melhor estratégia de estimulação seria gerar a maior rede de fratura possível com a maior 

densidade de fraturas imaginável para alcançar de forma máxima, a área estimulada e o fator de 

recuperação. Estes poderiam ser geradas através de poços horizontais mais longos, tratamentos de 

maior volume de injeção, mais fases de fratura (através de maiores intervalos de canhoneados e 

consequentemente mais estágios de fratura), métodos de desvio (uma técnica utilizada em 

tratamentos de injeção para assegurar uma distribuição uniforme do fluido de tratamento através 

de determinado intervalo. Fluidos injetados tendem a seguir o caminho de menor resistência, 

possivelmente resultando em áreas menos permeáveis que recebem tratamento inadequado. Ao 

usar alguns meios de desvio, o tratamento pode ser focado em áreas que exigem maior tratamento), 

etc. A questão é como alcançar essa otimização economicamente e como equilibrar a criação de 

uma rede densa e ao mesmo tempo maximizar o tamanho geral da rede. Para ilustrar essa “balança” 

será descrito um projeto de faturamento, utilizado comumente para tratamentos convencionais, 

aplicado para uma rede de fraturas complexas, com as variáveis ótimas exigidas por um VRE 

eficiente (MAYERHOFER et al., 2006). 
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4.2 PARÂMETROS CRUCIAIS PARA A OTIMIZAÇÃO 

A avaliação econômica de um projeto de FH é baseada em uma análise onde o custo do 

propante, o agente de sustentação da fratura, é uma função linear da condutividade da própria 

fratura (Equação 1). O aumento dessa condutividade, independentemente do tipo de reservatório, 

resulta em um impacto positivo significativo sobre o Valor Presente Líquido (VPL), como 

demonstrado por Syfan et al., (2013), que avaliou economicamente o histórico de produção no 

campo de Marcellus, localizado na região da Costa Leste dos Estados Unidos. 

Figura 26- Avaliação econômica do campo de Marcellus em relação ao aumento da sua condutividade. 

 

FONTE: Syfan, 2013 

 

A principal tendência da produção de reservas não convencionais do tipo shale é a crença 

de que uma estimulação bem-sucedida requere um intenso contato com o reservatório ou a criação 

de extensas redes de fraturas ao invés de fraturas simples em formato asas bilaterais lineares, 

modelo mais simples conhecido na indústria. Além disso, a disparidade de permeabilidade entre a 

fratura e as formações de shale de baxíssima permeabilidade (na indústria americana conhecida 

como ultra low permeability shales), em nano Darcies, é tão grande que adaptações no tipo do 

fluido para se induzir uma RFD condutiva foram permitidas e toleradas pelos órgãs reguladores 
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norte-americanos, tais como a Rail Road Comission of Texas (Texas RCC). Tais adaptações 

incluem fluidos que carreguem uma quantidade de propante muito menor, numa faixa de uma a 

duas libras por galão de fluido requerido, assim como um propante de menor tamanho, na faixa de 

70/140 a 40/70 mesh (SYFAN et al., 2013). 

Independentemente do design do fluido de fraturamento, slickwater ou à base polimérica, 

o fluido irá conter uma variedade de outros aditivos, usados para prevenir a perda de fluxo após o 

tratamento. Aditivos comuns no mercado que podem ser citados são biocidas, aditivos de controle 

de argila e inibidores de incrustações, cada um dos aditivos e a quantidade dependendo do 

reservatório a ser tratado. Além disso, a aplicação e a quantidade são muitas vezes são 

dimensionadas como uma maneira de ajustar o custo do tratamento. A inclusão dos aditivos no 

fluido de fraturamento são selecionados de modo a proteger o reservatório da invasão desse fluido 

e ajudar na "limpeza" após o tratamento. Como o FH é uma oportunidade de colocar esses aditivos 

no fundo do reservatório, estes agora estão sendo utilizados como uma maneira de fornecer 

proteção de longo prazo antes que seja necessário um processo de intervenção química na 

produção, as chamadas operações de workover, situação na qual é preciso parar a produção para a 

recuperação de equipamentos perdidos ou até mesmo em casos mais graves, “matar o poço”, ou 

seja, acabar com a produção para evitar riscos maiores, riscos estes, ambientais ou até mesmo de 

vida. 

 Para avaliar a vida-útil do aditivo, muitas empresas têm recorrido a amostragens pós 

fraturamento e análises para incluir, por exemplo, resíduos, contagem de bactérias, tensão 

superficial, dentre outros fatores. Estes resultados servem para o processo de melhoria contínua na 

hora da seleção dos aditivos. 

Voltando especificamente ao AS, a seleção do propante adequado não pode ser realizada 

analisando um único parâmetro do reservatório ou da formação, tais como por exemplo, a tensão. 

Para dados valores de tensão de fechamento e também por causa dos mecanismos associados com 

formações de rocha que diferem, muitos dos fatores que vão ser descritos a seguir não podem ser 

deixados de lado, nem podem ser utilizados exclusivamente para a seleção do propante ideal. 

Consequentemente, a engenharia adequada na hora da seleção do propante é um passo crítico no 

sentido de assegurar a condutividade ideal dentro da rede de fraturas. Se o “pacote” de propante é 

selecionado adequadamente, pode durar toda a vida útil do poço 
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Os termos condutividade "finita" e "infinita" referem-se à relação entre a capacidade de 

fluxo da fratura para a capacidade de produção da formação. Matematicamente, essa relação é 

simplesmente descrita pela Equação 1 da Condutividade Adimensional. Ao aumentar o 𝐶𝐷, a 

pressão de drawdown eficazmente transmitida à face da fratura aumenta e o reservatório vai 

produzir mais hidrocarbonetos. No entanto, existem rendimentos decrescentes, e em algum ponto 

a 𝐶𝐷  é tão alta que a capacidade de fluxo da fratura "ultrapassa" a capacidade de produção 

(deliverability) da formação. Quando isto ocorre, a condutividade é considerada “infinita" quando 

comparado com a capacidade de produção da formação. Em outras palavras, aumentar ainda mais 

a condutividade não produzirá um aumento significativo da produção. Por outro lado, uma fratura 

que tem "finita" condutividade verá um aumento na produção assim que a condutividade é 

aumentada. 

Durante muitos anos pensou-se que muitas fraturas hidráulicas eram de condutividade 

infinita. Muitos também acreditam a mesma coisa sobre as fraturas hidráulica criadas na maioria 

dos reservatórios não convencionais de hoje. No entanto, está bem documentado que este não é o 

caso. Como a indústria tem vindo a compreender e modelar, a diferença entre a referência 

(Americam Petroleum Institute - API / International Organization for Standardization - ISO) de 

medições de condutividade, e a condutividade real da fratura, é agora evidente que a maioria das 

fraturas têm condutividade "finita", ou "limitadas em condutividade" (PALISCH et al., 2007). Isto 

significa que, mesmo em reservatórios não convencionais, particularmente aqueles que produzem 

líquidos ou condensados prejudiciais à produção, aumentar a condutividade fratura levará um 

aumento na produção, porém há a questão de saber se é econômico para essa execução. 

 Em um artigo apresentado por Syfan et al., (2011), seis condições e critérios de seleção de 

propante foram identificados que geram influência na condutividade. Os seis fatores incluem:  

 Tensão de fechamento: Em algum ponto, todos os tipos de propante, sem exceção, 

se submetem à "se partirem" em partículas à determinada pressão. O valor K determina a qualidade 

do propante em relação à esse parâmetro, tal valor é a pressão máxima em que a quantidade de 

partículas se aproxime mais de 10% da quantidade original de propante. Coulter et al., (1972) 

indiciou que um valor de partículas de 5% aproximadamente no pacote de propantes pode reduzir 

a capacidade de fluxo na fratura em 60%. No final, requerimentos de condutividade e desempenho 

final devem ser a primeira opção quando se deseja otimizar a seleção de propante; 
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 Temperatura: A temperatura pode causar sérios danos ao desempenho do 

propante. O procedimento de avaliação de qualidade atual da API/ISO exige uma temperatura de 

150ºF para propantes normais de areia e 250ºF para propantes cobertos com resina. Em um teste 

realizado no campo de Eagle Ford, EUA (Pope et al., 2009) foi demonstrada uma perda de 

condutividade de mais de 50 % em uma temperatura de 275ºF; 

 Concentração de propante: É a quantidade de propante por unidade de área da 

superfície da fratura. É bem documentado na literatura que o aumento da condutividade da fratura 

acompanha o aumento da concentração de propante. (Palisch et al., 2008); 

 Resistência do propante: É definida como a quantidade de propante requerida para 

esmigalhar um simples grão de propante. Porém propantes não agem como grãos únicos e sim 

como multicamadas; 

 Tamanho da partícula de propante: Propantes de maiores diâmetros possuem a 

vantagem de ser mais condutivos. Para alcançar essa condutividade, dependendo da diferença de 

tamanho, é possível equilibrar pela força, representada pelo valor K, como mencionado 

anteriormente; 

 Formato do propante: É um dos fatores menos apreciados na indústria. Uma 

partícula quase que perfeitamente redonda fornece a mais alta porosidade sustentável, 

consequentemente as maiores permeabilidades e condutividades possíveis para cada partícula. 

             A compreensão da utilização do propante na fratura em relação ao aumento de 

condutividade passa pela análise da geometria da fratura. O entendimento do comprimento da 

metade de uma asa de uma fratura, modelo convencional adotado na indústria, está bem 

documentado na literatura. Contudo, o entendimento da extensão ótima da fratura que pode levar 

à uma RFD e a relação entre a produção desta, ou seja, sua efetividade, não está bem documentada. 

Deve-se salientar que o aumento da extensão da fratura além desse comprimento ótimo pode 

aumentar o fator de recuperação de gás, mas por sua vez, reduzir o VPL, vide Figura 25. 

Holditch et al., (1979) indicou que quanto maior o tratamento e maior for a extensão da 

fratura, ou seja, quanto maior o VRE estimulado, mais efetiva será a recuperação de gás. 

Resumindo, se a fratura criada e propada forem maiores do que o comprimento ótimo, em seguida, 

enquanto a produção e recuperação final são melhores, os resultados económicos do poço podem 

ter um retorno financeiro diminuído. 
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Gidley et al., (1989) descreveu um processo para calcular o comprimento da fratura eficaz 

ótima, e, portanto, a vantagem econômica para um dado poço. Para calcular o comprimento de 

fratura ótima e também o espaçamento para um dado poço e reservatório, é necessário (1) prever 

os comprimentos de fratura propados para um reservatório em função dos custos do fraturamento 

hidráulico (2) usar simulação de reservatório adequada para predizer o desempenho do poço como 

uma função do comprimento de fratura, e (3) para avaliar economicamente  cada caso, considerar 

os custos totais de perfuração e completação , despesas da operação e performance do poço.  

 

4.3 PROJETO DE FRATURAMENTO HIDRÁULICO 

O projeto de fraturamento hidráulico é efetuado com base em estudos paramétricos visando 

maximizar o VPL, variável que simboliza a taxa de retorno financeiro do projeto. Como dito no 

item anterior, o estudo da condutividade e sua otimização em relação ao agente de sustentação, é 

de fundamental importância para se alcançar uma produção ótima. Nesse item será descrito de 

forma qualitativa e descritiva os fatores, parâmetros e cálculos primordiais de um projeto de FH 

atual, em que a visão convencional de uma fratura simples e bilateral é deixada de lado, e no lugar, 

a visão de fraturas que interajam entre si e formem uma rede, descrita nesse trabalho como RFD, 

é inserida e analisada de forma efetiva. 

Dentre as diversas etapas do procedimento do projeto de FH, algumas destas terão um foco 

maior devido aos parâmetros específicos que foram analisados e exemplificados anteriormente 

nesse trabalho, abaixo segue o procedimento: 

1. Seleção do fluido de fraturamento; 

2. Seleção do propante; 

3. Determinação da pressão máxima de tratamento através do teste de injeção; 

4. Seleção do modelo de propagação de fratura, análise da rede de fraturas formada 

pela injeção do fluido de fraturamento; 

5. Seleção da dimensão do tratamento (comprimento da fratura e concentração de 

propante); 

6. Realização de análises de previsão de produção; 

7. Realização de análise de VPL. 
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No começo do tratamento do FH se faz a programação da injeção do fluido, chamado de 

colchão (pad stage), o qual é bombeado no início da operação, sem propante, com a intenção de 

iniciar e abrir a fratura, com a função de promover comprimento e abertura suficientes para a 

posterior injeção do AS. Como dito anteriormente, independentemente do design do fluido, este 

irá também conter uma variedade de outros aditivos, cada um necessário para prevenir a perda de 

fluxo após o tratamento. 

Geralmente considera-se uma abertura de pelo menos três vezes maior que a altura do 

“pacote” de propante para evitar embuchamento (screenout). Após o bombeio do colchão, a 

concentração do propante é incrementada gradualmente até um valor máximo ao final da operação.  

 

Figura 27 - Bombeamento do fluido de fraturamento e injeção de propante ao longo do tempo. 

 

FONTE: Economides, 2000. 

 

Os estágios posteriores ao primeiro estágio de propante são bombeados a concentrações 

mais elevadas porque sofrem menos perda de fluido. Se efetuados corretamente, a fratura terá uma 

distribuição uniforme no final do tratamento. 

Em relação à dimensão do tratamento, a definição do seu tamanho é determinada 

principalmente pelo comprimento da rede de fraturas (𝑥𝑟𝑓), ou seja, a sua extensão. Os volumes 
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de fluido e propante são controlados pelo comprimento da rede, vazão de injeção (Qi) e 

propriedades de leakoff (filtração). 

Dentre as limitações de um projeto de fraturamento, há os fatores técnicos e econômicos, 

os primeiros se referem ao limite da taxa de bombeio, e os segundos ao custo do propante e dos 

fluidos envolvidos. O tratamento ótimo deve ser determinado com base no VPL máximo.  

Baseado nessas observações o procedimento de cálculo pode ser demonstrado: 

1) Inicialmente, é preciso assumir valores para o comprimento da RFD (𝑥𝑟𝑓) e a vazão 

de injeção (𝑄𝑖), através de testes de injeção e microssísmicos, para posteriormente, estimar a 

largura média da rede de fraturas (𝜔𝑟𝑓) usando o método de “bins”; 

2) Com base no balanço de materiais, calcular o volume de injeção (𝑉𝑖𝑛𝑗): 

 𝑉𝑖𝑛𝑗 = 𝑉𝑅𝐸 (7) 

 

 𝑉𝑖𝑛𝑗 = 𝑄𝑖. 𝑡𝑖 (8) 

Sendo que:                                          

 𝑉𝑟𝑓 = 𝐴𝑅𝐸. 𝜔𝑟𝑓 (9) 

 

Onde: 

 𝑡𝑖: tempo de injeção 

𝐴𝑅𝐸: Área do Reservatório Estimulada 

ℎ: Espessura permeável 

 
𝑟𝑝 =

ℎ

ℎ𝑟𝑓
 

(10) 

ℎ𝑟𝑓: Altura média da rede de fraturas 
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𝜂 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑉𝑅𝐸

𝑉𝑖
 

(11) 

 

3) Além disso, pode-se determinar o volume do colchão (pad): 

 𝑉𝑝𝑎𝑑 =  𝑉𝑖𝑛𝑗. 𝜀 (12) 

 
𝜀 =

1 − 𝜂

1 + 𝜂
 

(13) 

 𝑡𝑝𝑎𝑑 = 𝑡𝑖. 𝜀 (14) 

 

4) Gerar o cronograma de concentração de propante: 

 
𝐶𝑝(𝑡) =  𝐶𝑒𝑛𝑑. (

𝑡 − 𝑡𝑝𝑎𝑑

𝑡𝑖 − 𝑡𝑝𝑎𝑑
)𝜀 

(15) 

 

𝐶𝑒𝑛𝑑: concentração final de propante (lb/gal = ppg) 
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Figura 28 - Concentração de propante pelo tempo. 

 

FONTE: Elaboração do próprio autor. 

5) Prever a abertura média sustentada pelo propante (𝜔𝑝) após o bombeio: 

 
𝜔𝑝 =  

𝑀𝑝

2. 𝑥𝑟𝑓 . ℎ𝑟𝑓
.

1

(1 − 𝜙𝑝)𝜌𝑝
 

(16) 

 

Onde: 

𝑀𝑝: Massa de propante alocada 

 
𝑀𝑝 =

𝐶𝑒𝑛𝑑

1 + 𝜀
. (𝑉𝑖𝑛𝑗 − 𝑉𝑝𝑎𝑑) 

(17) 

 

𝜙𝑝: Porosidade do pacote de propante; 

𝜌𝑝: Massa específica do propante. 

 



63 

 

O projeto de FH é finalizado com base na previsão de produção e na análise de VPL. Com  

𝑥𝑟𝑓, 𝜔𝑟𝑓, k e 𝑘𝑟𝑓 é possível predizer a condutividade adimensional da rede de fraturas. 

𝐶𝑟𝑓𝑑 =  
𝑘𝑟𝑓 . 𝜔𝑟𝑓

𝑘. 𝑥𝑟𝑓
 

  (18) 

  

A partir do 𝐶𝑟𝑓𝑑 é possível estimar o fator de dano (skin) pela relação de Cinco Ley et al., 

(1981): 

 𝑆𝑓 = 𝑓 − ln (
𝑥𝑓

𝑟𝑤
) 

(19) 

 𝑢 = ln(𝐶𝑓𝑑) (20) 

 
𝑓 =

1,65 − 0,328𝑢 + 0,116𝑢2

1 + 0,18𝑢 + 0,64𝑢2 + 0,005𝑢2
 

(21) 

 

             E então calcular o índice de produtividade (unidades campo): 

 
𝐼𝑃 =  

𝑄

𝑃𝑒 − 𝑃𝑤𝑓
=

𝑘. ℎ

141,2. 𝐵. 𝜇. (𝑙𝑛
𝑟𝑒
𝑟𝑤 + 𝑠𝑓)

 
(22) 

 

Onde re é o raio de drenagem do reservatório; rw é o raio do poço; sf é o efeito de película 

ou pseudo-skin. O efeito de película (𝑠𝑓) presente na formulação do índice de produtividade 

representa um modelo puramente matemático que tem como objetivo simular uma situação física 

ocasionada por um dado ou estímulo à formação (Rosa et al., 2006). É utilizado para representar 

qualquer restrição (mecânica, física ou reológica) à produção/injeção de fluidos na formação. 

Contudo entendeu-se o conceito para estimulação de poços onde o efeito de película teria um efeito 

contrário, representando uma facilidade ao fluxo, podendo ser referido também como pseudo-skin. 
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Desta forma quando se tem um dado à formação o fator de película é positivo e quando se obtem 

uma estimulação é negativo.  

 

A partir disso, é possível adotar um método de previsão de produção. Comparando a 

produção de um poço não estimulado e depois estimulado, tem-se um incremento de produção 

dado por: 

 

 ∆𝑁𝑝,𝑛 = 𝑁𝑝,𝑛
𝑓

− 𝑁𝑝,𝑛
𝑛𝑓

 (23) 

 

Onde: 

 

∆𝑁𝑝,𝑛: Incremento de produção anual acumulada para um ano “n”; 

𝑁𝑝,𝑛
𝑓

: Previsão de produção anual acumulada para um poço fraturado para o ano “n”; 

𝑁𝑝,𝑛
𝑛𝑓

: Previsão de produção anual acumulada para um poço não fraturado para o ano “n”. 

 

Posteriormente, a receita incrementa anual superior ao poço não estimulado (∆𝑅𝑛) 

 ∆𝑅𝑛 = ∆𝑁𝑝,𝑛. ($) (24) 

 

Onde ($) é o preço do barril atual. Assim, o valor presente líquido devido a receita: 

 
𝑉𝑃𝐿 = ∑

∆𝑅𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑚

𝑛=1

 
(25) 
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4.4 ESTUDO DE CASO 

Para comprovar a vantagem do uso da modelagem da Redes de Fraturas e do conceito do 

Volume de Reservatório Estimulado (VRE), serão feitos cálculos comparativos de um poço 

estimulado pelo modelo de fratura bilateral com outro estimulado em forma de RFD, além disso, 

é feita uma comparação com um poço produzindo sem o uso do fraturamento. 

Tal comparação será através da estimativa para um projeto de fraturamento hidráulico. 

Assim, serão calculados determinados parâmetros até se achar o Índice de Produtividade (IP) de 

ambos os modelos para a demonstração, tais parâmetros serão 

 Volume de fluido requerido; 

 Cronograma de mistura de propante; 

 Peso de propante requerido; 

 Largura da fratura/ Rede de Fraturas sustentada (s) pelo propante. 

Os dados do projeto obtidos na literatura da indústria de petróleo, baseados na média dos 

valores das diversas variáveis envolvidas na estimulação de poços. Tais dados são: 

 E - (módulo de Young da rocha): 3.106psi 

 ν - (coeficiente de Poisson): 0,25 

 μ – Viscosidade do fluido:1,5 cp  

 k – Permeabilidade da formação: 0,3 mD 

 𝑘𝑓- Permeabilidade da fratura: 200.000 mD 

 𝐵−Fator de formação: 1,3 lbbl/STB  

 𝑟𝑤- Raio do poço: 0,328 ft 

 𝑟𝑒- Raio da área drenada do reservatório: 4.000 ft 

 𝜌𝑝 - Massa específica do propante: 165 lb/ft²  

 𝜙𝑝 - Porosidade do propante: 0,4 

 𝑄𝑖 - Vazão de injeção: 225 ft³/min 

 𝑡𝑖 - Tempo de injeção: 25 min 

 𝐶𝑒𝑛𝑑 – Concentração final de propante: 3 ppg 
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 𝑥𝑓 – Comprimento de uma asa de fratura do tipo bilateral: 300 ft 

 𝑥𝑟𝑓- Comprimento de uma RFD: 1.200 ft  

 ℎ𝑟𝑓 - Média da Altura da RFD: 200 ft 

 𝜔𝑓 – Largura da fratura: 0,1 in 

4.4.1 Para o Modelo Bilateral: 
 

 𝐴𝑓 = 2. 𝑥𝑓 . ℎ𝑓 = 2.300.200 = 1,2. 105𝑓𝑡2 (26) 

 
𝑉𝑓 = 𝐴𝑓 .

𝜔𝑓

12
= (1,2. 105).

0,1

12
= 1000𝑓𝑡³ 

(27) 

 

 Volume de fluido requerido:  

 𝑉𝑓 = 1000𝑓𝑡3 (28) 

 𝑉𝑖 = 𝑄𝑖. 𝑡𝑖 = 225.25 = 5625 𝑓𝑡3 (29) 

 

 Cronograma de mistura de propante: 

 
𝜂 =

𝑉𝑓

𝑉𝑖
=

1000

5625
= 0,17 𝑜𝑢 17% 

(30) 

 

Onde η é a eficiência do bombeio. 

 
𝜀 =

1 − 0,17

1 + 0,17
= 0,7 

(31) 

 𝑉𝑝𝑎𝑑 = 𝑉𝑖. 𝜀 = 5625.0,7 = 3.937,5 𝑓𝑡3 (32) 

 𝑡𝑝𝑎𝑑 = 𝑡𝑖. 𝜀 = 25.0,7 = 17,5 𝑚𝑖𝑛 (33) 
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A concentração de propante (Cp) é calculada por: 

 
𝐶𝑝 = 𝐶𝑒𝑛𝑑(

𝑡 − 𝑡𝑝𝑎𝑑

𝑡𝑖 − 𝑡𝑝𝑎𝑑
)𝜀 = 3. (

𝑡 − 17,5

25 − 17,5
)0,7 

(34) 

 

𝐶𝑝(17,5) = 0; 𝐶𝑝(20) = 1,39; 𝐶𝑝(25)=3 

A Figura 29, que ilustra o gráfico da concentração de propante, com os parâmetros de 

uma fratura bilateral inseridos na Equação 34, demonstra que a injeção de propante se inicia no 

tempo de 17 minutos e 30 segundos, até chegar em sua concentração máxima aos 25 minutos. 

Figura 29 - Concentração de Propante para o estudo de caso de uma fratura bilateral. 

 

FONTE: Elaboração do próprio autor. 

 

 Peso do propante: 

 Massa do propante = 𝑀𝑝 = (
𝐶𝑒𝑛𝑑

1+𝜀
) [(𝑉𝑖 − 𝑉𝑝𝑎𝑑). (7,48)] = (

3

1+0,7
) . [(5625 −

3.937,5). (7,48)] = 22.275 𝑙𝑏 

 

(35) 
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 Largura da fratura bilateral sustentada pelo propante 

 
𝜔𝑓𝑝 =

𝑀𝑝

2. 𝑥𝑓 . ℎ𝑓
.

1

(1 − 𝜙𝑝)𝜌𝑝

=
22.275

2.300.200
.

1

(1 − 0.4)165
= 1,875. 10−3𝑓𝑡 = 0.0225𝑖𝑛 

(36) 

 
𝐶𝑓𝑑 =  

𝑘𝑓 . 𝜔𝑓

𝑘. 𝑥𝑓
=

200000.0.0225

0,3.300
= 50 

(37) 

 

Segundo a relação de Cinco Ley et al., (1981): 

 𝑆𝑓 = 𝑓 − ln (
𝑥𝑓

𝑟𝑤
) 

(38) 

 𝑢 = ln(𝐶𝑓𝑑) = ln(50) = 3,91 (39) 

 
𝑓 =

1,65 − 0,328𝑢 + 0,116𝑢2

1 + 0,18𝑢 + 0,64𝑢2 + 0,005𝑢2
=

1,65 − 0,328(3,91) + 0,116(3,91)2

1 + 0,18(3,91) + 0,64(3,91)2 + 0,005(3,91)2

= 0,185 

(40) 

 
𝑆𝑓 = 0,185 − ln (

300

0,328
) = −6,63 

(41) 

 

𝐼𝑃𝑓 =  
𝑘. ℎ𝑓

141,2. 𝐵. 𝜇. (𝑙𝑛
𝑟𝑒
𝑟𝑤

+ 𝑠𝑓)
=

0,3.200

141, .1,3.1,5. (𝑙𝑛
4000
0,328

− 6,63)
=

0,08 (
𝑆𝑇𝐵

𝐷 )

𝑝𝑠𝑖
 

(42) 

 

4.4.2 Para o Modelo de Rede de Fraturas: 
 

 𝐴𝑅𝐸 = 𝑥𝑟𝑓 . ℎ𝑟𝑓 = 1200.200 = 2,4. 105𝑓𝑡2 (43) 

 
𝑉𝑅𝐸 = 𝐴𝑅𝐸.

𝜔𝑟𝑓

12
= 2,4. 105.

0,1

12
= 2.000𝑓𝑡³ 

(44) 

 

 Volume de fluido requerido:  
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 𝑉𝑅𝐸 = 2.000𝑓𝑡³ (45) 

 𝑉𝑖 = 𝑄𝑖. 𝑡𝑖 = 225.25 = 5625 𝑓𝑡3 (46) 

 

 Cronograma de mistura de propante: 

 
𝜂 =

𝑉𝑅𝐸

𝑉𝑖
=

2000

5625
= 0,35 𝑜𝑢 35% 

(47) 

 

Onde η é a eficiência de bombeio. 

 
𝜀 =

1 − 0,35

1 + 0,35
= 0,48 

(48) 

 𝑉𝑝𝑎𝑑 = 𝑉𝑖. 𝜀 = 5625.0,48 = 2.708,3 𝑓𝑡3 (49) 

 𝑡𝑝𝑎𝑑 = 𝑡𝑖. 𝜀 = 25.0,48 = 12 𝑚𝑖𝑛 (50) 

 

A concentração de propante (Cp) é calculada por: 

 
𝐶𝑝 = 𝐶𝑒𝑛𝑑(

𝑡 − 𝑡𝑝𝑎𝑑

𝑡𝑖 − 𝑡𝑝𝑎𝑑
)𝜀 = 3. (

𝑡 − 12

25 − 12
)0,48 

(51) 

𝐶𝑝(12) = 0; 𝐶𝑝(20) = 2,37; 𝐶𝑝(25)=3 

A Figura 30, que ilustra o gráfico da concentração de propante, com os parâmetros de 

uma fratura bilateral inseridos na Equação 51, demonstra que a injeção de propante se inicia no 

tempo de 12 minutos, cerca de 5 minutos mais rápido que o modelo bilateral de fraturas, até 

chegar em sua concentração máxima aos 25 minutos. 
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Figura 30 - Concentração de Propante para o estudo de caso de uma rede de fraturas. 

 

FONTE: Elaboração do próprio autor. 

 

 Peso do propante: 

 Massa do propante = 𝑀𝑝 = (
𝐶𝑒𝑛𝑑

1+𝜀
) [(𝑉𝑖 − 𝑉𝑝𝑎𝑑). (7,48)] = 𝑀𝑝 = (

3

1+0,48
) [(5625 −

2.708,3). (7,48)] = 44.223,5 𝑙𝑏 

 

(52) 

 

 Largura da rede sustentada pelo propante 

 
𝜔𝑟𝑓𝑝 =

𝑀𝑝

𝑥𝑟𝑓 . ℎ𝑟𝑓
.

1

(1 − 𝜙𝑝)𝜌𝑝

=
44.223,5

1200.200
.

1

(1 − 0.4)165
= 1,86. 10−3𝑓𝑡 = 0.022𝑖𝑛 

(53) 

 
𝐶𝑟𝑓𝑑 =  

𝑘𝑟𝑓 . 𝜔𝑟𝑓𝑝

𝑘. 𝑥𝑟𝑓
=

200000.0,022

0,3.1200
= 12,2 

(54) 

 

Segundo a relação de Cinco Ley et al., (1981):   
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 𝑆𝑟𝑓 = 𝑓 − ln (
𝑥𝑟𝑓

𝑟𝑤
) 

(55) 

 𝑢 = ln(𝐶𝑓𝑑) = ln(12,2) = 2,5 (56) 

 
𝑓 =

1,65 − 0,328𝑢 + 0,116𝑢2

1 + 0,18𝑢 + 0,64𝑢2 + 0,005𝑢2
 

(57) 

 
𝑓 =

1,65 − 0,328(2,5) + 0,116(2,5)2

1 + 0,18(2,5) + 0,64(2,5)2 + 0,005(2,5)2
= 0,28 

(58) 

 
𝑆𝑓 = 0,28 − ln (

1200

0,328
) = −7,92 

(59) 

 

𝐼𝑃𝑟𝑓 =
0,3.200

141,1.1,3.1,5. (𝑙𝑛
4000
0,328 − 7,92)

=
0,15 (

𝑆𝑇𝐵
𝐷 )

𝑝𝑠𝑖
 

(60) 

 

O parâmetro Folds of Increase (FOI) é utilizado na indústria para indicar o incremento de 

produção através da utilização do fraturamento através da comparação da produção utilizando o 

fraturamento hidráulico e sem a utilização. 

 

𝐹𝑂𝐼 =
𝐼𝑃𝐴𝑃Ó𝑆

𝐼𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆
=

ln (
𝑟𝑒
𝑟𝑤) + 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

ln (
𝑟𝑒
𝑟𝑤

) + 𝑆𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠

 

(61) 

 

𝐹𝑂𝐼 =
𝐼𝑃𝐴𝑃Ó𝑆

𝐼𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆
=

𝑙𝑛
4000
0,328 + 0

𝑙𝑛
4000
0,328 − 7,92

= 6,4 

(62) 

 

O resultado do Folds of Increase representa o quantas vezes o tratamento do fraturamento 

hidraúlico elevou o índice de produtividade do poço em relação ao estado original do poço, antes 

do tratamento. 
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Comparando o IP do poço de fratura bilateral (𝐼𝑃𝑓) e o do poço de fraturas em forma de 

rede (𝐼𝑃𝑟𝑓), 

 𝐼𝑃𝑟𝑓

𝐼𝑃𝑓
=

0,15

0,08
= 1,91 = 191% 

(63) 

 

Há um aumento de 191%, que se justifica pelo contato da rede de fraturas com o 

reservatório ser maior do que o modelo bilateral, por possuir uma área (ARE) e volume (VRE) 

superiores, abaixo, na Tabela 5, de maneira sintetizada, são mostrados os parâmetros cruciais que 

justificam o investimento em um projeto de fraturamento hidráulico com base no modelo RFD, 

tendo como principal variável o índice de produtividade (IP), que associado ao preço do barril e 

outras condições financeiras, é o fator determinante no projeto. 

Tabela 5. Comparação entre os parâmetros para desenvolvimento de um projeto de FH para diferentes modelos 
de fratura. 

Parâmetro Analisado 
 Modelo de Fratura 

Bilateral 
Modelo 

RFD 

Volume da fratura (V) 1.000 ft³ 2.000 ft³ 

Eficiência de injeção (η) 17% 35% 

Condutividade (Cfd) 50 12,2 

Fator de dano ou efeito de 
película (S) -6,63 -7,92 

Índice de Produtividade (IP) 0,08 STB/D 0,15 STB/D 
FONTE: Elaboração do próprio autor. 
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CONCLUSÃO 

A análise de dados, equações e gráficos expostos ao longo desse trabalho possibilitaram 

identificar e evidenciar as vantagens em se produzir através do fraturamento hidráulico, baseado 

na modelagem apresentada no capítulo 3, que consistia na apresentação dos conceitos de Volume 

de Reservatório Estimulado (VRE) e da Rede de Fraturas (RFD), relativamente novos na indústria 

do petróleo. 

É claro o vasto potencial dessas reservas ditas não convencionais ao redor do mundo, e de 

uma certa forma é surpreendente vermos países como Argélia, África do Sul, Austrália e o próprio 

Brasil figurando entre as dez maiores reservas de shale gas não provadas tecnicamente 

recuperáveis da EIA, vide Tabela 2. Surpreendente pois quando qualquer assunto relacionado a 

shale é noticiado na mídia mundialmente, estes países não aparecem como protagonistas. A 

compreensão dessa ausência se deve a fatores principalmente econômicos, como no caso do Brasil.  

Comparando a situação do país sul americano à dos Estados Unidos, neste, o 

desenvolvimento da exploração comercial das RNCs se deu à uma estrutura de mercado que 

facilitou o investimento de projetos de exploração por empresas pequenas e independentes, que 

foram a “vanguarda” da revolução da matriz energética americana proporcionada pela produção 

provinda do shale gas. É fundamental salientar que o modelo estadunidense não pode ser copiado. 

Mas podem ser feitas alterações no modelo atual brasileiro a ponto de se criar um ambiente 

regulatório e econômico mais propício ao desenvolvimento do gás não-convencional na matriz 

energética brasileiro e dos diversos países que figuram com grandes potenciais de reservas ainda 

não exploradas comercialmente. 

Do ponto de vista técnico, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, foram 

aprofundados os estudos dos elementos que compõem a principal aplicação técnica de estimulação 

de poços para a produção comercial de recursos provindos das formações de shale não 

convencionais, o fraturamento hidráulico. Nesses estudos, foi mostrado que um parâmetro é 

primordial para a otimização e compreensão da eficiência de exploração, a condutividade, 

principal fator relacionado à produtividade do poço. 

Nos últimos anos, foi demonstrado por diversos autores que a condutividade se torna mais 

efetiva se ligada à um modelo de fraturas, em que estas interajam entre si e se estendam a ponto 

de formar grandes redes, as RFD, onde a condutividade irá aumentar de forma considerável a ponto 
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de aumentar intensamente a eficiência de produção. Através do uso da microssísmica é possível 

mapear essas redes pelo VRE, que está diretamente relacionado a extensão do tratamento. 

No último capítulo, é abordada uma metodologia para o planejamento de um projeto de 

fraturamento hidráulico em que se busca a máxima produtividade para gerar o maior retorno 

financeiro possível. Nesse projeto, foram aplicados os conceitos de RFD e VRE e posteriormente 

um estudo de caso comparando um poço que produz se a prática do fraturamento e outro com, 

demonstrando que o fraturamento justifica seu investimento. Ressalvando que o exemplo mostrado 

é só um estudo comparativo, pois na realidade não é possível produzir sem o fraturamento 

hidráulico. O aumento de produção de 191% é devido ao volume da rede ser muito maior, o que 

proporciona um maior contato com o reservatório.  

Percebe-se que o futuro do setor de óleo e gás mundial vem seguindo uma tendência em se 

explorar cada vez mais fontes antes inimagináveis de se obter recursos energéticos. As reservas do 

tipo não convencionais e suas dimensões abrangidas pela EIA e outras entidades, continuam a 

crescer estatisticamente, resta aos países possuidores destas, um maior investimento e flexibilidade 

para seguir a o boom norte americano. 
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