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RESUMO 

 

Este trabalho tem como principal objetivo avaliar a influência dos parâmetros 

envolvidos no processo de fraturamento hidráulico e definir o conjunto ótimo que conduz à 

máxima produtividade em um poço de petróleo.  São apresentados os cálculos de forma 

detalhada com relação ao fraturamento hidráulico para a obtenção de dados essenciais no 

desenvolvimento de produção de um poço de petróleo e sua otimização.  É retratada a 

influência da variação de parâmetros como densidade do material de propante, porosidade do 

pacote de propante, permeabilidade do pacote de propante e do máximo diâmetro do propante 

na simulação de fraturamento hidráulico em um reservatório carbonático.  Para cada 

simulação, são apresentados resultados de número de propante, condutividade ótima da 

fratura, índice de produtividade ótimo do poço fraturado, abertura ótima da fratura, 

comprimento ótimo da fratura, fator skin e Folds of Increase.  Foi utilizado o Projeto 

Unificado de Fratura para avaliar o fraturamento hidráulico e para a otimização, algoritmos 

evolutivos, como Algoritmos Genéticos que visam a partir de um conjunto de variáveis de 

projeto, otimizar determinada função objetivo. 

 

Palavras-chave: Fraturamento Hidráulico. Poços de petróleo. Algoritmos Evolutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

This work has as main objective to evaluate the influence of the parameters involved 

in the hydraulic fracturing process and to define the optimal set that leads to maximum 

productivity in an oil well. Detailed calculations regarding hydraulic fracturing are presented 

to obtain essential data on the development of oil well production and optimization. The 

influence of parameter variation such as proppant material density, proppant package 

porosity, proppant package permeability, and maximum proppant diameter in the hydraulic 

fracturing simulation in a carbonate reservoir is depicted. For each simulation, results are 

given of propper number, optimum fracture conductivity, optimal fracture well index, optimal 

fracture aperture, optimal fracture length, skin factor and Folds of Increase. The Unified 

Fracture Project was used to evaluate hydraulic fracturing and for optimization, evolutionary 

algorithms such as Genetic Algorithms that aim to optimize a certain objective function from 

a set of design variables.   

 

 Keywords: Hydraulic Fracturing. Oil wells. Evolutionary Algorithms. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

1.1   Surgimento e desenvolvimento do fraturamento hidráulico  

 

O método destacado será o fraturamento hidráulico (fracking), que consiste em uma 

técnica de estimulação da produção de óleo e gás que consiste em injetar um fluido 

pressurizado (colchão) na formação em torno do poço a fim de criar fraturas para o 

hidrocarboneto fluir para dentro do poço.  O objetivo é aumentar a capacidade de fluxo dos 

hidrocarbonetos presentes na rocha.  Propantes como areia, cerâmica ou bauxita são 

adicionados para manter as fraturas abertas.  Outros aditivos também fazem parte do fluido.  

A permeabilidade da rocha é fator determinante para justificar a utilização do método.  A 

tabela 1.1 classifica o nível de permeabilidade da formação de acordo com o fluido produzido: 

 

 

Tabela 1.1: Classificação da permeabilidade da formação de acordo com o fluido 

produzido. 

 

 
 

Fonte: ECONOMIDES, M.; OLIGNEY, R.; VALKÓ, P., 2002, p. 29. 

 

No final da década de 40, surgiu o primeiro uso do fraturamento como forma de 

aumentar a produção de poços marginais no campo de Hugoton no estado de Kansas, Estados 

Unidos.  Ao longo dos anos, o fraturamento hidráulico massivo (MHF) transformou-se em 

uma técnica de completação dominante aplicada principalmente em reservatórios de baixa 

permeabilidade na América do Norte.  O objetivo é criar uma rede de fraturas permitindo 

maior fluxo do petróleo da rocha para o poço.   

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, passou-se a aplicar em formações de 

alta permeabilidade, recebendo a denominação de fraturamento de formações de alta 

permeabilidade (HPF - High Permeability Formation).  Tornou-se a principal opção de 

completação essencialmente para poços de gás natural.  Tem encontrado aplicação porque 

permite a extensão controlada da fratura e limita o drawdown de produção (diferença entre a 

poropressão no reservatório e a pressão no poço) (Mullen et al., 1996; Martins et al., 1992).  

 Estima-se hoje que o fraturamento hidráulico adiciona várias centenas de milhares de 

Permeabilidade Gas Óleo

Baixa k < 0,5 md k < 5 md

Moderada 0,5 < k < 5 md 5 < k < 50 md

Alta k > 5 md k > 50 md
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barris na produção diária dos poços já existentes em vários países.  Nenhuma outra tecnologia 

de petróleo conduz um retorno maior com incremento na produção de cada poço.  Assim, os 

investimentos em pesquisa são fundamentais nesse setor para obter uma redução dos custos e 

aumentar a lucratividade a partir de índices maiores de estimulação. 

 

1.2  Importância das fraturas em um reservatório  

 

A fratura cria um caminho longo e de boa condutividade no interior do meio poroso, 

ampliando a área do poço exposta ao fluido.  Favorece também a conexão de fraturas naturais 

do reservatório ou de zonas hidraulicamente isoladas, aprimorando as características permo-

porosas.  Além disso, ultrapassa a zona danificada durante a perfuração, reestabelecendo o 

contato do poço com o reservatório não danificado. A figura 1.1 mostra os níveis de 

complexidade associados a conceitos de fraturabilidade. 

 

Figura 1.1: Esquemas de níveis de complexidade de fratura. 

 
 

Fonte: adaptado de Fisher et al., 2002. 

  

As fraturas transversais, que permitem a criação de uma ampla rede de fraturas, 

apresentam uma restrição, qual seja uma área de interseção com um poço muito pequena.  

Quanto menor a diferença entre os valores de tensões horizontais máxima e mínima, maior é a 

chance de desenvolvimento de uma rede de fraturas, ao invés de uma fratura planar (King, 

2010).  A tensão horizontal máxima no plano da tensão vertical favorece o surgimento da 

fratura longitudinal enquanto a tensão mínima favorece a fratura transversal conforme 

observado na figura 1.2. 
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Figura 1.2: Esquemas de níveis de complexidade de fratura. 

 

 

 

Fonte: IX Seminário de Engenharia de Poço, 2012. 

 

Atualmente, os reservatórios não-convencionais (RNC) vem se destacando devido ao 

seu desenvolvimento na produção por meio de poços horizontais com múltiplas fraturas 

transversais. Eles são caracterizados pelas baixíssimas permeabilidades, podem incluir áreas 

de folhelho, areias impermeáveis, carbonatos, areias com óleo (óleos pesados) e acumulação 

de carvão metano (CBM) e os principais tipos são shale oil, shale gas, coal bed methane, 

hidrato de gás, tight sands e outras fontes.  A geometria de fratura presente em reservatórios 

tipo shale gas é o modelo de redes de fraturas, que está associado a conceitos de 

fraturabilidade, complexidade de fratura e volume de reservatório estimulado. 

 

1.3  Proposta de trabalho 

 

 O trabalho tem por objetivo desenvolver um modelo de otimização de fraturamento 

hidráulico em reservatórios carbonáticos utilizando algoritmos evolutivos.  Para o cálculo, são 

utilizados valores baseados em campos reais para melhores estimativas.  O processo é feito 

por meio de uma ferramenta de otimização chamada de Modefrontier (ESTECO, 2014).  

Utiliza-se uma planilha em Excel do livro “Unified Fracture Design” dos autores 

Economides, Ronald E. Oligney, Péter Valkó e Michael J., com linguagem de programação 

Visual Basic. Os cálculos são gerados a partir de valores aleatoriamente escolhidos dentro do 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&biw=1366&bih=631&q=michael+j+economides&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEoqMCyrTE9T4tLP1TcwrSwoy0rXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CABKlpME6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinqfTC5K3PAhXCIZAKHdn3B8QQmxMIaigBMA4
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&biw=1366&bih=631&q=unified+fracture+design:+bridging+the+gap+between+theory+and+practice+ronald+e.+oligney&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEoqMCyrTE9TAvMMjYvNiuOLjbRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwBWTZ3-PAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinqfTC5K3PAhXCIZAKHdn3B8QQmxMIaygCMA4
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&biw=1366&bih=631&q=unified+fracture+design:+bridging+the+gap+between+theory+and+practice+p%C3%A9ter+valk%C3%B3&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEoqMCyrTE9T4tLP1TdINskoSCrSkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAOtB8-c6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinqfTC5K3PAhXCIZAKHdn3B8QQmxMIbCgDMA4
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intervalo de cada variável de entrada.  O objetivo é maximizar o Folds of Increase limitando o 

comprimento ótimo de uma asa de fratura (variável de saída) a um determinado valor 

específico. A estrutura do trabalho segue a seguinte sequência:  

 Capítulo 1: Introduzir o tema de fraturamento hidráulico, mostrando seu 

surgimento, desenvolvimento e importância; 

 Capítulo 2: Apresentar uma revisão bibliográfica sobre fraturamento hidráulico 

relacionada ao trabalho proposto; 

 Capítulo 3: Relatar o projeto de fraturamento hidráulico; 

 Capítulo 4: Demonstrar características de reservatórios carbonáticos; 

 Capítulo 5: Mostrar a evolução do processo de otimização com o uso de 

algoritmos evolutivos; 

 Capítulo 6: Modelar o problema a partir do Modefrontier; 

 Capítulo 7: Estudo do caso de um fraturamento hidráulico em reservatório 

carbonático e 

 Capítulo 8: Conclusões e sugestões baseadas no trabalho desenvolvido.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O objetivo é relatar as principais obras, estudos e pesquisas envolvendo os temas que 

são abordados ao longo do trabalho: o fraturamento hidráulico, reservatórios carbonáticos, 

métodos de otimização, cálculos envolvidos e todas as contribuições relevantes aos assuntos 

focais. 

 

2.1  Fraturamento hidráulico  

 

A fundamentação teórica básica a respeito do projeto unificado de fraturamento 

hidráulico é feito pelo livro “Unified Fracture Design: Bridging the gap between theory and 

practice”.  Segundo (Economides et al., 2001), os conceitos dos tratamentos de estimulação 

baseados nessa operação podem ser consolidados por serem determinados essencialmente por 

um único parâmetro, o número de propante adimensional.  Este fator é responsável pelo 

máximo índice de produtividade ou injetividade que pode ser atingido pelo poço a partir das 

dimensões ótimas da fratura.  Realizou-se a concepção de um projeto de lógico para esse 

procedimento em aplicações técnicas, de pesquisa, de desenvolvimento, de campo em 

praticamente todas as especificidades geográficas e de tipos de reservatórios.  

Guo B. (2007) desenvolveu projetos, análises e otimizações de sistemas de produção 

de petróleo.  Demonstra todos os cálculos e alguns programas de planilhas.  Discute os 

fundamentos de engenharia de produção de petróleo, modelos empíricos para análise de 

declínio de produção e desempenho de poços.  Em seu livro “Petroleum Production 

Engineering: A Computer-Assisted Approach”, mostra as diretrizes para o fraturamento 

hidráulico e técnicas de avaliação de trabalho e otimização de produção. 

Rocha, L. A. S. et al. (2009), em sua obra “Projetos de Poços de Petróleo: 

Geopressões e Assentamento de Colunas de Revestimentos”, fornece os conhecimentos 

imprescindíveis a respeito de projeto de poços.  Define as estimativas de geopressões; 

métodos para o cálculo do gradiente de sobrecarga (overburden gradient); mecanismos 

geradores de pressões de poros anormalmente altas e diversos métodos utilizados para suas 

estimativas; conceitos de mecânica das rochas; métodos para as estimativas dos gradientes de 

pressão de fratura e colapso necessários para o embasamento teórico do trabalho. 

Na Conferência de Tecnologia de Fraturamento Hidráulico da Sociedade de 

Engenheiros de Petróleo (SPE), foi apresentando o artigo “Fracture Propagation Direction 

and Its Application in Hydraulic Fracturing”.  O tema abordado desenvolvia um modelo de 

fraturamento hidráulico sob carregamento biaxial aplicável em poços verticais e horizontais, 
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aperfeiçoando aspectos de pressão de fratura e pressão de poros.  A descrição da solução 

semi-análitica abrangia diversos parâmetros como coeficiente de Poisson e ângulo de 

iniciação da fratura.  Como resultado, verificou-se que a fratura se propaga para a região com 

maior pressão de poros de acordo com Jin et al. (2013). 

Castillo et al. (2010) em sua produção “Integrated Analysis to Optimize Hydraulic 

Fracturing Treatment Design in a Clastic and Carbonate Formation in Torunos Hydrocarbon 

Field, Barinas: Apure Basin, Southwest Venezuela”, realizou uma pesquisa a respeito da 

problemática propagação de múltiplas fraturas hidráulicas no campo Torunos do sudoeste da 

Venezuela.  O objetivo foi otimizar o projeto de operação de estimulação nas formações 

utilizando métodos experimentais para realizar análises de sensibilidade e avaliar incertezas.  

 Jabarri & Benson (2013) realizaram estudos em formações de folhelho de baixa 

permeabilidade e observaram a necessidade de uma grande rede de fraturas para a melhorar a 

produtividade dos poços.  A pesquisa, em “Hydraulic Fracturing Design Optimization - 

Bakken Case Study”, avaliou os principais parâmetros que controlam a estimulação em poços 

horizontais.  O ponto focal foi investigar as oportunidades de otimização de produção em um 

campo no Norte de Dakota, nos Estados Unidos.  Desenvolveram etapas para conceber um 

tratamento de fratura hidráulica bem-sucedido envolvendo simulações e aperfeiçoamento de 

dados com objetivo de distribuir a quantidade certa de propante ao longo da fratura. 

No artigo “Hydraulic Fracture Design for the Lower Tertiary Gulf of Mexico: 

Optimization Under Uncertainty”, Podhoretz & Valkó (2014) apresentam uma metodologia 

para a tomada de decisões relacionadas ao número e dimensões de fraturas hidráulicas em 

formações do Golfo do México.  O problema de otimização foi representado através de um 

programa estocástico visando reduzir os riscos e viabilizando a parte econômica do projeto.  

 

2.2  Algoritmos Genéticos  

 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) inicialmente foram propostos por Holland (1975).  Em 

seu livro “Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with 

Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence”, mostra como os algoritmos 

simulam processos naturais de sobrevivência e reprodução das populações, fatores 

fundamentais para a evolução.   O primeiro sucesso em aplicação industrial veio com seu 

aluno, Goldberg (1989).  No livro “Genetic Algorithms in Search Optimization and Machine 

Learning”, demonstra os AGs sendo utilizados para solucionar problemas de otimização e 

aprendizado de máquinas. 
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Diversos estudos retratam o uso de algoritmos genéticos em diferentes áreas de 

conhecimento.  Leite et al. (2002) através do artigo “Aplicação de algoritmos genéticos na 

determinação da operação ótima de sistemas hidrotérmicos de potência” analisa a 

aplicabilidade da técnica de otimização por meio de algoritmos genéticos em grandes sistemas 

hidrotérmicos de potência.  Dois conjuntos com usinas pertencentes ao Sistema Sudeste 

Brasileiro foram usados como objeto de estudo.  Obteve-se um bom desempenho da eficiência 

do algoritmo, com a captação de diferentes comportamentos operativos ótimos das usinas, 

obtendo um ótimo global para o sistema. 

A dissertação de mestrado “Algoritmo genético aplicado ao sequenciamento de picking e 

faturamento”, desenvolvida por Pinto (2012), mostra a formulação de um software para a 

automatização do processo de picking de forma que o resultado apresentasse uma combinação 

otimizada para o Sequenciamento Ótimo de Faturamento (SOF). A pesquisa empregou a 

técnica dos Algoritmos Genéticos (AG) como método de busca de possíveis soluções, 

utilizando o Visual Basic for Applications (VBA) como ferramenta de implementação 

computacional do sistema proposto.  Apresentou uma ferramenta de apoio gerencial que 

inspirada na inteligência artificial e na evolução natural e biológica é capaz de propor a 

melhor decisão de faturamento. 

Linden (2008) mostra o uso dos algoritmos utilizando uma técnica emergente da 

computação inteligente chamada de “Computação Bio-Inspirada”.  O objetivo de seu livro 

“Algoritmos Genéticos: Uma Importante Ferramenta da Inteligência Computacional” é 

resolver problemas computacionais modelando a evolução natural pela realização da 

reprodução e mutação em busca da solução adequada.  Demonstra desde os conceitos básicos 

envolvendo os algoritmos genéticos até a parte avançada envolvendo restrições e múltiplos 

objetos e aplicações. 

Na tese de doutorado “Otimização de estruturas com multi-objetivos via algoritmos”, 

Castro (2001) apresenta uma revisão geral sobre a técnica dos algoritmos genéticos e de sua 

aplicação aos problemas de otimização multi-objetivos. A finalidade é evoluir um conjunto 

uniformemente distribuído de soluções a fim de definir um conjunto ótimo de Pareto para o 

problema.  O desempenho do algoritmo é desenvolvido em exemplos numéricos de problemas 

testes e estruturais multi-objetivos aplicados a viga soldada, treliça tri-objetiva, ponte 

treliçada, torre de 47 barras e outros. 
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3 PROJETO DE FRATURAMENTO 
 

 

Este capítulo apresenta inicialmente os conceitos de tensão in situ, modos de falha e 

tensões ao redor do poço de forma a ilustrar o processo de iniciação e direção de propagação 

de uma fratura. Posteriormente, são apresentadas as características dos modelos de geometria 

da fratura e a produtividade de poços fraturados. Todo o processo de evolução da fratura até o 

declínio de pressão ao longo do tempo é abordado, pois permite a estimativa de informações 

importantes para o projeto de um fraturamento hidráulico. Ao final do capítulo a técnica do 

fraturamento em reservatórios carbonáticos é apresentada, pois constitui o cenário de 

aplicação do modelo proposto por este trabalho. 

 

3.1  Pressão de ruptura ou iniciação de fratura  

 

Em estado de equilíbrio, um elemento de rocha em subsuperfície encontra-se sob um 

estado de tensão in situ compressivo formado por três tensões principais, sendo uma vertical e 

duas horizontais de acordo com a figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Tensões in situ em um elemento de rocha 

 

 

Fonte: VALKÓ, P.; OLIGNEY, R. E.; SCHRAUFNAGEL, R. A., 1996. 

 

A figura 3.2 retrata o processo de ruptura gerada por falha por tração. Inicialmente, a 

pressão aplicada no poço precisa ser superior à pressão do reservatório (ou pressão de poros), 

e ultrapassar a tensão compressiva atuante na parede do poço.  Quando esta tensão supera 

esses esforços e a resistência da rocha à tração, uma fratura é iniciada.  Ela se propaga 
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hidraulicamente pelo reservatório conforme o bombeio é mantido, e, ao mesmo tempo, parte 

do fluido de fraturamento é perdido para o meio rochoso circundante por filtração.  

O colchão possibilita a penetração da fratura e a criação de uma abertura suficiente 

para o posterior bombeio de uma pasta com agente de sustentação.  A alta resistência 

mecânica é um fator fundamental do agente de sustentação para sustentar a fratura aberta, 

levando a um acréscimo na produção do poço. 

Observa-se que a abertura da fratura é mantida pela diferença entre a pressão líquida 

(pressão do fluido de fraturamento menos a pressão do reservatório) e a tensão horizontal 

mínima efetiva. A máxima pressão atingida no início do tratamento é a pressão inicial de 

quebra (Pb).  

A pressão reduz quando a fratura se inicia na parede do poço. A porção quase 

constante da curva de pressão é a pressão de propagação (Pprog). Esta pressão causa a 

propagação da fratura hidráulica pelo reservatório. Quando o bombeio é interrompido, a 

pressão cai subitamente para um valor inferior, e continua a descer vagarosamente devido à 

filtração até atingir o valor da pressão do reservatório, conforme mostrado na figura 3.2.  

 

Figura 3.2: Registro de pressão de fundo. 

 

 
Fonte: YEW, C. H.,1997 

 

Na figura 3.3, é possível concluir que como o poço é geralmente perfurado a grandes 

profundidades, tensão mínima in situ ( min) está no plano horizontal.  A fratura resultante é 

vertical, cujo plano é perpendicular a essa  min.  A tensão vertical in situ ( v )  é resultado do 
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soterramento sendo igual ao peso das camadas de rochas sobrejacentes.  Como resposta, há a 

tendência do elemento de rocha se deformar lateralmente de acordo com suas limitações 

devido ao meio que se encontra, resultando no aparecimento das tensões in situ horizontais 

(máx e min).   

 

Figura 3.3: Seção horizontal de poço vertical sob ação de tensões in-situ e pressões. 

 

 

 
 

 
Fonte: YEW, C. H.,1997 

 

Considerando um poço vertical não-revestido (ou um poço aberto) sob a ação de 

tensões horizontais in situ (máx e min) e assumindo que a rocha é um meio elástico com uma 

tensão de falha (T), conhecida como resistência à tração, a pressão de quebra (Pb) necessária 

para introduzir uma fratura na superfície de um poço pode ser calculada com base na Teoria 

da Elasticidade, obtendo-se a equação (3.1): 

 

Pb    h, min  h, ma      (3.1) 
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O diferencial de pressão entre a fratura e a formação provoca o fluxo do fluido da 

fratura para o reservatório, ou seja, o fluido filtra através da parede da fratura.  A porosidade e 

o fluido alojado nos poros influenciam na pressão de quebra do poço.  Aplicando a Teoria da 

Poroelasticidade na equação: 

 

 Para formação impermeável ao fluido de faturamento, utiliza-se a equação 

(3.2) relacionando-se aos parâmetros de Biot ( ) e pressão de poros (Pp):  

 

Pb    h, min  h, ma               (3.2) 
   

 

 Para formação permeável ao fluido de fraturamento, a equação (3.3) é aplicada sendo 

α igual a constante de poroelasticidade: 

 

     
                            

         
      

  

           
         
      

  
  

(3.3) 
 

 

 

                                                            

Onde   é módulo de Poisson, que varia de 0 a 0,5.  A redução da pressão de quebra é 

influenciada pelo efeito da porosidade da rocha e da pressão de poros e depende da 

capacidade de formação do reboco do fluido. 

 

3.2  Modelo de Geometria da Fratura  

 

O crescimento da fratura é controlado principalmente pela propagação do material e 

pela distribuição das tensões in situ.  Os modelos de geometria da propagação de uma fratura 

hidráulica combinam 3 fatores principais: 

 balanço de materiais: ligação entre a vazão de injeção e o volume da fratura; 

 elasticidade linear: relaciona a abertura da fratura a sua extensão e 

 mecânica dos fluidos: interligação entre a abertura da fratura e perda de carga ao longo 

da fratura devido ao fluxo de fluido. 

É capaz de prever a evolução com o tempo das dimensões da fratura e da pressão no 

poço.  As estimativas de produção levam em consideração o comprimento da fratura.  A 

abertura da fratura permite o posicionamento do agente de sustentação, fornecendo 
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condutividade à fratura.  O comprimento da fratura é um parâmetro fundamental para estimar 

a produção. Podem ser citados como principais modelos de geometria da fratura o modelo 2D 

(PKN, KGD e radial), pseudo 3D, 3D.   

 

3.2.1 Modelo 2D 

 

O modelo 2D relaciona comprimento e abertura da fratura desconsiderando detalhes 

de filtração. Pode ser uma boa aproximação em situações de contenção vertical, porém afasta-

se da realidade nas situações de pequeno contraste de tensão horizontal.  A altura da fratura é 

considerada constante, variando apenas as outras dimensões (conceito de equações de 

abertura).  Suas premissas são: altura constante, tensão plana/homogênea, propriedades 

elásticas. 

 

3.2.2 Modelo 3D e pseudo 3D 

 

O modelo 3D pode ser aplicado a fraturas de diferentes formatos e orientação.  É 

utilizado para a interpretação da curva de pressão de fundo de operações de fracpack.  Os seus 

resultados são comparados aos obtidos nos simuladores computacionais e aos obtidos nos 

modelos desenvolvidos com as geometrias 2D. Como limitação, o modelo incorpora 

simplificações físicas para facilitar a solução matemática, afastando-se da realidade em 

situações mais complexas.            

 O modelo pseudo 3D é menos complexo e possui uma limitação relacionada à altura.  

Considera o crescimento da altura baseado no contraste de tensões entre as camadas e módulo 

de elasticidade constante.  As principais diferenças entre o modelo 3D e pseudo 3D estão na 

tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Características do modelo 3D e pseudo 3D 

 

Modelos de geometria da fratura 

Pseudo 3D 3D 

Crescimento limitado da altura Geometrias não-ideais e propagação tridimensional 

Estado de tensões Grande requerimento computacional 

Requisito computacional moderado Calibração com modelos experimentais 

 

Fonte: GUO, 2007. 
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3.2.3 Modelo PKN - Equação de abertura de Perkins and Kern 

 

 

O modelo PKN considera a fratura com formato elíptico e possuindo seção vertical 

pela qual a fratura se propaga perpendicularmente.  Considera que o comprimento da fratura 

será bem maior que a sua altura.  A abertura da fratura é conceituada como a menor dimensão 

conforme a figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Geometria PKN 

 

 

Fonte: VALKÓ, 1995. 

 

 Os estados de tensão e de deformação não são exatamente iguais em todos os planos 

verticais, divergindo um pouco da condição de estado plano de deformação.  As principais 

características são: 

 Altura constante 

 Fratura submetida à condição de deformação no plano vertical (ideal para fraturas com 

grande relação comprimento / altura) 

 Seção transversal elíptica 

 Fraturas longas e delgadas (2.Xf > hf) 

 Formações de baixa permeabilidade 

 Uma fissura linear pressurizada que tem uma abertura máxima elíptica (ωo) dada pela 

equação (3.4), através da pressão líquida definida pela diferença entre a pressão interna e a 

mínima tensão principal (pn) e da altura da fratura (hf): 

w0 (x)

ww, 0

hf

xf

w0 (x)

ww, 0

hf
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(3.4) 
 

   

 

Onde o modo planar de deformação (E’) é calculado pela equação (3.5), por meio do 

modo de cisalhamento (G): 

 

 

     
   

    
 

(3.5) 
 

 

 

 Assume-se que a pn se anula na extremidade da fratura devido a ter valor constante ao 

longo do plano vertical, sendo função apenas da coordenada lateral x.  A velocidade linear 

média em qualquer ponto da fratura é a vazão de injeção em uma asa (qi) pela área da seção 

(A).  Desta forma, sabendo-se que a área da elipse pode ser definida pela equação (3.6): 

 

        
  

 
  
  

 
 

(3.6) 
 

 

O gradiente da mínima tensão principal da fratura pode ser expresso pela equação 

(3.7) utilizando a viscosidade do fluido (μ): 

 

   

  
  

      

          
 

(3.7) 
 

  

 

Combinando as equações, obtém-se o perfil de abertura da fratura ao longo da 

coordenada lateral x pela equação (3.8), onde X é o comprimento total e Xf corresponde ao 

comprimento de 1 asa: 

 

              
 

  
 

 
 

 
(3.8) 

 

                                                                                                                  

Na qual, a abertura máxima da elipse no poço é determinada pela equação (3.9): 

 

 

           
        

  
 

 
 

 
(3.9) 
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3.2.4 Modelo KGD - Equação de abertura de Khristianovich-Zheltov-Geertsma-deKlerk  

 

O modelo KGD mantém a altura como constante ao longo de todo plano vertical, de 

forma que a seção vertical resultante é um retângulo.  Considera-se a altura da fratura maior 

que o comprimento e a abertura é em função apenas do comprimento da fratura conforme 

pode se observar na figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Geometria KGD 

 

 

 

Fonte: VALKÓ, P., 1995. 

 

 O estado de deformação plana ocorre no plano horizontal da fratura, que é 

considerada a dimensão infinita, implicando uma altura de fratura maior que o seu 

comprimento e uma abertura ainda menor que essas duas dimensões (Azevedo, 2011).  

Algumas hipóteses assumidas pelo modelo são: 

 Altura constante; 

 Fratura submetida à condição de deformação no plano horizontal (ideal para fraturas 

com baixa relação comprimento / altura); 

 Seção transversal retangular; 

 Vazão na fratura é constante; 

w (x)

ww

hf

xf

w (x)

ww

hf

xf
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 Pressão na fratura pode ser aproximada por uma pressão constante, exceto em uma 

região próxima à extremidade da fratura, a qual foi considerada uma região não-molhada; 

 Existência de uma zona não molhada próxima à extremidade da fratura; 

 Fraturas curtas e largas (2.Xf < hf); 

 Formações de média e alta permeabilidade; 

 O perfil de abertura da fratura é dado pela equação (3.10) ou sua forma simples pela 

equação (3.11): 

  

      
   

 
 

 
 
  

        

     
 

 
 

 
(3.10) 

 

 

 

 

           
        

     
 

 
 

 
(3.11) 

 

 

 

3.2.5 Modelo radial 

 

O modelo radial tem desenvolvimento análogo aos modelos KGD e PKN, a partir da 

relação de suas aberturas médias, considerando o raio da fratura igual ao comprimento da 

fratura. As fraturas desenvolvem-se sem encontrar barreiras normalmente em reservatórios 

homogêneos espessos ou em um pequeno intervalo canhoneado. O modelo considera as 

hipóteses de vazão de injeção constante, sem filtração e que a pressão líquida diminui com o 

tempo (Azevedo, 2011).  Outras características são: 

 Fraturas horizontais em poços verticais ou fraturas verticais em poços horizontais; 

 Mesma abertura que a equação de PKN quando Xf = Rf (raio da fratura) e 

 A abertura média é fornecida por analogia aos modelos PKN e KGD pela equação 

(3.12): 

          
       

  
 

 
 
 

(3.12) 
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3.3  Produtividade de poços fraturados  

 

Hidraulicamente, fraturas são criadas para recolher fluidos do interior do meio poroso 

do reservatório e fornecer canais para a injeção de fluidos com objetivo de aumentar o 

máximo possível à recuperação de óleo.  A produtividade de poços fraturados depende de dois 

fatores fundamentais: 

 Receber fluidos da formação: eficiência depende da dimensão da fratura 

(comprimento Xf, altura hf, abertura ω) e 

 Transportar os fluidos para o poço: eficiência depende da permeabilidade da fratura. 

A importância relativa desses dois fatores é transmitida pela condutividade da fratura 

adimensional.  O conceito de condutividade da fratura é definido pela permeabilidade da 

fratura (propante sob confinamento) (kf), valor médio de abertura da fratura (ω), comprimento 

de uma asa (Xf) e permeabilidade da formação (k) pela equação (3.13) (Argawal et al., 1979; 

Cinco-Ley e Samaniego, 1981): 

 

      
      

     
  

(3.13) 
 

 

 O sistema poço-fratura-reservatório considera uma fratura vertical ocupando toda a 

espessura permeável (h) de acordo com a figura 3.6. Para cálculo da área de drenagem, 

aproxima-se a geometria de um retângulo ou círculo.  Usa-se re ou xe, dependendo do tipo de 

reservatório, por meio da equação (3.14): 

 

               (3.14) 

 

Figura 3.6: Notação para desempenho da figura 

 

 

Fonte: VALKÓ P., 1995. 
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A razão de penetração na direção x depende do desempenho da fratura retangular no 

sentido vertical com penetração total ao longo de todo sistema em um volume de drenagem na 

forma de paralelepípedo.  Os parâmetros utilizados para o seu cálculo são o semi-

comprimento da fratura (Xf) e o lado do quadrado de drenagem (xe) por meio da equação 

(3.15): 

 

   
    

  
 

(3.15) 

 

 

 

 O número de propante é basicamente a combinação da razão de penetração com a 

condutividade da fratura adimensional.  As equações (3.16), (3.17), (3.18) e (3.19) 

demonstram a dedução da fórmula utilizando as equações apresentadas anteriormente. 

 

              (3.16) 

 

 

      
    

    
    

    

  
 
 

 
(3.17) 

 

 

       
          

     
 

(3.18) 

 

 

      
           

       
 

(3.19) 

 

 

 

 O conceito de volume drenável (Vres) pode ser aplicado juntamente como volume de 

propante de 2 asas na zona produtora (Vprop) para simplificar a fórmula através das equações 

(3.20), (3.21) e (3.22). 

 

            
(3.20) 
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               (3.21) 

 

 

       
          

      
 

(3.22) 

 

 

Quando a dimensão da fratura é muito menor que a área de drenagem, em longo prazo, 

a produtividade do poço fraturado pode ser estimada assumindo fluxo pseudo-radial no 

reservatório.  Assim, a equação de influxo considera a pressão do reservatório (Pe), pressão de 

fundo do poço (Pwf), pseudo-skin (Sf), raio de drenagem (re) e raio do poço (rw), podendo ser 

escrita pela equação (3.23): 

 

    
                

                  
  
  
      

  
(3.23) 

 

 

 O folds of increase corresponde à relação da do índice de produtividade após o 

fraturamento e antes do fraturamento.  Pode ser calculado pela equação (3.24), na qual J é o 

índice de produtividade após o fraturamento e Jo corresponde ao índice de produtividade antes 

do fraturamento em regime permanente: 

 

 

  
  

  
  
  

  
  
       

 
(3.24) 

 

 

O fator skin é determinado baseando-se na condutividade adimensional da fratura 

(Cfd) pela leitura da figura 3.7.  Para um Cfd com valores maiores que 100, considera-se que 

o fator skin equivalente como uma constante com valor de aproximadamente 0,7 e o valor de 

pseudo-skin é fornecido pela equação (3.25): 

 

          
  

  
  

(3.25) 
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Figura 3.7: Relação entre condutividade da fratura e fator skin equivalente. 

 

 

Fonte: CINCO-LEY & SAMANIEGO, 1981. 

 

 

 O fator skin equivalente é mais sensível à permeabilidade da fratura e largura do que 

ao comprimento de uma fratura de baixa condutividade.  Os reservatórios de baixa 

permeabilidade, levando em conta a presença de fraturas de alta condutividade, são 

favorecidos pelo comprimento da fratura.  Já reservatórios de alta permeabilidade com 

fraturas de baixa condutividade requerem uma boa permeabilidade obtida através da fratura e 

uma considerável largura.  Valkó et al. (1997) foi o responsável pelas equações (3.26) e 

(3.27): 

 

       
  

  
   

                         

                                    
 

(3.26) 

 

 

          (3.27) 

 

 

Quando o número de propante da equação (3.22) for menor que 0,1, é possível 

determinar o comprimento e a abertura de uma fratura que maximize o índice de 

produtividade pela equação (3.36), criando um problema estritamente físico de otimização.  
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Admitindo-se que a espessura da formação, o raio de drenagem e as permeabilidades da 

formação são conhecidos e que a fratura se situa ao longo de toda a espessura permeável (hf = 

h), obtém-se o comprimento de uma asa (Xf) pelas equações (3.28), (3.29), (3.30) e (3.31), em 

sequência: 

  

           (3.28) 
 

 

    
    

    
 

(3.29) 
 

 

  
        

  
 

(3.30) 

 

    
    

     
 

(3.31) 
 

 

 

O comprimento de uma asa (Xf) é dado pela equação (3.32): 

 

    
     

        
 

(3.32) 
 

 

O valor da abertura da fratura é dado pela equação (3.33): 

 

Os parâmetros ótimos para o número de propante menor que 0,1 são obtidos a partir da 

condutividade adimensional da fratura igual a 1,6.  É uma constante válida para qualquer 

reservatório, poço e volume do propante visto que o índice de produtividade depende de Cfd.  

Logo, o semi-comprimento ótimo da fratura pode ser calculado pela equação (3.34): 

 

         
     

        
 

(3.34) 
 

 

 

 

   
        

     
 

(3.33) 
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Consequentemente, a abertura ótima da fratura é dada pela equação (3.35): 

 

        
        

     
 

(3.35) 
 

 

 

O índice adimensional de produtividade é fornecido a partir da abertura e 

comprimento ótimos pela equação (3.36): 

 

        
 

                  
 (3.36) 

 

 

Assim, o Projeto de Fraturamento Hidráulico é efetuado com base em estudos 

paramétricos visando maximizar o valor presente líquido (VPL).  O projeto deve seguir o 

seguinte procedimento: 

1) Seleção de fluido de fraturamento. 

2) Seleção de propante. 

3) Determinação da pressão máxima de tratamento. 

4) Seleção do modelo de propagação de fratura. 

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

propante). 

6) Realização de análises de previsão de produção. 

7) Realização de análises de VPL. 

 

Um projeto completo deve incluir os seguintes componentes para a operação no 

campo: 

 Especificação do fluido de fraturamento e propante; 

 Volume de fluido e peso de propante; 

 Programação de injeção de fluido e cronograma de mistura de propante e 

 Perfil de pressão de injeção previsto. 
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4 RESERVATÓRIOS CARBONÁTICOS 
 

As rochas carbonáticas são de grande importância devido a armazenarem cerca de 

50% das reservas de óleo e gás no mundo, abrangendo uma variada gama de fáceis 

deposicionais e um complexo meio poroso segundo Liu et al. (2009).  Sustentam a qualidade 

como reservatórios de petróleo, em termos de porosidade e permeabilidade em profundidades 

elevadas.  Além disso, podem ter extensos depósitos de minérios metálicos e águas 

subterrâneas.  Apresentam características petrofísicas e geológicas complexas e heterogêneas. 

 

 

4.1  Definição e formação de rochas carbonáticas  

 

 

Os reservatórios carbonáticos apresentam grandes variações estruturais devido à 

interação de processos deposicionais (tamanho de grão, grau de seleção, mineralogia, ciclos 

deposicionais), diagênese (lixiviação, cimentação) e fraturamento.  A sua porosidade em 

ambientes de alta superfície costuma ser alta, porém a porosidade pós-deposicional 

(porosidade de reservatório) varia entre valores relativamente mais baixos em razão da sua 

vulnerabilidade a processos de cimentação e compactação.  A permeabilidade e abertura da 

fratura decrescem exponencialmente com a profundidade e a pressão de confinamento.   

Carbonatos são rochas sedimentares formadas essencialmente pelo mineral Calcita na 

qual a composição química é o carbonato de cálcio (CaCO3).  Seus dados gerais são 

apresentados por meio da tabela 4.1.  Também Dolomita (CaMg(CO3)2) e Aragonita 

(Ca(Mg,Fe)(CO3)2) participam dessa formação em menores porcentagens.  A sua 

heterogeneidade resulta de processos deposicionais (vento, água e atividade biológica), 

tectônica e processos estruturais (evolução de bacias, subsidência, falhas e dobras) e 

processos diagenéticos.   
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Tabela 4.1: Características da Calcita. 

 
Dados Valores 

Fórmula CaCO3 

Dureza na escala de Mohs 3 

Peso específico 2,6 - 2,8 

Cor incolor, branca 

Cor do traço Branco 

Brilho Vítreo 

Cristais Trigonal 

Clivagem perfeita, em três direções 

Origem hidrotermal, sedimentar 

Etimologia do latim calx, cal queimada 

Reagente ácido clorídrico, mesmo diluído e a frio 

 

Fonte: NEUMANN, 2011. 

 

O espaçamento entre as fraturas apresenta relação direta com a sua densidade, 

intensidade e índice, diferenciando-se pelas unidades de dimensionamento.  Os fatores 

geológicos que podem influenciar são a composição e porosidade da rocha, espessura da 

camada e posição do sistema de fraturas em relação à geometria de falhas e dobras.  Dolomita 

e calcita constituem componentes frágeis.  Logo, exibem fraturas menos espaçadas que as 

rochas com elementos dúcteis. 

Em ambientes marinhos ou continentais de águas claras, cálidas e rasas, as rochas 

podem ser depositadas.  Também podem se formar pela erosão ou lixiviação com o transporte 

de material carbonático de zonas de dissolução a zonas de precipitação, há a sedimentação em 

camadas paralelas e horizontais (Acocella & Turrini, 2010).  Os sedimentos carbonáticos são 

normalmente produzidos em oceanos rasos e com temperaturas mornas pela precipitação 

direta da água do mar, pela extração biológica do carbonato de cálcio de material contidos nos 

oceanos ou por esqueletos calcários ou calcificados deixados por animais mortos como 

fragmentos de corais, conchas e recifes de acordo com Lucia (2007). 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clor%C3%ADdrico
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4.2  Fraturamento hidráulico em reservatórios carbonáticos  

 

Com o objetivo de incrementar ou restaurar a vazão de produção de um poço de 

petróleo ou de injeção de água, é feita esse tipo de operação de estimulação, que pode ser 

realizada com indução de propagação de fratura hidráulica (Neumann, 2011) conforme trata o 

trabalho. 

Uma fratura hidráulica sustentada é uma estrutura sobreposta ao reservatório, que 

permanece praticamente intacto além dos limites da fratura. Há a possibilidade de ela 

impulsionar significativamente a produtividade dos poços em virtude do aumento da área de 

contato entre o poço e o reservatório.   

Essa operação de estimulação se baseia no bombeio de um fluido inerte e geralmente 

de alta viscosidade de modo a criar e propagar a fratura.  Para manter sua abertura por meio 

da pressão hidráulica, é depositada uma grande quantidade de agente de sustentação granular 

e praticamente esférico. As fraturas criam um caminho preferencial de elevada condutividade 

conectando o poço ao reservatório.  É viável que se propague em duas asas simétricas em 

relação ao poço com altura e comprimento quatro a cinco ordens de grandeza maiores que a 

abertura (Neumann, 2011).  Na ausência de resistência mecânica, há o colapso e a cicatrização 

com o posterior fechamento completo da fratura. 
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5 OTIMIZAÇÃO 
 

O capítulo explica, de forma resumida, sobre a teoria e aplicação dos Algoritmos 

Genéticos (AGs). A proposta é fornecer um embasamento teórico suficiente para a construção 

de um modelo de solução do problema do trabalho.  Formula-se a estrutura para o 

desenvolvimento do modelo e fundamenta as etapas necessárias à solução do caso estudado. 

 

 

5.1  Algoritmos genéticos  

 

 

Em 1975, John Holland e seus colaboradores da Universidade de Michigan criaram os 

Algoritmos Genéticos. Sua base é a geração de uma população que pode ser considerada 

como possível solução para um problema segundo a Teoria da Seleção Natural.  Atuam sobre 

um conjunto de indivíduos baseado no fato que os seres com boas características genéticas 

têm maiores chances de sobrevivência e produzem indivíduos mais aptos.  Segundo Goldberg 

(1989), as principais características de um AG são: 

 Trabalha com a codificação do conjunto de parâmetros em uma string; 

 Realiza busca a partir de uma população de pontos (possíveis soluções) e não de um 

ponto único; 

 Usa informação da função objetivo (função de aptidão) para efetuar busca por 

melhores soluções e 

 Usa regras de transição probabilísticas (escolha aleatória) para guiar a busca em 

regiões do espaço com maior chance de melhoria. 

Os AGs são métodos heurísticos de otimização global.  São constituídos de modo 

aleatório de forma que cada indivíduo recebe um índice de aptidão a um determinado 

ambiente.  Os mais adaptados são empregados no desenvolvimento de descendentes para a 

próxima geração.  Os membros selecionados podem sofrer modificações em suas 

características fundamentais por intermédio de mutações e cruzamentos genéticos, gerando 

descendentes para a próxima geração.  Este processo, chamado de reprodução, é repetido até 

que um conjunto de soluções satisfatórias seja encontrado, como utilizado por Goldberg 

(1989) e Beasley et al. (1993). 

Os principais procedimentos envolvidos na realização de um algoritmo proposto são 

apresentados na figura 5.1.  Primeiramente, estipula-se uma população inicial de indivíduos 
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que deve representar o conjunto de soluções para o problema de forma a atender todos os 

parâmetros.  O processo de pesquisa de potenciais resultados para o caso seleciona através da 

função de aptidão.  Os indivíduos são avaliados, em cada etapa, de acordo com seu 

desempenho.  Os escolhidos são recombinados por intermédio de operadores genéticos, 

alterando assim sua codificação para produzir uma nova população. Esse procedimento ocorre 

de forma iterativa até que se atinja o critério de parada. 

 

Figura 5.1: Principais elementos de um algoritmo genético. 

 

 

Fonte: Adaptado de ARGOUD (2007). 

 

5.2  Modelo de otimização utilizado no caso estudado  

 

Existem dois tipos de otimização que podem ser aplicados com o uso de algoritmos 

genéticos: otimização mono-objetiva e otimização multi-objetiva.  A figura 5.2 demonstra a 

diferença entre a busca por múltiplos objetivos e um único objetivo.  O conceito de 

otimização em um cenário multi-objetivo consiste em escolher, num conjunto de soluções em 

que os valores dos objetivos não podem ser melhorados simultaneamente (conjunto de 
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soluções ótimas de Pareto ou de soluções não dominadas).  A melhor solução segue então o 

critério de tomada de decisão do avaliador, dentre as soluções ótimas da fronteira de Pareto.  

Já na otimização mono-objetiva, pelas mutações e cruzamentos, obtém-se um único valor 

ótimo considerando as condições definidas inicialmente por meio de um processo iterativo.  

 

Figura 5.2: Estrutura básica da otimização mono e multi-objetiva. 

 

Fonte: MACIEL, 2012.   

 

 

O problema estudado trata-se de uma otimização mono-objetiva cujo domínio é 

tipicamente finito, ou seja, é possível a enumeração de seus elementos e a verificação de 

pertencimento ao domínio.  Define-se como o problema de encontrar o ponto no espaço das 

variáveis de otimização, na qual certa função objetivo alcança o seu valor máximo.  A seguir, 

apresenta-se um sumário do método para o caso em questão:  

1. Geração da população inicial de tamanho n;  
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2. Aplicação dos operadores genéticos de cruzamento e mutação para a geração da 

população de descendentes de tamanho n;  

3. A população inicial (pais) e a população de descendentes (filhos) são reunidas em 

um mesmo conjunto de tamanho 2n;  

4. Os indivíduos desse conjunto são classificados de acordo com as aptidões, 

selecionando-se aqueles que têm melhor aptidão;  

5. A nova população é criada.  

6. O critério de convergência é avaliado. Caso seja atingido, o processo é finalizado; 

caso contrário, deve-se retornar ao passo um e continuar até que o critério de convergência 

seja atingido. 

A ferramenta utilizada permite também realizar múltiplos objetivos ao mesmo tempo, 

com foco de estabelecer um resultado ótimo.  Em um ambiente, são acopladas diversas 

ferramentas para uma análise multi-objetiva.  Ao final, obtêm-se duas ou mais soluções que se 

referem a um propósito específico.  Tenta-se encontrar soluções que dominem em relação às 

demais e há como resultado uma fronteira ótima conhecida como Fronteira de Pareto, que é 

uma série de alternativas diferentes que estão relacionadas, mas atendem aos seus respectivos 

quesitos. 

 

 

5.3  DOE: Design of Experiments  

 

O DOE atribui uma série de valores iniciais que podem ser usados inicialmente no 

projeto de otimização pelos algoritmos.  Essa amostra do ambiente do projeto (design space) é 

definida a partir do intervalo das variáveis de entrada.  Determinam-se o tamanho da busca a 

ser realizada para o tipo de amostragem e o número de modelos de teste.  É responsável por 

esquematizar e avaliar todos os experimentos comparativos, focando na informação 

qualitativa mais relevante a partir de um banco de dados.       

 O DOE disponível no Modefrontier e que é utilizado, no caso estudado, é o Random, 

que é uma sequência que dissemina pontos aleatórios, e depois preenche os pontos 

uniformemente entre o espaço de projeto aleatório.  O software Modefrontier é uma 

ferramenta de otimização multidisciplinar, com integração de processos e pós-processamento 

que permite o fácil acoplamento com as diversas ferramentas de análise, quer sejam 

comerciais ou de desenvolvimento in-house (ESTECO, 2015).   
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6 MODELAGEM DO PROBLEMA 
 

Nesse capitulo, explica-se sobre o programa utilizado para resolver o caso estudado, 

assim como seu funcionamento e como foi modelado.  O objetivo é demonstrar todo o 

processo envolvido para obtenção dos resultados otimizados e a lógica aplicada no caso 

estudado. 

 

  

6.1  Programa de otimização: Modefrontier  

 

O Modefrontier é uma ferramenta que trabalha com otimização multidisciplinar e está 

ligada diretamente a projetos.  Suas principais funções são permitir a realização de calibrações 

de determinados valores e o ajuste de parâmetros no processo envolvido.  Primeiramente, é 

criado uma configuração do projeto para se obter um modelo de fluxo tradicional.  No caso 

estudado, usa-se uma planilha em Excel para fazer a simulação do fraturamento hidráulico em 

um ambiente virtual com uma série de requisitos aplicados de acordo com o objetivo 

desejado.   

A configuração do projeto é considerada aceitável apenas quando são obtidos 

resultados que se encontram dentro dos requisitos iniciais.  Caso contrário, são realizadas 

modificações na configuração e geradas novas simulações até a obtenção de algo aceitável 

levando em conta todas as restrições aplicáveis. Nesse fluxo de projeto, utilizam-se técnicas 

de otimização que são um conjunto de ferramentas que proporcionam melhor resultado.  A 

otimização é basicamente um problema matemático onde se tem variáveis de entrada 

(variáveis de decisão), função objetivo (onde se deseja maximizar ou minimizar alguma 

função respeitando as devidas restrições).  A natureza das variáveis pode ser contínua ou 

discreta.             

 O objetivo é realizar uma seleção dentro de um intervalo de possibilidades.  Como o 

conjunto de abrangência é grande, precisam-se estabelecer variáveis de decisão e 

modificações no projeto de acordo com as análises ao decorrer das tentativas para conseguir 

alcançar melhores resultados.  No caso estudado, são utilizados algoritmos genéticos como 

técnica de otimização. 

Aplica-se a problemas complexos, não-lineares, com restrições, grande número de 

variáveis (contínuas ou discretas), multi-objetivos e utiliza ferramentas de trabalho que não 

são funções analíticas.  O processo envolve diversas etapas: 

 Análise inicial; 
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 Simulação; 

 Abordagem paramétrica de otimização com estabelecimento de parâmetros de 

variáveis que podem ser alteradas para atingir melhores resultados; 

 Incorporação de objetivos e restrições a serem cumpridos; 

 Criação de fluxo; 

 Escolha de algoritmo de otimização e 

 Entrega de solução ótima ou fronteira de solução ótima (Fronteira de Pareto). 

 

Os pilares fundamentais do Modefrontier são a otimização e a base em automatização 

de processos.  A comunicação e manipulação de ferramentas de forma automática sem 

intervenção do usuário permitem a inicialização do esquema repetitivo e mecânico executado 

apenas pela máquina.  A análise de dados é necessária para acompanhar o que acontece com 

as variáveis e pode ser realizada por meio dos gráficos de histórico e gráficos de dispersão 

que são gerados pelo programa.   

Também, é possível fazer a análise estatística para saber quais as variáveis mais 

impactam e influenciam no resultado do sistema.  É aplicado um método de superfície exposta 

para efetuar interpolações e estimativas de respostas no problema sem precisar fazer 

novamente as simulações.  Na parte de pós-processamento, as decisões podem ser tomadas 

com base nos itens obtidos utilizando a ferramenta MCDM (Método de Decisão Multicritério) 

que auxilia quando há múltiplas alternativas como solução. 

 

 

6.2  Construção do fluxo de trabalho para o caso estudado no 

Modefrontier.  

 

O modo de trabalho do Modefrontier é baseado na definição de parâmetros de entrada 

(Input Variables), envio de dados para a realização de cálculos e retorno dos valores obtidos 

(Output Variables) considerando requisitos e restrições.  Isso ocorre de forma iterativa e 

delimitada de acordo com o interesse do projetista.  A figura 6.1 retrata o fluxograma 

completo de trabalho.  Ao longo desse capítulo, é mostrado todo o seu processo de 

modelagem. 
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Fonte: ESTECO, 2014. 

 

6.2.1 Variáveis de Entrada (Input Variable) 

 
 

No ambiente de trabalho do Modefrontier é possível encontrar os nós na parte inferior 

da página para construir o fluxograma de trabalho.  O fluxo de dados segue o sentido de cima 

para baixo e começa na definição das variáveis de entrada.  Enquanto, o fluxo de execução 

tem sentido da esquerda para a direita.  A figura 6.2 mostra o painel principal do programa, 

destacando alguns itens primordiais. 

Figura 6.1: Fluxograma do modelo para o caso estudado. 
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Fonte: ESTECO, 2014. 

 

 A princípio, precisam ser definidas as variáveis de entrada, variáveis de saída, 

ferramentas de cálculo e objetivos.  Ao total, são três abas com as funções de criação de fluxo, 

acompanhamento de análises e pós-processamento.  O primeiro passo é selecionar, no módulo 

Data Notes, o nó de variável de entrada conhecido como Input Variable como visto na figura 

6.3. No caso estudado, foram criados quatro nós nomeados conforme a tabela 6.1, escolhidos 

entre as opções disponíveis na planilha Excel utilizada.  Também é necessário definir os 

limites superior e inferior para cada variável. O Step deve ser igual a zero para conceituar que 

no problema há apenas variáveis contínuas. 

 

 

Figura 6.2: Painel do Modefrontier. 
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Figura 6.3: Principais nós do Modefrontier utilizados na criação do fluxo de trabalho. 

 
Fonte: ESTECO, 2014.  

 

 

 

Tabela 6.1: Variáveis de entrada no Modefrontier para o caso estudado. 

 

Nomenclatura Significado 
Limite inferior 

(Lower Bound) 

Limite superior 

(Upper Bound) 

Sp_grav_of_proppant_material 
Densidade do material do 

propante 
2,6 2,7 

Porosity_of_proppant_pack 
Porosidade do pacote de 

propante 
0,3 0,4 

Proppant_pack_permeability 
Permeabilidade do pacote de 

propante 
55000 mD 61000 mD 

Max_propp_diameter 
Diâmetro máximo do 

propante 
0,03 in 0,04 in 

 

Fonte: AUTORA, 2016. 

 

 

6.2.2 Método de cálculo 

 

A planilha Excel que é utilizada no caso estudado pertence ao livro Unified Fracture 

Design: Bridging The gap between theory and practice, dos autores Michael Economides, 

Ronald Oligney e Peter Valkó. Constitui um pacote rápido de projeto 2D para fraturamentos 

hidráulicos de formações de permeabilidade moderada seguindo o modelo PKN (Perkins-

Kern-Nordgren). A ideia é basicamente a partir da massa disponível de propante, determinar 
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as dimensões ótimas da fratura e assim, calcular um esquema de bombeamento privilegiando 

a distribuição ótima do propante.  Em casos de restrições físicas, sugerir uma distribuição sub-

ótima. Para o estabelecimento da estrutura de cálculo, basta no módulo Application Nodes, 

selecionar o nó Microsoft Excel de acordo com a figura 6.4.  As variáveis de entrada são 

conectadas no programa a um nó de cálculo, a planilha Excel. 

 

Figura 6.4: Nó de cálculo no Modefrontier. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

Para que o Excel consiga se comunicar com o Modefrontier, é preciso que a planilha 

esteja salva no formato de pasta de trabalho habilitada para macro do Excel.  Esse arquivo 

XLSM indica que o arquivo está habilitado para macro do Microsoft Excel contendo planilhas 

de células organizadas por linhas, colunas e macros incorporadas na linguagem Visual Basic 

for Applications (VBA). 

 

6.2.3 Variáveis de Saída (Output Variable) 

 

 

A seguir, inserem-se as variáveis de saída como mostrado na figura 6.3 por meio do 

módulo Data Nodes e o nó Output Variable.  A tabela 6.2 mostra sete variáveis de saída 

envolvidas no estudo. 
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Tabela 6.2: Variáveis de saída. 

 

Nomenclatura Significado 

Nprop Número de propante 

JDopt Índice de produtividade ótima 

CfDopt Condutividade adimensional ótima da fratura 

Xfopt Comprimento ótimo da fratura 

Wopt Abertura ótima da fratura 

Sf Fator skin 

Folds_of_increase_of_PI Incremento na produtividade 

 

Fonte: AUTORA, 2016. 

 

6.2.4 Variáveis de decisão 

 

A função objetivo e as restrições são funções matemáticas das variáveis de decisão, 

que são grandezas controláveis, e de parâmetros que são dados do problema.  O objetivo 

estabelecido foi maximizar o Folds of Increase (FOI).  Então, seleciona-se o módulo Goal 

Nodes e o nó Design Objective como mostra a figura 6.5, que deve ser ligado a esse nó de 

saída de interesse.  O nó Design Constraint também foi utilizado ligado diretamente a variável 

de saída Xfopt para definir a restrição que o comprimento ótimo da fratura deve ser inferior a 

1200 ft por.  Limita-se esse valor devido ao fato do custo do fraturamento elevar muito com o 

comprimento. 

Figura 6.5: Variáveis de definição. 

 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

Dando prosseguimento, no módulo Logic Notes, o ícone Scheduler serve como 

programador para controlar as simulações.  Enquanto, o nó Logic End finaliza as análises. 
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Suas localizações podem ser vistas na figura 6.6 e ambos devem ser ligados diretamente ao nó 

do Excel.   

Figura 6.6: Nós de análises. 

 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

Para configuração do Scheduler, seleciona-se o User DOE (figura 6.7) e define o 

número de indivíduos da população do AG, no estudo de caso utilizou-se 20.   Por meio do 

botão Add DOE Sequence, gera-se a primeira amostragem da população (aleatória) como 

pode ser observado na aba DOE Design Table.  
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Figura 6.7: Janela para configuração do DOE. 

 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

No ícone Scheduler Properties define-se o algoritmo de otimização, que no estudo foi 

utilizado, o NSGA –II, com as propriedades de número de gerações, no estudo igual a 100, e a 

probabilidade de crossover, que se adotou 0,9 (90%) como mostrado na figura 6.8. 
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Figura 6.8: Janela para a configuração do Scheduler. 

 
 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

6.2.5 Correlação entre variáveis do Modefrontier na planilha do Excel 

 

 

Para associar as variáveis do Modefrontier com as do Excel, na aba Interactive 

Selection (figura 6.9), consegue-se fazer essa correlação entre a localização correspondente 

das variáveis do Modefrontier no Excel.  Em Process Input Connector e Processs Output 

Connector, é possível acompanhar se todos os parâmetros foram relacionados. 
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Figura 6.9: Janela de configuração do Modefrontier com o Excel. 

 

 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

 

6.2.6 Inicialização e processamento das iterações 

 

 

Para iniciar os cálculos, basta clicar no botão Run.  Ele é o responsável por rodar o 

projeto e é necessário salvá-lo em algum ambiente de trabalho da máquina.  Ao decorrer, é 

possível acompanhar as simulações que estão acontecendo.  Há criação de um diretório para 

cada uma das configurações nas abas de acompanhamento Run Analysis e Design Space, onde 

é possível ver cada procedimento que ocorre ao longo de todo cálculo para cada caso.  Tem-se 

como adicionar novos painéis como gráficos de histórico para cada variável no ícone Multi-

History e ver cada procedimento que ocorre ao longo de todo o cálculo para casa caso pelo 

módulo Project Info na aba Run Analysis, dentre outras opções fornecidas pelo programa 

como mostra a figura 6.10. 
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Figura 6.10: Nós de acompanhamento. 

 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 
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7 ESTUDO DE CASO 
 

7.1  Caso Base 

Para formular o caso de estudo desse trabalho, utiliza-se como base um cenário de 

reservatório carbonático com fraturamento hidráulico.  Suas principais características 

encontram-se na tabela 7.1.  Esses valores foram utilizados para estipular o intervalo aplicado 

para cada variável de entrada (Input Variable) mostrado anteriormente na tabela 6.1. 

Tabela 7.1: Características do reservatório carbonático do caso estudado. 

 

Propriedades Valores e unidades 

Propante Cerâmica leve 

Tensão efetiva (tensão mínima - Pwf) 4000 psi 

Densidade do material do propante 2,65 

Porosidade do pacote de propante 0,38 

Permeabilidade do pacote de propante 60000 mD 

Máximo diâmetro do propante 0,031 in 

Permeabilidade da formação 0,5 mD 

Raio do poço 0,3 ft  

Raio de drenagem do poço 2100 ft 

Altura da fratura 120 ft  

Módulo planar de deformação 2 x 10
6
 psi 

Fonte: AUTORA, 2016. 
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A partir dos parâmetros da tabela 7.1, aplicados na planilha Excel utilizada para o 

cálculo das iterações do Modefrontier, obtêm-se os seguintes resultados mostrados na tabela 

7.2. Ela contém as dimensões otimizadas da fratura, prosseguida das dimensões obtidas, 

levando em conta a máxima concentração de propante. As dimensões fundamentais da fratura 

como semi-comprimento, abertura média e fator skin são fornecidas em termos de índice de 

produtividade adimensional. A vazão do fluido e a concentração de propante adicionado são 

apresentadas em função do tempo decorrido a partir do início do bombeio. O fluido e o 

propante são determinados de acordo com motivos técnicos (questão de refluxo desse 

material) ou econômicos (custo menor sem perda da qualidade das operações). 

 

Tabela 7.2: Resultados obtidos na planilha Excel a partir do cenário proposto como base. 

 

Propriedades Valores e unidades 

Número de propante 0,4222 

Índice de produtividade ótima 0,6882 

Condutividade adimensional ótima da fratura 1,8512 

Altura ótima da fratura 888,8102 ft 

Abertura ótima da fratura 0,1645 in 

Fator skin -6,6506 

Folds of Increase 5,5770 

Fonte: AUTORA, 2016. 

O principal foco é otimizar o Folds of Increase limitando o comprimento ótimo da 

fratura a 1200 ft.  Para isso, o Modefrontier efetuou 2000 avaliações ao longo de 100 gerações 

com uma população de 20 indivíduos para convergir para o ponto ótimo.  Na aba Run 

Analysis, observa-se que 100% dos cálculos foram factíveis e é possível analisar cada uma das 
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iterações e acompanhar o histórico de progresso de cada variável ao longo do processo como 

mostra a figura 7.1. 

Figura 7.1: Acompanhamento das iterações no Modefrontier. 

 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

7.2  Resultados da otimização no Modefrontier  

 

Nesse capítulo, é apresentado cada gráfico de histórico para acompanhar a evolução 

dos parâmetros ao longo das iterações pela busca do valor ótimo de Folds of Increase.  Para 

melhor visualização da variação de cada variável ao longo das iterações, definiu-se o gráfico a 

partir das iterações 1000 até 2000.  As figuras 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 representam as variáveis de 

entrada. Observa-se que antes de 1500 iterações, a densidade do material do propante, 

porosidade do pacote de propante e permeabilidade do pacote de propante tendem a convergir 
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a um determinado valor.  Enquanto, máximo diâmetro do propante varia na faixa entre 0,03 a 

0,03175. 

 

Figura 7.2: Gráfico de histórico da variável de entrada referente à densidade do material do 

propante. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 
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Figura 7.3: Gráfico de histórico da variável de entrada referente à porosidade do pacote de 

propante. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

Figura 7.4: Gráfico de histórico da variável de entrada referente ao máximo diâmetro do 

propante. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 
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Figura 7.5: Gráfico de histórico da variável de entrada referente à permeabilidade do pacote 

de propante. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

As figuras 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12 mostram o histórico de resultados 

obtidos posteriormente ao cálculo iterativo, ou seja, as variáveis de saída. Todos os 

parâmetros tendem a convergência antes da finalização das 2000 iterações.  O número de 

propante, índice de produtividade ótima da fratura, comprimento ótimo da fratura e Folds of 

Increase encontram-se com seu gráfico tendendo ao crescimento.  O fator skin já é uma 

situação oposta, onde o gráfico se aproxima a uma curva exponencial decrescente.   
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Figura 7.6: Gráfico de histórico da variável de saída referente ao número de propante. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

Figura 7.7: Gráfico de histórico da variável de saída referente ao índice de produtividade 

ótima da fratura. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 



61 

 

Figura 7.8: Gráfico de histórico da variável de saída referente à condutividade adimensional 

ótima da fratura. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

Figura 7.9: Gráfico de histórico da variável de saída referente ao comprimento ótimo da 

fratura. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 
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Figura 7.10: Gráfico de histórico da variável de saída referente à abertura ótima da fratura. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

 

Figura 7.11: Gráfico de histórico da variável de saída referente ao fator skin. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 
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Figura 7.12: Gráfico de histórico da variável de saída referente ao Folds of Increase. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

As figuras 7.13 e 7.14 representam o objetivo de maximizar o Folds of Increase e a 

restrição do comprimento ótimo da fratura, respectivamente.  É possível notar que em ambos 

estabilizam após aproximadamente 1250 iterações, indicando que a otimização foi atingida. 

Observa-se também que a restrição do comprimento da fratura não foi violada, estabilizando 

pouco acima de 900 ft, longe do limite de 1200 ft. 
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Figura 7.13: Gráfico de histórico da variável de definição referente ao objetivo estabelecido. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

 

Figura 7.14: Gráfico de histórico da variável de definição referente à restrição aplicada. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 
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Na aba Design Space, encontram-se 2 ambientes de descrição de parâmetros utilizados 

no processo iterativo.  A janela Doe Table mostra os 20 conjuntos amostrais iniciais 

levantados para efetuar os primeiros cálculos iterativos como pode ser visto na figura 7.15.   

Figura 7.15: Janela Doe Table do Modefrontier. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

A janela Designs Table, mostrada na figura 7.16, retrata todos os resultados obtidos 

em cada iteração realizada e os parâmetros com os quais se consegue atingir o objetivo 

estipulado no caso estudado. 
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Figura 7.16: Janela Designs Table do Modefrontier. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

A figura 7.17 mostra o valor ótimo alcançado para o Folds of Increase (variável 

objetivo) após o término do processo de cálculo.  Os valores encontrados para chegar a esse 

cenário podem ser observados na tabela 7.3.   
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Figura 7.17: Resultado obtido após otimização no Modefrontier. 

 

Fonte: ESTECO, 2014. 

 

A tabela 7.3 mostra o resultado ótimo obtido com o uso do Modefrontier.  Esses 

valores foram obtidos na iteração 1998 e se observa que estão muito próximos do limite das 

variáveis adotadas no estudo de caso.  Mas são válidos para uma melhor análise de 

estimativas para otimização do reservatório carbonático por fraturamento hidráulico. 

 

 

 

 



68 

 

Tabela 7.3: Valor ótimo de cada parâmetro obtido através do Modefrontier. 

 

Parâmetro Valor ótimo obtido pelo Modefrontier 

Densidade do material do propante 2,6 

Porosidade do pacote de propante 0,4 

Permeabilidade do pacote de propante 61000 

Diâmetro máximo do propante 0,030451 

Número de propante 0,4521 

Índice de produtividade ótima 0,70252 

Condutividade adimensional ótima da fratura 1,8796 

Comprimento ótimo da fratura 912,75 

Abertura ótima da fratura 0,16875 

Fator skin -6,6802 

Incremento na produtividade (Folds of Increase) 5,693 

Restrição  912,75 

Objetivo 5,693 

Fonte: AUTORA, 2016. 
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7.3  Comparação: Caso Base e Otimizado 

 

Pelos parâmetros fornecidos do cenário utilizado como base, define-se que constitui 

um fraturamento hidráulico em formação de baixa permeabilidade (permeabilidade de 0,5 mD 

espessura permeável de 45 ft), cujo demais fatores foram definidos de acordo com condições 

técnicas de operabilidade. A figura 7.18 mostra o gráfico da taxa de injeção de líquido e a 

concentração de propante adicionada por galão de fluido, ambas pelo tempo de bombeio, 

gerados no Excel para o caso otimizado pelo Modefrontier e para o caso base. Nota-se que 

com o uso da otimização, reduz-se o tempo de bombeio de propante para se atingir o 

fraturamento desejado, significando redução de custos e melhoria nas condições de operação.   

Figura 7.18: Gráfico de taxa de injeção de fluido (bpm) e concentração de propante 

adicionado por galão de fluido (lbm) por tempo de bombeio no cenário base e no otimizado  

 

  

Fonte: VALKÓ, 2002. 

 

A figura 7.19 retrata a diferença entre os cenários em termos de comprimento da 

fratura e abertura da asa da fratura relacionados ao tempo de bombeio.  Há a redução do 

tempo de bombeio para se atingir o mesmo valor de abertura da asa da fratura do caso 

utilizado como base.  É o possível verificar uma pequena diferença entre os cenários, mas que 

contribui em termos econômicos para o projeto de fraturamento hidráulico.   
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Figura 7.19: Gráfico do comprimento da fratura (ft) e abertura da asa da fratura (inch) pelo 

tempo de bombeio na formação do cenário base e no otimizado. 

 

 

Fonte: VALKÓ, 2002. 

 

Comparando-se os resultados do caso base com os valores obtidos através do 

Modefrontier pela tabela 7.4, nota-se que com uma densidade do material de propante menor 

ajustada com uma porosidade do pacote de propante maior, obtém-se um acréscimo no Folds 

of Increase.  Esses fatores podem influenciar em diversos aspectos no desenvolvimento e 

execução do projeto desde a modificação do tipo de propante até ao custo total da exploração. 
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Tabela 7.4: Comparação entre os diversos valores.  

 

Parâmetro 
Valor no caso 

base 

Intervalo 

considerado no 

programa  

Valor ótimo obtido 

pelo Modefrontier 

Densidade do material do 

propante 
2,65 2,6 – 2,7  2,6 

Porosidade do pacote de 

propante 
0.38 0,3 – 0,4 0,4 

Permeabilidade do pacote 

de propante 
60000 mD 55000 – 61000 mD 61000 mD 

Máximo diâmetro do 

propante 
0,031 in 0,03 – 0,04 in 0,030451 in 

Número de propante 0,4222 - 0,4521 

Índice de produtividade 

ótima 
0,6882 - 0,70252 

Condutividade 

adimensional ótima da 

fratura 

1,8512 - 1,8796 

Altura ótima da fratura 888,8102 ft - 912,75 ft 

Abertura ótima da fratura 0,1645 in - 0,16875 

Fator skin -6,6506 - -6,6802 

Incremento na 

produtividade (Folds of 

Increase) 

5,5770 - 5,693 

Fonte: AUTORA, 2016. 
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8 CONCLUSÃO  

 

O Modefrontier foi utilizado para fornecer uma ideia lógica de elaboração de um 

projeto de fraturamento hidráulico de forma a otimizar a razão de produtividade após o 

fraturamento e antes do fraturamento. Foi feito apenas para um poço em reservatório 

carbonático levando em consideração algumas características inicialmente estipuladas 

(variáveis de entrada do programa) e outras definidas de acordo com parâmetros de reologia e 

de limitações.  Foram obtidos resultados coerentes e de embasamento teórico válido.  

 O programa demonstrou que os algoritmos genéticos podem contribuir na estruturação 

de um projeto exploratório.  A configuração de um cenário pode ser otimizada de acordo com 

algumas informações inicialmente fornecidas.  Busca-se o valor ótimo de cada parâmetro de 

entrada como forma de agregar ao objetivo estipulado.  A automatização desse processo pelo 

Modefrontier permite a variação dos valores em uma determinada faixa considerada 

adequada, podendo estimar os diversos casos possíveis de forma prática e ágil.   

 Para trabalhos futuros, uma boa sugestão seria aplicar uma otimização multi-objetiva 

envolvendo os custos do projeto baseado em dados reais.  Assim, poder-se-ia verificar o 

ganho, em termos econômicos de viabilidade, obtido com a redução do tempo de bombeio 

para um comprimento de asa de fratura semelhante e analisar as implicações da mudança dos 

parâmetros.  
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