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RESUMO 

 

A tecnologia de poços horizontais corresponde à principal técnica de poços para 

produção de óleo e gás empregada hoje pelo mundo. A partir da década de 1980, o emprego 

deste tipo de técnica aumentou consideravelmente com o desenvolvimento das tecnologias de 

perfuração e completação de poços. Poços horizontais por definição são poços de petróleo que 

atingem ângulos próximos a 90 graus. 

A utilização deste tipo de perfuração tem sido largamente utilizada na indústria de 

petróleo para aumento da produtividade, devido à maior área de contato do poço com o 

reservatório em relação aos poços verticais tradicionais. Contudo, os poços horizontais 

possuem uma relação mais complicada com o reservatório acerca das séries de parâmetros 

que se deve analisar para o correto dimensionamento do poço como permeabilidades 

absolutas, anisotropia de permeabilidades, espessura permeável do reservatório, viscosidade 

do óleo produzido. Para cada combinação desses parâmetros haverá uma geometria ótima do 

poço (diâmetro e comprimento).  

Ainda assim, pode-se chegar à conclusão de que o poço vertical fraturado seria a 

melhor solução para o desenvolvimento do poço, dependendo das características do 

reservatório e do poço. Pretende-se com este trabalho realizar um estudo acerca da influência 

de cada parâmetro do reservatório e fluido na produtividade de poços horizontais, 

comparando sua produtividade com a de poços verticais fraturados. 

 

Palavras-chaves: poços horizontais, perfuração, geometria ótima do poço, parâmetros do 

poço. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The technology of horizontal wells is the main technique used on wells for oil and gas 

production nowadays in the world. From the 1980s, the use of this type of technique has 

increased considerably with the development of drilling technology and completions wells. 

Horizontal wells by definition are oil wells that reach angles near 90 degrees.  

The use of this type of drilling has been widely used in the petroleum industry for 

improving productivity, due to larger contact area of the well with the reservoir in relation to 

traditional vertical wells. However, horizontal wells have a more complicated relationship 

with the reservoir on the series of parameters that should be analyzed for the correct sizing of 

the well such as absolute permeability, permeability anisotropy, thickness of the permeable 

reservoir, the viscosity of the oil produced. For each combination of these parameters will be 

an optimal of the well (diameter and length). 

Nevertheless, one can reach the conclusion that the fractured vertical well would be 

the best solution of the development of the well, depending on the characteristics of the 

reservoir and the well. The aim of this work is a study about the influence of each parameter 

of the fluid reservoir and the productivity of horizontal wells, comparing its performance with 

fractured vertical wells. 

 

Keywords: horizontal wells, drilling, optimal geometry of the well, well parameters. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 - INTRODUÇÃO 

 

A produção de petróleo é um ramo de grande importância para a matriz energética do 

Brasil correspondendo a 38,0% da oferta interna de energia do país (Fonte: Ministério de 

Minas e Energia). No período de Janeiro de 2000 a Março de 2012, o país produziu cerca de 

7,5 bilhões de bep (barris equivalentes de petróleo) de petróleo e cerca de 1,33 bilhões de bep 

de gás natural no mesmo período (Fonte: Agência Nacional do Petróleo – ANP). 

A tecnologia de poços horizontais constitui o padrão de perfuração e implementação 

de poços de desenvolvimento, ao lado da perfuração direcional, na indústria de petróleo nos 

dias de hoje, principalmente em ambientes offshore, devido ao alto custo de poço. Antes do 

avanço da tecnologia para a perfuração de poços horizontais a desvantagem em relação a 

poços verticais era que apenas uma área poderia ser drenada por um mesmo poço.  

A partir do surgimento de novas técnicas de perfuração passou-se a perfurar poços 

horizontais multilaterais, assim um poço poderia drenar mais de um reservatório. A partir de 

um poço vertical perfuram-se vários trechos horizontais em diferentes camadas. O principal 

motivo para este tipo de perfuração é o grande aumento que se dá na produtividade, podendo-

se apontar outras vantagens em relação ao poço vertical como menor gradiente de pressão, 

menor número de poços, maior exposição ao reservatório, poços de longo alcance, redução da 

produção de areia, etc. Porém, como qualquer outro método há desvantagens. Uma importante 

desvantagem é que uma vez atingidos pela água proveniente do contato óleo/água ascendente, 

dependendo da completação que foi utilizada no poço, ele terá que ser fechado ou 

transformado em injetor não podendo haver intervenção ou recompletação. 

O projeto de perfuração de um poço horizontal é diferente de um projeto de perfuração 

de um poço vertical porque a produtividade do poço depende do comprimento do mesmo, 

além de fatores determinantes em ambos os projetos como viscosidade do óleo e 

permeabilidade da formação e vários aspectos relativos à perfuração do trecho horizontal. 

Este trabalho tem como objetivo principal evidenciar em que situações, em termos de 

produtividade, qual design de poço seria mais recomendado através de um estudo com 

embasamento teórico sobre diversos parâmetros de reservatório que podem intervir na 
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produtividade do poço horizontal e qual o ganho de produtividade em um poço vertical a 

estimulação, em especial o fraturamento hidráulico, traz. Após a análise teórica, um estudo de 

caso será apresentado para que se possa entender visualmente estas influências. 

 

1.2 – OBJETIVO 

 

Este trabalho objetiva analisar a influência de diferentes parâmetros de poço 

horizontal, reservatório e fluido que serão apresentados ao longo do mesmo no índice de 

produtividade de poços horizontais e compará-lo ao desempenho de poços verticais 

fraturados. 

 

1.3 – JUSTIFICATIVA 

  

O projeto de um poço horizontal deve levar em conta diferentes propriedades de 

reservatórios, tais como, permeabilidades, anisotropias, espessura permeável e viscosidade do 

óleo. Para cada diferente cenário, haverá uma diferente solução de poço para desenvolver o 

campo. E isto engloba além do fator financeiro, o fator de recuperação do óleo, se será ou não 

vantajoso a exploração do mesmo. 

 

1.4 – METODOLOGIA 

 

Estudo de diferentes modelos matemáticos de previsão de produtividade de poços 

horizontais e verticais e a influência dos parâmetros de reservatórios nos mesmos. Aplicação 

desses modelos para diferentes cenários combinando valores de permeabilidades, de relação 

entre permeabilidades horizontais e verticais e viscosidade do óleo. 

 



CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nos últimos anos, a perfuração de poços horizontais se tornou muito frequente devido 

à descoberta de novas técnicas e às vantagens que este tipo de perfuração traz. De acordo com 

Rocha et alii (2008) os primeiros poços horizontais foram perfurados no Brasil no início da 

década de 90, com o avanço da tecnologia. 

Cerca de 95% da reserva provada de petróleo do Brasil encontram-se em campos 

marítimos (Fonte: ANP). Com o aumento da lâmina d’água, o custo de um poço horizontal 

comparado a um poço vertical tende a diminuir, pois ele tende a ter um impacto menor no 

custo total. Dentre as técnicas de perfuração hoje em dia utilizadas as que constituem o padrão 

da indústria petrolífera são a perfuração horizontal e a perfuração direcional. 

O grande objetivo da perfuração horizontal é aumentar a área de contato entre poço e 

reservatório e assim conseguir um aumento da produtividade. Para um poço injetor, por 

exemplo, um poço horizontal longo fornece grande área de contato, e, por conseguinte 

aumenta a injetividade deste poço, o que é um dos grandes desejos para recuperação avançada 

de petróleo, o mais importante deles é aumentar a eficiência de varrido. 

Generalizando, ao se perfurar um poço horizontal, este fica paralelo ao plano do 

reservatório, enquanto um poço vertical é perfurado perpendicularmente ao plano do 

reservatório. Lacy et alii (1992) define, do ponto de vista operacional, que poços horizontais 

têm desvio de 70 a 75 graus em relação a vertical, onde ferramentas wireline convencionais 

não podem ser usadas. Do ponto de vista da engenharia de reservatório, um desvio de 80 

graus produz um típico poço horizontal, como mostrado na figura 2.1.  

É importante frisar, como citado anteriormente, que o objetivo principal é aumentar as 

vazões de produção e injeção, mas isso não quer dizer que quanto maior o comprimento, 

maior será o índice de produtividade ou injetividade, porém, não é função linear. O 

comprimento do poço depende da técnica de perfuração que será utilizada, assim os 

engenheiros de reservatório e de poço têm que trabalhar de forma conjunta para escolher a 

técnica apropriada. 
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                        Figura 2.1 - Poço horizontal e poço vertical  

          Fonte: Energy Information Administration, Office of Oil and Gas 

 

Permadi (1995) resume as vantagens e as razões para perfuração de poços horizontais 

como os seguintes: proporcionar uma maior área de exposição da parede do poço para o 

reservatório e assim aumentar a produtividade do poço, diminuir problemas de cone de 

água/gás e aumentar a recuperação final, interceptar muitas fraturas naturais verticais, 

minimizar problemas de produção de areia, maximizar a recuperação do condensado, 

aperfeiçoar o desenvolvimento de campos marginais de petróleo.  

Porém, a perfuração horizontal como qualquer outra técnica, trás algumas 

desvantagens. A maior desvantagem no começo da utilização era que apenas uma zona 

produtora poderia ser drenada por poço horizontal perfurado. Entretanto, poços horizontais 

passaram a ser usados para drenar múltiplas áreas, os chamados poços multilaterais como na 

figura 2.2, através de dois métodos. O primeiro seria a perfuração do poço como se fosse uma 

escada, assim longas porções horizontais são perfuradas em mais de uma camada, podendo 

drenar mais de uma reservatório. No segundo método, pode-se cimentar o poço e depois 

estimulá-lo, fraturando. As fraturas verticais, perpendiculares aos poços perfurados, podem 

interceptar mais de uma zona de interesse, podendo assim drenar múltiplas áreas. Neste caso, 

é importante ressaltar que nem sempre é possível usar essa técnica, pois depende das tensões 

confinantes de cada zona de interesse. 

Outra desvantagem da perfuração horizontal é o seu custo. Normalmente, um poço 

vertical custa em média de 1,4 a 3 vezes menos que um poço horizontal, dependendo dos 

métodos de perfuração e de completação utilizados. 
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                                            Figura 2.2 - Poço Multilateral  

              Fonte: http://engpetroleo.webnode.com.br/perfuracaodirecional 

 

Por isso, um poço horizontal, deve não só produzir proporcionalmente mais que um 

poço vertical, mas também deve produzir em um tempo mais curto para a viabilidade e o 

sucesso econômico do projeto. 

 

2.1 – HISTÓRICO 

 

O primeiro registro de poço horizontal, perfurado próximo a Texon no Texas, foi 

completado em 1929. Em 1944, outro ocorreu a perfuração de outro poço horizontal no 

campo de petróleo pesado de Franklin, em Venango County, Pensilvânia na profundidade de 

500 pés. Por volta de 1957 a China começou suas tentativas desta técnica de perfuração 

enquanto a União Soviética um pouco mais tarde. Estes foram os primeiros registros do uso 

da técnica, que se tornou apenas mais corriqueira durante a década de 80, com o advento de 

novas tecnologias que trouxeram aplicações nos poços para que eles se tornassem 

economicamente viáveis. 

Durante os primeiros anos de aplicação dos poços horizontais, estes eram utilizados 

como uma forma de tecnologia de substituição, para eliminar a necessidade da estimulação 

dos poços. Com o passar dos anos, percebeu-se que a utilização dos poços horizontais poderia 

ser aplicada em conjunto com as técnicas de estimulação, como fraturamento, acidificação de 

matriz e até mesmo métodos explosivos. Mas como estes poços no inicio de sua utilização 
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eram considerados como tecnologia de substituição, muitos deles não eram perfurados com a 

idéia de serem combinados com algum tipo de estimulação, e após projetá-los desta forma 

ficava praticamente inviável a aplicação de uma estimulação eficaz.  

Chamando como segunda geração de poços horizontais, esta é o resultado do 

afastamento lateral do alvo do poço, com raios médios e longos. O raio é medido de acordo 

com o deslocamento do poço com a vertical. As empresas operadoras e prestadoras de serviço 

criaram e aperfeiçoaram procedimentos que puderam alcançar deslocamentos horizontais de 

até 8000 pés ocorrendo, por exemplo, no estado de Dakota do Norte, EUA. 

A terceira e também atual geração de poços horizontais é o resultado de uma 

colocação mais profunda, longa e precisa de poços horizontais múltiplos, com o objetivo de 

explorar rochas naturalmente fraturadas, em conjunto com a tecnologia de fraturamento 

hidráulico e também de poços com injeção de vapor, como drenagem por gravidade assistida, 

isso, destinado ao aumento das taxas de produção e do fator de recuperação. 

 

2.2 – APLICAÇÕES DE POÇOS HORIZONTAIS 

 

De acordo com Joshi (1991), poços horizontais vêm sendo utilizados ao longo dos 

anos de forma efetiva nas situações descritas a seguir. 

i. Em reservatórios naturalmente fraturados, poços horizontais 

têm sido usados para interceptar fraturas e drená-las como foi utilizado na 

formação de Bakken na Dakota do Norte, EUA e em Devonian Shale na Virgínia, 

EUA. 

ii. Em reservatórios com problemas de cone de água ou de gás, 

eles são usados para minimizar este tipo de problema e também aumentar 

produção de óleo (Campo offshore de Rospo Mare, Itália). Os poços horizontais, 

como mostra a figura 2.3, pendem a atrair o contato óleo/gás e óleo/água mais 

uniformemente, formando uma crista e não um cone como os poços verticais 

tendem a fazer. Isto ocorre porque o gradiente de pressão nas vizinhanças do poço 

horizontal é menor do que em um vertical, assim ocorre um menor fluxo por 

unidade de comprimento do poço para um certo índice de produção. 

iii. Em produção de gás, poços horizontais podem ser usados em 

reservatórios de baixa permeabilidade assim como de alta permeabilidade. Nos 

reservatórios de baixa permeabilidade, os poços horizontais aumentam a área de 

drenagem por poço e podem assim reduzir o número de poços que necessários 
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para drenar o reservatório. Nos reservatórios de alta permeabilidade, onde as 

velocidades do gás nas proximidades do poço são altas em poços verticais, poços 

horizontais são usados para diminuir essa velocidade. Portanto, uma utilização 

para poços horizontais é reduzir a turbulência nas proximidades da parede do 

poço. No campo de gás de Zuidwal na Holanda este tipo de poço foi usado de 

forma eficiente para reduzir a turbulência nas imediações do poço. 

iv. São usados para recuperação avançada de óleo (EOR – 

Enhanced Oil Recovery), especialmente em EOR térmica. Um poço horizontal 

longo promove uma grande área de contato com o reservatório e, portanto 

aumento da injetividade em poços de injeção. Isso é extremamente benéfico em 

aplicações de EOR onde a injetividade é um problema, além de eles serem 

também usados como produtores. 

 

 

Figura 2.3 – Formação de cone em poço vertical (a) e crista em poço horizontal (b) 

Fonte: Sherrard (1993) 

 

Outra forma de aplicação é relacionada aos problemas do custo de perfuração. Em 

poços offshore, em locais remotos, e em áreas ambientalmente sensíveis onde o custo do 

projeto só pode ser reduzido através da minimização do número de poços que são 
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demandados para este caso, os poços horizontais promovem vantagens únicas. Por exemplo, 

em poços offshore, o custo por plataforma é proporcional ao número de poços que são 

perfurados pela mesma. Poços horizontais longos são usados não apenas para reduzir o 

número de poços necessários para drenar o volume do reservatório, mas também para 

aumentar o volume do mesmo que pode ser drenado de apenas uma plataforma, reduzindo de 

forma significativa os custos do projeto offshore. De forma similar, em áreas ambientalmente 

sensíveis e reservatório em baixo de cidades ou de difícil acesso, poços horizontais podem ser 

empregados para drenar um grande volume com uma mínima perturbação da superfície. 

Entretanto em alguns cenários, os poços horizontais são pouco atraentes 

economicamente por causa de uma e/ou mais da (s) seguinte (s) razão (s): permeabilidade 

vertical muito baixa, direção horizontal incontrolável, severo dano de formação, geologia e 

distribuição da rocha no reservatório desconhecida, inesperada baixa condutividade de 

fraturas verticais naturais. 

Segundo Rocha et alii (2008), eles têm sido utilizados principalmente para: 

i. Aumentar a área exposta ao reservatório. 

ii. Reduzir as quedas de pressão. 

iii. Reduzir possibilidade de ocorrência de cone de gás e de água, 

pois a queda de pressão do poço horizontal é menor do que a queda de pressão do 

vertical quando ambos produzem a uma mesma vazão. 

iv. Propiciar maior interceptação das fraturas horizontais em 

reservatórios fraturados de baixa permeabilidade e porosidade. 

v. Tornar viável a exploração de formações fechadas ou que 

contenham óleo pesado, por aumentar a área exposta ao fluido. A exploração 

deste tipo de formação era considerada inviável economicamente, pois através da 

técnica de perfuração vertical convencional as vazões produzidas eram muito 

baixas. 

vi. Melhorar a eficiência das técnicas de recuperação secundária, 

visto que uma maior área de drenagem poderia responder melhor à injeção de 

água e de vapor. 

vii. Desacelerar o avanço do contato gás-óleo e água-óleo. 

viii. Viabilizar economicamente a exploração offshore, onde muitas 

vezes o posicionamento das plataformas marítimas é crítico pelas condições 

adversas proporcionadas pelo mar. 
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2.3 – TÉCNICAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS HORIZONTAIS 

 

Joshi (1998) resume a classificação e os métodos de perfuração destes poços com base 

em seu raio de giro como mostrado na tabela 2.1. Existem quatro básicas técnicas de 

perfuração, com base no raio de giro: raios ultrapequenos, raios pequenos, médios e longos 

como mostrado na figura 2.4. O raio de giro é definido como o raio necessário para girar o 

poço de vertical para horizontal. Para explicar cada uma das quatro técnicas utilizadas, será 

definido outro termo, além do poço horizontal definido anteriormente, o drainholes ou poço 

lateral. Drainhole é um poço horizontal ou quase horizontal cuja profundidade do ponto de 

desvio (kick off point, KOP) encontra-se em outro poço previamente perfurado, de tal forma 

que o ângulo entre os dois seja de 90º. Este tipo de poço é utilizado para aumentar a 

produtividade ou injetividade do reservatório, maximizando a área de contato. Atualmente, 

podem ser perfurados vários poços horizontais com KOP no mesmo poço, chamados de 

multilaterais. 

 

Tabela 2.1 – Classificação dos métodos de perfuração de poços horizontais e seus raios de giro  

Method Turning Radius 

m (ft) 

Well Lengths 

m (ft) 

Completion Logging 

Ultra Short 

Radius 

0.31 to 0.61 

(1 to 2) 

31 to 61 Perforated Tubing or 

Gravel Pack 

No 

Short Radius 6 to 12 

(20 to 40) 

15 to 213 Open Hole or Slotted 

Sliner 

No 

Medium Radius 61 to 152 
(200 to 500) 

152 to 610 Open Hole or Slotted 
Sliner 

Yes 

Long Radius 183 to 610 

(600 to 2000) 

305 to 914 Slotted Liner or 

Selective Completion 

Yes 

Fonte: Zekri & Shedid (2001) 

 

- Ultra pequenos: raio de giro de 1 a 2 pés, com taxa de ganho de ângulo de 45˚ a 

60˚/pé. Drainholes são perfurados de 7 a 10 pés de comprimento,  o diâmetro do tubo varia 

de 1 ¼ a 2 ½ de polegadas, dependendo do sistema de perfuração utilizado. Depois da 

perfuração, o tudo é perfurado ou empacotado (gravel-packed). Depois o tubo é cortado e o 

próximo drainholes é perfurado no mesmo nível. Em um dado nível, é possível perfurar 

vários drainholes. 

- Pequenos: raio de giro de 20 a 40 pés, com taxa de ganho de ângulo de 2˚ a 5˚/pé. 

Nesta técnica, drainholes são perfurados através de um poço vertical revestido e também de 

um poço vertical aberto. As versões anteriores do sistema de perfuração usavam uma mesa 

rotativa na superfície para perfurar os poços. Além da rotação na superfície, juntas de colares 
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flexíveis (flexible colar joints) são usadas para facilitar a perfuração. Normalmente, uma taxa 

de crescimento de ângulo de até cerca de 85˚ é usada para perfurar de fora da cunha de desvio 

até a formação. É possível perfurar poços de4¾ ou 6 polegadas de diâmetro com 

comprimento esperado de cerca de 250 a 450 pés. O comprimento máximo perfurado que se 

pode obter com esta técnica é 889 pés. Uma das desvantagens deste sistema tem sido o 

limitado controle direcional. Recentemente desenvolveram-se sistemas que utilizavam 

motores de fundo que proporcionam um bom controle direcional. Um motor para ganho de 

ângulo é usado para perfurar uma seção de 40 pés de raio para uma seção curva do poço e 

outro motor que mantém a inclinação é usado para perfurar a seção horizontal do poço. Com 

este sistema, é possível perfurar um poço horizontal com diâmetro de 4 ¼ polegadas através 

de um poço vertical com um diâmetro mínimo de 6 ⅛ polegadas. Uma seção horizontal de 3¼ 

polegadas pode ser perfurada através de um poço vertical com um diâmetro mínimo de 4 ⅞ 

polegadas. Estes poços podem ser completados como poço aberto ou como slotted liners 

(liners ranhurados). Além disso, utilizando esta técnica, é possível perfurar poços com cerca 

de 1000 pés de comprimento. 

- Médios: raio de giro de 300 a 800 pés, com taxa de ganho de ângulo de 6˚ a 20˚/100 

pés. Segundo Joshi (1998) é o método predominante para perfurar poços horizontais. Por 

causa do grande raio de giro é possível utilizar a maioria das ferramentas convencionais de 

campo de petróleo no poço. 

Motores de fundo (mud motors) são utilizados para perfuração de poços horizontais. 

Um motor para ganho de ângulo é utilizado para conseguir a inclinação necessária e outro 

motor é usado para manter a inclinação e perfurar a seção horizontal do poço. É possível 

perfurar um poço com grande comprimento, por exemplo, de 2000 a 4000 pés de 

comprimento. Além disso, é possível completa-los como poço aberto, como slotted liners, 

como liners com packer externo de revestimento, ou ainda é possível cimentar e perfurar 

estes poços. Estes tipos de poços têm sido retirados o núcleo, e é possível fraturar e assim 

estimular estes poços de forma eficaz. 

- Longos: raio de giro de 1000 a 3000 pés, com taxa de ganho de ângulo de 2˚ a 6˚/100 

pés. Esta técnica utiliza uma combinação de perfuração rotativa e motores de fundo no para a 

perfuração desses poços. Similar à perfuração direcional convencional, bent subs são usadas 

para chegar à profundidade do ponto de desvio e a taxa de variação do ângulo. A posição 

horizontal é perfurada utilizando motores de fundo. Poços muito longos podem ser perfurados 

usando esta técnica. É possível centralizar estes poços, além disso, várias opções de 

completação também estão disponíveis para estes poços. 
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Figura 2.4 –Esquema de diferentes tipos de perfuração 

Fonte: Zekri & Shedid (2001) 

 

E segundo Rocha et alii (2008) define os poços horizontais de raio longo, eles têm três 

tipos de tranjetória: buildup único, buildup duplo e buildup interrompido por trecho reto.  

Poços com trajetória de buildup único, sua inclinação apresenta um aumento uniforme 

desde a seção vertical até a horizontal. A taxa de ganho de ângulo é constante durante o 

trecho, oscilando de 1,5° a 8°/100 pés. Com a coluna padrão steerable, alto ou médio torque e 

baixa rotação, é uma trajetória simples de se obter.  

Na trajetória de buildup duplo, o crescimento é contínuo, mas apresenta uma taxa de 

ganho maior na parte inferior do trecho curvo. As taxas costumam ser tipicamente de 1,5°/100 

pés até atingir 35° e de 4°/100 pés até alcançar o trecho horizontal.  A execução mais 

corriqueira deste tipo de trajetória é feita quando o kick off point (KOP), que é o ínicio do 

ganho de ângulo do poço, deve ser feito em diâmetros maiores do poço, assim quanto menor 

for a taxa de ganho de ângulo, maior será o controle direcional.  

Já a trajetória por buildup interrompido por trecho reto é a mais comum entre os poços 

horizontais de raio longo. A curva no do trecho vertical ao horizontal é interrompida por um 

trecho reto, com inclinação do poço que varia entre 35° a 40°. Isto é feito para causar um 

afastamento lateral mais rápido da vertical que passa pela sonda. Os três tipos de trajetória são 

mostrados na figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Três projetos básicos de poços horizontais de raio longo (A) buildup único                        

(B) buildup duplo e (C) buildup interrompido por trecho reto e um projeto de raio médio (D) 

Fonte: Rocha et alii (2008) 

 

2.4 – TÉCNICAS DE COMPLETAÇÃO 

 

Como falado anteriormente, existem várias formas de se completar um poço 

horizontal. Ainda segundo Joshi (1991), é possível completar como poço aberto, slotted 

liners, com external casing packers (ECPS), e cimentando e perfurar os liners. A figura 2.6 

ilustra os mais comuns tipos de completação existentes. O desempenho do poço depende 

significativamente da escolha do método de completação.  

O grau de consolidação da formação rochosa é a primeira consideração que deve ser 

feita para decidir o tipo da completação que será usada. A instabilidade e o colapso do poço 

indicam uma falha de cisalhamento, isto em um poço horizontal muitas vezes é grave, afetado 

pela alta tensão anisotrópica e o resfriamento excessivo do poço. Em formações não 

consolidadas, a produção de areia é um dos grandes problemas. 

A completação a poço aberto, desde os primeiros anos da exploração de poços 

horizontais até pouco tempo atrás, era certamente a mais comum entre as completações. 

Ainda hoje é usada em ampla escala, mas com a evolução das técnicas surgiram várias outras 

formas de completação. As principais razões para a busca de alternativas de completação foi 
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que a poço aberto não permite a flexibilidade da zona isolada, um gerenciamento futuro do 

poço e a resolução de problemas que poderia ocorrer.  

i. Completação a poço aberto: barata, porém é limitada a 

formações rochosas consolidadas. Além disso, é difícil estimular um poço aberto 

e também controlar a injeção e produção ao longo do comprimento do mesmo. 

Como dito anteriormente, apesar de ser usada em ampla escala nos dias de hoje a 

tendência é utilizá-la cada vez menos. 

ii. Slotted liner (tubos ranhurados): fornece um controle limitado 

de areia através da seleção da extensão horizontal do poço e da medida da largura 

da ranhura ou rasgo. Entretanto, estes liners são suscetíveis ao entupimento. Em 

formações não consolidadas, slotted liners envolvidos com arame têm sido usados 

de forma eficaz para controlar a produção de areia. A principal desvantagem do 

uso dos slotted liners é que a eficácia da estimulação do poço pode ser dificultada, 

devido ao espaço aberto no anular entre o poço e o liner. Geralmente são usados 

em poços com baixa produtividade ou com longos intervalos produtores. 

iii. Liner with Partial Isolations: recentemente, ECPS foram 

instalados fora dos slotted liners para dividir um poço horizontal de grande 

comprimento em seções de pequenos comprimentos. Este método proporciona um 

isolamento limitado da zona que pode ser usado para estimular ou controlar a 

produção ao longo do comprimento do poço. Na formação de shale na Vigínia do 

Oeste, EUA foram usados ECPS para dividir o comprimento do poço horizontal 

em várias seções. O poço foi estimulado de forma eficaz usando fraturamento 

com espuma em várias zonas. Normalmente, poços horizontais não são em sua 

totalidade horizontais, costumam ter muitas curvas. Em um poço com muitas 

curvaturas, ocasionalmente é difícil inserir um liner com vários ECPS. 

iv. Liner cimentado e canhoneado: normalmente é usado este tipo 

de completação em poços com raio de giro médio e longo. É utilizada quando se 

deseja seletividade na completação ou estimulação do poço, operações mais 

seguras, seleção mais segura das zonas a serem completadas, redução da 

relevância de estragos causados pela perfuração, facilitação da estimulação 

seletiva, possibilidade de completação em zonas múltiplas, planejamento mais 

fácil de operações de completação. A seletividade da produção pode ser feita 

através do uso de packers e o isolamento ao longo do trecho horizontal possibilita 

a realização de vários fraturamentos. 
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Figura 2.6 – Esquema dos tipos de completação para poços horizontais 
Fonte: Retnanto & Yamin (1999) 

 

2.5 – POÇOS VERTICAIS FRATURADOS 

 

Um poço vertical convencional é aquele em que a sonda e o objetivo estão na mesma 

posição vertical, com inclinação de no máximo 5º. O objetivo de fraturar um poço vertical é 

basicamente o mesmo objetivo de se perfurar um poço horizontalmente, aumentar a 

produtividade de óleo/gás ou aumentar a injetividade dos poços injetores de água para 

descarte ou recuperação secundária, alterando as características de permeabilidade original da 

rocha-reservatório.  

Neste tipo de operação uma fratura de condutividade maior que a da rocha reservatório 

é introduzida na formação. Nesta técnica, bombeia-se um fluido sob alta pressão, e a fratura é 

propagada à medida que o fluido continua a ser bombeado. Junto ao fluido, é bombeado um 

agente de sustentação ou material granular que preencherá a fratura ao final do processo, 

criando assim um canal de fluxo de alta condutividade, facilitando o escoamento entre o 

reservatório e o poço. As fraturas artificiais como também podem ser chamadas, podem ser 

usadas em reservatórios de alta permeabilidade com o objetivo de ultrapassar um eventual 

dano existente nas proximidades do poço. 

A tendência é que as fraturas artificiais ocorram em planos ou direções 

perpendiculares às direções de menor tensão. Assim, com exceção dos casos de poços pouco 
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profundos, onde as tensões verticais são menores por causa da baixa profundidade, as fraturas 

geralmente são verticais. 

Em reservatórios convencionais que são artificialmente fraturados, estas podem 

aumentar consideravelmente os índices de produtividade ou de injetividade dos poços, mas 

em reservatórios naturalmente fraturados isso pode não ocorrer. Como a direção de menor 

tensão é a horizontal, na maioria dos casos, as fraturas provavelmente serão verticais, com 

exceção de reservatórios pouco profundos. Com isso, nos reservatórios naturalmente 

fraturados, as fraturas induzidas tendem a ser paralelas às naturais, assim essas fraturas não 

aumentam de forma significativa o índice de produtividade do poço. Portanto, neste caso seria 

mais indicado o poço horizontal, pois atravessando várias fraturas naturais tenderiam a 

aumentar consideravelmente a produtividade dos mesmos. (ROSA et alii, 2006, p 232 – 236, 

Engenharia de Reservatórios de Petróleo). 

 

2.6 - PRODUTIVIDADE DE POÇOS 

 

Inicialmente, serão apresentadas algumas definições de parâmetros para uma boa 

compreensão de termos e conceitos utilizados no decorrer do projeto.  

 

2.6.1 – INDICE DE PRODUTIVIDADE 

 

O índice de produtividade (IP) indica de forma simplificada e direta o potencial 

produtivo de um poço. Esta é uma característica de um poço em um determinado reservatório, 

ou seja, em um diferente reservatório, o índice de produtividade para este poço poderá ser 

diferente. Depende de parâmetros do poço e do reservatório. A permeabilidade da formação e 

a viscosidade do fluido produzido influenciam diretamente o valor de IP. 

 

                                               
WE PP

Q
IP


                                                           (1) 

 

Onde Q é a vazão em m
3
/dia e PE é a pressão estática do reservatório e Pw é a pressão 

de fluxo do poço, ambas em kgf/cm
2
. 
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2.6.2 – EFEITO SKIN 

 

Segundo Joshi (1991) o efeito de película ou de skin é um modelo matemático 

introduzido na indústria de petróleo por Van Everdingen & Hurst com o objetivo de simular 

uma situação física originada por um fenômeno real, o dano à formação. Geralmente, o dano à 

formação ocorre por causa de um dos fatores como redução da permeabilidade absoluta da 

formação, esta, causada pelo tamponamento dos canais de fluxo por sólidos em suspensão ou 

inchamento de argilas, redução da permeabilidade relativa ao óleo, causada pelo aumento da 

saturação da água ou gás e ainda aumento da viscosidade do óleo.  

Van Everdingen & Hurst observaram que, para uma dada taxa de fluxo, a medida da 

pressão de escoamento no fundo do poço foi menor do que a calculada teoricamente. Isto 

indicou que houve uma queda de pressão adicional sobre a calculada teoricamente. Além 

disso, esta pressão encontrada era independente do tempo. Foi atribuída esta queda de pressão 

a uma pequena zona de permeabilidade alterada ou reduzida em torno do poço. Durante a 

perfuração de um poço, pode ser necessário ter um diferencial positivo de pressão agindo do 

poço para a formação para prevenir o fluxo de fluidos do reservatório para o poço. Isto resulta 

num fluxo limitado de lama na formação, e partículas em suspensão na lama de perfuração 

pode ligar alguns espaços de poros ao redor do poço. Isto resulta em uma zona de 

permeabilidade reduzida em torno do poço. A zona “invadida” ou zona danificada foi 

chamada de zona de skin, e a queda de pressão associada a esta zona de efeito skin. É 

importante ressaltar que Van Everdingen & Hurst discutiram apenas sobre poços danificados, 

o que significa que a queda de pressão é maior que a queda de pressão calculada teoricamente 

e que assumiram um fluxo no estado estacionário na região danificada. 

São classificados como dano à formação fatores mecânicos ou geológicos, fluxo 

turbulento ou qualquer outro tipo de anomalia que pode implicar na redução da produtividade. 

Outras causas podem não ser conhecidas, mas testes realizados nos poços podem evidenciar 

os efeitos. (ROSA et alii, 2006, p 232 – 236, Engenharia de Reservatórios de Petróleo). 

De acordo com Joshi (1991), a invasão do fluido de perfuração causa uma redução da 

zona de permeabilidade em torno do poço. Em geral, um reservatório de alta permeabilidade 

exibe uma espessura da zona de invasão maior do que uma formação de baixa 

permeabilidade. No entanto, a percentagem de perda de permeabilidade em uma zona de alta 

permeabilidade é menor do que numa zona de baixa permeabilidade. Em alguns casos, 

dependendo da lama de perfuração utilizada, pode-se ver uma limitada zona de invasão, 

mesmo em formações de alta permeabilidade.  
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Formações de alta permeabilidade provavelmente têm tamanhos de garganta de poros 

maiores do que as formações de baixa permeabilidade. Estas gargantas de poros 

provavelmente não são completamente bloqueadas por sólidos em fluidos de perfuração e 

pela invasão de lama, resultando em perda de uma pequena percentagem da permeabilidade 

inicial da formação.  

Em contraste, em formações de baixa permeabilidade, onde os tamanhos de garganta 

de poros são pequenos, os sólidos em fluidos de perfuração e invasão de lama provavelmente 

bloqueiam estas gargantas de poros, resultando em uma grande redução da permeabilidade ao 

redor do poço. Esta permeabilidade reduzida em torno do poço minimiza a perda de fluido e, 

por conseguinte, minimiza o raio da zona invadida. 

Para um dado skin, o tratamento de estimulação para remover o dano nas 

proximidades do poço teria menos efeito sobre a produtividade de um poço horizontal do que 

sobre a produtividade de um poço vertical. Portanto, antes de tomar a decisão de estimular um 

poço horizontal, é importante estimar a perda de pressão na zona danificada e compará-la com 

a queda de pressão total do reservatório para a pressão do poço. Esta comparação pode ser 

usada para determinar a necessidade de estimular um poço horizontal.  

A pequena influência do dano na produtividade do poço horizontal em um reservatório 

de alta permeabilidade também explica as razões de muitos projetos bem sucedidos de campo 

horizontais em reservatórios de alta permeabilidade. Nestes reservatórios, poços horizontais 

são perfurados e colocados em produção em alguns casos até mesmo sem acidificação. Por 

outro lado, em reservatórios de baixa permeabilidade, a influência do dano em poços 

horizontais pode ser muito grande. 

Em muitos reservatórios, especialmente os de baixa permeabilidade, depois de 

perfurar verticalmente os poços, eles são cimentados e canhoneados. Antes de serem 

colocados para produzir, estes poços são fraturados. Sem fraturamento estes poços não 

conseguem produzir a fim de serem economicamente viáveis. Nestes tipos de reservatórios, a 

perfuração vertical pode causar sérios danos, mas estes danos são superados pela estimulação 

através do fraturamento. Se um poço horizontal é perfurado, de tal reservatório, o dano devido 

a poços horizontais será maior do que no poço vertical. Isto ocorre porque a perfuração 

horizontal leva um tempo maior do que a perfuração vertical, resultando em uma zona em 

forma cônica de danos, como na figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Zona de dano em forma cônica 

Fonte: Joshi (1991) 

 

O dano por efeito skin pode variar ao longo do trecho horizontal do poço, como 

mostrado na figura 2.8. Com base na experiência com os danos em poços verticais, e o tempo 

de perfuração dos mesmos, pode-se tentar estimar os danos ao longo do comprimento de um 

poço horizontal. Uma opção onde um grande dano é esperado é cimentar e perfurar os poços 

horizontais. Tratamentos de estimulação nas zonas perfuradas podem ser concebidos para 

ultrapassar os danos nas proximidades do poço. 

A partir da definição do fator de skin pode-se definir o raio efetivo do poço, através da 

equação (2). 

 

                                                     
s

ww err '
                                                                                       

(2) 

 

Onde rw
’
 é o raio efetivo do poço, rw o raio do poço ambos em cm e s é o fator de skin. 

 

A equação indica que o raio efetivo de um poço estimulado é menor que zero e de um 

poço danificado é maior que zero. Um poço estimulado é correspondente a um poço de maior 

raio, sendo assim um menor comprimento de meio poroso a ser percorrido pelo fluido, 

provocando uma menor perda de carga nas proximidades do poço, ao se comparar com uma 

situação em que o poço não esteja estimulado ou danificado. Ao contrário do estimulado, um 

poço danificado corresponde a um poço com menor raio, portanto a queda de pressão nas 

proximidades do poço é maior pelo aumento do comprimento do meio poroso. 
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Figura 2.8 – Variação do efeito skin ao longo do trecho horizontal do poço 

Fonte: Joshi (1991) 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

INFLUÊNCIA DOS VÁRIOS PARÂMETROS DE POÇO E 

RESERVATÓRIO NA PRODUTIVIDADE DE POÇOS HORIZONTAIS 

 

O foco deste trabalho se dará aos modelos analíticos de produtividade de poços 

horizontais. A principal fonte de pesquisa para os assuntos abordados neste capítulo foi o 

livro Horizontal Well Technology, 1991. Modelos numéricos envolvem cálculos mais 

complicados e não serão abordados para um melhor entendimento do assunto.  

Adiante, serão explicados de forma sucinta os regimes de fluxo que podem ocorrer 

durante a produção de um poço horizontal. Como o foco se dará no modelo analítico, os 

cálculos envolvidos neste trabalho serão executados sob as hipóteses do regime permanente. 

Nos modelos analíticos não se levam em conta a perda de carga no trecho horizontal, 

ou seja, é utilizado o modelo de condutividade infinita. Neste modelo, a pressão é uniforme ao 

longo do comprimento horizontal do poço. A figura 3.1 mostra um gráfico de distribuição de 

fluxo em barris de petróleo por dia por metro de poço versus comprimento do poço em 

metros. 

 

                  

Figura 3.1 – Distribuição de Fluxo vs Comprimento do Poço 

Fonte: Fernandes; Sansoni Jr; Pereira; Reis (2008) 

 

Para efeito de ilustração e futuras citações, como mostra a figura 3.2, um poço 

horizontal com comprimento L drena um volume elipsoidal, enquanto um poço vertical 

convencional drena um volume cilíndrico circular. 
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Figura 3.2 – Volumes drenados por poço vertical (a) e poço horizontal (b) 
Fonte: Joshi (1991) 

 

Para simplificar os cálculos, estes modelos tratam o problema do escoamento do 

fluindo dividindo-o em dois escoamentos 2D como mostra a figura 3.3. Primeiramente, trata-

se de um fluxo de óleo para dentro do poço horizontal num plano horizontal e depois o fluxo 

no plano vertical. Os modelos numéricos tratam como problemas de escoamento 3D.  

 

 

Figura 3.3 – Divisão de um problema 3D em dois problemas de escoamento 2D 
Fonte: Joshi (1991) 

 

3.1 – REGIME PSEUDOPERMANENTE 

 

Este regime de fluxo ocorre quando um poço passa a produzir a vazão constante com 

mecanismo de depleção e a diminuição da pressão com o passar do tempo em qualquer ponto 

se mantém constante após um tempo suficientemente grande, assim o efeito da fronteira 

externa se faz presente.  
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Normalmente ele acontece nas seguintes situações: poço produzindo a vazão constante 

em pequeno reservatório fechado e em reservatórios drenando vários poços e cada poço é 

considerado hidraulicamente isolado dos demais. 

Nos poços verticais, o fluxo pseudopermanente ocorre quando o comportamento da 

pressão na área de drenagem do poço passa a ser influenciado pelos seus limites externos. 

Pode-se dizer também que o início do fluxo se dá quando a massa de fluido localizada na 

fronteira externa do reservatório ou nos limites da área de drenagem começa a fluir em 

direção ao poço produtor (ROSA et alii,2006). 

 

3.2 – REGIME TRANSIENTE 

 

O fluxo transiente é definido como a condição de fluxo do fluido onde a vazão muda 

com o tempo e há perda de carga ao longo do reservatório. 

 

3.3 – REGIME PERMANTENTE 

 

As soluções analíticas em estado estacionário ou permanente são a forma mais simples 

de soluções para poços horizontais.  

No regime de fluxo permanente, por hipótese admitimos que a pressão em qualquer 

ponto do reservatório é independente do tempo.  

Na realidade são pouquíssimos casos de reservatórios que operam sob as condições do 

regime de fluxo permanente. Mas apesar deste porém, estas soluções são usadas com grande 

frequência segundo Joshi (1991) pois: 

1 – São de fácil dedução analítica; 

2 – Podem ser usadas para se obter soluções para fluxo transiente, usando-se o artifício 

de se aumentar o raio de drenagem com o tempo; 

3 – Podem ser usadas para se obter soluções para fluxo pseudopermanente, através do 

emprego do fator de forma de Dietz que permite o cálculo da pseudo pressão para diversas 

geometrias do reservatório; 

4 – Podem ser verificadas experimentalmente através de modelos de laboratório 

(ROSA et alii, 2006). 
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3.4 – PRODUTIVIDADE DE POÇOS HORIZONTAIS 

 

Muitas soluções para predizer a taxa de fluxo em regime permanente de poços 

horizontais. Conforme Joshi (1991), algumas soluções de produtividade são dadas abaixo para 

formações isotrópicas, ou seja, com permeabilidade vertical igual à permeabilidade 

horizontal. 

                  Borisov: 
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         Joshi:  
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Onde: 

IP = Índice de Produtividade do poço 

kh = permeabilidade horizontal 

h = altura do reservatório 

µ = viscosidade do fluido 

reH = raio externo da área de drenagem de um poço horizontal 

L = comprimento do poço horizontal 

rw = raio do poço 

 

Shedid  et alii (1996), também apresentou uma solução que é independente do raio de 

drenagem, reH, do poço. 
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Onde:  

 

Bo = fator volume formação do óleo 

E a constante C é mostrada na figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4 – Valores da constante (C) da equação de Shedid 

Fonte: Elgaghah & Osisanya (1996) 
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3.5 - INFLUÊNCIA DA ALTURA DO RESERVATÓRIO NA 

PRODUTIVIDADE DOS POÇOS 

  

A influência da altura do reservatório em poços horizontais é bastante significativa. 

Para um determinado comprimento de poço horizontal, o aumento no ganho na área de 

contato do reservatório é muito maior em um reservatório delgado do que em um reservatório 

espesso.  

Segundo Joshi (1991), por exemplo, uma perfuração de um poço horizontal com 1000 

ft de comprimento em duas zonas alvo (uma com espessura de 50 ft e a outra com 500 ft). 

Este aumento na área de contato do reservatório pode chegar a 20 vezes mais do que em um 

poço vertical para espessura de 50 ft. Mas em um poço com espessura de 500 ft, é de apenas 

duas vezes. Também é importante notar que reservatórios delgados e espessos são relativos, 

assim é indicado que se olhe para o ganho na área de contato ao invés de usar a definição 

desses tipos de reservatórios. 

A figura 3.5 mostra a mudança na produtividade de poços horizontais para uma área 

de drenagem de 160 acres ou 0,65 km
2
 aproximadamente, sob condições de estado-

estacionário. Os resultados no gráfico assumem que o reservatório seja isotrópico (kh = kv). 

 

 

Figura 3.5 – Razão em índices de Produtividade de poços horizontais e verticais versus comprimento 

de poço para diferentes espessuras de reservatórios 

Fonte: Joshi (1991) 
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 3.6 – INFLUÊNCIA DA ANISOTROPIA 

 

Em muitos reservatórios, a permeabilidade vertical é menor do que a permeabilidade 

horizontal. Em um poço horizontal, uma diminuição na permeabilidade vertical resulta em um 

aumento na resistência ao fluxo vertical e uma diminuição na taxa de produção do poço. 

A influência da anisotropia de permeabilidades tem sido largamente tratada na 

literatura de petróleo. Segundo Joshi (1991), se tivermos um reservatório com diferenças entre 

as permeabilidades horizontal e vertical, então poderíamos escrever a equação de Laplace que 

representa o estado estacionário como: 
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Onde: 

kh = permeabilidade horizontal 

kv = permeabilidade vertical 

A equação (8) pode ser reescrita como: 
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Onde: 

                                                    vh kkzz /'

                                                  (10)                                                                             

E a permeabilidade efetiva do reservatório, keff, é definida como: 

                                                  vheff kkk /

                                                    (11)                                      
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Assim, a influência da anisotropia do reservatório pode ser explicada pela modificação 

da espessura do reservatório: 

                                                    vh kkhh /'                                                    (12)                                        

Assim segundo Joshi (1991), há um modelo desenvolvido pelo mesmo com 

anisotropia de permeabilidades (kh ≠ kv) como segue abaixo: 
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Onde, ∆P = queda de pressão no reservatório 

 

Após Joshi (1991) apresentar o modelo para anisotropia de permeabilidades, Renard e 

Dupuy apresentaram seu modelo para anisotropia nos reservatórios como é mostrado a seguir: 
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Onde: 

                                                 ww rr
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                                                        (17) 

Onde X = 2a/L para uma área de drenagem elipsoidal e a é dado pela equação (15) e β 

é dado pela equação (14). 

 

Ainda segundo Joshi (1991), por exemplo, se um poço horizontal com 1000 ft de 

comprimento é perfurado em um reservatório com espessura igual a 50 ft, reservatório 

isotrópico, o aumento no ganho na área de contato para um poço horizontal é de até 20 vezes. 

Entretanto, se a permeabilidade vertical do reservatório é 1/10 da permeabilidade horizontal, o 

reservatório com 50 ft de espessura tem o efeito de um reservatório de 158 ft (h’ = h∙β = 

50∙√(1/0,1) = 158 ft). Sendo assim, o aumento na área de contato seria de apenas 6,3 vezes. 

Isto mostra que uma redução na permeabilidade vertical tem o mesmo efeito que a perfuração 

em um poço horizontal com reservatório espesso e redução na área de contato. 

A figura 3.6 mostra a influência da redução da permeabilidade vertical na 

produtividade de um poço horizontal sob condições de estado estacionário em um reservatório 

com 100 ft de espessura. 

 
Figura 3.6 – Influência da anisotropia de permeabilidade no índice de produtividade 

Fonte: Joshi (1991) 
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Com o gráfico mostrado na figura 3.6, percebe-se que quanto maior a permeabilidade 

vertical, ou seja, quanto mais próximo de um reservatório anisotrópico o reservatório a ser 

explorado for, maior será a chance de sucesso nas operações de um poço horizontal.  

 

3.7 – INFLUÊNCIA DA CENTRALIZAÇÃO VERTICAL 

 

Para perfurar um poço horizontal, é de suma importância decidir o limite tolerável 

para a elevação do poço, em outras palavras, é preciso decidir o quanto de desvio é tolerável a 

partir de uma elevação vertical. Segundo Joshi (1991) o tipo de reservatório caracteriza a 

tolerância da elevação da perfuração: 

1- Reservatórios fechados com limites superior e inferior: neste 

caso, a água no fundo e o gás no topo são ausentes. O ideal seria a 

perfuração um poço no centro do reservatório. Uma perda de 

produtividade é esperada quando o poço não se encontra no centro de 

elevação do reservatório. Mas a perda de produtividade é mínima para 

poços com grande comprimento. Isto ocorre porque um poço 

horizontal perfurado em um reservatório delgado atua ainda como 

uma fratura vertical cruzando a altura de todo o reservatório.  

2- Reservatórios com cone de água ou de gás: nestes reservatórios, 

a localização do poço no plano vertical é muito importante. A 

localização do poço no plano vertical pode determinar o tempo de 

avanço da água, do gás ou até mesmo de ambos, e as mudanças 

subsequentes na razão gás-óleo (RGO) ou razão água-óleo (RAO). 

Deste modo, a localização do poço poderá afetar as reservas finais 

produzíveis do poço. Uma revisão da literatura revela que poços 

horizontais vêm tendo mais sucesso na redução de cone de água do 
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que em cone de gás. Mesmo em relação formação de cones de água, o 

êxito tem se dado em zonas de óleo com espessuras de 20 a 30 ft. No 

caso de cone de gás, até para zonas produtivas de óleo com espessura 

acima de 50 ft, tem sido difícil minimizar a formação de cone de gás 

mesmo quando alguns poços são perfurados na base da zona 

produtiva. 

 

A figura 3.7 ilustra um diagrama esquemático de um poço horizontal descentralizado em 

um plano vertical.  

 

 

Figura 3.7 – Visão esquemática de um poço horizontal descentralizado 

Fonte: Joshi (1991) 

 

A influência da centralização do poço no índice de produtividade pode ser calculada 

usando a seguinte equação: 

                

)
)2/(

)2/(
ln()/()

2/

)2/(
ln(

2

22222

w

h

hr

h
Lh

L

Laa

hk

IP
















                   (18)  



 

 

 

47 

Onde: 

δ = centralização do poço horizontal 

A figura 3.8 compara a produtividade de poços horizontais não centralizados com 

poços centralizados para diferentes distâncias para o centro do reservatório.  Pode ser visto 

que se o poço horizontal é suficientemente longo comparado com a altura do reservatório, 

então o poço pode ser localizado em qualquer lugar no plano vertical sem perda significante 

de produtividade.  

 

Figura 3.8 – Influência da centralização do poço horizontal na produtividade 

Fonte: Joshi (1991) 

 

Em geral, performances de poços horizontais não são significantemente afetadas pela 

centralização contanto que o poço seja localizado entre mais ou menos 25% do centro do 

reservatório. Estritamente falando, isto é verdade para o tipo de reservatório abordado no item 

1 deste tópico. 
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3.8 – INFLUÊNCIA DA VISCOSIDADE DO FLUIDO 

 

Lisboa & Castro (2007) fizeram simulações pra predizer o comportamento da 

produtividade de poços horizontais com a variação da viscosidade. Em reservatórios de óleo 

pesado, com 15° API. 

No estudo acerca da viscosidade, foi utilizada a equação (13) de Joshi (1991) para 

anisotropias de permeabilidades. No estudo, as demais variáveis foram mantidas constantes e 

a viscosidade foi variada e observou-se um grande aumento de produtividade em poços com 

viscosidade baixa a medida que o comprimento do poço aumenta. Em poços com viscosidade 

alta, observou-se uma baixa produtividade mesmo para poços com grande extensão como 

mostra a figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 – Impacto da viscosidade no índice de produtividade do poço horizontal 

Fonte: Lisboa & Castro (2007) 

 



 

CAPÍTULO 4 

POÇOS VERTICAIS FRATURADOS 

 

Neste capítulo, abordaremos a produtividade em poços verticais fraturados. Muitas 

vezes um poço vertical não é suficiente para que o projeto e execução do poço seja 

economicamente viável. Para isto, companhias de petróleo utilizam técnicas de estimulação 

de poços.  

Muitos poços produtores pelo mundo são estimulados. A maioria dos poços 

inicialmente mostram danos devido à invasão de lama ou outros fluidos de perfuração. Um 

poço normalmente é acidificado para limpeza inicial, pode-se utilizar a combinação 

acidificação e fraturamento ou fazendo uso de propantes que são utilizados para sustentar as 

fraturas.  

A maioria das fraturas exibe condutividade finita, em que há perda de carga no seu 

interior. Em geral, a condutividade da fratura diminui ao longo do tempo e isso ocorre porque 

uma vez que a pressão do reservatório diminui a tensão de fechamento da fratura aumenta. A 

influência da pressão de fechamento da fratura em relação à condutividade é mostrada na 

figura 4.1, para diferentes tipos de materiais utilizados como propante. 

 

 

Figura 4.1 – Influência da pressão de fechamento da fratura em relação à condutividade 

Fonte: Joshi (1988) 
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A figura 4.1 também mostra a relação da queda da condutividade da fratura em relação 

ao tempo. Em contraste um poço horizontal, inicialmente, uma trajetória com fluxo 

permanente e condutividade infinita (JOSHI, 1988).  

Nos tópicos seguintes será abordado o tema com maior detalhamento. 

 

4.1 – DEFINIÇÃO 

 

A estimulação é uma operação com objetivo de aumentar a produção de poços 

produtores de óleo e/ou gás ou a injetividade de poços injetores de água para recuperação 

secundária ou descarte, alterando as características de permeabilidade da rocha-reservatório. 

Existem três métodos utilizados para estimulação de poços: estimulação química ou 

acidificação matricial, estimulação mecânica ou fraturamento hidráulico e estimulação mista 

ou fraturamento ácido. Estes três métodos são explicados a seguir. 

 

4.2 – FRATURAMENTO HIDRÁULICO 

 

Desde o seu início, o fraturamento hidráulico tem sido, e continuará a ser, uma das 

principais ferramentas de engenharia aplicadas para melhorar a produtividade de um poço de 

petróleo.  

O fraturamento hidráulico é uma técnica usada para estimular poços através da 

aplicação de uma pressão contra a rocha reservatório causando seu rompimento por tração por 

uso de um fluido chamado fluido de fraturamento. Uma fratura artificial é induzida na 

formação, assim esta fratura tem uma condutividade maior que a da rocha reservatório. 

Bombeia-se um fluido com elevada vazão para dentro da formação, resultando em um 

aumento de pressão que rompe a rocha. A fratura é desenvolvida pelo bombeio do fluido que 

está a uma vazão maior que a vazão de filtração do fluido pelo reservatório.  

O fluido de fraturamento inicialmente é chamado de colchão, e além da possibilidade 

da criação da fratura ele cria uma abertura que após o processo da penetração da fratura, serve 

para o bombeio do propante ou agente de sustentação. O propante é geralmente um produto 

com alta resistência mecânica, como por exemplo, a bauxita. Ele é usado porque após a 

suspensão do bombeio do fluido de fraturamento, há uma tensão que age no sentido de fechar 

a fratura, sendo assim o agente de sustentação evita que a fratura se feche por completo.  

Essa fratura torna-se então um canal de alta permeabilidade, facilitando o escoamento 

dos fluidos em direção ao poço produtor, ou do poço para o interior do reservatório no caso de 
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um poço injetor. As fraturas artificiais também podem ser usadas em reservatórios de alta 

permeabilidade com o objetivo de ultrapassar um eventual dano existente nas imediações do 

poço.  (ROSA et alii, 2006) 

A tendência é que as fraturas artificiais ocorram em planos ou direções 

perpendiculares às direções de menor tensão. Assim, com exceção dos casos de poços pouco 

profundos, em que as tensões verticais são pequenas devido à baixa profundidade, as fraturas 

artificiais são verticais. (ROSA et alii, 2006) 

A figura 4.2 mostra o esquema de uma fratura artificial vertical real e a fratura no caso 

ideal com penetração total. 

Durante uma operação de fraturamento hidráulico de um poço vertical não se tem 

muito controle sobre a altura da fratura, que pode ser muito grande, a depender da resistencia 

oferecida pelas formações adjacentes. Se a fratura for muito alta, ultrapassando os limites 

superior e/ou inferiorda formação considerada, terá um pequeno comprimento, para um dado 

volume de fluido injetado. Com isso, o aumento de produtividade desejado poderá ser ficar 

comprometido. A figura 4.2 mostra uma fratura vertical que encontra-se confinada na camada 

de interesse, não tendo ultrapassado os seus limites superior e inferior. Na parte (a) da figura, 

a fratura penetra totalmente a formação, isto é, a altura da fratura é igual à da formação e na 

parte (b), mostra a fratura diminuindo a partir do momento em que se distancia do poço.  

(ROSA et alii, 2006) 

 

 

Figura 4.2 – Fratura artificial vertical: (a) fratura ideal com penetração total; (b) fratura real 
Fonte: Rosa et alii (2006) 

 

Segundo Economides & Nolte (2000), o fraturamento pode ser um dos procedimentos 

mais complexos realizados sobre o poço. Isto é, em parte, devido às elevadas taxas de 

pressão, do grande volume de material injetado e da grande quantidade de variáveis 

desconhecidas.  
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As fraturas também podem acontecer durante alguma operação de perfuração ou de 

completação como injeção de ácido ou produtos químicos na formação ou squeeze, elas são 

chamadas fraturas por acidente.  

O fraturamento também pode ser usado na recuperação de óleo por meio do aumento 

da eficiência de varrido em campos submetidos à injeção de água, desde que se conheça a 

direção de propagação da fratura. 

Ao utilizar o método do fraturamento hidráulico, esta estimulação aumenta a 

produtividade ou injetividade do poço por vários motivos. A fratura modifica o padrão de 

fluxo do reservatório para o poço, este fluxo passa a ser linear perto da fratura e radial nos 

pontos mais distantes dela, conforme a figura 4.3. Uma maior área do reservatório passa a ser 

exposta ao fluxo, uma característica que é comum ao utilizar o design de poço horizontal, pois 

estes como citado nos capítulos anteriores tem uma maior área exposta ao reservatório. Para 

ultrapassar uma região danificada e restabelecer o contato do poço com o reservatório não 

danificado. No caso da alteração do fluxo do reservatório, o design da fratura pode afetar ou 

ser afetado por outros poços (como por exemplo, onde colocar outros poços ou quantos poços 

adicionais devem ser perfurados). A fratura então se torna uma ferramenta de gestão de 

reservatório. (ECONOMIDES & NOLTE, 2000) 

 

 

Figura 4.3 – Padrão de fluxo entre o reservatório e poço estimulado por fraturamento hidráulico                                                                                                                         

Fonte: Azevedo (2011) 

 

Segundo Economides & Nolte (2000), o dano nas proximidades do poço reduz a sua 

produtividade e pode ser resultado de diversas fontes. Este dano pode ser resultado de uma 

perfuração, como invasão de fluido de perfuração na formação ou por incompatibilidade 

química entre os fluidos e a formação. Também é proveniente de processos naturais como 

mudanças na saturação resultantes de baixa pressão próxima ao poço. Assim, seja qual for o 

motivo, o resultado é indesejável. Tratamentos por acidificação matricial são normalmente 

utilizados para remover os danos quimicamente, restaurando o poço para a sua produtividade 

original. Em alguns casos, os processos químicos podem não ser eficazes ou adequados, e 
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operações de fraturamento hidráulica são usadas para contornar o dano. Isto é conseguido 

através da produção de um caminho de alta condutividade.  

Operações como este tipo de estimulação podem estender um canal profundo de 

condutividade para dentro do reservatório e realmente estimular a produtividade para além do 

nível natural. Todas as práticas de exploração de reservatórios estão sujeitas a lei de Darcy 

que é apresentada a seguir: 

                                       













h

A

x

pkh
q


                                                                 (19) 

Em que a taxa de produção q está relacionado com a permeabilidade da formação k, 

espessura da zona produtora h, a viscosidade do fluido do reservatório μ, a queda de pressão 

∆p e a área A da formação sujeita ao fluxo. A explotação do reservatório gira em torno da 

manipulação desta equação. Por exemplo, a queda de pressão, pode ser aumentada usando 

elevação artificial para reduzir a pressão no fundo do poço, injeção de água para aumentar ou 

manter a pressão do reservatório, ou de ambos. Para outros casos, combustão in-situ ou 

injeção de vapor é usada para reduzir a viscosidade do fluido do reservatório, e assim, 

aumentar a produtividade.  

Para fratura, como retratado na figura 4.4, operações estão na área da formação, com o 

aumento da área de fluxo da formação resultando em um aumento da taxa de produção e um 

aumento do valor presente das reservas.  

Este é o uso clássico de fratura, para aumentar a taxa de produção, ultrapassando o 

dano à formação nas proximidades do poço ou por aumento da exposição da área de formação 

e, portanto, estimulando assim o desempenho para, além disso, nenhum dano.  

Além disso, para um único poço, o tratamento se concentra na criação de uma área de 

fluxo necessária para gerar o aumento da produção a um custo mínimo. Mais formalmente, o 

projeto deve otimizar o retorno econômico na base de um aumento da produtividade e do 

custo do tratamento. (ECONOMIDES & NOLTE, 2000) 

Ainda de acordo com Economides & Nolte (2000), junto com a melhoria de 

produtividade do poço, fraturas também fornecem uma ferramenta poderosa para alterar o 

fluxo do reservatório. Em combinação com as outras partes do campo do desenvolvimento, a 

fratura torna-se um instrumento de gerenciamento do reservatório. Por exemplo, a criação de 

fraturas longas em formações compactas, ou seja, de baixa porosidade e permeabilidade (k < 

0,1 md) permite o desenvolvimento de campo com menos poços. 
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Figura 4.4 – Aumento da área de fluxo resultante do processo de fraturamento 

Fonte: Economides & Nolte (2000) 

 

A mudança da atual filosofia para fraturamento, de acelerar a produção de um único 

poço para o gerenciamento de reservatórios, ocorreu com a aplicação de tratamentos de 

estimulação maciços em formações de tight gas. Embora o fraturamento seja tradicionalmente 

aplicado para poços em reservatórios de baixa permeabilidade, estes tratamentos 

representaram as primeiras tentativas da engenharia para alterar o fluxo do reservatório no 

plano horizontal.  

Conforme citado anteriormente e segundo Rosa et alli (2006), o ideal em uma 

operação de fraturamento seria a construção de uma fratura com grande extensão e uma 

elevada condutividade, e que fosse a primazia infinita, para que não houvesse perda de 

pressão ao longo do fluxo dos fluidos em seu interior. Infelizmente, isso não ocorre na prática 

e as fraturas têm comprimento limitado e com condutividade finita. 

Segundo Joshi (1991) do ponto de vista do reservatório, as fraturas artificiais ou 

induzidas são subdivididas em três categorias diferentes, são elas: fraturas com condutividade 
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infinita, fraturas com fluxo uniforme e fraturas com condutividade finita. As definições que se 

seguem de cada uma assumem que, após a estimulação, uma fratura prolonga-se em duas 

direções diametralmente opostas a partir de um poço vertical. Cada asa da fratura tem xf de 

comprimento, e a fratura tem penetração total, ou seja, a altura da fratura tem a mesma 

medida da altura da formação. A figura 4.5 ilustra as três diferentes categorias citadas por 

Joshi. Pode-se identificar o modelo da fratura através de análises de testes de pressão que são 

feitos no poço. 

 

 

Figura 4.5 – Modelos de fratura artificial vertical: (a) fluxo uniforme; (b) condutividade infinita; (c) 
condutividade finita 

Fonte: Rosa et alii (2006)  

 

(a)  Fratura com fluxo uniforme: neste caso, há uma queda de 

pressão finita no interior da fratura. No entanto, a taxa de entrada de 

fluido ao longo do comprimento da fratura é constante. Esta condição 

de contorno requer uma pressão máxima na extremidade da fratura 

com uma pressão mínima no centro da mesma, isto é, no centro do 

poço vertical. Muitos poços de injeção de água são conhecidos por 

terem fraturas de fluxo uniforme. O raio efetivo de um poço com 

fratura sob fluxo uniforme é definido, de acordo com Joshi, por: 
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                     exeLr fw /)2/('                                                    (20) 

Onde:  

rw
’
= raio efetivo do poço 

L = comprimento total da fratura 

xf = comprimento de uma asa da fratura 

e = logaritmo neperiano 

 

(b)  Fraturas com condutividade infinita: são aquelas em que não há 

perda de pressão no interior das mesmas. Portanto, o seu comprimento 

total está sob a mesma pressão. Neste modelo a condição matemática 

requer uma densidade de fluxo máxima nas extremidades da fratura e 

uma densidade de fluxo mínima no centro da mesma, isto é, no centro 

do poço vertical. O raio efetivo de um poço com fratura de 

condutividade infinita que penetra totalmente é definido, de acordo 

com Joshi baseado no modelo de Prats, por: 

           2/4/' fw xLr  , para (xf / xe) ≤ 0,3                                (21)                     

Onde:  

xe =  metade do comprimento de uma área quadrada drenada                    

 

As fraturas dificilmente apresentam este tipo de modelo, pois em seu 

interior possui materiais que tem capacidade de fluxo finito, porém em 

situações especiais podem exibir este comportamento em reservatórios 

com permeabilidades muito baixas. 

(c)  Fraturas com condutividade finita: este é o modelo mais 

comum de fraturas. A densidade de fluxo diminui à medida que ela se 

distancia do poço e aumenta quando se aproxima da extremidade da 

fratura, e é na extremidade da fratura que a densidade de fluxo é 

máxima. A condutividade adimensional é definida por Agarwal et alii 

(1979) por:  (ROSA et alii, 2006) 

                               
fffCD kxbkF /                                             (22) 
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Onde: 

kf = condutividade da fratura 

bf = largura da fratura 

k = condutividade da fratura 

xf = comprimento de uma asa da fratura 

L = comprimento da fratura 

 

Para FCD < 0,1, a seguinte equação pode ser usada para calcular o raio 

efetivo do poço: 

                                  kbkr ffw /2807,0'                                           (23)                                       

Até meados dos anos 90, havia uma idéia de que apenas reservatórios com baixas 

permeabilidades poderiam ser fraturados, pois se acreditava que existiria um baixo índice de 

sucesso em reservatórios com moderadas a elevadas permeabilidades. Sendo assim, com o 

passar dos anos houve uma quebra de paradigmas e reservatórios com altas permeabilidades 

(k > 50 md) também passaram a serem submetidos a estimulações com a técnica de tip-

screenout. Economides & Valko (2000) definiram um range de permeabilidades para 

fraturamento hidráulico, como é exposto na tabela 4.1 a seguir. 

 

Tabela 4.1 – Classificação de permeabilidades da formação para fins de estimulação 

Permeabilidade Gás 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 

Fonte: Azevedo (2011) 

 

A técnica de tip-screenout (TSO) resulta em uma fratura mais curta que o normal, mas 

com a vantagem de ter uma abertura bem larga. Isso ocorre porque ela impede a propagação 

do comprimento da fratura, podendo assim ter uma abertura maior e o empacotamento com o 

propante. Esta abertura pode chegar a quatro vezes o tamanho de uma abertura com 

fraturamentos tradicionais. 

 

 

 



 

 

 

58 

4.2.1 – MODELO DE PRATS 

 

Assim como no capítulo anterior em que foram abordados apenas modelos de 

produtividade de poços horizontais em regime permanente, neste capítulo será abordado o 

modelo mais simples de previsão de aumento de produtividade em reservatórios fraturados. 

O modelo de Prats (1961) supõe um reservatório em regime de fluxo permanente, ou 

seja, vazão constante no poço e pressão constante nas proximidades do reservatório e área de 

drenagem circular. 

A equação a seguir explicita o ganho de produtividade em um poço vertical fraturado 

em relação a um poço vertical convencional.  
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Onde: 

IP = índice de produtividade do poço vertical fraturado 

IP0 = índice de produtividade do poço vertical sem fratura 

re = raio externo do reservatório 

rw = raio do poço 

rw
’
 = raio efetivo do poço 

rwD
’
 = raio efetivo do poço adimensional 

kf.w = condutividade da fratura 

xf = comprimento de uma asa da fratura 

sf = parâmetro de Prats 

k = permeabilidade do reservatório 

 

No caso particular de condutividade infinita para a → 0, então rwD
’
 → 0,5, assim: 
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Onde L é o raio da fratura. 

 

O parâmetro a é dado através do gráfico da figura 4.6 

 

Figura 4.6 – Gráfico parâmetro de capacidade relativa da fratura x raio efetivo do poço adimensional 

Fonte: Prats (1961) 

 

4.2.2 – MODELO DE McGUIRE & SIKORA 

 

Este modelo desenvolvido em 1960, supõe um reservatório em regime de fluxo 

pseudo-permanente, ou seja, vazão constante e fluxo na fronteira nulo, e também área de 

drenagem quadrada. 

É utilizada uma condutividade relativa como segue abaixo. 

                                            
Ak

kw
CR

ff 40
                                                          (28)                                       

Onde:  

wf = abertura da fratura  

kf = permeabilidade da fratura  

k = permeabilidade da formação 

A = área da malha 
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A figura 4.7, mostra a relação entre a condutividade relativa e o ganho de 

produtividade com o fraturamento do poço vertical. 

 

 

Figura 4.7 – Condutividade relativa x razão de produtividades 

Fonte: Economides & Nolte (2000) 

 

4.2.3 – MODELO DE CINCO-LEY  

 

O modelo de Cinco-Ley desenvolvido em 1978 trata do reservatório em regime de 

fluxo transiente, com vazão constante no poço e condutividade da fratura infinita. 

A condutividade adimensional introduzida pelo modelo é dada pela equação a seguir: 
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                                                        (29)                                     

Sendo “a” a capacidade relativa da fratura (Modelo de Prats). 

 

A figura 4.8 mostra a variação do raio efetivo do poço com a condutividade 

adimensional e o comprimento da fratura. 
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Figura 4.8 – Variação do raio efetivo do poço com a condutividade adimensional e comprimento da 

fratura. 
Fonte: Economides & Nolte (2000) 

 

4.3 – ACIDIFICAÇÃO MATRICIAL 

 

A acidificação é um método alternativo para estimulação de poços. Consiste na 

injeção de uma solução ácida com pressão menor que a pressão de fratura da formação. Este 

método é bastante utilizado para a dissolução de dano proveniente de substâncias solúveis em 

ácido, dissolução de cimento e componentes carbonáticos em rocha. 

Em arenitos, ocasiona o retorno da permeabilidade original da rocha danificada e 

ainda pode aumentar discretamente a permeabilidade original, especialmente em reservatórios 

de arenitos com intercalações carbonáticas. 

Em carbonatos, a acidificação pode proporcionar um aumento da permeabilidade 

original, entretanto, numa zona restrita nas proximidades do poço. 

 

4.4 – FRATURAMENTO ÁCIDO 

 

Nesta modalidade de estimulação é combinado o fraturamento hidráulico e a 

acidificação matricial. A fratura é iniciada e propagada através de um processo hidráulico, 

mas a condutividade da fratura é caracterizada pela reação do ácido utilizado com a rocha, 

criando tortuosidades nas superfícies da fratura. 

Não é um tratamento indicado para arenitos, pois estes têm baixa solubilidade. É 

geralmente usado em reservatórios com carbonatos de maiores durezas. Dos métodos de 
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estimulação apresentados, os que mais se aplicam aos arenitos são o fraturamento hidráulico e 

a acidificação matricial. Normalmente, o fraturamento hidráulico apresenta maiores ganhos de 

produtividade do que a acidificação matricial. Nos arenitos, via de regra, as acidificações 

matriciais são mais utilizadas para remoção de dano. O fraturamento ácido é um tratamento 

que pode ser bastante eficaz em reservatórios carbonáticos, competindo com o fraturamento 

hidráulico. 

 

4.4.1 – MODELO DE CONDUTIVIDADE 

 

Segundo Economides & Nolte (1989), a condutividade da fratura ácida normalmente é 

menos entendida do que a condutividade da fratura propada. A taxa de fluxo de um canal 

aberto de largura w é proporcional a w³. Se o canal resultante do fraturamento não estivesse 

sob efeito de tensões, esta proporção poderia ser usada para determinar a condutividade da 

fratura. Entretanto, como visto anteriormente, a tensão no reservatório atua para o fechamento 

da fratura.  

Nierode & Kruk (1973) desenvolveram uma equação empírica da condutividade da 

fratura por fraturamento ácido como é apresentada na equação (30). 
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Sendo: 
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Onde: 

kf w = condutividade da fratura 

S = pressão de fechamento (closing stress) 

DREC = condutividade equivalente à quantidade de rocha dissolvida 

RES = resistência da rocha à endentação 
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wi = abertura da fratura através da dissolução da rocha pelo ácido antes do fechamento 

da fratura 

X = capacidade de dissolução volumétrica do ácido 

V = volume de ácido injetado 

  = porosidade da formação 

xf = comprimento de uma asa da fratura 

hf = altura da fratura 

 

RES é um parâmetro de deformação da rocha, assim como o módulo de elasticidade E, 

medido em laboratório através de um aparelho chamado penetrômetro. 

A figura 4.9, mostra a variação da condutividade da fratura em relação a tensão 

confinante efetiva. 

 

 

Figura 4.9 – Condutividade vs Tensão Confinante Efetiva 

Fonte: Economides & Nolte (2000) 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5 

ESTUDO DE CASO 

O presente capítulo tem como objetivo explicitar o que foi apresentado durante o 

trabalho.  

Será realizado um estudo de caso baseado em dados fictícios de poços, para comparar 

a produtividade de um poço se este for perfurado horizontalmente, através das equações e 

modelos explicados no trabalho, e se o mesmo for perfurado verticalmente e fraturado. 

 

5.1 – DESENVOLVIMENTO 

 

Para desenvolvimento do estudo de caso será usada uma programação desenvolvida 

em Microsoft Excel e auxiliada pela ferramenta Visual Basic, a programação pode ser vista no 

Apêndice I deste trabalho, assim como uma explicação sucinta de como utilizá-la.  

Serão apresentados dois cenários, com reservatórios fictícios ‘A’ e ‘B’ com diferentes 

parâmetros para fins de comparação de produtividade de poço horizontal e poço vertical 

fraturado. 

 

5.1.1 – CENÁRIO I 

 

Para o cenário I, será usado um reservatório ‘A’ fictício com os dados apresentados na 

tabela 5.1.                     

O poço em questão tem um diâmetro de 8,5 in e se perfurado horizontalmente teria 

1000 ft de comprimento e para o mesmo ser vertical fraturado teria uma fratura de 30 metros 

de comprimento e condutividade de 6000 mD.ft. Os resultados das simulações do índice de 

produtividade para ambos os casos segue abaixo. 
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                                Tabela 5.1 – Dados do reservatório ‘A’ 

Parâmetro Valor 

Permeabilidade Vertical (mD) 50 

Permeabilidade Horizontal (mD) 150 

Espessura Permeável (ft) 50 

Viscosidade do óleo (cp) 5 

Área de drenagem vertical (acres) 40 

 

O resultado da simulação para o modelo de Joshi com anisotropia de permeabilidades 

é mostrado na figura 5.1, com IP = 1,58x10
-9

 m
3
/s/Pa. 

 

Figura 5.1 – Resultado da simulação do Cenário I para o modelo de Joshi para anisotropia de 

permeabilidades. 

 

O resultado da simulação para o modelo de Renard e Dupuy com anisotropia de 

permeabilidades é mostrado na figura 5.2, com IP = 1,69x10
-9

 m
3
/s/Pa. 
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Figura 5.2 – Resultado da simulação do Cenário I para o modelo de Renard e Dupuy para anisotropia 

de permeabilidades. 

 

Para a simulação em poço vertical fraturado usando o modelo de Prats o resultado é mostrado 

na figura 5.3, com IP = 6,93x10
-10

 m
3
/s/Pa. 

 

Figura 5.3 – Resultado da simulação do Cenário I para o modelo de Prats de poço vertical fraturado 

 

Os resultados considerando uma formação isotrópica são mostrados nas figuras 5.4, 

5.5 e 5.6 nos modelos de Borisov, Giger e Joshi respectivamente. 
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Figura 5.4 – Resultado da simulação do Cenário I com modelo de Borisov 

(IP horizontal = 1,85x10
-9

 m
3
/s/Pa) 

 

 

Figura 5.5 – Resultado da simulação do Cenário I com modelo de Giger                                                          

(IP horizontal = 1,93x10
-9
 m

3
/s/Pa) 
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Figura 5.6 – Resultado da simulação do Cenário I com modelo de Joshi 

(IP horizontal = 1,78x10
-9
 m

3
/s/Pa) 

 

5.1.2 – CENÁRIO II 

 

Para o cenário II, será usado um reservatório ‘B’ fictício com os dados apresentados 

na tabela 5.2. O poço tem os mesmos 1000 ft de comprimento, mas o poço vertical tem 120 

metros de comprimento de fratura e a mesma condutividade.  

                                   Tabela 5.2 – Dados do reservatório ‘B’ 

Parâmetro Valor 

Permeabilidade Vertical (mD) 0,2 

Permeabilidade Horizontal (mD) 1 

Espessura Permeável (ft) 150 

Viscosidade do óleo (cp) 1 

Área de drenagem vertical (acres) 40 

 

Os resultados da simulação seguem abaixo. 

O resultado da simulação para o modelo de Joshi com anisotropia de permeabilidades 

é mostrado na figura 5.7, com IP = 8,30x10
-11

 m
3
/s/Pa. 
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Figura 5.7 – Resultado da simulação do Cenário II para o modelo de Joshi para anisotropia de 

permeabilidades. 

 

O resultado da simulação para o modelo de Renard e Dupuy com anisotropia de 

permeabilidades é mostrado na figura 5.8, com IP = 9,85x10
-11

 m
3
/s/Pa. 

 

 

Figura 5.8 – Resultado da simulação do Cenário II para o modelo de Renard e Dupuy para anisotropia 

de permeabilidades. 

 

Para a simulação em poço vertical fraturado usando o modelo de Prats o resultado é mostrado 

na figura 5.9, com IP = 2,00x10
-10

 m
3
/s/Pa. 
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Figura 5.9 – Resultado da simulação do Cenário II para o modelo de Prats de poço vertical fraturado 

 

Os resultados considerando uma formação isotrópica são mostrados nas figuras 5.10, 

5.11 e 5.12 nos modelos de Borisov, Giger e Joshi respectivamente. 

 

Figura 5.10 – Resultado da simulação do Cenário II com modelo de Borisov 

(IP horizontal = 1,42x10
-10

 m
3
/s/Pa) 
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Figura 5.11 – Resultado da simulação do Cenário II com modelo de Giger 

(IP horizontal = 1,46x10
-10

 m
3
/s/Pa) 

     

 

Figura 5.12 – Resultado da simulação do Cenário II com modelo de Joshi 

(IP horizontal = 1,30x10
-10

 m
3
/s/Pa) 

 

Todos os resultados são mostrados para fins de comparação na tabela 5.3 a seguir. 
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Tabela 5.3 – Resultados das simulações 

Tipo de Poço Formação Modelo 

utilizado 

Cenário IP (m
3
/s/Pa) 

Horizontal Anisotrópica Joshi I 1,58x10
-9
 

Horizontal Anisotrópica Renard e Dupuy I 1,69x10
-9
 

Vertical Fraturado Isotrópica Prats I 6,93x10
-10

 

Horizontal Isotrópica Borisov I 1,85x10
-9
 

Horizontal Isotrópica Giger I 1,93x10
-9
 

Horizontal Isotrópica Joshi I 1,78x10
-9
 

Horizontal Anisotrópica Joshi II 8,30x10
-11

 

Horizontal Anisotrópica Renard e Dupuy II 9,85x10
-11

 
Vertical Fraturado Isotrópica Prats II 2,00x10

-10
 

Horizontal Isotrópica Borisov II 1,42x10
-10

 

Horizontal Isotrópica Giger II 1,46x10
-10

 
Horizontal Isotrópica Joshi II 1,30x10

-10
 

 

Através da tabela 5.3, pode-se confirmar que mesmo com todas as vantagens, um poço 

horizontal nem sempre é mais vantajoso que um poço vertical fraturado. O cenário I apresenta 

permeabilidades vertical e horizontal mais altas que no cenário II e a relação entre elas é 

menor, sendo assim como mostrado no capítulo 3 sobre a influência da anisotropia um poço 

horizontal apresenta um índice de produtividade maior do que um poço com as mesmas 

características mas perfurado verticalmente e fraturado já que o cenário I aproxima-se mais de 

uma formação isotrópica que o cenário II. Já o cenário II apresenta permeabilidades bem mais 

baixas e a relação entre elas é maior, se distanciando mais de uma formação isotrópica. 

Portando um poço vertical fraturado com essas características teria um índice de 

produtividade maior que um poço horizontal. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Para colocar em prática o projeto de um poço de petróleo deve-se levar em conta além 

dos diversos parâmetros do reservatório como permeabilidade horizontal e vertical, espessura, 

e ainda a viscosidade do fluido do reservatório, o projeto depende da dificuldade de se atingir 

o objetivo.  

A perfuração de poços horizontais tem se tornado possível graças ao avanço 

tecnológico e tem sido empregada largamente na indústria de petróleo para aumento de 

produtividade. Projetos horizontais geralmente são mais complexos que projetos de poços 

verticais, e são utilizados em zonas que antes dificilmente seriam economicamente viáveis por 

conta da complexidade da operação. 

Este trabalho apresenta uma análise dos parâmetros que afetam a produtividade de 

poços horizontais e as técnicas de estimulação utilizadas em poços verticais convencionais 

para o aumento de sua produtividade. 

No estudo de caso do capítulo 5 foi mostrado que nem sempre um poço horizontal terá 

maior produção que um poço vertical fraturado, um aumento na produção de um design de 

poço em relação a outro depende das características do reservatório que foram estudadas no 

capítulo 3.  

Além da produção outro fator importantíssimo na escolha do método de perfuração é o 

custo do projeto. O custo de uma estimulação de um poço vertical é da ordem de $ 200.000,00 

ou maior e é comparável ao custo de um poço horizontal (Joshi, 1988). Assim, recomenda-se 

para futuros trabalhos, acerca da comparação de poços verticais fraturados e horizontais, seja 

feita uma análise sobre o custo de cada projeto comparando assim qual tipo de poço é mais 

viável economicamente. 
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Acredita-se que o objetivo do trabalho foi alcançado a medida que a análise dos 

parâmetros foi feita assim como uma comparação através de um estudo de caso para poços 

hipotéticos foi realizada para evidenciar qual poço é mais produtivo dependendo dos 

parâmetros estudados. 
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APÊNDICE I 

PROGRAMAÇÃO VBA PARA POÇOS HORIZONTAIS E POÇOS 

VERTICAIS 

 

 Foi realizada uma programação em Microsoft Excel, auxiliada pela ferramenta Visual 

Basic (VBA), a fim de que os cálculos pudessem ser diluídos através de uma tela iterativa 

com o usuário. Com a metodologia empregada, os valores procurados (IP e Reh) são 

calculados e fornecidos ao usuário quase que instantaneamente. 

 A partir de toda a monografia, foi possível encontrar todas as fórmulas e rotinas a 

serem seguidas a fim de calcular essas propriedades para um dado poço. Na planilha criada, 

elas são novamente encontradas, como um efeito ilustrativo.  

 O passo-a-passo a ser seguido para utilizar essa planilha pode ser descrito a partir dos 

seguintes tópicos: 

1) Ao abrir a planilha, serão encontradas algumas células coloridas e 

outras não, como pode ser observado na figura abaixo. Para melhor orientá-lo, foi 

inserida uma legenda com o significado de cada cor. Também existe um botão que 

será utilizado para o cálculo do IP e do Reh. 
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2) Como está escrito na legenda, os campos amarelos são campos para 

inserir valores. Os campos em vermelho são os campos em que aparecerão as 

respostas das simulações.  

 

 

 

3) Após inserir o valor na coluna B, a célula adjacente na coluna D 

informará a unidade com a qual ela está expressa. Para tal, existe uma taxa de 

conversão para algumas das unidades mais comuns encontradas na engenharia. 

Basta apenas escolher qual a unidade apropriada para o estudo em questão na aba 

de “Conversão de Unidades” e imputar na coluna de taxa de conversão. 
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4) O mesmo procedimento deve ser repetido para todos os outros campos 

amarelos e, consequentemente, os pretos adjacentes a cada um deles. Ao término 

disso, todos os inputs para o problema estarão preenchidos e será possível calcular 

o valor de IP e Reh.  

5) Agora, é necessário inserir o tipo de formação pela qual o poço 

atravessa, ou seja, se é uma formação isotrópica ou com anisotropia de 

permeabilidades. Essa opção é escolhida na célula D13. 
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6) Escolhido o tipo de formação, é necessário escolher o modelo que será 

utilizado. Há uma pick-list para escolha do modelo na célula D14 que proporciona a 

possibilidade de escolha entre alguns métodos disponíveis para cálculo. 

 

 

7) Agora só resta calcular, de fato, o IP e o Reh do poço em questão. Para 

tal, é necessário clicar no botão onde está escrito “Calcular IP e Reh”. Quando for 

clicado, a janela a ser mostrada será a seguinte: 
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Ou seja, uma mensagem que informa o valor de IP e Reh calculado a partir 

do modelo escolhido (que no caso foi de Joshi) para o tipo de formação escolhido 

(anisotrópica nesse caso).  

Ou seja, além de registrar os valores de IP e Reh, ele registra valores de 

parâmetros necessários para o cálculo do IP e Reh. Todas essas fórmulas já foram 

apresentadas ao longo do texto do trabalho. 

 

8) Ao clicar no botão OK ilustrado na tela criada, o Microsoft Excel 

ilustrará a seguinte tela: 
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 Assim, algumas metodologias que duraríam bastante tempo, com o risco de errar 

alguns cálculos ainda, são solucionadas quase que instantaneamente a partir de uma simples 

planilha em Microsoft Excel, auxiliada pela ferramenta Microsoft Visual Basic (VBA). 

 As rotinas de programação por trás dos botões utilizados ao longo desse texto podem 

ser conferidas a seguir. 

 

→ Sub Qual_o_modelo() 

 

    Dim tipo As String 

     

    Range("D13").Select 

        With Selection.Validation 

            .Delete 

            .Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _ 

            :=xlBetween 

            .IgnoreBlank = True 

            .InCellDropdown = True 

            .ShowInput = True 

            .ShowError = True 

        End With 
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    Selection.ClearContents 

     

    tipo = Range("D12") 

     

    Range("D13").Select 

     

    If tipo = "Com anisotropia" Then 

     

    With Selection.Validation 

        .Delete 

        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _ 

        xlBetween, Formula1:="=$H$4:$H$5" 

        .IgnoreBlank = True 

        .InCellDropdown = True 

        .InputTitle = "" 

        .ErrorTitle = "" 

        .InputMessage = "" 

        .ErrorMessage = "" 

        .ShowInput = True 

        .ShowError = True 

    End With 

     

    End If 

     

    If tipo = "Isotrópica" Then 

     

    With Selection.Validation 

        .Delete 

        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _ 

        xlBetween, Formula1:="=$H$2:$H$4" 

        .IgnoreBlank = True 

        .InCellDropdown = True 

        .InputTitle = "" 

        .ErrorTitle = "" 
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        .InputMessage = "" 

        .ErrorMessage = "" 

        .ShowInput = True 

        .ShowError = True 

    End With 

     

    End If 

 

End Sub 

 

Print "Calcular Reh e IP" 

 

Sub IP_Poços_Horizontais() 

     

    Dim Kh As Variant 

    Dim Kh_unit As String 

    Dim Kv As Variant 

    Dim Kv_unit As String 

    Dim h As Variant 

    Dim h_unit As String 

    Dim L As Variant 

    Dim L_unit As String 

    Dim visc As Variant 

    Dim visc_unit As String 

    Dim Rev As Variant 

    Dim Rev_unit As String 

    Dim rw As Variant 

    Dim rw_unit As String 

    Dim Reh As Variant 

    Dim IP As Variant 

    Dim Pi As Double 

    Dim modelo As String 

    Dim tipo As String 

    Dim file_path As String 
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    Dim localIP As String 

    Dim localA As String 

    Dim localReh As String 

    Dim localBeta As String 

     

    localIP = "C15" 

    localA = "C16" 

    localReh = "B9" 

    localBeta = "C17" 

      

    ' Primeiro passo: Definir cada uma das propriedades listadas anteriormente e suas 

respectivas unidades 

     

    Pi = 4 * Math.Atn(1) 

    modelo = Range("D14") 

    tipo = Range("D13") 

     

    Kh = Range("B2") / Range("C2") 

    'Kh_unit = 

     

    Kv = Range("B3") / Range("C3") 

    'Kv_unit = 

     

    h = Range("B4") / Range("C4") 

    'h_unit = 

     

    L = Range("B5") / Range("C5") 

    'L_unit = 

     

    visc = Range("B6") / Range("C6") 

    'visc_unit = 

     

    Rev = Range("B7") / Range("C7") 
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    'Rev_unit = 

     

    rw = Range("B8") / Range("C8") 

    'rw_unit = 

     

    ' Segundo passo: Obter os fatores de conversão para cada uma das propriedades e 

suas respectivas unidades 

    ' Segundo passo feito automaticamente na tabela! 

         

    ' Terceiro passo: Realizar a conversão para o SI de cada uma das propriedades 

     

    Sheets("IP - Poços horizontais").Select 

     

    'Kh = Kh / conv1 

    'Kv = Kv / conv2 

    'h = h / conv3 

    'L = L / conv4 

    'visc = visc / conv5 

    'Rev = Rev / conv6 

    'rw = rw / conv7 

     

    ' Quarto passo: Calcular Reh 

     

    Reh = (((Pi * (Rev ^ 2)) + (2 * Rev * L)) / (Pi)) ^ (1 / 2) 

     

    ' Quinto passo: A partir do tipo de formação e do modelo escolhido, calcular IP 

     

    If tipo = Range("H10") Then 'Com ansiotropia 

     

        If modelo = Range("H4") Then 'Joshi 

     

            a = (L / 2) * ((0.5 + ((0.25 + ((2 * Reh / L) ^ 4)) ^ (1 / 2))) ^ (1 / 2)) 

     

            beta = (Kh / Kv) ^ (1 / 2) 
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            b = 2 * Pi * Kh * h / visc 

            C = Application.WorksheetFunction.Ln((a + (((a ^ 2) - ((L / 2) ^ 2)) ^ (1 / 2))) / 

(L / 2)) 

            d = Application.WorksheetFunction.Ln(beta * h / (2 * rw)) 

            IP = b / (C + ((beta * h / L) * d)) 

     

            MsgBox "Reh =" & Reh & vbCrLf & "a =" & a & vbCrLf & "beta =" & beta 

& vbCrLf & "IP =" & IP 

     

        End If 

     

        If modelo = Range("H5") Then '"Renard e Dupuy" 

     

            a = (L / 2) * ((0.5 + ((0.25 + ((2 * Reh / L) ^ 4)) ^ (1 / 2))) ^ (1 / 2)) 

         

            beta = (Kh / Kv) ^ (1 / 2) 

         

            rw_ = ((1 + beta) / (2 * beta)) * rw 

            X = 2 * a / L 

            b = Application.WorksheetFunction.Ln(h / (2 * Pi * rw_)) 

            C = 2 * Pi * Kh * h / visc 

            d = Application.WorksheetFunction.Acosh(X) 

            IP = C / (d + (beta * h * b / L)) 

         

            MsgBox "Reh =" & Reh & vbCrLf & "a =" & a & vbCrLf & "X =" & X & 

vbCrLf & "beta =" & beta & vbCrLf & "rw' =" & rw_ & vbCrLf & "IP =" & IP 

     

        End If 

     

        'Inserindo Imagem do modelo Com Ansiotropia 

        Sheets("Conversão de unidades").Select 

        file_path = Range("F28") 

        Sheets("IP - Poços horizontais").Select 
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        If file_path <> "" Then 

            Range("D18").Select 

            ActiveSheet.Pictures.Insert(file_path).Select 

        End If 

         

    End If 

     

    If tipo = Range("H9") Then '"Isotrópica" 

     

        If modelo = Range("H2") Then '"Borisov" 

         

            a = Application.WorksheetFunction.Ln(4 * Reh / L) 

            b = Application.WorksheetFunction.Ln(h / (2 * Pi * rw)) 

            C = 2 * Pi * Kh * h / visc 

            IP = C / (a + (b * h / L)) 

             

            MsgBox "Reh =" & Reh & vbCrLf & "IP =" & IP 

         

        End If 

     

        If modelo = Range("H3") Then '"Giger" 

            

            a = 2 * Pi * Kh * L / visc 

            b = 1 + (1 - ((L / (2 * Reh)) ^ 2)) ^ (1 / 2) 

            C = L / (2 * Reh) 

            d = Application.WorksheetFunction.Ln(b / C) 

            IP = a / ((d * L / h) + (Application.WorksheetFunction.Ln(h / (2 * Pi * rw)))) 

             

            MsgBox "Reh =" & Reh & vbCrLf & "IP =" & IP 

         

        End If 

     

        If modelo = Range("H4") Then '"Joshi" 
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            a = (L / 2) * ((0.5 + ((0.25 + ((2 * Reh / L) ^ 4)) ^ (1 / 2))) ^ (1 / 2)) 

            b = 2 * Pi * Kh * h / visc 

            C = Application.WorksheetFunction.Ln((a + (((a ^ 2) - ((L / 2) ^ 2)) ^ (1 / 2))) / 

(L / 2)) 

            IP = b / (C + (h / L) * (Application.WorksheetFunction.Ln(h / (2 * rw)))) 

             

            MsgBox "Reh =" & Reh & vbCrLf & "a =" & a & vbCrLf & "IP =" & IP 

     

        End If 

     

        'Inserindo Imagem do modelo Isotrópico 

        Sheets("Conversão de unidades").Select 

        file_path = Range("F29") 

        Sheets("IP - Poços horizontais").Select 

        If file_path <> "" Then 

            Range("D18").Select 

            ActiveSheet.Pictures.Insert(file_path).Select 

        End If 

         

     

    End If 

     

    ' Sexto passo: Escrever os valores na planilha como efeito de registro 

     

    Range("D16") = Reh 

    Range("D15") = IP 

 

End Sub 

 

Sub Reh_Poços_Horizontais() 

End Sub 

 

End Sub 
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Para o cálculo do IP de poço vertical foi criada uma planilha com algumas 

inteligências em VBA. São imputados valores na coluna B, com as respectivas unidades do 

S.I na coluna C. Há um botão que calcula o aumento de IP do poço fraturado em relação ao IP 

do poço vertical sem fratura, além desse aumento de IP a planilha calcula também parâmetros 

apresentados ao longo do texto necessários para o calculo do IP do poço vertical fraturado. 

 

 

 

A programação para poços verticais fraturados a partir do Modelo de Prats pode ser 

conferida a seguir. 

 

Sub IP_Pocos_Verticais() 

 

'Variaveis a serem preenchidas 

Dim re As Variant 

Dim rw As Variant 

Dim rwl As Variant 

Dim xf As Variant 

Dim k As Variant 

Dim kfw As Variant 

 

'Variaveis auxiliares que guardam valores resultantes 
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Dim FCD As Variant 

Dim Pi As Variant 

 

'Variaveis para exibir resultado final 

Dim IP As Variant 

Dim a As Double 

 

'Variaveis representam a celula onde será exibido o resultado. 

Dim localIP As String 

Dim localA As String 

Dim localFCD As String 

 

'1o Passo definir onde as icognitas resultantes estão. 

localIP = "B20" 

localA = "B21" 

localFCD = "B22" 

 

'Definir o valor de Pi 

Pi = 4 * Math.Atn(1) 

 

'Selecionar a sheet que fará o cálculo 

Sheets("IP - Poço vertical").Select 

 

re = Range("B5") 

rw = Range("B6") 

rwl = Range("B7") 

xf = Range("B8") 

k = Range("B9") 

kfw = Range("B10") 

 

FCD = kfw / (k * xf) 

Dim aux, aux2 As Variant 

aux = re / rw 

aux2 = re / rwl 
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a = Application.WorksheetFunction.Ln(Pi / (2 * FCD)) 

IP 

=((Application.WorksheetFunction.Ln(aux))/Application.WorksheetFunction.Ln(aux2))) 

 

Range(localA) = a 

Range(localFCD) = FCD 

Range(localIP) = IP 

 

End Sub 

 

 

 




