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RESUMO 

Com o crescimento do consumo energético em todo o mundo, os reservatórios convencionais, 

chamados de reservatórios de “fácil exploração e produção” não estão atendendo à demanda 

energética mundial, fazendo-se necessário a exploração de reservas não convencionais. Esse 

tipo de exploração exige o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas para a sua 

explotação. Como exemplo dessas reservas, temos os reservatórios do tipo Tight Gas, onde 

referem-se aos campos de arenito com baixa porosidade, na faixa de 8%, e permeabilidade na 

faixa entre 0,1 mD e 0,0001 mD, que acumulam consideráveis reservas de gás natural, 

podendo apresentar viabilidade econômica para explotação. O gás natural nesse tipo de 

reservatório só pode ser extraído a partir da aplicação da técnica de faturamento hidráulico, 

que tem por finalidade estimular o poço, criando um canal de alta condutividade entre o poço 

e o reservatório alterando e facilitando o fluxo de fluidos, aumentando assim a produtividade 

do reservatório. Assim, o objetivo desse trabalho é analisar o fator de recuperação do 

reservatório com a aplicação do fraturamento hidráulico. Os estudos foram realizados através 

de simulações concretizadas no módulo IMEX do programa da CMG (Computer Modelling 

Group), versão 2012.10. 

Palavras-chave: Tight Gas, baixa permeabilidade, fraturamento hidráulico, modelagem de 

reservatórios, simulação numérica. 
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ABSTRACT 

  

With the increasing of energetic consumption in the worldwile, conventional reservoirs, 

known by their easy exploration and exploitation, are not being enough to satisfy this demand, 

what has made necessary exploring unconventional reservoirs. This kind of exploration 

demands developing more advanced technologies to make possible to exploit those 

hydrocarbons. Tight gas is an example of this kind of unconventional reservoir. It refers to 

sandstone fields with low porosity, around 8%, and permeabilities between 0.1 and 0.0001 

mD, which accumulates considerable amounts of natural gas. That natural gas can only be 

extracted by applying hydraulic fracturing, aiming at stimulating the reservoir, by creating a 

preferential way through the reservoir to the well, changing and making easier the flow of 

fluids, thus increasing the productivity of those reservoirs. Therefore, the objective of this 

thesis is analyzing the recovery factor of a reservoir by applying hydraulic fracturing. All the 

studies were performed through simulations using the IMEX software, by CMG (Computer 

Modelling Group), in it 2012.10 version. 

Keywords: TIGHT GAS, low permeability, hydraulic fracturing, reservoir modeling, 

numerical simulation. 
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1 Introdução  

Atualmente, a maior parte do petróleo do mundo ainda é obtida a partir de muitos 

campos em terra no Irã, Iraque, Kuwait, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, 

Estados Unidos e Venezuela, entre outros países. Boa parte de óleo adicional é adquirido a 

partir de campos offshore no Mar do Norte, Golfo da Guiné e no Golfo do México. Este óleo, 

chamado de convencional, sai do solo na forma líquida e requer relativamente pouco 

processamento antes de ser refinado em combustíveis comerciais. 

Com a dificuldade de encontrar novos campos em reservas convencionais, e com o 

aumento da demanda energética em todo o mundo, se faz necessário a busca pelas chamadas 

reservas não-convencionais, caracterizadas por suas baixas permeabilidade e porosidades. 

Estas reservas necessitam de maiores tecnologias empregadas para sua explotação, podendo 

ser extraídas a partir da aplicação da técnica de fraturamento hidráulico, técnica de 

estimulação que tem como objetivo injetar um fluido (fraturante) na formação, sob uma 

pressão suficientemente alta para causar a ruptura da rocha por tração. 

O mercado norte-americano vem sendo a região de maior avanço na exploração, 

desenvolvimento e produção de reservatórios não convencionais, tendo a nova produção 

reduzido muito o preço do gás americano. O shale gas (gás de folhelho) foi o grande 

responsável pelo aumento da oferta de gás no país na última década, entretanto, outros 

recursos não convencionais, como tight gas e coalbed methane, também vêm sendo 

produzidos nos Estados Unidos desde 1970. Essa nova oferta não convencional já impacta o 

mercado americano, intensificando o uso do gás natural nacional na matriz energética e 

criando oportunidades, por meio de maiores vantagens competitivas. 

No Brasil, as reservas não convencionais já mapeadas são consideradas significativas. 

Localizados em terra, seus novos recursos poderão desenvolver o mercado de gás natural do 

país, interiorizando, de fato, o uso de gás no território nacional. A possibilidade de preços 

mais baixos de gás natural no país, decorrente de uma oferta maior e mais descentralizada, já 

cria expectativas na indústria gás-intensiva brasileira, a exemplo do que ocorreu nos Estados 
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Unido. No entanto, deve-se ressaltar que as características dos mercados americano e 

brasileiro para o desenvolvimento de suas reservas são bastante distintas.  

O Brasil está prestes a dar os primeiros passos rumo ao desenvolvimento em grande 

escala da exploração de gás natural em terra. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) 

existem grandes volumes de gás natural não-convencional em sete bacias sedimentares. 

Apesar do pouco conhecimento geológico das regiões, o potencial de gás natural 

convencional e não-convencional (Tight gas ou shale gas) indica a existência de grande 

volume de recursos, maior até que o do pré-sal, e que pode levar o Brasil a ficar entre as seis 

maiores reservas do mundo. Segundo a ANP, três bacias conteriam a maior parte desse gás 

natural não convencional, são elas: Recôncavo, na Bahia, Sergipe, em Alagoas, e São 

Francisco, em Minas Gerais. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em 

inglês), só o gás não convencional no Brasil pode somar seis trilhões de metros cúbicos com 

potencial de recuperação. (Portal ClippingMP) 

Com base em estimativas preliminares da ANP, considerando um fator de recuperação 

médio de 70% dos reservatórios não-convencionais, o volume a ser explotado pode chegar a 

10,1 trilhões de metros cúbicos de gás natural, número que só ficaria abaixo de Rússia, Irã, 

Qatar, Turcomenistão e Estados Unidos. O salto no ranking é gigantesco, o Brasil tinha a 32ª 

maior reserva provada de gás no mundo em 2012, com 434 bilhões de metros cúbicos, 

segundo dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). 

Mas embora seja promissora economicamente, a técnica do fraturamento hidráulico é 

criticada por ambientalistas. Entre os principais impactos ambientais alertados pelos 

especialistas estão a contaminação da água e do solo, riscos de explosão com a liberação de 

gás metano, consumo excessivo de água para provocar o fracionamento da rocha, além do uso 

de substâncias químicas para favorecer a exploração. Ainda há a preocupação de que a técnica 

possa estimular movimentos tectônicos que levem a terremotos. 

Tendo em vista a relevância do tema para uma das possibilidades do futuro energético 

do mundo este trabalho tem por objetivo analisar alguns parâmetros operacionais e de 

reservatórios, tais como: quantidade de fraturas, comprimento das mesmas, permeabilidade da 

matriz, obtendo como resposta o fator de recuperação.  
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O modelo utilizado para estudo trata-se de um reservatório homogêneo e 

semissintético. Os resultados foram obtidos no simulador IMEX, versão 2012.10 do programa 

da CMG (Computer Modelling Group). 

Esta dissertação é composta por sete capítulos. O capítulo I apresenta uma introdução 

geral sobre o assunto abordado.  O Capítulo II mostra um resumo dos fundamentos teóricos 

que auxiliam na compreensão do trabalho. O Capítulo III apresenta o estado da arte, onde se 

encontram alguns trabalhos e pesquisas relacionadas ao tema abordado. O Capítulo IV 

apresenta a metodologia de trabalho, onde estão inseridos o modelo do simulador, as 

condições de operação, o modelo físico e a metodologia de trabalho utilizada. O Capítulo V 

apresenta os resultados obtidos no trabalho. Em seguida são apresentadas as conclusões, 

recomendações e as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Aspectos Teóricos 
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2 Aspectos Teóricos 

Neste capítulo, são descritos alguns conceitos fundamentais sobre reservas não 

convencionais de gás e o processo de fraturamento hidráulico como método de estimulação 

para a recuperação em reservatórios de baixas permeabilidades. 

2.1 Reservatórios convencionais e não-convencionais 

Reservatórios de gás convencional são aqueles cuja extração dos hidrocarbonetos é 

considerada fácil, prática e economicamente viável. Já, por outro lado os reservatórios de gás 

não-convencional são de difícil acesso e consequentemente demandam mais recursos para a 

sua explotação. A Figura 2.1 mostra o esquema da geologia dos recursos de gás natural.  

 

Figura 2.1 – Esquema da Geologia dos Recursos de Gás Natural 
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Com o aumento da demanda energética, se faz necessário a busca por reservatórios 

não-convencionais para atender tal demanda. O gás não-convencional pode vir a representar 

um percentual importante das fontes de suprimento energético para o brasil, como exemplo 

nos Estados Unidos (EUA), que hoje em dia é um dos maiores produtores de gás não-

convencional em todo o mundo.  

De certo modo, o conceito para gás natural não-convencional torna-se impreciso, pois 

o gás que fora outrora assim considerado, pode vir a torna-se convencional a partir de novos 

processos e técnicas. A Figura 2.2 mostra a pirâmide de recursos que representa o incremento 

de custos e a dificuldade de extração, bem como a necessidade de empregar melhor tecnologia 

à medida que se aproxima da base da mesma. 

 

Figura 2.2 - Pirâmide de recursos convencionais e não-convencionais. (REPSOL, 2013) 

Ao contrário das reservas convencionais, que são pequenas em volume e mais fáceis 

de desenvolver, os reservatórios não-convencionais são de grande volume, mas a 

complexidade do reservatório torna-o mais difícil de desenvolver. O avanço da tecnologia é a 

chave para o seu desenvolvimento e para o futuro. 
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2.2 Categorias de gás Não-convencional 

Os seguintes itens estão brevemente apresentados as principais características das 

fontes não-convencionais de gás natural. 

2.2.1 Reservatórios Profundos de Gás (deep gas) 

Deep gas corresponde ao gás natural encontrado em reservatórios profundos, situados 

em profundidades superiores àquelas comumente consideradas “convencionais”. São 

reservatórios localizados, tipicamente, além dos 4.500 metros (15.000 pés) de profundidade. 

O surgimento de novas tecnologias para perfuração, exploração e desenvolvimento 

tem contribuído para tornar a extração desse tipo de gás mais econômica 

(NATURALGAS.ORG,2012). 

2.2.2 Reservatórios de Baixa Permeabilidade (tight gas) 

Tight gas é o termo, que se refere ao gás natural contido em reservatórios de baixa 

permeabilidade requerendo o emprego de técnicas específicas para a sua produção comercial, 

tais como acidificação, fraturas em formações subterrâneas e, mais recentemente, utilização 

de poços horizontais e multilaterais. O gás natural produzido a partir desses reservatórios é o 

mais representativo dentre as fontes de gás não-convencional exploradas comercialmente. Em 

2005, esta produção representou 24,1% da produção total de gás e 48,8% da produção de gás 

considerado não-convencional nos EUA (NEHRING, 2008). 

A produção do tight gas é caracterizada por um curto período de alta produção com 

rápida queda, seguida por um longo período de baixa produção e declínio lento. Um poço de 

tight gas pode ter uma vida útil de até 50 anos, dependendo da capacidade de remoção de 

líquidos e do custo de produção com o avançar do tempo. Melhorar a produtividade nos 

estágios iniciais de produção tem uma grande influência na atratividade econômica do 

empreendimento, enquanto que gerenciar a produção nos estágios mais avançados de 

produção impacta diretamente a reserva possível de ser recuperada (SMITH et al., 2009). 
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A geometria do poço também afeta a sua produtividade. Historicamente, tem-se 

adotado o uso de poços únicos verticais para a recuperação do tight gas, principalmente em 

decorrência do pouco conhecimento da região subterrânea e dos altos riscos envolvidos. À 

medida que os estudos avançam buscando a melhor compreensão do campo, o risco vai se 

tornando gerenciável, dando margem à implementação de novos projetos e envolvendo até 

mesmo a utilização de poços horizontais, como ocorreu em Nobel, no Canadá (SMITH et 

al.,2009). 

A Figura 2.3 mostra uma microfotografia de um arenito convencional de um 

reservatório, no qual foi injetada tinta epóxi azul. As áreas azuis são os espaços porosos que 

contêm gás natural. O espaço poroso pode ser visto bem interligado de forma que o gás seja 

capaz de fluir facilmente pela rocha. 

 

Figura 2.3 Arenito Convencional de gás natural (DUTTON et al., 1993) 

A Figura 2.4 mostra uma microfotografia de um arenito convencional de gás natural. 

Diferentemente do arenito convencional acima mostrado, o arenito não-convencional tem os 

seus poros distribuídos irregularmente, onde a porosidade da rocha pode se vista bem menor 

do que o arenito convencional, dificultando assim a migração do fluido para outros espaços 

porosos. 
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Figura 2.4 Arenito não-convencional de gás natural (DUTTON et al., 1993) 

2.2.3 Gás de Xisto (shale gas) 

O gás natural também pode estar presente em depósitos de xisto, rocha sedimentar 

formada a partir da lama existente em águas rasas durante a Era Devoniana (era geológica 

ocorrida há aproximadamente 350 milhões de anos). O xisto é constituído por camadas 

aparalelas facilmente friáveis que podem conter gás natural confinado no espaço entre elas. 

O xisto é rico em material orgânico e pode ser encontrado em diversas partes do 

mundo. Há uma década, ele possuía pouca utilidade como fonte de gás, até que empresas 

americanas desenvolveram novas técnicas de fraturar a rocha e perfurá-la horizontalmente. 

Atualmente, o gás de xisto representa dois terços das reservas tecnicamente recuperáveis de 

gás dos EUA, quantidade suficiente para abastecer o país durante 90 anos (API, 2012). 

2.2.4 Gás de Carvão (coalbed methane) 

O carvão, formado em condições geológicas similares à do gás natural e petróleo, 

também pode conter gás que permanece trapeado até o início da atividade de extração do 
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mineral. Historicamente, o gás de carvão tem sido considerado um grande problema no 

processo de lavra, uma vez que não possui cheiro e elevadas concentrações de metano em 

minas representam séria ameaça à segurança dos trabalhadores. No passado, o metano 

acumulado em uma mina de carvão era usualmente liberado para a atmosfera por meio de 

dutos de ventilação. Atualmente, no entanto, o gás adsorvido nas camadas de carvão constitui 

uma fonte de gás não-convencional (NATURALGAS.ORG, 2012). 

O armazenamento nas camadas de carvão ocorre pelo fenômeno de adsorção, que é 

fundamentalmente diferente do processo de estocagem em reservatórios convencionais, onde 

o gás é estocado sob pressão nos espaços porosos das rochas reservatórios. Na adsorção, o 

metano adere à superfície das pequenas partículas de carvão promovendo um aumento da 

densidade do fluido até valores próximos daqueles do líquido correspondente. Este processo 

permite que a capacidade de estocagem nesses sistemas exceda, em muito, aquela 

normalmente encontrada nos reservatórios convencionais. 

A adsorção do metano no carvão é controlada por alterações de pressão. A diminuição 

de pressão provoca a dessorção das moléculas da superfície sólida, fazendo com que retornem 

à fase gasosa. As moléculas livres na fase gasosa permeiam os microporos da matriz de 

carvão por meio de difusão. O processo de difusão é lento, e só ocorre em pequenos percursos 

até que sejam atingidas as fraturas naturais do material (cleat system). As fraturas naturais 

constituem o principal sistema de transferência de gás do reservatório até o poço (LOFTIN, 

2009). 

Salvo raras exceções, as fraturas naturais se encontram repletas de água, sendo a 

pressão hidrostática capaz de manter o gás adsorvido na superfície do carvão. Assim sendo, a 

retirada de água do conjunto de fraturas promove a redução de pressão necessária para a 

produção de gás. Por ser um líquido altamente incompressível, a retirada de água em grandes 

volumes acarreta uma abrupta queda na pressão do reservatório, permitindo a dessorção do 

gás, sua difusão pela rede carbonífera e, por fim, a sua penetração no conjunto de fraturas 

naturais (LOFTIN, 2009) 

O sistema de extração de gás de camadas de carvão está exemplificado na Figura 2.5 
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Figura 2.5 - Movimentação do gás em camadas de carvão com o aumento de escala(adaptado 

de LOFTIN, 2009). 

2.2.5 Gás de zonas Geopressurizadas (geopressurized zones of gas) 

Zonas geopressurizadas são formações naturais subterrâneas que estão sob altas 

pressões, as quais extrapolam aquelas esperadas para sua profundidade. Essas áreas são 

formadas por camadas de argila que se depositam e se compactam muito rapidamente sobre 

materiais mais porosos e absorventes, tais como areia ou silte. Devido à rápida compressão, a 

água e o gás natural presentes nessa argila são expulsos para as regiões de maior porosidade. 

Este efeito faz com que o gás confinado nessas zonas encontre-se sob altíssimas pressões (daí, 

o termo geopressurização). 

 As zonas geopressurizadas estão localizadas, usualmente, em grandes profundidades, 

compreendidas entre 3000 m e 7600 m, o que torna difícil o seu aproveitamento econômico. 

Nos EUA, boa parte das zonas geopressurizadas se encontra na região da Costa do Golfo. 

Embora a quantidade de gás natural presente nessas zonas seja incerta, especialistas estimam 

que exista algo entre 5.000 tcf a 49.000 tcf do produto, sendo que as reservas atuais 

recuperáveis daquele país encontram-se próximas a 1.100 tcf, segundo dados do Anuário 

Estatístico da ANP de 2009, ano base de 2008 (CECCHI,2012). 
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2.2.6 Hidratos de Metano (Methane hydrates) 

O gás metano proveniente de hidratos tem sido objeto das mais recentes pesquisas 

relacionadas com gás não-convencional. Os hidratos são formados quando moléculas de água 

se solidificam formando uma estrutura do tipo “gaiola” em torno de moléculas de 12 metano 

conforme na Figura 2.6. Os hidratos se assemelham à neve derretida e foram descobertos, pela 

primeira vez, em regiões árticas. A Figura 2.7Figura 2.6 ilustra a combustão de hidratos de 

metano. 

 

Figura 2.6 - Estrutura dos hidratos de metano - Gaiolas (cages) formadas por moléculas de 

água que "aprisionam" moléculas de metano (PEER, 2012) 

 

Figura 2.7 - Combustão de hidratos de metano (DOE, CIMM 2012). 
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As condições de formação e estabilidade dos hidratos são determinadas pela relação 

entre três variáveis: concentração do metano, temperatura e pressão. O composto tende a se 

formar em locais onde há temperaturas relativamente baixas, pressões relativamente altas e 

quantidades suficientes de água e gás formador do hidrato. 

2.3 Métodos de Estimulação 

Na indústria de extração do petróleo, a viabilidade do desenvolvimento de um campo 

petrolífero está associada às propriedades mecânicas e permo-porosas da formação, bem 

como das características do fluido produzido. O desenvolvimento e a aplicação de técnicas 

capazes de aumentar a produtividade dos poços é de suma importância para garantir a 

atratividade econômica do campo. 

Os reservatórios de petróleo são rochas porosas, saturadas por fluidos na fase líquida e 

gasosa, de resíduos sólidos e de água, a uma determinada temperatura e pressão. Essas rochas-

reservatórios podem ter diferentes níveis de profundidade, variando de superficiais a rasas, 

médias ou profundas. Perfurado um poço, após algumas operações para seu condicionamento, 

é iniciada a extração do óleo ou do gás, que fluem através da formação para o poço, e daí até a 

superfície, através de tubulações metálicas. Como função da permeabilidade do meio, o 

escoamento do óleo ou do gás pode ser muito pequeno, exigindo métodos de estimulação para 

aumento de produtividade.  

A Engenharia de Petróleo tem como um de seus objetivos o desenvolvimento e 

aplicação de técnicas capazes de viabilizar o desenvolvimento de um campo de petróleo, quer 

seja pela antecipação de produção, quer seja pelo aumento do fator de recuperação do campo. 

Dentre estas técnicas, destacam-se as operações de estimulação. 

Denomina-se estimulação de uma rocha-reservatório, portanto, a qualquer operação ou 

intervenção realizada em uma jazida portadora de hidrocarboneto, de forma a aumentar sua 

produtividade, seja estabelecendo canais de alta condutividade para o escoamento de fluidos 

entre o reservatório e o poço, seja aumentando a permeabilidade original da rocha. Desta 

forma, é facilitado o escoamento de fluido da rocha para o poço. (FERNANDES, 2001)  
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As operações de estimulação podem ser classificadas, basicamente, em três categorias: 

acidificação de matriz, fraturamento ácido e o fraturamento hidráulico. 

2.3.1 Acidificação de Matriz 

Acidificação de matriz é uma técnica de estimulação na qual injeta-se uma solução 

ácida na formação, a fim de dissolver parte dos minerais presentes na sua composição 

mineralógica, aumentando ou recuperando a permeabilidade da formação ao redor do poço. 

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

para a dissolução de carbonatos, e misturas de ácido clorídrico e fluorídrico (HCl / HF), para a 

dissolução de silicatos. Alguns ácidos orgânicos também podem ser usados para a remoção de 

substâncias mais específicas.  

A acidificação de matriz é uma técnica de estimulação utilizada para remoção de dano 

e/ou aumento de permeabilidade em regiões localizadas a poucos metros ao redor do poço. À 

medida que aumenta o raio da região que se pretende tratar, o volume de ácido necessário 

para o tratamento aumenta consideravelmente, tornando a operação economicamente inviável. 

2.3.2 Fraturamento Ácido 

A operação de fraturamento ácido é uma técnica de estimulação na qual uma solução 

ácida é injetada na formação, sob pressão acima da pressão de ruptura da formação, de tal 

forma que uma fratura hidráulica é iniciada (FERNANDES, 2001). Geralmente, um colchão 

viscoso (fluido de alta viscosidade que avança antes da solução ácida de modo a ter uma ação 

mais efetiva) é injetado à frente do ácido para iniciar a fratura. Imediatamente após, é injetada 

uma solução ácida gelificada, aerada ou emulsionada, para propagar a fratura e, ao mesmo 

tempo, reagir com a formação. A condutividade da fratura é obtida por meio da reação do 

ácido com a rocha, criando canalizações irregulares nas faces da fratura, que permanecerão 

após o fechamento da mesma. 
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2.3.3 Fraturamento Hidráulico 

O fraturamento hidráulico é uma técnica utilizada para aumentar a produtividade ou 

injetividade de poços de petróleo ou ainda aumentar a recuperação esperada de óleo de um 

reservatório. Esta técnica, se bem aplicada, pode ser altamente eficaz duplicando ou até 

mesmo quadruplicando as taxas de produtividade de poços cujas características de 

reservatório dificultem a sua produção (THOMAS, 2001).  

2.3.3.1 Histórico do Fraturamento Hidráulico 

A operação de fraturamento hidráulico tem sido realizada desde o inicio da indústria 

do petróleo. Sua primeira realização experimental data de 1947, em um poço de gás operado 

pela companhia Stanolind Oil. no campo de Hugoton, em Grant County, Kansas, EUA. 

(Holditch, 2007) 

Em 17 de Março de 1949, a empresa Howco (Halliburton Oil Well Cementing 

Company), detentora exclusiva da patente da então nova tecnologia, executou as duas 

primeiras operações comerciais de fraturamento hidráulico conforme ilustra a Figura 2.8. 

Utilizando uma mistura de óleo cru e gasolina com a adição de 100 a 150 lbm (45,3 a 67,9 kg) 

de areia, os primeiros tratamentos foram realizados ao custo médio de U$ 950,00. 

 

Figura 2.8 - Primeiro fraturamento experimental no campo de Huguton, EUA (1947) (Holditch, 2007) 
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2.3.3.2 Objetivo do Fraturamento Hidráulico 

Tratamentos de fraturamento hidráulico são praticados na maioria dos casos com o 

objetivo principal de elevar o índice de produtividade de um poço produtor ou a taxa de 

injeção de poços injetores. 

O Índice de Produtividade (IP) define a taxa a qual hidrocarbonetos podem ser 

produzidos dado um determinado diferencial de pressão entre o reservatório e o poço, e é 

definido pela equação 2.1: 

   
 

     
                                                          (2.1) 

Onde:  

q = vazão (bbl/dia). 

Pe= Pressão estática (ou média) do reservatório ( psi ou Kpa) 

Pw= Pressão de fundo de poço (psi ou Kpa) 

2.3.3.3 Conceito e Aplicação do Fraturamento Hidráulico 

Operações de fraturamento hidráulico consistem na aplicação de um diferencial de 

pressão acima da resistência mecânica da formação, que provoca quebra da formação 

(fratura), o bombeio de um volume de fluido especificado a alta vazão para propagar esta 

fratura e a injeção de um agente de sustentação com pressão superior a de fechamento da 

fratura. Este agente de sustentação, que pode ser à base de areia ou outros compostos, evita o 

fechamento da fratura após a retirada da pressão imposta pelo bombeio dos fluidos 

(CASTRO, 2005). 

 O fraturamento hidráulico é especialmente atrativo em formações fechadas, de baixa 

permeabilidade, onde as vazões de produção seriam normalmente baixas impedindo até 

mesmo a produção econômica da formação. Este tipo de operação é normalmente utilizada 
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em arenitos encontrados em sedimentos mais antigos e consolidados e estimula a produção 

dos hidrocarbonetos devido a modificação no modelo do fluxo, melhorando o acesso dos 

fluidos do reservatório ao interior do poço.  

Conforme ilustrado na Figura 2.9, que apresenta a geometria de fluxo de um poço não 

fraturado e um fraturado, o fluxo, representado pelas setas, vai encontrando maior 

interferência a medida que se aproxima de um poço não fraturado, o que reduz o volume de 

fluido que consegue alcançá-lo. Já em poço fraturado existe um aumento da área de fluxo 

provocada pela fratura e uma mudança do mecanismo de fluxo radial para o linear, 

provocando uma redução nesta interferência melhorando as condições de produção do poço. 

 

Figura 2.9 - Estrutura de fluxo para um poço não fraturado e um fraturado (CASTRO, 2005). 

Para que a fratura criada não se feche ao cessar o diferencial de pressão, um agente de 

sustentação, à base de areia ou outros compostos, é bombeado junto ao fluido de 

fraturamento. Desta forma são criados caminhos preferenciais de elevada condutividade que 

facilitarão o fluxo de fluidos do reservatório para o poço, ou vice-versa conforme mostra a 

Figura 2.9Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Figura 2.10 - Esquema ilustrativo da operação de fraturamento em um campo terrestre 

(CASTRO, 2005). 

A zona ao redor do poço é considerada como crítica devido ao dano de formação a 

qual está sujeita. O dano de formação, normalmente ocasionado nas diversas etapas de 

perfuração do poço, é a redução da permeabilidade no meio poroso (rocha) próximo ao poço 

que implica na redução da sua produtividade, reduzindo assim, a sua economicidade. Através 

da operação de fraturamento hidráulico, as regiões danificadas próximas às paredes do poço 

podem ser facilmente ultrapassadas eliminando este grave problema. Outro aspecto que deve 

ser considerado a favor destas operações é que a fratura imposta pode atingir áreas do 

reservatório com melhores condições permo-porosas e, em reservatórios lenticulares ou 

naturalmente fraturados, pode promover a interconexão de áreas não produtivas inicialmente 

(THOMAS, 2001). 
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2.3.3.4 Mecânica do Fraturamento  

Rochas localizadas em subsolo encontram-se submetidas a um campo de tensões 

resultantes de diversos fatores. Consideram-se dois tipos de forças que atuam nos corpos 

geológicos: Forças de corpo (ou de volume) e forças de contato (ou superfície). (Teixeira et. 

al, 2010). 

As forças de volume atuam sobre a massa de um corpo como um todo, a exemplo das 

forças gravitacional e eletromagnética, já as de contato atuam tracionando ou comprimindo o 

corpo rochoso ao longo de superfícies imaginárias. 

As forças de contato são resultantes de fatores como a pressão litostática/hidrostática e 

temperatura podendo ser divididas em três direções principais como mostrado na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Diagrama 3-D de tensões principais (Yew, 2008) 

Onde, σ1 representa a tensão vertical, σ2, a tensão horizontal mínima e σ3 a máxima. 

Essas tensões são normalmente compressivas, anisotrópicas e não homogêneas, sendo que, 

desta forma, os esforços compressivos na rocha não apresentam os mesmos valores e têm sua 

magnitude alterada de acordo com a direção.  
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A magnitude e direção das tensões principais são de grande importância no 

planejamento de uma operação, pois controlam a pressão necessária para criar e propagar uma 

fratura, sua forma e extensão, direção (horizontal, vertical ou inclinado), e as tensões 

responsáveis por comprimir ou expulsar os agentes propantes durante a produção do poço. 

A resistência natural de uma determinada formação está associada a sua estrutura, 

processo de compactação e cimentação, desta forma, somadas às tensões de contato define-se 

o conjunto de forças responsáveis por manter a rocha unida. 

Uma fratura hidraulicamente induzida é propagada perpendicularmente ao plano da 

menor tensão principal. Em formações rasas, a menor tensão é a resultante da sobrecarga, 

logo a fratura induzida será vertical. Fraturas horizontais são usualmente observadas em 

profundidades de até aproximadamente 300 metros (HOLDITCH, 2007). Em reservatórios 

mais profundos a sobrecarga provocará a maior tensão, logo a fratura gerada é vertical. 

2.3.3.5   Pressões no Fraturamento 

A operação de fraturamento hidráulico tem início com a pressurização do poço através 

do bombeio de fluidos. O aumento da pressão nos poros da rocha ocasiona uma tensão interna 

na formação de mesma magnitude em todas as direções. Quando esta tensão se torna mais 

elevada que a menor tensão que mantém a rocha coesa – σmin - tem-se então o surgimento de 

uma fratura perpendicular ao plano desta menor tensão (Yew, 2008). 

A Figura 2.12 exemplifica um típico registro de pressão de fundo (pressão medida no 

interior do poço, próximo à entrada da fratura). Pode-se observar que o diferencial de pressão 

aplicado primeiramente ultrapassa a pressão de poros do reservatório, e então supera a tensão 

compressiva alojada na parede do poço, causando uma tração em sua superfície. Quando a 

tensão superficial supera a resistência à tração da rocha, a fratura é então iniciada. A fratura se 

propaga hidraulicamente pelo reservatório conforme o bombeio é mantido, e, ao mesmo 

tempo, parte do fluido de fraturamento é perdido para o meio rochoso circundante por 

filtração. 
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É importante observar que a fratura é mantida pela diferença entre a pressão líquida 

(pressão do fluido menos a pressão do reservatório) e a tensão horizontal mínima efetiva, 

enquanto que a taxa de filtração pela superfície da fratura é causada somente pela pressão 

líquida. 

 

Figura 2.12 - Gráfico pressão x tempo na operação de fraturamento (Yew, 2008) 

A máxima pressão atingida no início do tratamento é pressão inicial de quebra Pb. Esta 

pressão tende a cair quando a fratura se inicia na superfície do poço. O trecho praticamente 

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

pela propagação da fratura hidráulica pelo reservatório. Uma vez cessado o bombeio, a 

pressão cai subitamente, e continua a decrescer vagarosamente até a pressão do reservatório. 

O ponto de transição é chamado de pressão instantânea, Psi, ou ISIP (Instantaneus Shut-In 

Pressure). 

Neste ponto o fluxo de fluido pela fratura cessa, e não há, portanto perda de carga 

ocasionada pelo mesmo. Contudo, ele continua a filtrar pela superfície da fratura até que sua 

pressão entre em equilíbrio com a tensão mínima in-situ resultando no seu fechamento. 
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2.4 Materiais de Sustentação de Fraturas  

A tendência natural das fraturas é de se fecharem após o bombeio, devido às altas 

pressões contidas nesses tipos de reservatórios. Para manter a conectividade desses poros, se 

faz necessária a utilização de propantes, que são agentes de sustentação que agem mantendo 

os canais abertos. 

2.4.1 Principais Tipos de Propantes 

Os principais tipos de materiais empregados como propante são areias, areias tratadas 

com resina e propantes cerâmicos. Areia foi o tipo mais utilizado, pela grande disponibilidade 

na natureza, baixo custo e pelo fato de propiciar uma condutividade adequada à fratura sob 

tensões de fechamento inferiores a 6.000 psi (aproximadamente 41MPa), (SALAS 

CACHAY,2004). 

A areia tratada com resina é mais resistente que a areia pura e, dependendo do tipo de 

resina, pode resistir a tensões de fechamento da ordem de 8.000 psi (aproximadamente 

55MPa). Além disso, sob tensões de fechamento maiores que 4.000 psi (aproximadamente 

27MPa) e na inexistência de efeitos adversos do fluido sobre a resina, fraturas sustentadas 

com areia tratada apresentam geralmente maior condutividade do que aquelas com a 

utilização de areia pura. (SALAS CACHAY,2004). 

Os propantes cerâmicos apresentam em sua constituição química elevado teor de 

alumínio (extraído da bauxita) e baixos teores de sílica e argila. De acordo com a composição 

da bauxita empregada no processo de fabricação, pode-se obter dois tipos de propante: a 

bauxita sinterizada de resistência intermediária e a bauxita sinterizada de resistência elevada. 

O propante cerâmico de resistência intermediária deriva da bauxita rica em mulita (3Al2O3 ⋅ 

2SiO2), sendo geralmente utilizado sob tensões de fechamento da fratura no intervalo [5.000 

psi, 10.000 psi] – ou entre 34 MPa e 69 MPa - enquanto que o propante cerâmico de 

resistência elevada, proveniente da bauxita rica em corindo, que consiste num mineral de 

óxido de alumínio (Al2O3) – é mais indicado para fraturas com tensões de fechamento 

maiores que 10.000 psi (69MPa). (SALAS CACHAY,2004). 
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A Tabela 2-1 apresenta um resumo dos principais tipos de propante, suas respectivas 

densidades e resistência à tensão de fechamento das fraturas.  

Tabela 2-1 Densidade e resistência do tipo de propante 

Tipo de propante Densidade (g/cm3) Resistência (psi) 

Areia pura 2,65 < 6000 (41MPa) 
Areia tratada com resina (RCP) 2,55 < 8000 (55MPa) 
Cerâmica de resistência 
intermediária (ISP) 

2,7 – 3,3 5000 – 10000 
(34 MPa – 69MPa) 

Cerâmica de resistência elevada (HSB) 3,4 ou superior > 10000 (69MPa) 
Bauxita 2,00 > 7000 (48MPa) 

 

Economides (2000),sugere o seguinte diagrama de blocos (Figura 2.13) para seleção 

do tipo de propante em função da tensão de fechamento da fratura: 

 

Figura 2.13- Seleção do tipo de propante de acordo com a tensão de fechamento da fratura 

(ECONOMIDES, 2000). 

Em reservatórios onde a tensão de fechamento for menor que 6.000 psi, utiliza-se areia 

como agente de sustentação. Entre 6.000 psi e 12.000 psi, utiliza-se a areia tratada com resina 

(RCP) para temperaturas abaixo de 250 ºF, acima dessa temperatura, utiliza-se a cerâmica de 
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resistência intermediaria (ISP) como material de sustentação das fraturas. Para reservatórios 

onde a tensão de fechamento for maior que 12.000 psi, utiliza-se a cerâmica de resistência 

elevada (HSB), como pode ser visto no diagrama de blocos (Figura 2.13). 

2.5 Questão Ambiental  

O principal método usado pela indústria para explorar as reservas de gás não-

convencional é  o fraturamento hidráulico – conhecido internacionalmente como fracking. 

Este método envolve, após a perfuração de um poço na área a ser explorada, a injeção de 

grandes quantidades de água, areia e fluidos sob alta pressão para fraturamento ou 

desintegração de rochas, visando viabilizar a recuperação de gás natural através das fissuras e 

espaços formados pelo fraturamento. Os fluidos são utilizados com o objetivo de “criar 

fraturas e transportar areia e outras substâncias granulares dando suporte a abertura das 

fraturas. A composição desses fluidos varia de uma simples mistura de água e areia até 

misturas mais complexas com uma multitude de aditivos químicos” (USHR, 2011). Esses 

compostos químicos são adicionados com diversas funções, incluindo redução da perda do 

fluido, dissolução de minerais, inibição de corrosão, espessamento e redução de crescimento 

bacteriano. 

O processo de fraturamento hidráulico não é exatamente uma novidade, sendo usado 

pelo menos desde a década de 1940 nos Estados Unidos. O fato de que o fraturamento 

hidráulico já seja utilizado há bastante tempo nos E.U.A. não significa que seus impactos 

sejam insignificantes. 

Diversos trabalhos científicos indicam o fraturamento hidráulico como causa de uma 

série de impactos socioambientais, dentre eles profundas mudanças nas paisagens, 

contaminação do solo, impactos sobre a saúde humana e de animais, sobre a biodiversidade, 

contaminação do ar, comprometimento quantitativo e qualitativo de recursos hídricos e 

indução de abalos sísmicos. 

Dentre todos os impactos gerados pelo método de fraturamento hidráulico, os que 

afetam o uso dos recursos hídricos e sua contaminação são os mais proeminentes. Esses 
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impactos podem comprometer reservatórios de água potável, trazendo sérios riscos para a 

saúde humana e para a biodiversidade de forma mais ampla. 

2.6 Planejamento Experimental e Otimização 

Um bom planejamento experimental consiste em projetar experimento de maneira que 

seja possível extrair a informação que se está procurando. Portanto, antes de iniciar um 

planejamento é essencial que os fatores e as respostas de interesse estejam determinados, para 

que a informação de interesse seja obtida.  

Após selecionar os fatores o próximo passo seria avaliar quantitativamente a 

influência desses fatores sobre a resposta de interesse, bem como as possíveis interações de 

uns fatores com os outros. Isto pode ser realizado através do emprego de planejamentos 

fatoriais completos. 

Geralmente os fatores são as variáveis que o pesquisador pode controlar ou atributos 

de incerteza de um sistema e as repostas são as variáveis de saída do sistema, que podem ser 

quantitativos ou qualitativos. 

Quando todos os fatores e respostas forem identificados o próximo passo será a 

definição do objetivo que se pretende alcançar com os experimentos, para que seja possível 

escolher o planejamento fatorial mais adequado. 

Num planejamento fatorial completo realizam-se todas as possíveis combinações dos 

diferentes fatores escolhidos usando a técnica do planejamento fatorial.  

Havendo n1 níveis do fator 1, n2 do fator 2, ..., e nk do fator k, o planejamentos será um 

fatorial de n1 x n2 x ... x nk experimentos, sendo este o número mínimo necessário para um 

planejamento fatorial completo. 

Para estudar o efeito de qualquer fator sobre uma dada resposta, é necessário variar de 

nível e observar o resultado que essa variação produz sobre a resposta. 
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Para k fatores, ou seja, k variáveis controladas pelo pesquisador, um planejamento 

fatorial completo de dois níveis determina realização de 2 x 2 x ... x 2 = 2
k
 ensaios diferentes, 

sendo denominado de planejamento fatorial 2
k
, (BARROS NETO et. al, 2007). 

2.6.1 Diagrama de Pareto 

Esta ferramenta gráfica utilizada na estatística permite analisar e identificar quais dos 

parâmetros e suas interações operacionais são mais significativos sobre as respostas de 

interesse.  

O diagrama de Pareto tem o objetivo de compreender a relação ação/benefício, ou seja, 

prioriza a ação que trará o melhor resultado. O diagrama é composto por um gráfico de barras 

que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente, e permite a localização de 

problemas vitais e a eliminação de futuras perdas. O diagrama é uma das sete ferramentas 

básicas da qualidade e baseia-se no princípio de que a maioria das perdas tem poucas causas, 

ou, que poucas causas são vitais, a maioria é trivial. 

Muitas vezes no Diagrama de Pareto são incluídos valores em porcentagem e o valor 

acumulado das ocorrências. Assim, torna-se possível avaliar o efeito acumulado dos itens 

pesquisados. O Diagrama de Pareto é uma ferramenta muito importante porque através dele é 

possível identificar pequenos problemas que são críticos e causam grandes perdas 

2.6.2 Superfície de Resposta 

Essa metodologia é constituída de duas etapas distintas – modelagem e deslocamento, 

que são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com a finalidade de atingir uma 

região ótima da superfície de resposta investigada. A modelagem normalmente é feita 

ajustando-se modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos). E as respostas são obtidas 

com planejamentos fatoriais ou com planejamentos fatoriais ampliados. O deslocamento se dá 

sempre ao longo do caminho de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a 

trajetória na qual a resposta varia de forma mais pronunciada (BARROS NETO et. al, 2007). 
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Pode-se obter uma representação bidimensional da superfície modelada a partir das 

curvas de nível, que são linhas em que a resposta é constante (BARROS NETO et. al, 2007). 

A Figura 2.23 representa um exemplo de uma superfície de resposta, na qual tem maior 

produção de água (WP) para completação no centro e localização também no centro do 

reservatório (parte mais vermelha).  

 

Figura 2.14 - Exemplo de superfície de resposta (Medeiros, 2008) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Estado da Arte 
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3 Estado da Arte 

Nas últimas duas décadas, o avanço do estudo sobre reservatórios de gás não 

convencional vem se intensificando significativamente. 

Em 1982, Charles et. al. realizaram um estudo de campo para otimizar o projeto de 

tratamento de fratura no reservatório Tight Gas em Medina, Crawford Country no noroeste da 

Pensilvânia.  

Coletaram dados de 16 poços no campo, dentre eles um foi escolhido para a análise e 

os seguintes valores utilizados foram: Pressão de 1350psi, porosidade de 3,7%, saturação de 

agua de 39%, temperatura do reservatório 43,5ºC, viscosidade do gás 0,0114cp, 

permeabilidade de 0,04 mD e um comprimento de fratura de 1250 metros.  

Utilizando um simulador bidimensional puderam aperfeiçoar o processo de 

estimulação através da variação da geometria da fratura e observar que a produção total de gás 

aumentou durante um ano em 17MMcf com o novo projeto de fratura. 

Um estudo econômico foi realizado para ver se o tratamento de fratura era 

economicamente viável. O tratamento pareceu ser eficaz em termos de custos. 

Ehrl e Schueler. (2000) realizaram os métodos de perfuração horizontal e múltipla 

fratura no poço Z10 no campo de Soehlingen, localizado onshore no noroeste da Alemanha, 

onde demonstrou ser uma técnica significativamente econômica para o desenvolvimento no 

reservatório Tight Gas. Criaram um modelo de reservatório 3D em escala de simulação de 

reservatório para otimizar o desenvolvimento futuro do campo.  

O sistema de grade cartesiana gerado no modelo de simulação foi de 250 m x 250 m, 

com um total de 3.105 blocos antes do faturamento. Após a aplicação da técnica de 

estimulação, o sistema passou a ter 20 mil blocos, devido ao refinamento feito após cada 

fratura inserida no sistema. Na Figura 3.1, pode ser visto o esquema do sistema. 
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Figura 3.1 - Esquema do sistema de malha do modelo (EHRL  et al , 2000). 

O poço Z10 foi perfurado até uma profundidade de 5750m, com uma seção de 640m 

na horizontal e quatro fraturas hidráulicas, com uma taxa de produção inicial fixado em um 

patamar constate de 20.000m³/h. O sucesso técnico e econômico do poço Z10 foi um marco 

para o desenvolvimento do Tight Gas.  

Após o sucesso do Z10 começou um programa com múltiplos poços, onde foi 

perfurado o poço Z13 e sendo concluído em 1999. O poço foi estimulado com cinco fraturas 

hidráulicas colocadas ao logo da seção de 1.000m horizontal, em janeiro de 2000 o poço 

produzia a um ritmo máximo de produção de gás de 29.000m³/h.  
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Feng et. al. (2012) realizaram um estudo de caso de um reservatório Tight Gas com 

poços verticais e horizontais fraturados. O campo estudado, SU6 está localizado no campo de 

Sulige na Bacia de Ordos, no norte da China. O desenvolvimento de SU6 começou no inicio 

do ano de 2000 com o poço exploratório vertical, S6. O poço foi simulado com tratamentos de 

fraturamento hidráulico. O resultado do teste de poço mostrou que a capacidade aberta ao 

fluxo era 120x10
4
m³/d, mas a taxa de produção de gás diminuiu acentuadamente de 

5,7x10
4
m³/d para 0,4x10

4
m³/d em três anos.  

Para benefícios econômicos, múltiplas fraturas em poços horizontais foram 

posteriormente aplicadas, no qual resultou um aumentou na produção de gás em três vezes 

mais comparada a de um poço vertical fraturado. Esta tecnologia foi comprovada pelo S6-2-

10 também, que foi perfurado até uma profundidade de 3706 m, com uma seção de 718 m 

horizontal e cinco fraturas hidráulicas. A taxa de produção inicial foi fixado em um patamar 

constante de 3,5x10
4
m³/d para três anos. O sucesso técnico e econômico da aplicação de 

múltiplas fraturas em poços horizontais provou ser um método eficaz para o desenvolvimento 

de reservatórios Tight gas que começou um programa com o poço S6-4-10H1, e concluída em 

2010. O poço foi estimulado com 5 fraturas hidráulicas colocadas ao longo da seção 

horizontal de 821m. O poço produziu a um patamar constante de 4,5x10
4
m³/d. Logo após foi 

desenvolvido o poço S6-16-1H programado para produzir a um patamar constante de 

7,3x10
4
m³/d, com um comprimento na horizontal de 2011 m e 10 fraturas hidráulicas. 

Dongbo et al. (2013) realizaram estudos no campo de Sulige na China com poços 

verticais e horizontais para analisar qual teria o melhor rendimento. 

 Fizeram testes em poços verticais e viram que eles tinham baixas produções de gás, 

tornando-se assim economicamente inviáveis. Depois combinaram os métodos de perfuração 

horizontal e fraturamento hidráulico que provaram ser uma técnica eficaz para desenvolver o 

reservatório Tight gas.  
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4 Materiais e Métodos 

Neste capítulo, são apresentados os programas utilizados para a realização das 

simulações, os principais dados de entrada para o simulador, o modelo de reservatório, os 

parâmetros operacionais utilizados e a metodologia para o desenvolvimento das simulações 

deste trabalho. 

4.1 Ferramentas Computacionais 

Os estudos foram realizados através de modelagens e simulações concretizadas nos 

módulos do programa da CMG (Computer Modelling Group), versão 2012.10: 

 WINPROP (Phase Behavior and Property Program); 

 BUILDER (Pre-Processing Applications); 

 IMEX (Three-Phase, Black-Oil Reservoir Simulator). 

4.1.1 Módulo WINPROP 

Este programa foi utilizado para a construção do modelo de fluidos. As propriedades 

de equilíbrio multifásico das equações de estado são usadas por este módulo para modelar 

fluidos, agrupar componentes, ajustar dados de laboratório, simular processos de contato 

múltiplo, construir o digrama de fases (PVT) e simular experimentos de laboratório. 

4.1.2 Módulo BUILDER 

Esta ferramenta foi utilizada para a construção do modelo de reservatório, ou seja, para 

a criação do arquivo de entrada, de extensão *.dat, para o simulador IMEX da CMG. Para 

criar o arquivo de entrada, utiliza-se a descrição do modelo de reservatório, descrição do 

modelo de fluido, dimensões de fraturas, condições iniciais (Pressão do reservatório, 

profundidade entre outros). 
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4.1.3 Módulo IMEX 

Este programa foi utilizado com a finalidade de simular as recuperações de gás através 

da aplicação da técnica de estimulação, o fraturamento hidráulico. 

No modulo IMEX tem por caraterísticas a modelagem de reservatórios de arenito não-

convencional e reservatórios carbonáticos, incluindo efeitos de fraturas naturais. O IMEX 

pode ser utilizado para modelar a produção primária de gás e líquidos em reservatórios de 

baixa permeabilidade através do fraturamento hidráulico. 

O simulador IMEX possui algumas vantagens em relação aos outros simuladores da 

CMG, como:  

 Alcançar resultados de simulação mais rápido do que qualquer outro simulador 

de Black Oil convencional; 

 Modelagem precisa da transferência da matriz-fratura em reservatórios 

fraturados; 

 Simulações rápidas em reservatórios do tipo não-convencionais, 

principalmente dos tipos, Tight gas e shale gas. 

4.2 Condições Iniciais 

Nesta seção são definidas as condições iniciais do reservatório, ou seja, as 

características apresentadas antes de qualquer operação ser efetuada. As propriedades foram 

baseadas em dados de reservatórios reais e dados disponíveis na literatura. 

4.2.1 Modelo da Malha 

O modelo estudado corresponde a um reservatório homogêneo semissintético com 

suas dimensões analisadas na forma tridimensional no sistema cartesiano. As dimensões são 

apresentadas na Tabela 4-1. 
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Tabela 4-1 - Dados dimensionais do modelo de reservatório estudado. 

 

 

 

 

A Figura 4.1 mostra o modelo base em 3D, nas coordenadas cartesianas “i” e “j” os 

blocos variam de tamanho devido ao refinamento. Em “i” foi realizado um refinamento em 

torno do poço produtor horizontal e na direção “j” os refinamentos foi feitos nas seções onde 

posteriormente foram inseridas fraturas. 

 

Figura 4.1 - Refinamento do modelo base. 

Número total de blocos      27882 

Dimensão em x (m) 250 

Dimensão em y (m) 450 

Dimensão em z (m) 110 

Número de blocos em i 31 

Tamanho dos blocos em i (m) Variável 

Número de blocos em j 81 

Tamanho dos blocos em j (m) Variável 

Número de blocos em k 11 

Tamanho dos blocos em i (m) 10 
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4.2.2 Propriedades da Rocha-Reservatório 

A Tabela 4-2 apresenta os dados da rocha-reservatório do modelo semissintético 

estudado. 

Tabela 4-2 - Características. 

Profundidade (m) 4000 

Temperatura (°C) 60 

Pressão inicial no topo do reservatório (Kpa) 20.000 

Volume de gás in place (m³ std) 15,45x107 

Permeabilidade horizontal (Kh, mD) 0,001 

Permeabilidade vertical (Kv, mD) 0,1*Kh 

Porosidade (%) 2 

Saturação de Gás 0,80 

Saturação de agua 0,20 

4.2.3 Viscosidade do Gás e Óleo 

A Figura 4.2 apresenta o gráfico da curva de viscosidade do gás e do óleo em função da 

pressão. 

 

Figura 4.2 – Gráfico viscosidade versus pressão 
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4.2.4 Fator Volume-Formação do Gás 

O fator volume-formação do gás (Bg) é a relação entre o volume que ele ocupa em 

uma determinada condição de temperatura e pressão e o volume por ele ocupado nas 

condições-standard (ROSA, 2006). A Figura 4.3 mostra o fator volume-formação do gás para 

o modelo estudado. 

 

Figura 4.3 – Gráfico fator volume-formação do gás versus pressão. 

4.2.5 Permeabilidade Relativa 

A representação das curvas de permeabilidade relativa para o sistema óleo-água e para 

sistema gás-óleo são apresentadas nas Figura 4.4 e Figura 4.5, respectivamente.  
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Figura 4.4 – Curvas de permeabilidade relativa para o sistema óleo/água 

 

Figura 4.5 - Curvas de permeabilidade relativa para o sistema gás/óleo 
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4.2.6 Modelo de Fluido do Reservatório  

A modelagem de fluido proposto foi realizada a partir de uma análise PVT. A 

composição do fluido está apresentada na Tabela 4-3. Um modelo de fluido de gás 

condensado foi criado com as maiores concentrações no metano e etano.  

Tabela 4-3 - Composição do Fluido. 

Pseudo-Componentes Fração Molar 

CO2 0,0001 

N2 0,001 

C1 0,689 

C2 0,086 

C3 0,053 

IC4 0,011 

NC4 0,023 

IC5 0,009 

NC5 0,008 

FC6 0,017 

C07 0,019 

C08 0,015 

C09 0,012 

C10+ 0,052 

Total 1 

4.2.7 Localização, Completação e Tamanho do Poço Produtor no Modelo Base 

A Figura 4.6 apresenta a vista lateral e frontal do poço no modelo base onde é possível 

observar a localização, a completação e o tamanho do mesmo. O poço produtor está 

localizado a 55 m do topo do reservatório. Observa-se que o comprimento horizontal do poço 

é de 400 m e tem nove zonas canhoneadas. 
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Figura 4.6 - Vista lateral e frontal do poço produtor no modelo base. 

4.2.8 Escolha do Refinamento 

Em simulações computacionais, o refinamento da malha permite simular com blocos 

de determinadas dimensões, aumentando a especificidade através da divisão em unidades 

menores. A partir dessa divisão é possível analisar as informações em cada bloco, fomentando 

a eficiência do estudo.  

Levando-se em consideração que diferentes estudos ocorrem em função de variáveis 

operacionais e de reservatório distintos, o refinamento deve acompanhar as necessidades 

específicas de cada modelo. Para determinar o melhor refinamento, deve-se considerar um 

diagnóstico do processo (nesse caso o Fraturamento Hidráulico), do reservatório e do tempo 

para realização das simulações, visando obter um refinamento adequado no menor intervalo 

de tempo possível. 
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Para o presente estudo, foram realizados refinamentos nos locais onde a técnica do 

fraturamento hidráulico fora aplicada, apenas no plano “j”, pois as fraturas foram inseridas 

verticalmente ao longo do reservatório.   

4.3 Modelagem da Fratura 

Na prática, o fraturamento hidráulico cria canais por onde os fluidos migram até o poço 

produtor. Esses canais chamados de fraturas são de pequenas dimensões, tendo em média 3 

mm. Após completar o poço e canhonear as zonas de interesse, foi inserido no simulador os 

dados para realizar o fraturamento hidráulico, sendo que esses dados de entrada são: a 

permeabilidade da fratura, as dimensões e localização da mesma. Para inserir a fratura devem-

se selecionar os blocos onde se deseja colocar a mesma, como visto na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 - A fratura é indicada na região vermelha e a matriz em azul (Plano IJ) 
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Para simular uma fratura no módulo IMEX, é preciso refinar as camadas para obter um 

tamanho ideal. Porém para atingir um refinamento onde o bloco alcance 3 mm, se faz 

necessário a utilização de muitos blocos e consequentemente maior tempo de simulação. 

Outro problema encontrado com o tamanho dos blocos é o diâmetro do poço, tendo em vista 

de que o tamanho dos blocos não possa ser menor que o diâmetro externo do poço.  

Para viabilizar o processo, utilizou-se a equação da condutividade da fratura. Onde a 

condutividade da fratura é o produto da espessura média da fratura vezes a permeabilidade do 

propante (SANTOS, 2010), sendo dada pela Equação 4.1: 

    ̅                                                                (4.1) 

Onde: 

   : Condutividade da fratura propada convencional (mD.mm) 

 ̅  : Espessura média da fratura (mm) 

   : Permeabilidade do propante (mD) 

Rearranjando a Equação 4.1, foi possível variar a espessura da fratura, porém mantendo 

a condutividade da mesma. Dada pela Equação 4.2: 

    
  

 ̅ 
                                                               (4.2) 

O modelo original da fratura era com uma espessura de 1 cm (10 mm) com 

permeabilidade do propante de 8.000mD. Para viabilizar o modelo no processo de simulação 

optou-se por uma espessura de 60 cm (600 mm) com uma permeabilidade de 133,4 mD, 

mantendo-se a mesma condutividade. Na Figura 4.8 podemos visualizar a fratura vertical 

obtida no modelo 3D. 
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Figura 4.8 – Fratura ao centro do reservatório indicada na cor vermelha. 

4.4 Análise Comparativa para a escolha do Modelo Base 

Para realizar o fraturamento hidráulico, foi necessário refinar o reservatório nos locais 

de inserção das fraturas. Para a escolha do modelo base, foi realizado um estudo comparativo 

entre o modelo mais refinado, com blocos de 1 cm de espessura no local das fraturas, e com o 

modelo de menor quantidade de blocos, com blocos de 60 cm de espessura, mantendo a 

condutividade da fratura para ambos os casos. As Figuras 5.1 e 5.2 mostram, respectivamente, 

os modelos de 1 cm e 60 cm. 
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Figura 4.9 – Refinamento do modelo de fratura com 1 cm. 

 

Figura 4.10 – Refinamento do modelo de fratura com 60 cm. 
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A Figura 5.3 apresenta o gráfico do percentual de gás recuperado em função do tempo 

para os dois modelos estudados, o modelo com uma fratura de espessura 1 cm (mais refinado) 

obteve um fator de recuperação de gás, aproximadamente, de 12,2% e o modelo com 

espessura de 60 cm obteve um FR de 11,7%.  

 

Figura 4.11 - Fator de recuperação de gás (FR %) versus tempo (Comparativo dos modelos 

para espessura de 1 cm e 60 cm).  

A Figura 5.3 mostrou o comparativo entre os dois modelos, sendo observado que a 

diferença entre o fator de recuperação do gás é relativamente pequena. Então, por questão de 

praticidade, optou-se por trabalhar com o modelo de fratura de 60 cm de espessura, pois o 

número de blocos é menor, consequentemente o tempo de simulação é inferior em relação ao 

modelo mais refinado.  

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN   Materiais e métodos  

Francisco de Paiva Bessa Júnior  47 

 

4.5 Metodologia de Trabalho 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada a seguinte sequência de eventos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados e Discussões 
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5 Resultados e Discussões 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos utilizando o simulador IMEX-

2012.10, onde serão discutidos quais parâmetros operacionais e as interações entre eles que 

apresentaram influência estatisticamente significativa no fator de recuperação de gás quando 

comparados com a recuperação primária. 

5.1 Modelos Base de Reservatório Estudado 

Foram estudados três modelos de reservatório com quantidades de fraturas hidráulicas 

diferentes, um modelo com uma fratura, outro com cinco fraturas e o ultimo com nove 

fraturas.  

5.1.1 Análise Comparativa da Produção Acumulada de Gás (GP) entre o 

Modelo Base com Fraturas e o Processo de Recuperação Primária. 

Simulações computacionais foram realizadas para comparar a efetividade do processo 

de fraturamento hidráulico no tipo de reservatório estudado em relação à recuperação 

primária.  Na Figura 5.4, observa-se que a produção de gás acumulada para os modelos com 

uma, cinco e nove fraturas foram superiores quando comparado com a recuperação primária.  

Para esta análise, optou-se trabalhar com comprimento de fraturas de 75 m em cada 

asa (nome dado a um lado da fratura) com altura de 30 m e espessura de 60 cm. A produção 

acumulada de gás para o modelo com 1 fratura (curva vermelha), foi de 18 milhões  m³ std. O 

modelo com 5 fraturas (curva azul), apresentou uma produção acumulada de gás de 64 

milhões m³ std. O último modelo com nove fraturas (curva verde) apresentou uma produção 

acumulada de gás de 82 milhões m³ std. A recuperação primária se mostrou inferior à todos os 

modelo apresentados, com uma produção acumulada de 1 milhão m³ std durante 40 anos de 

produção.  
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Figura 5.1 - Produção acumulada de gás versus tempo (Comparativo entre o modelo com 

uma, cinco e nove fraturas e recuperação primária). 

 Analisando o gráfico, percebe-se que dentre todos os modelos estudados, a melhor 

análise obtida, foi com o modelo de reservatório estimulado com 9 fraturas hidráulicas, 

devido ao maior números de fraturas ligadas ao poço, facilitando assim, o deslocamento desse 

fluido até o poço produto. O modelo com 9 fraturas obteve 52 pontos percentuais quando 

comparado com a recuperação primária. 

5.1.2 Análise Comparativa da Vazão entre o Modelo Base com Fraturas e o 

Processo de Recuperação Primária. 

O estudo da vazão de gás foi realizado com os mesmos parâmetros de fraturas do caso 

anterior estudado para a produção acumulada de gás. A Figura 5.2, mostra o gráfico de vazão 

para modelos com uma, cinco e nove fraturas comparados com a recuperação primária.  
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Figura 5.2 - Vazão de gás versus tempo (Comparativo entre o modelo com uma, cinco e nove 

fraturas e recuperação primária). 

 No gráfico acima, pode-se observar que as curvas de vazão são bem semelhantes para 

todos os modelos estudados. Em todos os casos a vazão decresce ao longo do período de 

produção. Dentre os modelos, o que obteve o melhor resultado foi o modelo com 9 fraturas, 

que nos primeiros dez anos de projeto se manteve entre 20 mil m³/dia e 6 mil m³/dia, 

chegando ao fim do projeto em torno de 2 mil m³/dia. A vazão para o modelo da recuperação 

primária, quase não é notada, pois não produz quantos aos demais modelos.  

 Para o modelo com uma fratura estudado, observa-se que quase não há variação da 

vazão após o pico de produção, mantendo-se em torno de 1 mil m³/dia. No modelo com cinco 

fraturas, a vazão é menor do que no modelo com nove fraturas, porém pode-se observar que 

os dois modelos terminam praticamente com a mesma vazão. 
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5.2 Análise de Sensibilidade dos Parâmetros Operacionais 

Na Tabela 5.1, são apresentados os parâmetros operacionais que foram escolhidos para 

estudar a sensibilidade do processo de fraturamento hidráulico em reservatório com baixas 

permeabilidades. Este estudo foi realizado através de um planejamento fatorial completo de 

quatro variáveis com três níveis (3
4
), resultando num total de oitenta e uma simulações em 

função do percentual de gás recuperado em 40 anos. 

Tabela 5.1 - Intervalo dos parâmetros operacionais e de reservatório estudados. 

Parâmetro Mínimo 

(-1) 

Intermediário 

(0) 

Máximo 

(+1) 

Comprimento das fraturas, CF (m) 50 150 250 

Quantidade de fraturas, QF (und) 1 5 9 

Permeabilidade da matriz, Kz (mD) 0,0005 0,001 0,002 

Altura das fraturas, HF (m) 30 70 110 

A Tabela 5.2 apresenta os oitenta e um casos realizados para o estudo do processo com 

os respectivos fatores de recuperação, para 10, 20, 30 e 40 anos de produção. 

Tabela 5.2 - Simulações realizadas no estudo do processo de fraturamento hidráulico com seus 

respectivos fatores de recuperação de gás após 10, 20, 30 e 40 anos de produção. 

Exp CF QF Kz HF FR% 

10 anos 20 anos 30 anos 40 anos 

1 50 1 0,0005 30 1,10 1,94 2,74 3,50 

2 50 1 0,0005 70 2,08 3,49 4,76 5,96 

3 50 1 0,0005 110 2,85 4,60 6,14 7,57 

4 50 1 0,001 30 1,82 3,29 4,70 6,04 

5 50 1 0,001 70 3,28 5,65 7,81 9,82 

6 50 1 0,001 110 4,36 7,25 9,81 12,17 
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7 50 1 0,002 30 2,99 5,54 7,93 10,19 

Exp CF QF Kz HF FR% 

     10 anos 20 anos 30 anos 40 anos 

8 50 1 0,002 70 5,18 9,11 12,64 15,87 

9 50 1 0,002 110 6,73 11,43 15,55 19,26 

10 50 5 0,0005 30 4,73 7,98 10,90 13,59 

11 50 5 0,0005 70 9,44 15,02 19,62 23,62 

12 50 5 0,0005 110 1,08 19,83 25,11 29,52 

13 50 5 0,001 30 7,97 13,58 18,46 22,79 

14 50 5 0,001 70 14,98 23,58 30,32 35,84 

15 50 5 0,001 110 19,77 29,46 36,62 42,24 

16 50 5 0,002 30 13,55 22,74 30,11 36,10 

17 50 5 0,002 70 23,58 35,83 44,29 50,35 

18  50 5 0,002 110 29,46 42,23 50,39 55,86 

19 50 9 0,0005 30 7,78 12,38 16,31 19,83 

20 50 9 0,0005 70 15,25 22,32 27,70 32,16 

21 50 9 0,0005 110 20,73 28,34 33,81 38,23 

22 50 9 0,001 30 11,58 18,75 24,70 29,78 

23 50 9 0,001 70 21,23 31,00 38,16 43,73 

24 50 9 0,001 110 27,33 37,28 44,26 49,49 

25 50 9 0,002 30 17,13 27,68 35,70 41,94 

26 50 9 0,002 70 29,08 41,80 49,98 55,50 

27 50 9 0,002 110 35,63 48,04 55,43 60,07 

28 150 1 0,0005 30 2,53 4,23 5,78 7,22 

29 150 1 0,0005 70 4,86 7,63 9,97 12,05 

30 150 1 0,0005 110 6,59 9,85 12,50 14,81 

31 150 1 0,001 30 3,94 6,78 9,33 11,68 

32 150 1 0,001 70 7,17 11,46 15,03 18,17 

33 150 1 0,001 110 9,38 14,24 18,16 21,53 

34 150 1 0,002 30 6,14 10,72 14,74 18,37 

35 150 1 0,002 70 10,56 17,01 22,28 26,79 

36 150 1 0,002 110 13,33 20,46 26,09 30,82 

37 150 5 0,0005 30 11,64 18,57 24,29 29,17 
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38 150 5 0,0005 70 22,75 33,44 38,05 42,20 

Exp CF QF Kz HF FR% 

     10 anos 20 anos 30 anos 40 anos 

39 150 5 0,0005 110 30,84 42,47 49,77 54,74 

40 150 5 0,001 30 17,27 27,48 35,26 41,34 

41 150 5 0,001 70 31,60 44,71 52,63 57,74 

42 150 5 0,001 110 40,67 53,22 59,71 63,43 

43 150 5 0,002 30 25,02 38,49 47,33 53,36 

44 150 5 0,002 70 41,80 55,42 61,91 65,31 

45 150 5 0,002 110 50,71 61,87 66,20 68,10 

46 150 9 0,0005 30 19,72 28,75 35,54 40,94 

47 150 9 0,0005 70 36,97 47,95 54,38 58,60 

48 150 9 0,0005 110 48,77 57,54 61,89 64,50 

49 150 9 0,001 30 27,64 39,74 47,78 53,37 

50 150 9 0,001 70 46,66 57,63 62,88 65,70 

51 150 9 0,001 110 56,92 64,13 67,04 68,40 

52 150 9 0,002 30 37,88 43,56 57,60 68,85 

53 150 9 0,002 70 56,06 64,86 67,84 68,99 

54 150 9 0,002 110 63,48 68,14 69,33 69,68 

55 250 1 0,0005 30 3,78 6,10 8,13 9,98 

56 250 1 0,0005 70 7,13 10,66 13,48 15,90 

57 250 1 0,0005 110 9,45 13,32 16,29 18,79 

58 250 1 0,001 30 5,86 9,65 12,91 15,82 

59 250 1 0,001 70 10,33 15,53 19,62 23,09 

60 250 1 0,001 110 13,03 18,50 22,69 26,22 

61 250 1 0,002 30 9,12 15,11 20,09 24,42 

62 250 1 0,002 70 14,89 22,38 28,17 32,97 

63 250 1 0,002 110 17,95 25,67 31,52 36,34 

64 250 5 0,0005 30 18,07 27,37 34,46 40,11 

65 250 5 0,0005 70 34,04 46,61 54,11 58,90 

66 250 5 0,0005 110 44,54 56,39 62,19 65,31 

67 250 5 0,001 30 26,74 39,41 47,78 53,54 

68 250 5 0,001 70 45,87 58,33 63,87 66,62 
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69 250 5 0,001 110 55,86 65,01 68,00 69,10 

Exp CF QF Kz HF FR% 

     10 anos 20 anos 30 anos 40 anos 

70 250 5 0,002 30 38,25 52,50 59,78 63,79 

71 250 5 0,002 70 57,34 66,13 68,62 69,42 

72 250 5 0,002 110 64,47 68,95 69,67 69,80 

73 250 9 0,0005 30 28,51 39,02 46,16 51,36 

74 250 9 0,0005 70 51,61 61,24 65,31 67,32 

75 250 9 0,0005 110 64,87 69,08 69,71 69,81 

76 250 9 0,001 30 38,31 50,73 57,71 61,90 

77 250 9 0,001 70 60,60 67,04 68,87 69,48 

78 250 9 0,001 110 68,88 69,79 69,83 69,83 

79 250 9 0,002 30 49,66 61,20 65,81 67,88 

80 250 9 0,002 70 66,53 69,37 69,76 69,82 

81 250 9 0,002 110 69,76 69,83 69,83 69,83 

Após a simulação dos 81 casos, a significância dos parâmetros operacionais e das 

interações entre os mesmos foram determinadas através dos digramas de Pareto para 10, 20, 

30 e 40 anos de produção e, como se observou uma semelhança entre eles, optou-se por 

analisar os diagramas de 20 e 40 anos de produção. 

Os fatores cujos retângulos extrapolam a linha divisória (p = 0,05) são estatisticamente 

significativos ao nível de 95 % de confiança. As interações ou os fatores podem ser positivos 

ou negativos, conforme contribuam, respectivamente, para o aumento ou a redução da 

variável resposta, que neste caso é o fator de recuperação de gás FR. 

Na Figura 5.3 e Figura 5.4, são apresentados os diagramas de Pareto para o fator de 

recuperação do gás (FR), em 20 e 40 anos de produção. 
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Figura 5.3 - Diagrama de Pareto - Fr - 20 anos de produção.  

 

Figura 5.4 - Diagrama de Pareto - FR - 40 anos de produção. 
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A partir da Figura 5.3 e Figura 5.4, observou-se que todos os parâmetros analisados 

individualmente no processo foram significativos e influenciaram positivamente no fator de 

recuperação. Analisando-se cada um dos parâmetros operacionais em relação à influência do 

fator de recuperação, observa-se que: 

 O número de fraturas foi o parâmetro que mais contribuiu para o aumento do fator de 

recuperação para o modelo estudado. Esta resposta mostra que quanto maior a 

quantidade de fraturas no reservatório, melhor o escoamento do gás no meio poroso 

para o poço. 

 

 O comprimento e altura das fraturas foram o segundo e terceiro parâmetros que mais 

influenciaram, respectivamente, para o aumento do fator de recuperação. 

Demonstrando que quanto maior a fratura, maior a área aberta ao fluxo no 

reservatório, consequentemente melhorando a produção do gás. 

 

 A permeabilidade da matriz quando comparada com os outros parâmetros analisados 

foi a que menos obteve significância estatística. 

 

 Observa-se que, a permeabilidade da matriz passou a ser mais importante do que a 

altura da fratura, no diagrama de Pareto para 40 anos.  

Através das superfícies de resposta, será analisada a influência das interações entre os 

parâmetros com a finalidade de identificar a máxima e mínima resposta sobre o fator de 

recuperação, para 20 e 40 anos de produção, Os demais parâmetros operacionais serão 

mantidos no ponto intermediário. Foram analisadas na superfície de resposta somente as 

interações entre parâmetros que, de acordo com o diagrama de Pareto, apresentaram 

significância estatística. 

A Figura 5.5 apresenta a superfície de resposta da interação entre o comprimento da 

fratura com a quantidade de fratura (1L_2L), para o percentual de gás recuperado em 20 anos. 

Pode ser observado que a região considerada como ótima (região vermelha que apresenta 
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maior percentual de gás recuperado) foi obtida para maiores números de fraturas e para 

maiores comprimentos de fraturas. 

 

Figura 5.5 - Superfícies de resposta do FR após 20 anos de produção – Interação entre o 

comprimento da fratura com a quantidade de fratura. 

A Figura 5.6 mostra a interação entre a altura da fratura com a quantidade de fratura 

(2L_4L), podendo ser observado que, para este caso o fator de recuperação do gás é mais 

efetivo para maiores níveis, e que a quantidade de fraturas foi o parâmetro que mais 

influenciou para obter um FR de 65 %. 
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Figura 5.6 - Superfícies de resposta do FR após 20 anos de produção – Interação entre a 

quantidade de fratura e altura da fratura. 

Na Figura 5.6, observa-se que para maiores níveis (+1), obtém-se a melhor resposta 

para o fator de recuperação do gás. Nessa interação, o parâmetro que mais influenciou para a 

resposta, foi a quantidade de fraturas. A combinação da quantidade de fraturas com a 

permeabilidade da matriz (2L_3L) resultou em um FR de aproximadamente 63 % durante os 

20 anos de projeto. 
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Figura 5.7 - Superfícies de resposta do FR após 20 anos de produção – Interação entre a 

quantidade de fratura e a permeabilidade da matriz. 

Para os 40 anos de projeto, os comportamentos das interações nas superfícies de 

respostas são bem similares com as superfícies de 20 anos. Pode ser observado que o 

parâmetro da quantidade de fratura foi o que também mais influenciou nas interações, como 

visto para 20 anos de projeto. 

A Figura 5.8 apresenta a interação entre o comprimento da fratura com a quantidade de 

fratura (1L_2L) para 40 anos de produção. A interação desses dois parâmetros obtém um fator 

de recuperação de aproximadamente 70%. 
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Figura 5.8 - Superfícies de resposta do FR após 40 anos de produção – Interação entre a 

quantidade de fratura e a comprimento da fratura. 

 A Figura 5.9, apresenta a interação entre altura da fratura com quantidade de fratura 

(2L-4L). Semelhante a superfície de resposta anterior estudada, o parâmetro de quantidade de 

fratura foi o que mais influenciou positivamente para o resultado obtido.  
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Figura 5.9 - Superfícies de resposta do FR após 40 anos de produção – Interação entre a 

quantidade de fratura e altura da fratura. 

 A última interação analisada, entre o comprimento da fratura com a permeabilidade da 

matriz (1L_3L), apresentou uma uniformidade entre os níveis dos parâmetros, podendo ser 

observado que para maiores níveis (+1) obtém-se um maior fator de recuperação do gás, 

como pode ser visto na Figura 5.10. 
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Figura 5.10 - Superfícies de resposta do FR após 40 anos de produção – Interação entre o 

comprimento da fratura com a permeabilidade da matriz. 

5.3 Análise do Processo do Fraturamento Hidráulico (Estudo da geometria 

da fratura) 

Como o que mais influenciou no processo foram os parâmetros das fraturas, decidiu-se 

realizar algumas análises com o intuito de verificar o que ocorre dentro do sistema quando se 

modifica tal parâmetro. 

Um dos parâmetros da fratura que mais influenciou no sistema, foi o comprimento das 

fraturas. Foi simulado um caso comparativo entre os comprimentos das fraturas, com a 

finalidade de fixar um comprimento ideal para os demais casos. Os comprimentos adotados 

na simulação foram: 50 m, 150 m e 250 m, como podem ser visto na Figura 5.11. 
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Figura 5.11 – Fator de recuperação de gás versus tempo – comparação entre diferentes 

comprimentos de fraturas. 

 Entre a comparação do caso acima, pode-se observar que dentre os comprimentos 

analisados, o de 250 m foi o que apresentou o melhor resultado obtido, diante disso as 

próximas análises serão com o comprimento das fraturas fixadas em 250 m. 

A Tabela 5.1, mostra a descrição dos casos simulados para diferentes análises do 

fraturamento no modelo de reservatório estudado. 

Tabela 5.1- Descrição das simulações. 

CASOS ALTURA (m) COMPRIMENTO (m) Nº FRATURAS (und) 

1 30 250 1 - 5 - 9 

2 70 250 1 - 5 - 9 

3 110 250 1 - 5 - 9 
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A Figura 5.12, mostra a produção acumulada de gás para diferentes números de 

fraturas, mantendo-se o comprimento máximo de 250 m das fraturas e altura de 30 m. 

Observa-se que, para a fratura com altura de 30 m, a melhor resposta foi pra o reservatório 

com nove fraturas, obtendo um percentual de gás recuperado em 62 %, seguido do 

reservatório com cinco fraturas obtendo um FR de 54%, e para o reservatório com uma 

fratura, o percentual de gás recuperado foi de 16%. Como pode ser observado no gráfico, 

nenhuma das três curvas se estabilizaram, isso significa que pode-se aumentar a altura dessas 

fraturas, abrangendo maior parte do reservatório e consequentemente aumentando a produção 

acumulada de gás. 

 

Figura 5.12 - Fator de recuperação de gás versus tempo – comparação entre diferentes 

números de fraturas para altura de 30 m. 

A Figura 5.13 mostra uma comparação do fator de recuperação de gás no tempo, com 

comprimento e altura da fratura fixa em 250 m e 70 m respectivamente. Pode-se observar que 
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para a curva do caso com nove fraturas, encontra-se uma estabilização a partir de 30 anos de 

projeto. As demais curvas ficam em ascensão até o final do tempo de produção. 

 

Figura 5.13 - Fator de recuperação de gás versus tempo – comparação entre diferentes 

números de fraturas para altura de 70 m. 

A Figura 5.14 apresenta as curvas de fator de recuperação de gás versus tempo, entre 

os modelos com 1, 5 e 9 fraturas para uma altura de 110 metros, atingindo toda a extensão 

vertical do reservatório. Observa-se que com fraturas de 110 m de alturas as curvas dos 

modelos com cinco e nove fraturas se estabilizaram antes do término do projeto.  

Observa-se que, a curva no modelo com nove fraturas conseguiu a estabilidade a partir 

dos 10 primeiros anos de produção e a curva do modelo com cinco fraturas estabilizou-se 

aproximadamente perto de 30 anos, porém no final do projeto ambos os modelos obtiveram 

aproximadamente o mesmo fator de recuperação, concluindo então que o modelo com cinco 

fraturas venha a ser mais viável, já que o custo para realizar cinco fraturas é menor.  
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Figura 5.14 - Fator de recuperação de gás versus tempo – comparação entre diferentes 

números de fraturas para altura de 110 m. 

5.4 Análise da Pressão do Reservatório 

As Erro! Fonte de referência não encontrada., Figura 5.16Figura 5.17 apresentam o 

comportamento da pressão do reservatório em função do tempo de projeto para os modelos 

com 1, 5 e 9 fraturas, respectivamente. Observa-se que no modelo com uma fratura, a pressão 

decai em torno do local fraturado. Entretanto, ao final do projeto, a pressão continua bastante 

elevada, uma vez que a fratura não atingiu toda a extensão do reservatório. Isso ocorre, pois o 

reservatório é do tipo tight gas, onde a comunicação do reservatório com o poço é bastante 

limitada, por suas características naturais.   
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Figura 5.15 - Comparativo da pressão no reservatório com uma fratura para diferentes datas. 

No modelo com cinco fraturas, observou-se que, a pressão declinou por igual nas 

zonas fraturadas, ficando em torno de 7.000 Kpa e nas demais áreas do reservatório, com 

aproximadamente 14.000 Kpa, como pode ser visto na Figura 5.16. Neste caso, como 

sugestão deve-se aumentar o número de fraturas para que haja uma maior produção de gás 

natural durante os 40 anos de projeto.  
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Figura 5.16 - Comparativo da pressão no reservatório com cinco fraturas para diferentes datas. 

A Figura 5.17 - Comparativo da pressão no reservatório com nove fraturas para 

diferentes datas. apresenta a queda de pressão no reservatório com 9 fraturas hidráulicas. 

Dentre os 3 modelos estudados, o modelo com 9 fraturas apresentou maior declínio da pressão 

ao longo do tempo de produção, devido à maior área fraturada, e consequentemente maior 

área aberta ao fluxo, facilitando assim a produção do gás no reservatório.  

 

Figura 5.17 - Comparativo da pressão no reservatório com nove fraturas para diferentes datas. 
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Neste trabalho, foi feita uma análise considerando a produção de gás natural durante 

40 anos para o reservatório Tight Gas. Na Figura 5.21, através do gráfico do número de 

fraturas em função da produção acumulada de gás pode-se concluir que o modelo 

considerando 9 fraturas e comprimento de 250 m apresentou um melhor resultado. A 

produção acumulada de gás, neste caso, foi de aproximadamente 107 Mm
3
. Entretanto, será 

necessária uma análise técnico-econômica, já que a produção acumulada de gás para o 

modelo com 5 fraturas e mesmo comprimento, foi de 102 Mm
3
. 

Dessa forma, a simulação do fraturamento hidráulico para reservatórios do tipo Tight 

Gas é de suma importância para escolher o melhor projeto de estimulação por fraturamento 

hidráulico no campo petrolífero.  

 

Figura 5.18 – Comparativo entre número de fraturas em função da produção acumulada de 

gás.
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6 Conclusões e Recomendações 

Neste capítulo estão descritas as principais conclusões obtidas nesta pesquisa e algumas 

recomendações que poderão ser empregadas em trabalhos futuros. 

6.1 Conclusões 

Partindo do objetivo central deste trabalho que é a aplicação da técnica do fraturamento 

hidráulico em reservatórios com baixa permeabilidade através do programa de simulação da 

CMG podemos concluir que: 

 A equação da permeabilidade do propante possibilitou alterar a permeabilidade da 

fratura sem precisar modificar a condutividade da mesma;  

 

 O Modelo com 9 fraturas mostrou superioridade em todos os resultados obtidos das 

análises feitas no presente trabalho. 

 

 O estudo realizado comprovou a importante ação promovida pelo fraturamento 

hidráulico em reservatórios de baixa permeabilidade sobre a recuperação de gás, 

variando aproximadamente em 67 pontos percentuais no FR em relação à recuperação 

primária. 

 

 Todos os parâmetros analisados individualmente obtiveram resultados positivamente, 

aumentando o fator de recuperação do gás. 

 

 Na análise do diagrama de Pareto, o parâmetro que mostrou maior influencia 

estatisticamente significativo ao um nível de confiança de 95 %, foi a Quantidade de 

Fratura (Qf). 

 

 Para o modelo com uma fratura, a pressão no reservatório se manteve bastante elevada 

durante os 40 anos de projeto, diferentemente no modelo com 9 fraturas, que a pressão 

declinou na maior parte do reservatório. 
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6.2 Recomendações 

 Averiguar a sensibilidade para os parâmetros de reservatório: porosidade, 

espessura e outras faixas de permeabilidades. 

 

 Analisar o aumento do fator de recuperação em função da distancia entre as 

fraturas do poço produtor. 

 

 Realizar estudos para o mesmo tipo de reservatório com o incremento de 

aquíferos. 

 

 Realizar estudos como as mesmas características do reservatório, 

incrementando a fase liquida no sistema, Tight Oil. 

 

 Comparar o método do fraturamento hidráulico em poços horizontais com o 

mesmo em poços verticais, 

 

 Realizar a análise econômica para estudos com estes modelos. 
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