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RESUMO 

 

A Região semiárida do Nordeste do Brasil constitui-se numa região 

marcada pela escassez de recursos hídricos, decorrentes de chuvas irregulares, 

altíssima taxas de evaporação e terrenos desfavoráveis à infiltração. 

Aliado a isso, existem as secas que têm consequências sociais graves e 

de longa duração, tais como êxodo rural em massa da força de trabalho em direção 

aos centros urbanos, que sem condições de atender a demanda dão origem a 

moléstias causadas pela desnutrição e ao consumo de águas de má qualidade. 

Um grande número de açudes foi e continua sendo construído, como 

método tradicional de suprimento de água. Todavia, esses reservatórios superficiais 

têm se mostrados possuidores de altas taxas de evaporação nas águas contidas e 

considerado teor de salinização. Cerca de 30% dos poços existentes no Ceará estão 

abandonados, pois produzem baixas vazões. 

Neste trabalho desenvolveu-se uma metodologia que procura avaliar a 

aplicabilidade do Fraturamento Hidráulico associado ao Aquifer Storage Recovery 

(ASR) como tecnologias inovadoras e alternativas capazes de trazer soluções a 

longo prazo para os problemas de escassez hídrica do semiárido do Nordeste. 

Durante os estudos, tornou-se necessário a utilização do software Meyer 

Fracturing Simulators, um programa computacional, que permitiu a realização de um 

conjunto de simulações para vários cenários de aplicação do Fraturamento 

Hidráulico. 

Os resultados permitiram fazer algumas análises com respeito ao 

comportamento dos parâmetros geométricos dos modelos clássicos de fraturas 

induzidas GDK, PKN e Elipsoidal, evidenciando aqueles parâmetros que se 

mostraram mais sensíveis às variações dos parâmetros de entrada do tratamento. 

O presente trabalho através das pesquisas realizadas permitiu concluir 

que a tecnologia do Fraturamento Hidráulico em conjunto com o Aquifer Storage 

Recovery são técnico e economicamente viáveis na região do embasamento 

cristalino como forma de aumentar a oferta hídrica e melhorar a qualidade da água 

para o consumo humano. 

 

Palavras-chave: Fraturamento Hidráulico. Armazenamento Artificial de Agua. 

Modelos Clássicos de Geometria de Fraturas. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The semi-arid region from Northeast of Brazil is characterized by water 

resource scarcity caused by an irregular rainfall regime, extremely high evaporation 

rates and soils with unfavorable infiltration rates. In addition, there are droughts that 

have serious and long-lasting social consequences such as mass rural exodus of the 

labor force toward urban centers that, without having the adequate conditions to 

meet the demand, bring about diseases caused by malnutrition and consumption of 

poor quality waters. 

A lot of dams have been constructed and continue to be built as a traditional 

method of water supply. However, these surface reservoirs have turned out to be 

inefficient due to high evaporation rates and an increase in water salinization. About 

30% of the wells from the state of Ceará have been abandoned because their 

discharges are very low.  

In this work we developed a methodology that aims to evaluate the 

applicability of both Hydraulic Fracturing and Aquifer Storage Recovery (ASR) as 

innovative and alternative technologies that can bring long term solutions to the water 

scarcity problem in the Northeastern semi-arid of Brazil.  

During the studies, we needed to use the Meyer Fracturing Simulators 

software, a computer program developed by the United States of America that 

allowed us to conduct a set of simulations for several scenarios of application of 

hydraulic fracturing. 

The results enabled us to make some analyses regarding the behavior of 

geometrical parameters of classical models (GDK, PKN and Ellipsoidal) of induced 

fractures showing those parameters which turned out to be more sensitive to the 

variations in the input parameters of treatment.   

Through the research carried out, the present work enabled us to conclude 

that the Hydraulic Fracturing technology, together with the Aquifer Storage Recovery 

technology, are technically and economically viable technologies in the region having 

crystalline bedrock.  

 

Keywords: Hydraulic Fracturing. Aquifer Strorage Recovery.  Classical Models of 

Geometric Fratures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo avaliação da ONU/UNESCO (2003), a quantidade total de água 

no planeta Terra é da ordem de 1386 milhões de Km3. Desse total cerca de 97,5% 

encontra-se nos oceanos, restando apenas 2,5% de água doce. Entretanto, dos 

2,5% de água doce da Terra, 68,9% forma as calotas polares e geleiras, 29,9% 

constitui as reservas de águas subterrâneas e apenas 1,2% estão nos rios, lagos e 

outros reservatórios. Conforme previsão da Organização das Nações Unidas (ONU), 

no ano de 2050 mais de 45% da população mundial não poderá contar com a porção 

mínima de água para as necessidades básicas individuais. Convém também 

ressaltar que no Brasil 3% da água doce existente são superficiais e os 97% 

restantes são subterrâneas. 

Estima-se que cerca de 300 milhões de poços foram perfurados no mundo 

durante as últimas décadas. Estima-se, ainda, que cerca de 100 milhões de hectares 

são irrigados com água subterrânea e que mais de 50% da população mundial 

poderia ser abastecida pelo manancial subterrâneo (UNESCO, 1992). 

A UNESCO tem registrado um crescimento acentuado na utilização das 

águas subterrâneas e, consequentemente, de problemas decorrentes da má 

utilização dos aquíferos em várias partes do planeta. Esses problemas tendem a se 

agravar, caso não sejam adotadas e implementadas políticas de uso e conservação 

dos recursos hídricos. 

 A água subterrânea é utilizada pela quase totalidade dos países do 

mundo, quer sejam desenvolvidos ou não, para suprirem suas necessidades. Na 

União Europeia, o manancial subterrâneo abastece 75% dos serviços de água, 

atingindo mais de 90% em muitos países tais como Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, Itália, Luxemburgo, Suécia e Suíça. Na cidade do México, a vazão 

extraída dos poços é da ordem de 50m3/s, abastecendo cerca de 80% da demanda 

dos quase 20 milhões de habitantes (GARDUÑO; ARREGUIN-CORTES, 1994) 

Diversos países como a Arábia Saudita, Dinamarca e Malta utilizam a água 

subterrânea na sua totalidade como fonte de suprimento ou como forma de 

suplemento no abastecimento público e diversas atividades tais como: geração de 

energia, parque industrial, sistema de irrigação, etc. Na América do Sul, destacam-se 

as cidades de Lima (cerca de 3 milhões de habitantes) onde o manancial 

subterrâneo abastece cerca de 80% da demanda e a Grande Buenos Aires onde 
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constitui uma fonte importante de água para o abastecimento público. Na Austrália, 

60% do país depende totalmente do manancial subterrâneo e mais de 20% do seu 

uso é preponderante (HARBERMEHL, 1985 apud REBOUÇAS, 2004). 

Os reservatórios hídricos subterrâneos a partir da década de 50, em todo 

mundo têm tido um papel de destaque no equacionamento do problema de água em 

regiões áridas e semiáridas, como o Nordeste do Brasil e a Austrália, e mesmo em 

regiões desérticas como na Líbia, onde cidades e grandes projetos de irrigação têm 

a demanda de água atendida através de poços tubulares perfurados em pleno 

deserto do Saara. 

Tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, a utilização das águas 

subterrâneas tem crescido de forma acelerada nas últimas décadas, e as indicações 

são de que essa tendência deverá continuar. As águas subterrâneas, mais do que 

uma reserva de água deve ser encarada como um meio de acelerar o 

desenvolvimento econômico e social de regiões extremamente carentes, como o 

Nordeste do Brasil. Essa afirmação é apoiada na sua distribuição generalizada, na 

maior proteção às ações antrópicas e nos reduzidos recursos financeiros exigidos 

para sua exploração. 

Assim, as águas subterrâneas constituem importante fonte de 

abastecimento de água em todo mundo, tendo-se observado, nas últimas décadas, 

uma crescente atividade no aproveitamento desses recursos e, em decorrência, um 

expressivo incremento nos conhecimentos científicos e tecnológicos tem ocorrido na 

área da hidrogeologia, comparativamente maior que em qualquer outra área da 

hidrologia. 

As pesquisas de Águas Subterrâneas no Brasil tiveram um tratamento 

sempre mais direcionado para os aspectos geológicos que hidrológicos. Este fato é 

decorrente de uma visão política de gestão de águas relacionadas quase que 

exclusivamente aos recursos hídricos superficiais em detrimento dos subterrâneos, 

bem como decorre de uma estrutura gerencial que desvincula as águas superficiais 

das águas subterrâneas. 

Rebouças (1997) sugere que não se deve separar a água subterrânea da 

superficial, mas sim conseguir uma forma conjunta de gerenciamento, de 

monitoramento, de planejamento de bacias e poços, bem como o uso racional da 

utilização do solo. A integração de todos esses fatores constitui-se um grande 

desafio. 
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A acumulação de águas subterrâneas depende, entre outros, dos 

seguintes elementos determinantes: o clima e a geologia (litologia, estratigrafia e 

estrutura). Sobre os aspectos geológicos, dois grandes grupos litológicos merecem 

destaque; as rochas porosas e as rochas cristalinas. A água no seu deslocamento 

vem acumular-se nos poros da rocha ou nas aberturas e fraturas para compor, 

respectivamente, os aquíferos porosos (intersticiais) e fraturados (fissurais). Os 

aquíferos porosos nos seus aspectos qualitativo e quantitativo são muito mais 

importantes que os aquíferos fissurais. Estes últimos são de qualidade inferior no 

tocante à acumulação e à hidrodinâmica. Aproximadamente 70% do semiárido 

nordestino é constituído por rochas cristalinas e somente 30% é constituído por 

rochas sedimentares, que vão formar os aquíferos intersticiais nas bacias 

sedimentares, nas coberturas costeiras e nos aluviões. 

Denomina-se genericamente de rochas cristalinas, aquelas de natureza 

ígnea, metamórfica. Nas rochas cristalinas, por terem porosidade e permeabilidade 

quase nulas, a água é transmitida através de descontinuidades, representadas pelas 

fraturas e fissuras geológicas que se constituem no meio de transmissão e 

armazenamento. 

Nas regiões semiáridas do Nordeste do Brasil, com cerca de 700.000Km2 

ocupados por rochas cristalinas, o aproveitamento de água subterrânea dessas 

rochas sempre foi uma alternativa que se levou em consideração, notadamente em 

virtude da carência de outros recursos hídricos. 

O armazenamento de água nessas rochas depende de uma porosidade 

secundária, formada a partir de fraturas e falhas, adquiridas posteriormente devidas 

às deformações de uma tectônica rígida. O potencial hídrico dos sistemas aquíferos 

cristalinos é geralmente baixo. A quantidade de água armazenada está condicionada 

principalmente pelo índice de fraturamento, pelo grau de abertura das fraturas, pelas 

interconexões das fraturas e pela ligação do sistema de fissuramento das rochas 

com as zonas de recarga em superfície. Neste contexto, a captação de água 

subterrânea tem surgido como única alternativa de suprimento de água nos períodos 

de estiagem. 

As fraturas existentes no domínio do cristalino aflorante da região 

Nordeste contribuem de forma expressiva para o armazenamento de água 

subterrânea. As reservas hídricas são limitadas e as vazões apresentam média 

inferior a 3m3/h. As águas apresentam elevados índices de salinização, com resíduo 
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médio seco superior a 2500mg/l. No embasamento cristalino, só existem duas 

condições de ocorrência de água no subsolo: nas fraturas das rochas e nos aluviões 

próximos aos riachos e rios. A região do cristalino caracteriza-se por apresentar 

facilidade de escoamento superficial e baixa capacidade de infiltração da água no 

solo. Essas características contribuíram para a construção de um número expressivo 

de açudes e barragens, estimado em torno de 80 mil, que represam 

aproximadamente 30 bilhões de m3 de água (SUASSUNA, 1999). Este volume 

corresponde a maior reserva de água artificialmente acumulada em região semiárida 

do mundo.  

Estima-se que 35% dos 60000 poços escavados no cristalino nordestino 

estejam secos, obstruídos ou com teores salinos inadequados para o consumo 

humano. Com essa estatística é de se esperar que todo e qualquer programa de 

poços a ser aplicado na região trate primeiro da recuperação dos poços que fazem 

parte desse percentual. 

De acordo com dados da CPRM (1999), o Ceará dispõe de 13.970 poços 

instalados em todo o seu Estado, conforme percentuais constantes do Gráfico 1. 

Estima-se que este número seja mais de 18000 poços nos próximos dez 

anos 

Gráfico 1 -  Poços catalogados no Estado do Ceará por Tipo de Aquífero 

 
                                    Fonte: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (1999) 

 
Percebe-se claramente que o Ceará tem um percentual de 62% de poços 

instalados em aquífero fissural, o que corresponde praticamente a 2/3 do total dos 

poços instalados. Analisando-se o gráfico 2 percebe-se que a situação dos poços 

existentes no Estado do Ceará não é muito boa, pois de um total de 13970 poços 
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catalogados apenas 58% estão em funcionamento e 12% sequer foram instalados. 

Gráfico 2 –  Situação dos Poços Catalogados no Estado do Ceará 

 
                             Fonte: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (1999) 

                        
Em decorrência da baixa permeabilidade das rochas que compõem o 

embasamento cristalino do semiárido e das suas complexas feições lito-estruturais, 

instalou-se aí uma densa rede hidrográfica, propícia à construção de açudes. Diante 

deste quadro, a solução hídrica comumente adotada tem sido a utilização de açudes 

e poços tubulares. No embasamento cristalino tem-se perfurado uma ordem de 30 

mil poços tubulares cujas vazões são, geralmente inferiores a 5m3/h, com teor de 

sais médio de 2000mg/l (REBOUÇAS; MARINHO,1972).  

Desde que a existência da água no contexto de rochas cristalinas é 

naturalmente limitada no tempo e no espaço, a sua retenção tem sido feita por meio 

de açudes de tamanhos variados. Todavia, o estágio, atual de uso dessas reservas é 

muito baixo, pois basicamente têm sido usadas para suprir as necessidades 

primárias de abastecimento humano e agropecuário. 

De acordo com Vieira (1994), devido às elevadas taxas de perdas por 

evaporação a eficiência hidrológica dos açudes é estimada em 20% do volume 

estocado. A eficiência hidrológica dos açudes é estimada em 1/5 do volume 

estocado. Convém salientar que a evaporação intensa produz processos de 

salinização cíclica das águas estocadas, os quais são provenientes, em sua grande 

maioria, da não utilização de critérios de uso e proteção da qualidade das águas 

acumuladas nos açudes (SANTIAGO; REBOUÇAS; FRISCHKORN,1986).  

O Plano de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, dentro desse cenário 
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assegura que muitos dos açudes do Nordeste não atendem mais à sua finalidade, 

por não conseguirem atingir o nível de armazenamento suficiente, funcionando mais 

como evaporômetros do que fonte segura de água. Esses níveis por si só expõem a 

fragilidade desse sistema hídrico.  

As condições de utilização das águas subterrâneas no Nordeste, de um 

modo geral, são precárias, predominando na maioria das vezes o empirismo e a 

improvisação, acarretando desperdício de recursos hídricos e financeiros com 

graves consequências para a economia. Soma-se a tudo isso uma cultura 

preferencial por projeto mais caro de barramento de rios, provavelmente, pelo pouco 

conhecimento ou preconceito relativo às águas subterrâneas, cujos projetos 

normalmente demandam investimentos relativamente mais modestos. 

Conforme dito anteriormente, há algum tempo se costumava estudar 

separadamente a água superficial e a água subterrânea. Entretanto, atualmente, é 

do conhecimento de que pelas diversas interligações existentes, a água superficial 

pode transformar-se em água subterrânea através de infiltração da água de chuva, 

do excesso de água de irrigação, da percolação proveniente dos rios, canais e lagos 

como também através de Recarga Artificial. 

A Recarga Artificial de um aquífero é feita, principalmente, com o 

excedente de água superficial a um custo efetivo baixo, constituindo-se em um 

método de purificação das águas utilizadas em abastecimento público, indústrias ou 

agricultura, além de servir para isolamento de águas subterrâneas contaminadas ou 

poluídas, melhorando sua qualidade e controlando a intrusão salina. 

Entre as mais promissoras tecnologias que podem trazer soluções de 

longo prazo para os problemas de água no Nordeste em períodos de estiagem e 

escassez é a técnica de Aqüífer Storage Recovery (ASR). Segundo Pyne (1995), o 

Aqüífer Storage Recovery (Armazenamento e Recuperação de Aquíferos) é uma 

tecnologia especial de recarga artificial, pelo método direto, que consiste em 

bombear água dos reservatórios superficiais para armazená-la no interior de fraturas 

estimuladas para protegê-la da evaporação e da contaminação. Nesta técnica utiliza-

se um mesmo poço e a mesma bomba com dupla função, isto é, recarga do aquífero 

e recuperação da água armazenada. 

Ainda, de acordo com Pyne (1995), o ASR tem um potencial de grande 

aplicação em vários países, em sua maioria nos Estados Unidos da América, nos 

estados da Flórida, do Arizona e da Califórnia, porém a mais antiga aplicação está 
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em Willwood, New Jersey e data de 1968. O armazenamento subterrâneo protegeria 

não somente a água dos açudes da evaporação e da poluição, mas também 

melhoraria a qualidade das águas subterrâneas existentes, reduzindo a salinidade e 

principalmente constituirá, sem dúvida alguma, uma grande reserva hídrica 

armazenada que poderá suprir as necessidades da região do semiárido nordestina 

por ocasião das grandes estiagens e seca. 

À guisa de informação, desde 1970 as demandas de água em Israel já são 

superiores aos seus potencias renováveis. O déficit hídrico vem sendo suprido 

através de uso intensivo das águas subterrâneas, reuso de efluentes domésticos e 

industriais, inclusive para Recarga Artificial de aquíferos com progressivo incremento 

eficiente de uso. Tal façanha deve-se, em parte, aos avanços tecnológicos e 

científicos, os quais ainda não são praticados no Brasil. Com certeza, deve-se à 

qualidade da população melhor organizada politicamente, menos propensa a aceitar 

a herança cultural do populismo clientelista de ações de combate à escassez hídrica 

tais como: frentes de emergência, caminhões pipa e milhares de poços e cisternas 

construídas por órgãos públicos e que, posteriormente, foram abandonados por falta 

de manutenção. 

Outra técnica que pode ser aplicada simultaneamente com o ASR é o 

Fraturamento Hidráulico. O Fraturamento Hidráulico é uma tecnologia desenvolvida 

nos EUA nos anos 40 e vem sendo continuamente melhorada e aplicada desde esse 

tempo. Portanto, é uma tecnologia consagrada que vem sendo utilizada em larga 

escala nas indústrias petrolíferas de vários países, inclusive o Brasil. 

O processo consiste na injeção de líquidos submetidos a altíssimas 

pressões, com o objetivo de estimular, dilatar ou até mesmo interligar muitas fraturas 

existentes nas rochas num raio de cem metros ou mais dos poços. O líquido 

pressurizado, normalmente água com alguns aditivos, fluídos especiais de elevada 

viscosidade, extrapola a resistência da rocha e abre as fraturas na rocha 

interligando-as. Dessa forma, permite aumentar a permeabilidade do material e, 

consequentemente melhorar a vazão dos poços. Apesar de ser uma tecnologia 

utilizada, essencialmente na indústria petrolífera, a mesma tem um grande potencial 

aplicável à água, visto que poderia dar nova expressão às centenas de poços 

existentes na região, que estão secos ou produzem baixas vazões. 

Segundo a National Research Council 1996 (NRC), ultimamente, os 

perfuradores de poços de água nos EUA estão se beneficiando transferindo a 
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técnica do Fraturamento Hidráulico desenvolvida na indústria do petróleo para o 

suprimento de água 

 

1.1 objetivos 

 

1.1.1 Objetivos Gerais 

 

Estudar, analisar e concluir sobre a viabilidade do uso do Fraturamento 

Hidráulico, como suporte tecnológico na recarga artificial de aquíferos, consistindo 

no bombeamento de água dos reservatórios superficiais para armazená-la no interior 

de fraturas estimuladas nas rochas cristalinas do semiárido do Nordeste do Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a aplicabilidade do Fraturamento Hidráulico em rochas do 

embasamento cristalino da região semiárida do Nordeste do Brasil, como 

método de estimular e aumentar as fraturas; 

 Avaliar a viabilidade técnico-econômica quanto a adoção do Fraturamento 

Hidráulico, como suporte tecnológico na Recarga Artificial de aquífero e 

armazenamento subterrâneo de águas; 

 Quantificar o ganho ou volume de água em um processo de Recarga Artificial; 

 Quantificar o ganho do armazenamento; 

 Avaliar a relação custo/beneficio na aplicabilidade do processo de 

armazenamento subterrâneo de águas.  
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2 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 Aspectos gerais 

 

2.1.1 Clima 

 

A área em estudo situa-se no Semiárido do Nordeste do Brasil que tem 

uma área de 1.561.177,8Km2. Deste total, 1.237.00Km2 situa-se no denominado 

Polígono da Secas, instituído pela lei n.º 1348 de 10/02/1957. A região que constitui 

esse polígono engloba totalmente o Estado do Ceará e parcialmente os Estados do 

Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além 

da área de atuação da SUDENE em Minas Geais, com 121.490,9Km2 e compreende 

as áreas sujeitas repetidamente aos efeitos das secas. Só o Estado do Maranhão 

está livre do Polígono das Secas, devido receber influência da estação chuvosa do 

Meio-Norte, precisamente do Estado do Pará. Em consequência disto, tem uma 

estação chuvosa abundante. 

O Semiárido Brasileiro estende-se por uma área que abrange a maior 

parte de todos os estados da Região Nordeste (86,48%), a região Setentrional do 

Estado de Minas Gerais (11,01%) e o norte do Espírito Santo (2,51%), ocupando 

uma área total de 974.752Km2 conforme mostra Figura 1. 

 

2.1.2 Vegetação 

 

A vegetação da região é do tipo estepe arbustiva e espinhosa, 

compreende as formações xerófitas lenhosas, em geral espinhosas, entremeadas de 

plantas suculentas. A vegetação típica é chamada de Caatinga, vegetação xerófita, 

aberta de aspecto agressivo devido à abundância de cactáceas. De acordo com 

Feitosa e Manoel Filho (2000), a influência da vegetação é pequena tanto para a 

qualidade quanto para a quantidade da água subterrânea. A atuação da vegetação 

para propiciar o armazenamento de água em aquíferos se dá de forma indireta, visto 

que à medida que dificulta o escoamento superficial, propicia condições de maior 

infiltração. 
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Figura 1 – Mapa da Região do Semiárido do Brasil 

 

Fonte:  MAPA do Semi-Àrido do Nordeste Brasileiro  (2006) 
 

Além do mais, quanto maior a cobertura vegetal maior é a 

evapotranspiração e, consequentemente, maiores serão as precipitações que irão 

proporcionar melhores condições de recarga dos aquíferos. Para tanto, torna-se 

necessário a existência de uma vegetação abundante, o que certamente não 

acontece na região do Semiárido. 

 

2.2 Domínios hidrogeológicos 

 

2.2.1 Aspectos Gerais 

 

A região Nordeste compreende dois contextos hidrogeológicos distintos: o 

domínio do substrato geológico das rochas sedimentares; e o do domínio das rochas 

cristalinas. Com relação às bacias sedimentares, estas constituem os aquíferos 

https://semiaridobahia.wordpress.com/
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porosos ou sedimentares, os mais importantes, pelo grande volume de água que 

armazenam. Esse aquífero é formado por rochas sedimentares, de baixa coesão e 

essa característica faz com que a água seja transmitida por meio da 

intercomunicação dos espaços vazios ao longo do gradiente hidráulico. Esse tipo de 

domínio não será objeto desse estudo. 

 

2.2.2 Domínio Cristalino 

 

A maior parte do Semiárido Brasileiro, aproximadamente 80%, é 

constituído pelo embasamento cristalino, formado por rochas ígneas e metamórficas.  

A Figura 2 ilustra a composição geológica do Nordeste Brasileiro 

Consideramos três grupos de rochas cristalinas: 

 Graníticas e gnaisse granítico: são rochas duras sem espaços intersticiais, 

porém quase sempre a rocha tem diaclases interligadas que fornecem água; 

 Xistosas: são rochas com formações plásticas constituídas por aberturas que 

tendem a fechar-se, porém o xisto pode ter a capacidade de fornecer tanta 

água quanto às rochas graníticas; 

 Quartzitos: são rochas duras que se comportam como uma rocha quebradiça 

e só fornecerá água das diaclases, porém quando um quartzito estiver bem 

fraturado poderá fornecer muita água. 

 

  A água subterrânea contida nas rochas cristalinas movimenta-se ao longo 

de juntas, fraturas, diaclases e fraturas capilares. Estes espaços na textura 

desempenham um papel fundamental na influência sobre condutibilidade e 

capacidade de armazenamento, isto é, permeabilidade no sentido mais amplo. As 

rochas cristalinas formam os chamados aquíferos fissurais, também chamados de 

aquíferos fraturados. 

Os aquíferos fraturados objetos desta pesquisa caracterizam-se por ser 

um meio hidraulicamente descontínuo, heterogêneo e anisotrópico. Assim sendo, 

não apresentam parâmetros hidrodinâmicos (porosidade, condutividade hidráulica, 

transmissividade) constantes. 
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Figura 2 -  Geologia do Nordeste Brasileiro 

 

                                        Fonte: A ÁGUA... [2007?] 

 

As rochas cristalinas, compactas, formam um aquífero apenas 

aproximadamente tridimensional, ou seja, a terceira dimensão é muito pouco 

desenvolvida. Só em casos excepcionais, uma zona de rochas cristalinas mostrar-

se-á fraturada tão intensamente que possa ser considerada como condutor aquífero 

tridimensionalmente homogêneo, com condições análogas às de rochas não 

consolidadas do cristalino. Nestas condições, teoricamente, seria aplicável a Lei de 

Darcy. 

Normalmente, a rocha é constituída por sistemas de juntas de densidade 

variável que se ramificam pluriformemente. Mesmo em uma zona litologicamente 

homogênea e com as mesmas características mecânicas, esses sistemas nem 

sempre têm interligação hidráulica dos sistemas de juntas quando se leva em 

consideração a variação dos tipos de rochas que ocorrem. Nestas condições torna-

se difícil a elaboração de princípios válidos regionalmente em detalhe sobre vazão, 
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química e outros. 

Apenas observações generalizadas são possíveis, pois o conjunto de 

condutores aquíferos na área do cristalino se compõe por um número infinito de 

sistemas isolados com comportamento hidráulicos, muitas vezes, bastante 

diferentes. Poder-se-ia dizer que não existe um corpo d´água subterrâneo contínuo 

na região do Pré-Cambriano cristalino; primeiro em virtude do comportamento 

anisotrópico, do ponto de vista hidrogeológico das rochas cristalinas e, segundo, 

pela variação das características mecânicas dos diversos corpos de rocha. 

A capacidade de drenagem e armazenamento de água dos sistemas de 

juntas nas rochas cristalinas decresce rapidamente com a profundidade. As 

experiências adquiridas em vários programas de perfuração de poços na parte 

cristalina do Semiárido Brasileiro mostraram que a posição das entradas de água 

80% fica a profundidade de 0 a 60m e apenas 20% a mais de 60m. A profundidade 

econômica média fica em torno de 50 a 60m. (KREYSING, 1973). 

Ao tratar do aproveitamento das rochas cristalinas como unidades 

geológicas fornecedoras de água, recai-se num problema de definição do termo 

mais apropriado para denominá-las hidrogeologicamente. A utilização do termo 

aqüífero pode ser aplicada como uma forma genérica para referir-se ao Domínio 

Cristalino como unidade produtora de água. Gustafson; Kransny, 1994 apud Manoel 

Filho, 1996), consideram que muitos termos e conceitos normalmente empregados 

na hidrogeologia deveriam ser revisados ou modificados, no caso de meios muito 

heterogêneos e descontínuos. O termo aquífero, por exemplo, aplicado a rochas 

cristalinas fraturadas, deveria ser substituído pela denominação condutor hidráulico.  

Manuel Filho (1996) considera que a denominação aquífero fraturado, ou 

aquífero fissural se aplica globalmente, sob o ponto de vista regional, ao reservatório 

de água existente em uma formação de rochas ígneas ou metamórficas do 

embasamento cristalino, a exemplo do que acontece com a denominação aquífero 

cárstico, que se aplica sem contestação aos reservatórios subterrâneos encontrados 

nas rochas carbonáticas.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Hidráulica do fluxo de fraturas 

 

O fluxo de fluído em fraturas pode ser estudada tanto em fraturas 

preenchidas quanto em fraturas abertas. Quando a fratura se encontra preenchida 

com um material poroso, o fluxo do fluído em seu interior pode ser tratado por 

intermédio da aplicação da Lei de Darcy, cujo sistema é denominado de meio poroso 

fraturado, conforme Bear, Tsang e De Marsily (1993). Diferentemente, o fluxo em 

fraturas abertas surge como uma nova situação de abordagem, estudada por muitos 

pesquisadores desde o século XVIII, tomando-se por base um fluído viscoso, 

incompressível em regime laminar. Dentre esses pesquisadores destacamos: Snow 

(1965) e Bear (1972).   

O modelo de Hele-Shaw ou modelo de placas paralelas é o modelo 

idealizado para representar o fluxo do fluído através de uma fratura individual aberta, 

que constitui o modelo básico de fluxo de água subterrânea em um meio fraturado, 

conforme representado na Figura 3. Nesse modelo admitem-se placas planas 

paralelas, polidas e impermeáveis. O fluxo através da rocha fraturada é governado 

por meio das equações de Navier-Stokes, constituída por um conjunto de três 

equações diferenciais parciais não lineares, em regime permanente que pode ser 

representada pela equação vetorial, conforme Batchelor (1967). As equações de 

Navier-Stokes relacionam os campos de velocidade, pressão, massa específica e 

introduzem a viscosidade e o vetor da gravidade em um escoamento. 

O primeiro termo da equação (3.1) representa a aceleração da partícula 

fluída, o segundo termo é a aceleração advectiva. A soma desses dois termos 

representa a aceleração da partícula fluída ao longo de sua trajetória. Os termos à 

direita da citada equação representam a força aplicada ao corpo, o gradiente de 

pressão e as forças viscosas. 

 

                                                                                 (3.1) 

 

onde   

  [ML-3] é a massa específica, F


 [MLT-2] é a força aplicada ao corpo, p [ML-1T-2] é 
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a pressão,   [ML-1T-1] é a viscosidade absoluta ou dinâmica do fluído e V


 [LT-1] é a 

velocidade.  

Outra equação que é muito importante para o entendimento é a Equação 

Diferencial da Continuidade, constituída por equações diferenciais que modelam o 

movimento detalhado de um fluído aplicando a conservação da massa a um 

pequeno volume de controle de um escoamento, 

 

 

                                                                                                                            (3.2) 

 

onde wvu ,, são as componentes da velocidade V


 nas direções x, y, z 

respectivamente. De acordo com Chorin (1997), em termos de derivada substancial 

(derivada material) tem-se: 

 

                                                                                       (3.3) 

 

ou ainda, 

 

                                                                                        (3.4) 

 

Para fluídos incompressíveis a massa específica   em cada elemento material é 

constante, isto é: 

                               

                  (3.5)     o que implica em                                (3.6) 

 

Snow (1965) adotando o modelo de Hele Shaw  têm mostrado que a 

condutividade hidráulica de uma fratura com uma abertura (2b) é dado pela 

expressão (3.7) 

 

                                                                                            (3.7) 

                                                                     

 

onde b [L] é a metade da abertura da fratura,   [ML-3] é a massa específica do 
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fluído,   [ML-1T-1] é a viscosidade absoluta ou dinâmica do fluído e g [LT-2] é a 

aceleração da gravidade. 

Admitindo-se o fluido em regime permanente e isotérmico, o fluxo por 

unidade de carga pode ser desenvolvido por meio da Lei de Darcy sendo 

simplificada sob a forma (3.8). 

 

                                                                                            (3.8) 

 

onde Q [L3T-1] é a vazão de uma fratura individual e ][Lh é a diferença de carga 

hidráulica, C [L-1T-1] é uma constante que depende das propriedades do fluído e da 

geometria do fluxo, que em caso de fluxo radial é dada por (3.9). 

 

                                                                                  

                                                                                            (3.9) 

 

                

onde, re [L] é o raio externo e rw [L] é o raio do poço. No caso de fluxo retilíneo a 

constante C  é dado por 

 

                                                                                      (3.10) 

onde W  [L] e L  [L] são respectivamente a largura e o comprimento da fratura, 

conforme Figura 3. 

 A equação (3-8) representa a Lei Cúbica para o fluxo no interior da fratura. 

Tem-se que ter em mente que essa equação foi deduzida de uma fratura aberta, isto 

é, as superfícies planas permanecem paralelas, e dessa forma não estão em contato 

com nenhum ponto no interior da fratura. 

Lomize et al. (1951) apud Witherspoon et al. (1980) generalizaram a lei 

para o fluxo em fraturas em termos do número de Reynolds eR  e do fator de fricção 

Ψ. Esses pesquisadores mostraram que a Lei Cúbica pode também ser generalizada 

tomando-se por base o número de Reynolds eR e o fator de fricção  . Ao se 

introduzir o fator D igual a quatro vezes o raio hidráulico na expressão (3.11), chega-

se então a expressão (3.18). Entenda-se o raio hidráulico como sendo  bD 2 , onde 

b é a abertura da fratura. 
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A expressão que define o fator de fricção   pode ser determinada, 

levando-se em consideração o número de Reynolds 

   

                                                                                     (3.11) 

 

onde 

eR  = número de Reynolds (adimensional) 

  =  densidade do líquido [M/L3 ] 

V  velocidade do  fluxo no tubo [L/T] 

  viscosidade absoluta ou dinâmica [M/LT] 

D diâmetro do tubo 

 

De (3.11), tem-se que     
VD

Re



                              (3.12)    

 

A velocidade da fratura e a condutividade da fratura podem ser definidas 

respectivamente pelas expressões (3.13 ) e (3.14) 

   hKV f  .     (3.13 )                 
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K f                   (3.14) 

 

onde [ h ] é a carga hidráulica.   

Substituindo-se as equação (3.14)  na equação (3.13 ), tem-se: 

 h
gb
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                                                                (3.15) 

 

Substituindo-se a equação (3.12) na equação (3.15) em termos do 

diâmetro hidráulico, tem-se: 
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onde  
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96
     (3.17) é o fator de fricção ou coeficiente de atrito, que pode ser 

representado também pela expressão 
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                                             (3.18) 

 

Lomize et al. (1951) apud Bear, Tsang e De Marsily (1993) elaboraram 

pela primeira vez um trabalho consistente sobre fluxo através de fraturas abertas, 

utilizando-se placas de vidro planas e paralelas para demonstrar a validade da Lei 

Cúbica considerando, entretanto, o fluxo em regime laminar. O pesquisador em 

questão chegou a contribuir sobremodo para o entendimento da Lei Cúbica em suas 

pesquisas, investigando com propriedade os efeitos da mudança das paredes da 

fratura de polidas para rugosas, finalmente, modelou as fraturas com diferentes 

formas. O conceito de rugosidade em termos da altura absoluta das asperezas foi 

introduzido também por Lomize, chegando a desenvolver a equação empírica 

expressa por  

                      

 

 

 

onde  é a rugosidade das paredes da fratura e b é a abertura da fratura. 

O mesmo pesquisador considerou, ainda, em suas pesquisas o efeito do 

fluxo através de fraturas planares, mas não paralelas com lados convergentes ou 

divergentes de modo que a equação (3.17) pôde ser escrita sob a forma 

 

                                                                                              (3.20) 

                                                         

 

onde f é um fator que leva em consideração os desvios das condições ideais, 

representado pela expressão:               

              

















b
f

2
0,61


                                                             (3.21) 

  

  No caso de paredes lisas tem-se f = 1 e para paredes rugosas  f >1. Dessa 

forma, em situações ideais o valor do fator de fricção   reduzir-se-á simplesmente à 






















5,1

2
0,61

Re

96

b


 065,0

2


b


que é válida para (3.19) 
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expressão (3.22) 

                 
eR

96
                                                                                  (3.22) 

 

A Lei Cúbica anteriormente expressa pela equação (3.8), pode ser 

representada de forma mais abrangente pela equação 

  

                                                                                              (3.23) 

 

Lomize 1951 apud Witherspoon et al. 1980 desenvolveu uma tabela de 

regime de fluxo com várias leis de fluxo levando em consideração os efeitos da 

rugosidade e fluxo turbulento no interior das fraturas. Louis (1969) e Baker (1955) 

apud Witherspoon et al. (1980) independentemente, realizaram experimentos 

semelhantes aos de Lomize, inclusive investigaram também os efeitos da 

rugosidade sobre o fluxo em fraturas abertas e chegaram às mesmas conclusões). 

Romm (1966) apud Faybishenko; Witherspoon, (2000) realizou estudos 

complementares acerca da validade da Lei Cúbica, chegando a publicar um tratado 

sobre fluxo em meio fraturado onde apresentou resultados laboratoriais. Nesse 

trabalho ele demonstrou a validade da Lei Cúbica para fluxo laminar em fraturas 

finas (10-100  m) e superfinas (0,25-4,3 m). Chegou inclusive a utilizar vários tipos 

de fluídos em que constatou a presença de uma camada limite de 0,15 m de 

espessura em alguns casos, para concluir que o fluxo laminar no interior de uma 

fratura obedece à Lei Cúbica para aberturas inferiores a 0,2 m.  

Ele encontrou o número de Reynolds crítico de fluxo laminar para 

turbulento como sendo igual a 2400. Já Lomize (1951) e Louis (1969) apud 

Witherspoon et al. (1980) encontraram esse mesmo limite como sendo igual a 2300. 

Outro trabalho que merece consideração foi desenvolvido por Snow 

(1965) e Bear (1972), em que deduziram a Lei Cúbica representada pela expressão 

(3.24) 

 

                                                                                   (3.24)                                                                                                                  
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xV

onde: q [L3T-1] é a velocidade de Darcy ou velocidade aparente ou descarga 

específica em uma fratura individual de abertura constante, b [L] é a abertura da 

fratura,  [ML-3] é a massa específica, w [L] é a largura da fratura,   [ML-1T-1] é a 

viscosidade do fluído, g [LT-2] é a aceleração da gravidade,        [L/L] é o gradiente 

hidráulico na direção do fluxo, “ x ” representa o eixo dos x de um sistema de 

coordenada local que se mantém da fratura, e h [L] representa a carga hidráulica nos 

dois extremos da fratura, separada de uma distância x ao longo da fratura. 

Figura 3 – Modelo de fratura em placas paralelas de abertura b, com pressão 

uniforme pi e p0 

 

 

                                                                   Fonte: do autor 

 

Snow (1965) também deduziu, por meios teóricos, que a perda de carga 

hidráulica na interseção da fratura é desprezível. Wilson e Witherspoon (1976) 

chegaram à mesma conclusão através de procedimentos experimentais. 

Lamb (1945) concluiu que se as paredes da fratura são estacionárias e 

impermeáveis, e sem condições de escorregamento, isto é,     = 0 nas paredes, 

então a distribuição através da abertura da fratura será de forma parabólica simétrica 

em relação ao eixo da fratura, conforme representada na Figura 4. 
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Figura 4 - Perfil da velocidade sob forma parabólica simétrica 

(Modelo de placas paralelas) 

 

Fonte: do autor 

 

Bear (1972) usou o modelo de Hele-Shaw com fratura de abertura 

constante b[L], juntamente com a hipótese de Lamb (1945), a fim de deduzir a Lei 

Cúbica a qual produziu a seguinte expressão para a velocidade média na fratura. 

                                                                                 

                                                                                       (3.25) 

 

onde     [LT-1] é a velocidade média, b [L] é espessura uniforme [L],  [ML-3] é a 

massa específica, 
x

h




 [L/L] é o gradiente hidráulico na direção do fluxo, “x” 

representa o eixo dos x de um sistema de coordenada local que se mantém da 

fratura, e h[L] representa a carga hidráulica nos dois extremos da fratura, separada 

de uma distância x ao longo da fratura. 

A equação (3.25) pode ser reescrita na forma (3.26), onde    é a 

condutividade hidráulica da fratura, representada em (3.27). 

 

                                                                                       (3.26) 

   

                                                                                                                

                                                                           

                                                                                         

                                                                                      (3.27) 
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Em geral, a condutividade hidráulica K  e a permeabilidade   se inter-

relacionam conforme a expressão (3.28) 

 

                                                                                        

                                                                                       (3.28) 

 

Assim, a permeabilidade da fratura     é definida por  (3.29) 

 

                                                                                       (3.29) 

 

A vazão total da fratura fQ [L3T-1] pode ser expressa pela equação (3.30) 

 

                                                                                       (3.30) 

 

 

onde h  é o  vetor gradiente hidráulico. A transmissividade da fratura será dada por: 

 

                                  ou                                                (3.31) 

 

A expressão (3.31) também é utilizada na literatura específica para 

representar a Lei Cúbica. 

Witherspoon et al., (1980) apresentou estudo sobre a Lei Cúbica adotando 

o modelo de placas planas paralelas de Hele-Shaw, a fim de deduzir expressões 

para a vazão Q . Considerando a Figura 3, admite-se que há um gradiente de 

pressão uniforme no interior do plano de fratura de abertura “b” e largura “w”. A 

magnitude do gradiente de pressão é dada por: 

 

                                                                                      (3.32) 

 

Em coordenadas cartesianas temos (x, y, z), onde “x” é a direção paralela 

ao gradiente P , “y” é a direção perpendicular a “x” no plano da fratura e “z” é a 

direção perpendicular às paredes de fratura, em que –b/2 < z > b/2. As componentes 
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do vetor VV


).(   podem ser escritos da seguinte forma:                                                                           

           wVvVuVwvuVVV 


,,,,                  (3.33)    

                                                                                            

O efeito da compressibilidade é importante para problemas de transiente, 

desde que ela contribua para o armazenamento do sistema fluído/rocha. (De 

MARSILY,1986). Consequentemente, como a relação entre permeabilidade e 

geometria da fratura é mais estudada para o fluxo permanente, nós desprezaremos 

os efeitos transientes e admitiremos que a densidade do fluxo é constante. 

A situação mais comum no fluxo subterrâneo é que a força F


 que atua no 

corpo é decorrente da gravidade g, neste caso gF


 . Assim, temos zegg


 , 

onde g = 9,8m/s2 e ze


 é o vetor unitário na direção vertical. O termo gravitacional 

pode ser removido por definir uma pressão reduzida. Batchelor (1967) 

                                                                                                   (3.34) 

                                                                             

Os termos 


p
F





   da equação (3.1) podem ser escritos como 

 

                                                                                                   (3.35) 

                                                                                                      

Assim, a equação de Navier-Stokes pode ser escrita sem o termo 

gravitacional e em termos da pressão reduzida P . Por conseguinte, no estado 

permanente 0




t

V


 de modo que a equação (3-1) se resume a: 

 

  PVVV  .2


                                                            (3.36) 

 

A presença do componente advectivo da aceleração, VV ).( 


, torna a 

equação não linear e, consequentemente, muito difícil de ser resolvida. De acordo 

com Zimmerman e Bodvarson (1996), no caso de placas planas paralelas, a 

contribuição do termo advectivo é ínfimo comparado ao termo viscoso V


2  de 

modo que se pode desprezá-lo, o que torna a equação exequível. Dessa forma a 
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equação (3.36) torna-se 

 

  PzV 


2                                                                         (3.37) 

 

Como P  permanece paralelo ao eixo dos x, pode-se escrevê-lo como 

 

                      

                                                                                                   (3.38) 

 

Comparando-se as equações (3.37) e (3.38) e aplicando-se as condições 

de contorno a cada componente da velocidade para –b/2 < z > b/2 as três 

componentes da velocidade V


 devem satisfazer às três equações seguintes: 

 

                                                                                                   (3.39) 

 

Para encontrar-se  zu  integra-se a equação (3.39) duas vezes com 

relação a “z”, e fazendo-se uso das condições de contorno no perfil de velocidade da 

Figura 4 temos: 

 

 

                                                                                                   (3.40) 

 

Este campo de velocidade satisfaz à Equação da Continuidade, pois  

)(zv  = )(zw  = 0 e )(zu  dependem somente de z. A vazão total através da fratura 

para uma largura w na direção y (perpendicular ao gradiente de pressão) é calculada 

integrando a velocidade )(zu  através da fratura para –b/2 < z < b/2. 

 

                                                                                                    (3.41) 

 

A velocidade média é calculada dividindo o fluxo pela área da seção 

transversal “wb”. 

 

                                                                                                  (3.42) 
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Comparando-se com a Lei de Darcy para um fluxo em um meio poroso 

unidimensional a equação pode ser escrita conforme a expressão (3.43) (DE 

MARSILY, 1986). 



PAK
Q

f

F


                                                              (3.43) 

Assim, temos que 
12

2b
f   representa a permeabilidade da fratura. De 

acordo com Sarkar, Tokoz e Burns (2002), o produto da permeabilidade pela área é 

conhecido como transmissividade que é dado por: 

AT f  ou     
12

3Wb
T                                               (3.44) 

Vemos que a transmissividade T  é diretamente proporcional ao cubo da 

abertura da fratura 3bT o que lhe confere a essência da Lei Cúbica  

Sharp (1970) e Sharp e Maine (1972) apud Witherspoon et al. (1980) 

propuseram uma lei de escoamento empírica baseada na abertura efetiva, que por 

definição é a diferença entre a abertura na sua condição inicial e na situação do 

escoamento. Eles questionaram a validade da Lei Cúbica e ainda sugeriram que o 

expoente na equação deveria ser 2 ao invés de 3. 

 

3.2 O Fraturamento Hidráulico 

 

3.2.1. Conceitos e Aplicações do Fraturamento Hidráulico 

 

 O Fraturamento Hidráulico é uma tecnologia desenvolvida nos EUA 

durante os nos anos 40. O primeiro Fraturamento Hidráulico foi procedido em 1947 

em um poço de gás localizado a este de Kansas. Desde então, essa tecnologia vem 

sendo continuamente implementada e melhorada. Portanto, é uma tecnologia 

consagrada que vem sendo utilizada em larga escala nas indústrias petrolíferas de 

vários países do mundo, inclusive o Brasil.  

 O Fraturamento Hidráulico tem por objetivo a estimulação de poços cujos 

alvos de tratamento são, aqueles poços nos quais os índices de produtividade não 

estejam atingindo valores economicamente satisfatórios. 

Estima-se que de 1949 até 1981, foram realizados mais de 800000 
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min

tratamentos de fraturamento hidráulico. Cerca de 35 a 40% de todos os poços já 

perfurados foram hidraulicamente fraturados e esse número tende a crescer ainda 

mais com os recentes avanços tecnológicos na área.  

O processo de fraturamento hidráulico consiste na injeção de líquidos, 

chamados fluídos de fraturamento, submetidos a altíssimas pressões, com o objetivo 

de estimular, dilatar ou até mesmo interligar muitas fraturas existentes nas rochas 

num raio de 100m, segundo Hydraulic Fracturing, EPA/540/R-93/505. O líquido 

pressurizado, normalmente água com alguns aditivos químicos e fluídos especiais 

de elevada viscosidade, extrapola a resistência da formação rochosa e abre as 

fraturas na rocha interligando-as. Dessa forma, permite aumentar tanto a 

permeabilidade do meio quanto a condutividade hidráulica e, consequentemente, 

aumentar a vazão dos poços de petróleo.  

Em 1990, um grupo de pesquisadores liderado pelo Dr. Murdoch da 

Universidade de Cincinnati, Ohio, segundo informações contidas em Hydraulic 

Fracturing, EPA/540/R-93/505, concluiu os estudos teóricos e investigações em 

laboratório do fraturamento hidráulico em solos de baixa permeabilidade. Com o 

apoio financeiro da U.S. Environmental Protection Agency (EPA), o grupo de 

pesquisadores conduziu experimentos no campo e em 1991, submeteu uma 

proposta de demonstração dessa tecnologia sob os auspícios do programa SITE 

(Superfund Innovatite Tecnology Evaluation). O Fraturamento Hidráulico apesar de 

ser uma tecnologia utilizada, essencialmente na indústria do petróleo, tem um 

grande potencial aplicável à água, visto que poderia dar nova expressão às 

centenas de poços existentes na região do semiárido do Nordeste, que estão secos 

ou produzem baixas vazões. 

 

3.2.2 Fratura Hidraulicamente Induzida em um Poço 

 

O entendimento do mecanismo de uma fratura hidraulicamente induzida a 

partir de um poço é muito importante para a previsão precisa das características 

geométricas da fratura tais como abertura, comprimento e altura. O processo se 

desenvolve normalmente em um poço vertical submetido à ação de tensões 

compressivas horizontais in-situ            e max . 

A expressão matemática que relaciona a pressão de quebra com as 
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T

tensões in-situ e tensão de falha, admitindo-se que a rocha é um meio elástico e que 

a seção transversal do poço está submetida a um estado de deformação plana, foi 

formulada com base na Teoria da Elasticidade cuja expressão matemática é : 

 

                                                                                                     (3.45) 

A pressão     é definida como pressão de quebra, que é a máxima pressão atingida 

no início do tratamento, responsável por introduzir uma fratura no poço. Os demais 

termos são: 

               tensão in-situ máxima 

               

               tensão in-situ mínima 

 

             tensão de ruptura da rocha  

Percebe-se que a equação (3.45) independe das dimensões do poço e 

dos módulos elásticos da rocha e a mesma evidencia que a resistência à tração         

tem pouca influência na magnitude da pressão de quebra. 

A Figura 5 mostra a seção horizontal de um poço vertical submetido à 

tensões compressivas in-situ. 

Figura 5 - Seção horizontal de poço vertical submetido à ação de tensões 

in-situ. 

 

Fonte: adaptado de Yew (1997) 

 

 



40 
 

O gráfico 3 mostra o comportamento da pressão de fundo, Isto é, a 

pressão medida no interior do poço, nas proximidades da entrada da fratura, bem 

como esta se propaga pelo reservatório durante o bombeio 

Gráfico 3 – Registro de pressão de fundo. 

 

Fonte: adaptado de Yew (1997) 

 

Analisando-se o gráfico 3 acima percebe-se que a pressão aplicada no 

poço, inicialmente, atinge a pressão do reservatório para em seguida ultrapassar a 

tensão compressiva situada na parede do poço, provocando uma tração em sua 

superfície. No exato momento em que a tração superficial supera a resistência à 

tração da rocha, inicia-se a formação de uma fratura. Enquanto o bombeio for 

mantido, a fratura se propaga hidraulicamente pelo reservatório e, 

concomitantemente porção do fluido de fraturamento é perdida por filtração para a 

formação rochosa. 

Convém salientar que a abertura da fratura é mantida pela diferença entre 

a pressão líquida (pressão do fluído menos a pressão de reservatório) e a tensão 

horizontal mínima efetiva, ao passo que a taxa de filtração pela superfície da fratura 

é causada apenas pela pressão líquida. 

Prosseguindo no bombeio a pressão do fluído atinge seu máximo valor 

chamado de pressão de quebra. Em seguida, tão logo a fratura se inicia, a pressão 

cai para um patamar ligeiramente constante da curva, é a chamada pressão de 

propagação progp  que é responsável por manter a propagação da fratura hidráulica 
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pelo reservatório. Interrompido o bombeio, a pressão cai abruptamente para um 

valor menor, e continua a decrescer gradativamente devido à filtração até atingir 

novamente a pressão do reservatório. 

Um ponto do gráfico de suma importância que merece destaque é aquele 

em que não existe mais fluxo de fluído pela fratura e, consequentemente, não há 

mais perda de carga em virtude desse fluxo. Esse ponto de transição chama-se 

pressão instantânea de fechamento (ISIP) ou simplesmente pressão de fechamento 

sip . Embora o fluxo de fluído pela fratura tenha cessado, o mesmo continua a filtrar 

pela superfície da fratura fazendo com que a abertura da fratura continue 

diminuindo. Segundo Yew (1977), o fechamento da abertura da fratura se dá 

exatamente quando a pressão do fluído no interior da fratura entra em equilíbrio com 

a tensão mínima in-situ.  

Schimidt e Zoback (1976) apud Yew (1977) realizaram estudos 

experimentais e modificaram a equação (3.45), aplicando a Teoria da 

Poroelasticidade e considerando as condições de impermeabilidade das rochas, 

desenvolveram as equações (3.46) e (3.47) que fornecem uma previsão mais 

precisa em conformidade com os dados de laboratório. 

Para rocha impermeável ao fluído de fraturamento, tem-se: 

 

                                                                                                    (3.46) 

 

Para rocha permeável ao fluído de fraturamento, temos: 

 

                                                                                                     (3.47) 
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O parâmetro      é denominado de parâmetro poroelástico de Biot, que se 

aproxima de 1 para rochas complacentes e de 0 para rochas duras de baixa 

porosidade. Não podemos esquecer que os poços candidatos ao fraturamento, na 

quase totalidade, são revestidos. A operação de fraturamento é normalmente 

procedida a uma grande profundidade, onde a mínima tensão compressiva in-situ 

está posicionada na direção horizontal de modo que a fratura hidraulicamente 

induzida é uma fratura vertical. 

Um poço para ser fraturado precisa, inicialmente, ser canhoneado através 

de cargas ocas de modo a se conseguir uma série de orifícios espaçados de forma 

espiralados ao longo da superfície do poço, conforme ilustrado na Figura 6. 

Figura 6 - Poço vertical revestido e canhoneado 

 

Fonte: adaptado de Yew (1997) 

 

3.3 Modelos de Fraturas Hidráulicas 

 

 O Fraturamento Hidráulico é um processo complexo porque envolve 

quatro tipos diferentes de mecânica: mecânica das fraturas, mecânica dos sólidos, 

mecânica dos fluidos e transferência de calor. Para projetos e análise adequados do 

fraturamento hidráulico, torna-se necessário a construção de modelos. As quatro 

maiores razões para o desenvolvimento e uso dos modelos de fratura podem ser 

sintetizados da seguinte forma: 

 Otimização econômica; 
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 Projeto de um esquema de bombeio; 

 Simulação da geometria da fratura e colocação do propante obtido de um 

esquema de bombeio; 

 Avaliação do tratamento da fratura 

Existem dois fatores que controlam o crescimento vertical de uma fratura 

hidráulica: 

(1) o contraste entre as propriedades do material 

(2) o contraste na distribuição vertical das tensões in-situ. 

Warpinski e Clark (1982) realizaram estudos detalhados desses fatores 

tanto em laboratório quanto em campo. Eles chegaram a conclusão de que: 

(1) O fator preponderante que exerce forte influência no crescimento das alturas de 

fraturamento hidráulico é o contraste das tensões in-situ. 

(2) O contraste entre as propriedades não constitui um fator determinante na 

contenção da fratura, a não ser que seja muito grande (cinco vezes ou mais).  

 

3.3.1 Modelo Khristianovic - Geertsma-de Klerk (KGD) 

 

Khristianovic e Zhelton (1955) desenvolveram um modelo de fratura 

considerando a mecânica da fratura com suposições simples acerca do fluxo do 

fluído. Geerstsma e Klerk (1969) incorporaram a perda de fluído e desenvolveram 

uma extensão dos trabalhos de Khristianovic e Zhelton, e construíram um modelo 

conhecido como (KGD). 

Neste modelo admite-se que a taxa de fluxo na fratura é constante e a 

pressão na fratura pode ser aproximadamente constante na maior parte do corpo da 

fratura, exceto para uma pequena região próxima da extremidade da fratura em que 

não há penetração do fluído.  

O modelo (KGD) é baseado na hipótese de que a abertura da fratura é 

proporcional ao seu comprimento e a altura da fratura é constante. Além da hipótese 

de altura constante, este modelo admite que: 

 A deformação e propagação da fratura se dão em um plano horizontal; 

 A extremidade da fratura é pontiaguda de acordo com a formulação proposta 

por Barenblatt (1962) apud Yew (1997). Esta hipótese remove a singularidade 

que ocorre na extremidade da fratura segundo a Teoria da Elasticidade; 



44 
 


fL

fL

l
w

w w

df
QL

h
pp

3

12

L

r
f w

LW 

L

x
fL 

 A fratura tem uma seção elíptica que se desenvolve no plano horizontal; 

 Cada plano horizontal se deforma independentemente; 

 A pressão do fluído na direção de propagação é determinada pela resistência 

do fluxo na fenda retangular estreita de abertura variável, na direção vertical. 

Isto significa que altura é muito maior que o comprimento. (   =2L/H < 1); 

 A seção transversal no plano vertical da fratura possui uma forma retangular 

cujo fluxo lhe é perpendicular; 

 A abertura da fratura (w) é constante ao longo de sua altura (h). 

A Figura 7 mostra uma asa de uma fratura KGD. De acordo com 

Geertsma-de Klerk, a fratura é modulada por um canal de abertura w. A distribuição 

de pressão para o fluxo de um fluído viscoso (Newtoniano) pela fratura pode ser 

representada pela equação (3.48) 

Figura 7 - Modelo de Geometria (KGD) 

 

Fonte: adaptado de Economides, Hill e Economides, C.E (1983) 

 

                                                                                        

                                                                                                          (3.48)  

Onde, 
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h  = altura da fratura  

L  = comprimento da fratura 

p  = pressão 

Wp   = pressão no poço  

Q = vazão de injeção 

      = raio do poço 

     = abertura da fratura 

  = viscosidade do fluido de faturamento  

England e Green (1963) apud Yew (1997) propuseram a equação (3.49) 

que relaciona as duas incógnitas p e w , para uma fratura plana num meio elástico 

infinito. 

 

                                                                                                           (3.49) 

 

 

onde, 

 

G e v  = módulos de cisalhamento e de Poisson, respectivamente 

1f  e  
2f  = frações do comprimento da fratura (= x/L), 

min  = tensão in-situ mínima. 

 

Geertsma e Klerk (1969) encontraram as seguintes equações (3.50), 

(3.51) e (3.52), respectivamente para o comprimento de fratura, máxima abertura de 

fratura e pressão no poço. Os mesmos admitiram a ocorrência de uma pequena 

área seca na vizinhança da extremidade da fratura (sem filtração), e que essa área 

tinha um formato aproximado de uma elipse. 

 

 

                                                                                                           (3.50) 

 

 

                                                                                                           (3.51) 
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                                                                                                           (3.52) 

 

Analisando-se as equações acima, vemos que a abertura máxima da 

fratura ( 0w ) aumenta proporcionalmente a 3/1t e a pressão no poço diminui com o 

aumento do comprimento da fratura, aproximando-se do valor in-situ de 
min  para 

grandes valores de L. O modelo KGD por admitir a condição de deformação plana 

contida no plano horizontal , é a que melhor se adequa a fraturas em que a relação 

L/H .1  

 

3.3.2 Modelo Perkins-Kern-Nordgreen (PKN) 

 

A Figura 8 ilustra uma fratura PKN, além da hipótese de altura constante, o 

modelo admite que: 

 

(1) A altura da fratura independe do comprimento da fratura 

 

(2) A fratura está submetida à condição de deformação plana no plano vertical e sua 

seção transversal é elíptica, perpendicular ao fluxo e permanece dessa forma até a 

extremidade pontiaguda da fratura. 

 

(3) A resistência à fratura não tem influência em sua geometria, ou seja, assume-se 

que o KIC (Fator Crítico de Intensidade de Tensão do Primeiro Modo) do meio 

rochoso é nulo. 

 

(4) A pressão do fluído de fraturamento é constante no plano vertical, perpendicular à 

direção de propagação. 

  

(5) Cada seção vertical se deforma independentemente. 

 

(6)Cada seção vertical atinge uma forma elíptica com máximo de abertura no centro. 
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(7) O gradiente de pressão do fluído na direção de propagação é determinado pela 

resistência do fluxo no interior do canal estreito. 

 

(8) A pressão do fluído na fratura diminui em direção da extremidade de modo que 

na extremidade a pressão do fluído se iguala à tensão horizontal mínima. 

 

Figura 8 – Modelo de geometria (PKN) 

 

Fonte: adaptado de Economides, Hill e Economides, C.E (1983) 

 

De acordo com Nordgren (1972) apud Yew (1997), a equação da 

continuidade que governa o fluxo de um fluído incompressível ao longo da fratura 

pode ser dada pela expressão (3.53).  

 

                                                                                             (3.53) 

 

 

onde 

                 vazão através da seção da fratura. 
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                 taxa de filtração por unidade de comprimento de fratura. 

 

                   área da seção transversal (elíptica) da fratura. 

 

Ainda no mesmo ano, o pesquisador em questão formulou as equações de números 

(3.54) a (3.59). 

A abertura da fratura w  de seção elíptica é diretamente proporcional a 

pressão líquida p  que é dada pela equação (3.54). 

 

                                                                                                      (3.54) 

 

 

A área da seção transversal elíptica da fratura é dada pela equação (3.55) 

 

                                                                                                      (3.55) 

 

 

onde                       é a máxima abertura da fratura. 

 

A vazão do fluído  q  pode ser expressa pela equação (3.56), 

 

                                                                                                      (3.56) 

onde 

 

   viscosidade do fluído ........ [ML-1 T-1] 

  p  Pressão líquida................. [ML-1 T-2] 

  W  Abertura da fratura ...........[L] 

  h Altura da fratura.................. [L] 

A taxa de filtração (ou perda ) lq  é dada pela equação (3.57) 

 

                                                                                                      (3.57) 

onde 
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          coeficiente de filtração....................................................... [L/T ]  

  x   tempo em que se inicia a filtração no ponto x...............[T] 

 

Substituindo as equações (3.55), (3.56) e (3.57) na equação (3.53), temos 

a equação governante para a propagação de uma fratura hidraulicamente induzida. 

 

                                                                                                     (3.58) 

                                                                                                       

 

onde    00, xW  é a condição inicial e as condições de contorno são: 

 

  0, txW , em  tLx   o comprimento de fratura resolvido como parte da solução da 

equação (3.59) 

 

 

                                                                                                  (3.59) 

 

Nordgren (1972) apud Yew (1997) resolveu todas estas equações acima 

empregando métodos numéricos. Uma solução analítica também pode ser 

conseguida através da equação (3.58), em situações extremas de grande perda de 

fluído ou sem perda de fluído. 
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Tabela 1 - Modelo comparativo com perda de fluido 

Fonte: adaptado de Yew (1977) 

 

Convém ressaltar que: 

1. No modelo PKN a pressão de poço, ao contrário do modelo KGD, cresce com 

o aumento do comprimento da fratura. 

2. O modelo PKN em virtude da hipótese de deformação plana no plano vertical 

é tido como o melhor modelo 2-D para fraturas com grande relação L/H. 

3. A maioria dos modelos de propagação de fratura existentes analisam o caso 

da fratura vertical e plana, impondo rigorosas limitações ao problema. A 

complexidade da geometria do problema, estado de tensões e efeitos não 

lineares fazem com que não exista uma solução analítica. 

 

3.3.3 Modelo Elipsoidal Horizontal 

 

Neste tipo de modelo bidimensional a fratura é elipsoidal e se propaga no 

plano horizontal conforme Figura 9. Se a razão   = 2L/H for igual a 1 a fratura tem 

um aspecto radial ou (circular). 

 

Situações 
Com grande perda de 

fluído 
Sem perda de fluído 
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Figura 9 - Modelo Elipsoidal Horizontal de Fratura 

 

Fonte: Meyer Associates (2005) 

 

3.3.4 Modelo Elipsoidal Vertical 

 

Este modelo é aparentemente semelhante ao Modelo Elipsoidal 

Horizontal. O mesmo gera uma fratura vertical cuja forma intercepta o poço ao longo 

da altura da fratura. A razão do aspecto elipsoidal é igual a razão entre o 

comprimento total da fratura de ponta a ponta pela sua altura H ( =2L/H). As 

maiores diferenças repousam na orientação, efeitos de interseção, influência das 

tensões in-situ, transporte de propante e outras relações construtivas 

Figura 10 – Modelo Elipsoidal Vertical de Fratura 

 

Fonte: Meyer Associates (2005) 
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3.3.5 Modelo Tridimensional de Fratura 

 

Neste modelo Tridimensional a fratura se propaga em ambos os sentidos 

lateral e vertical. Para grande razão entre comprimento e altura da fratura, a 

geometria se aproxima do modelo PKN de altura constante. Este modelo reproduz 

forma geométrica mais real da fratura e é aplicável a todas as razões entre 

comprimento e altura de fraturas. 

Figura 11 – Geometria Tridimensional de Fratura 

 

Fonte: Meyer Associates (2005) 

 

3.4 Fluídos de Fraturamento Hidráulico 
 

 

Conforme dito anteriormente, o fraturamento hidráulico é uma tecnologia 

empregada na indústria petrolífera, que consiste na injeção de um fluído de 

fraturamento, submetido a altíssimas pressões, no subsolo. Sua finalidade é 

estimular, dilatar ou até mesmo interligar muitas fraturas pré-existentes na rocha. 

Associado ao fluído de fraturamento, é introduzido na formação um material granular 

denominado agente de sustentação (propante). 

Denomina-se estimulação de uma rocha-reservatório a qualquer operação 

procedida em uma jazida portadora de hidrocarboneto, de modo a aumentar sua 

permeabilidade, facilitando o escoamento de fluído da rocha para o poço. Em 

subsuperfície o fraturamento hidráulico se processa no diferencial de pressão entre 
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o poço e a formação. No momento em que a taxa de bombeio do fluído supera a 

capacidade da formação em absorver esse fluído, a pressão exercida sobre a rocha 

extrapola a sua tensão de ruptura e cria-se uma fratura que vai se propagando da 

parede do poço para dentro da zona produtora. 

 Essa fratura continua se propagando à medida que o fluído de 

fraturamento continua sendo bombeado. Cessado o bombeio, as fraturas produzidas 

tendem a se fechar em virtude do peso exercido pelas camadas das rochas 

superiores, mas são os agentes de sustentação que atuam evitando o fechamento 

total dessas fraturas. Desta forma, cria-se canais permanentes e preferenciais de 

altíssima permeabilidade, para o escoamento dos fluídos da rocha para o poço, 

gerando um acréscimo na produção do poço fraturado. 

Apesar de ser uma tecnologia aplicada, principalmente, na indústria 

petrolífera o fraturamento hidráulico tem um grande potencial aplicável à água, em 

particular aos poços localizados na região do cristalino que estão secos, produzem 

baixas vazões (< 1m3/h) ou até mesmo estão abandonados, dando a estes poços 

uma maior expressividade em termos de permeabilidade, consequentemente 

maiores vazões. 

Vários fatores devem ser levados em consideração ao se escolher um 

fluído que tenha um melhor desempenho, isto é, aquele que seja mais eficiente para 

um determinado tratamento: a litologia da rocha existente na formação, a 

capacidade do fluído em transportar o agente de sustentação, o custo desse fluído e 

a geometria da fratura (comprimento, altura e largura) que se deseja obter na zona 

produtora. 

 

3.4.1 Características dos Fluídos de Fraturamento 

 

Os fluídos de fraturamento hidráulico apresentam um comportamento não-

Newtoniano, pseudoplástico e tixotrópico.Um fluído para que seja eficiente, deve 

satisfazer às seguintes condições físicas e químicas: 

 

 Ser compatível com o material e fluído da formação; 

 Ter baixa perda de fluído para a formação;  

 Ter boa capacidade de transportar o agente de sustentação para o interior da 

fratura; 
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 O fluído deve ser facilmente removível da formação após o tratamento; 

 Durante as operações de bombeio deve proporcionar baixa perda de carga; 

 O preparo do fluído deve ser simples e de fácil realização no campo; 

 Deve ter estabilidade à altas temperaturas para que seja capaz de manter sua 

viscosidade em ambientes agressivos; 

 Sua relação custo/benefício deve ser satisfatória. 

 

Uma gama de fluídos de fraturamento comercial encontra-se disponível no 

mercado: os fluídos base óleo, os fluídos base álcool, as emulsões, as espumas e 

os fluídos base água. 

O uso de fluídos base óleo é recomendado quando a formação a ser 

fraturada é sensível a água e produtora de óleo, a fim de evitar qualquer dano a 

formação, consequentemente perda de permeabilidade. 

O uso de fluídos base álcool é indicado especificamente para estimular 

formações produtora de gás. Como estes fluídos estão sujeitos a fácil combustão, os 

mesmos devem ser manuseados com cuidados especiais. 

As emulsões vêm sendo utilizadas há muitos anos, só que as primeiras 

emulsões de água em óleo produziam grande perda de carga. Surgiram nos anos 70 

as emulsões de óleo em água com menor perda de carga, boa capacidade de 

transportar o agente de sustentação e menor dano a formação em virtude da fácil 

remoção do fluído da formação após o tratamento. O preparo dessas emulsões é 

difícil e seu custo é elevado. 

As espumas são emulsões de gás, constituídas normalmente de dióxido 

de carbono (CO2) ou N2, em líquido. As bolhas de gás ocasionam um aumento de 

viscosidade e são excelentes para o transporte do agente de sustentação. 

Os fluídos base água são, atualmente, os mais usados no fraturamento 

hidráulico de certas formações, pois a água sozinha não é sempre adequada para o 

fraturamento, pois sua baixa viscosidade limita sua capacidade de transportar o 

propante. Uma série de vantagens fez com que os fluídos base água se tornassem 

vantajoso com relação aos fluídos base óleo, muito utilizados no passado. Os fluídos 

base água são de menor custo e não combustíveis, diminuindo o risco de acidentes, 

além do mais permitem que sua viscosidade seja mais facilmente controlada. 

A necessidade de melhorar o desempenho dos fluídos base água quanto 
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ao transporte de agente de sustentação, a perda de fluído para a formação e ao 

aumento das fraturas, fez com que as indústrias desenvolvessem substâncias que 

viessem suprir essas necessidades. Essas substâncias são os polímeros solúveis 

em água, isto é, moléculas de cadeias longas e de elevado peso molecular. Dentre 

elas destacamos: 

 Goma guar, gel polimérico natural, não tóxico derivado da semente da planta 

guar, que na realidade é utilizada para aumentar a viscosidade e elasticidade 

de alimentos tais como o sorvete; 

 Hidroxipropilguar (HPG) que é um polímero derivado da guar; 

 Carboximetilhidroxipropilguar (CMHPG) e Hidroxietilcelulose (HEC) que são 

geles derivados da celulose. 

A Tabela 2 apresenta os níveis de qualidade da água aceitável para uso como fluído 

de fraturamento.  

Tabela 2 - Níveis aceitáveis de mistura/água 

Ph 6-8 

Ferro <10ppm 

Agente Oxidante Nenhum 

Agente Redutor Nenhum 

Carbonato <300ppm 

Bicarbonato <300ppm 

Bactéria Nenhum 

Limpidez Razoável 

Fonte: EVALUATION… (2004) 

Segundo a EPA o fluído de fraturamento precisa ter viscosidade suficiente 

(normalmente 50-100cp) para criar fraturas grandes (normalmente 0,2-1,0 pol) e 

transportar o agente propante para o interior da fratura.. O fluído base água segundo 

EPA deve ter densidade próximo a 8,4 ppg. O fluído base óleo terá densidade 70 a 

80% do fluído base água. As espumas podem possuir densidades que variam de 

50% ou menos que os fluídos base água. A densidade afeta a pressão de injeção na 

superfície e a capacidade de recuperação do fluído após o tratamento.  
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3.4.2 Aditivos para Fluídos de Fraturamento 

 

Aditivos são substâncias químicas adicionadas ao fluído de fraturamento 

com a finalidade de melhorar o desempenho dos mesmos. Certos aditivos 

funcionam como estabilizadores de temperatura, redutores de perda de carga, 

redutores de perda de fluído para a formação, etc. 

Dentre os principais aditivos usados no fraturamento hidráulico temos: 

 

 Reticuladores 

São íons metálicos de Borato, Titanato, Zircônio e Alumínio que ao 

reagirem com o polímero base, aumentam o peso molecular deste amarrando as 

várias moléculas do polímero base de modo a formar uma rede. Os fluídos 

reticulados melhoram ainda mais o desempenho dos fluídos base água, acarretando 

um aumento em suas viscosidades. 

 

 Quebradores  

Responsável pela degradação de um fluído viscoso de modo a facilitar o 

retorno do fluído restante após o fraturamento. Com a utilização dos quebradores, os 

fluídos têm sua viscosidade reduzida drasticamente. Os quebradores mais comuns 

são as enzimas oxidantes e alguns ácidos orgânicos fracos. 

 

 Bactericida 

São usados para eliminar a degradação dos polímeros nos tanques de 

armazenagem mantendo a estabilidade do gel, e ainda evitar o crescimento de 

bactérias anaeróbicas dentro das rochas reservatório. Os tipos mais comuns são 

Clorofenato, Glutaraldeído, Aminas Quaternárias e Isotiazolina. 

 

 Solução Tampão  

È usada nos fluídos de fraturamento com o objetivo de controlar o Ph para 

as reações de reticulação. A mesma também agiliza ou retarda a hidratação de 

alguns polímeros, bem como garante um controle de Ph para a atuação dos 

quebradores. 
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 Estabilizadores de Argila 

Sabemos que a existência de finos e argilas é indesejável, pois a argila 

pode inchar, ou ainda se deslocar, ocasionando um entupimento de garganta de 

poros com consequente perda da permeabilidade da formação. Se esses 

problemas não forem solucionados a contento a operação de fraturamento 

hidráulico ficará comprometida. 

Esses tipos de danos podem ser contornados com a utilização de 

estabilizadores de argila, por exemplo: cloreto de potássio, cloreto de amônia, 

cloreto de cálcio, soluções poliméricas de hidróxido de alumínio, etc. 

 

 Surfactantes 

São substâncias parcialmente solúveis em água e óleo, com forte 

tendência de se acumular na interface desses fluídos. A grande utilidade dos 

surfactantes é prevenir a formação de emulsões entre o fraturamento do 

reservatório. A carga iônica do surfactante é importante quando se leva em 

consideração a mobilidade de uma formação. Por exemplo, um surfactante aniônico 

tende a deixar as formações de arenito molháveis a água e calcários molháveis ao 

óleo. 

 

 Estabilizadores de temperatura 

A estabilidade em altas temperaturas de um fluído de fraturamento é 

decorrente da estabilidade da cadeia polimérica base do fluído. A estabilidade de um 

fluído pode ser controlada através da retirada do oxigênio livre do sistema e da 

permanência do fluído no pH desejado para a operação. Os estabilizadores mais 

comuns são: o metanol (CH3 OH) e o Tiossulfato de sódio (Na2 S2 O3) 
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Figura 12 - Agente de sustentação utilizado no ensaio de Laboratório 

 

Fonte: Santos (2006a) 

 

Figura 13 - Preparo da pasta realizado no ensaio de Laboratório 

Base de Mossoró-RN da BJ Services Brasil 

 

Fonte: Santos (2006b) 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONCEITUAÇÕES 

 

4.1 Terminologia e Conceitos 

 

Inicialmente, abordar-se-á a terminologia e os mais importantes termos 

técnicos empregados no Guia do Usuário (Meyer User’s Guide), bem como a 

formulação teórico-matemática com seus principais conceitos usados no 

desenvolvimento do software em questão. 

 

 PERDA DE FLUÍDO  

Durante o fraturamento hidráulico, a perda de fluído da fratura para a 

formação rochosa é um processo controlado por vários fatores, incluindo a 

composição do fluído, vazão de tratamento e propriedades do reservatório, por 

exemplo: pressão, permeabilidade; saturação do fluído; tamanho dos poros e a 

existência de micro fraturas.   

Os dois mecanismos que modelam a perda de fluído para a formação são: 

a filtração ou perda (leakoff) e a perda instantânea (spurt loss). 

 

 FILTRAÇÃO ou PERDA  

A taxa de perda de fluído para a formação é governada por um coeficiente 

total de filtração C, composto por três tipos diferentes de coeficientes de resistência 

ao escoamento. 

IC  Coeficiente de viscosidade do fluído e permeabilidade da formação a 

esse fluído. 

IIC  Coeficiente de viscosidade e compressibilidade do fluído do 

reservatório. 

IIC  Coeficiente devido a formação de reboco (wall-building). 

 

O primeiro coeficiente de filtração 
IC ou VC  é usado para simular os 

efeitos da viscosidade do fluído de fraturamento e permeabilidade relativa da 

formação ao fluído. Sua expressão é dada por 

 

                                                                                                        (4.1) 
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tc



r

onde 

 

 VI CC Coeficiente de viscosidade do fluído.................................... [L/T ]  

p  Diferencial de pressão entre o fluído na face de formação e a pressão dos 

poros inicial da formação................................................................... [ML-1 T-2] 

fk Permeabilidade relativa da formação ao fluído de faturamento...... [M2] 

  Porosidade da formação 

f  Viscosidade do fluído de fraturamento........................................ [ML-1 T-1] 

 

O segundo coeficiente de filtração 
IIC  ou CC  leva em consideração o 

efeito da viscosidade e compressibilidade do fluído do reservatório. Ele é muito mais 

significativo quando os fluídos da formação possuem alta viscosidade e são 

altamente compressíveis, conforme se processa nos óleos pesados. O coeficiente é 

calculado usando a seguinte expressão: 

 

 

 

 

onde 

 

 CII CC  Coeficiente de viscosidade e compressibilidade de fluído do 

 reservatório....................................................................................... [L/T ]   

p  Diferencial de pressão entre o fluído na face de formação e a pressão dos 

poros inicial da formação.................................................................... [ML-1 T-2] 

rk Permeabilidade da formação relativa ao fluído do reservatório [M2] 

       Compressibilidade total da formação ........................................ [ML-1 T-2]   

       Porosidade da formação 

      Viscosidade do fluído da formação nas condições de reservatório [ML-1 T-1] 

O terceiro coeficiente WIII CC   está presente quando os fluídos têm 

propriedades formadoras de reboco (wall-building). Nesse processo o fluído é 

forçado de encontro a uma formação rochosa de modo que uma camada fina é 

depositada na superfície da fratura. Essa camada fina, menos permeável que a 

r

tr

CII

ck
pCC




 0374.0  (4.2) 
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rocha da formação, passa a ser a responsável pelo controle da perda de fluído e 

determina o coeficiente de filtração WC . Devido à baixa permeabilidade, o diferencial 

de pressão atua principalmente no reboco. O coeficiente é dado por: 

 

A

m
CC WIII

0164.0
                                                                         (4.3) 

 

onde 

   WIII CC Coeficiente devido à formação de reboco................. [L / T ] 

  A Área da seção transversal.................................................... [L2] 

  m  Coeficiente angular da reta do gráfico: ...............................  [L3/T1/2] 

 

 PERDA INSTANTÂNEA  

A perda instantânea ( SPV ) é definida como o volume de fluído perdido 

“instantaneamente” por unidade de área da face da fratura antes da formação do 

reboco. 

                                                                                                    (4.4) 

onde, 

   pS    Coeficiente de perda instantânea...............................  [L3/L2] 

 A  Área de filtração na zona produtora.............................. [L2] 

spV    Volume de filtração decorrente do Spurt loss.................. [L3] 

Existem dois modelos para definir o coeficiente de filtração     que são o 

Harmônico e o Dinâmico. 

a) Harmônico 

Representa a associação entre esses três coeficientes com uma analogia 

a condutância elétrica em que os capacitores estão em série. 

 

                                                                                                           (4.5) 

 

 

b) Dinâmico 

Apresenta valores muito próximos dos fornecidos pelo modelo anterior, 
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porém é mais preciso. 

 

                                                                                                    

                                                                                                           (4.6) 

 

 

Howard e Fast (1957) efetuaram estudos sobre os fluídos de fraturamento 

com o objetivo de otimizar suas características, a fim de controlar os parâmetros 

geométricos da fratura induzida.  Esse estudo foi de suma importância, visto que 

durante as operações vinham sendo utilizadas grandes vazões de tratamento, o que 

tornava muito dispendioso o tratamento por fraturamento hidráulico. Esses autores 

perceberam que para gerarem fraturas extensas e, consequentemente aumentar a 

produção, tornava-se necessário reduzir o coeficiente de filtração dos fluídos.  

Esse coeficiente, basicamente, está relacionado à geometria da fratura do 

seguinte modo: considerando um determinado volume de fluído injetado e uma 

vazão de tratamento, um baixo valor do coeficiente de filtração significa baixa perda 

de fluído e, consequentemente maior área gerada na fratura. A redução do 

coeficiente de filtração dos fluídos pode ser conseguida através da incorporação de 

aditivos ao fluído ou, ainda, aumentar a sua viscosidade. O fluído de fraturamento 

ideal seria aquele que atendesse as seguintes condições: ter baixo valor do 

coeficiente de filtração, ter viscosidade suficiente para deslocar o agente de 

sustentação e requerer baixa potência nas bombas durante o tratamento.   

 

 PRESSÃO DO RESERVATÓRIO 

A pressão do reservatório ou pressão dos poros é utilizada em conjunto 

com a tensão horizontal mínima             e pressão da fratura para calcular a variação 

de pressão devido à filtração que é dada por 

 

                                                                                            

                                                                                                       

 

                                       

                           

 0min0 ppppp Hffloss  

onde 

(4.7) 
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= Tensão horizontal mínima............................... [ML/ T-2] 

   

 = Pressão do reservatório ou dos poros............ [ML/ T-2] 

 = Pressão na fratura.......................................... [ML/ T-2] 

 = Variação de pressão líquida na fratura........... [ML/ T-2] 

 = Variação da pressão devido à filtração.......... [ML/ T-2] 

                 

 A diferença de pressão entre a tensão horizontal mínima e a pressão dos 

poros é, por conseguinte, um componente crítico nos cálculos dos coeficientes de 

filtração 
IC  e 

IIC . 

 

 COMPRESSIBILIDADE TOTAL 

A compressibilidade total do reservatório é definida como a variação total 

no volume do reservatório por unidade de variação de pressão e sua expressão é 

dada por  

 

                                                                                                       (4.8) 

onde 

       tC compressibilidade total 

       0C compressibilidade do óleo 

       wC  compressibilidade da água 

       gC  compressibilidade do gás 

       oS saturação do óleo                              

       gS saturação do gás 

       wS  saturação da água 

       rC  compressibilidade total da rocha 

 

A compressibilidade é utilizada para relacionar a permeabilidade e 

porosidade com a pressão e tempo, de modo que o diferencial da pressão líquida 

com relação ao tempo é dada pela expressão 

 

(4.9) 
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Onde 

 permeabilidade da formação......................................  [ L2] 

tc  compressibilidade total da formação......................... [ML-1 T-2] 

 porosidade da formação  

 viscosidade do fluído do reservatório......................... [ML-1 T-1] 

z distância..................................................................... [L] 

p pressão...................................................................... [ML-1 T-2] 

t  tempo.......................................................................... [T] 

  

 PERMEABILIDADE 

A permeabilidade do reservatório é a propriedade da formação que 

caracteriza sua capacidade em transportar um fluído através dos poros quando 

sujeito a um gradiente de pressão.  

Da Lei de Darcy temos 

          









dx

dp
q




                                                                     (4.10) 

onde 

q  vazão por unidade de área 

  permeabilidade da formação                                  

 viscosidade do fluído do reservatório 


dx

dp
 gradiente de pressão 

 

A permeabilidade é usada para calcular o coeficiente de filtração 
IIC  a fim 

de modelar a taxa de filtração do fluído para o interior da formação durante a injeção. 

O coeficiente 
IC  é calculado da permeabilidade efetive e da viscosidade filtrada. 

 

 POROSIDADE 

A porosidade equivalente do reservatório é a fração do volume total da 

rocha que é preenchida por hidrocarbonetos móveis. 

 

 VISCOSIDADE DO RESERVATÓRIO 
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 A viscosidade do reservatório é a viscosidade efetiva total de um sistema de 

fluído multifásico em condições de reservatório. Este valor é usado no cálculo do 

coeficiente de filtração 
IIC  para o modelo de resistência à filtração decorrente dos 

efeitos da viscosidade e compressibilidade dos fluidos in-situ. 

 

 VISCOSIDADE DO FILTRADO 

A viscosidade do filtrado é a viscosidade efetiva de filtração do fluído de 

fraturamento. Este é o fluído de fraturamento que filtra através da face da fratura. 

Esta viscosidade tem seu valor original reduzido devido a inclusão de polímero sobre 

a face da fratura o qual forma um reboco. Este parâmetro é usado para calcular o 

coeficiente de filtração 
IC  e os efeitos da viscosidade causados pela filtração do 

fluído de fraturamento para a formação. 

A viscosidade efetiva de filtração do fluido precisa também levar em 

consideração o efeito da permeabilidade relativa do fluído de filtração para o fluído 

do reservatório. Isso é especialmente importante para o reservatório de gás. A 

viscosidade efetiva de filtração e em termos de viscosidade de filtração do fluído e 

permeabilidade relativa é dado por 

          

                                                                                           

                                                                                                      (4.11) 

     onde 

               Viscosidade de filtração do fluído 

 

              Permeabilidade de filtração para o fluído do reservatório 

 

 FATOR DE FRICÇÃO DA FRATURA  

O fluxo laminar pode existir na fratura e esta opção não é 

necessariamente utilizada. Neste caso específico, temos a solução clássica para o 

fluxo de um fluído em uma abertura retangular cujo fator de fricção de Darcy é dado 

por 

 

                                                                                                     (4.12) 

 



66 
 

b

e

D
R

a
f 

onde        é o número de Reynolds. 

A passagem de regime de fluxo laminar para turbulento pode ocorrer na 

fratura, quando altas taxas de fluído de baixíssima permeabilidade são bombeados, 

exemplo gás. Para considerar esse fenômeno é utilizado o fator de fricção da fratura. 

 

                                                                                                     (4.13) 

 

Irregularidades ao longo da fratura ocorrem normalmente, tais como 

tortuosidades, bifurcações, rugosidades das paredes que interrompem ou perturbam 

o movimento resultando numa maior dissipação de energia. Valores típicos para os 

coeficientes “a” e “b” foram desenvolvidos empiricamente em conformidade com a 

Lei Universal de Prandtl. 

Tabela 3 - Coeficiente de Fricção Típicos “ a ” e “ b ” 

Fluxo Laminar Re < 750 ;   a = 24;  b = 1 

Fluxo transiente 750 < Re < 2000 ;   a = 0.5;  b = 0.44 

Fluxo Turbulento 2000 < Re < 30.000 ;  a = 0.13;   b = 0.25 

Fluxo Turbulento 30.000 < Re < 106 ; a = 0.08;   b = 0.20 

Fluxo Turbulento Re > 106 ;  a = 0.035 ; b = 0.14 

Fonte: Meyer Associates (2005) 

 

 EFEITOS DE EXTREMIDADE 

Em alguns tratamentos as pressões de campo observadas são às vezes 

superiores as pressões simuladas. Essa discrepância pode ser minimizada de vários 

modos, modificando-se o fator de fricção multiplicador, resistência à fratura, efeitos 

próximos ao poço, tensão da rocha confinada e propriedades do reservatório. 

Todavia, se a discrepância de pressão for decorrente de um excesso de 

pressão, uma função de sobrepressâo pode ser aplicada usando dois mecanismos: 

 1) Resistência à fratura (Fracture Toughness) e 2) Sobrepressão da Extremidade 

(Tip Over-Pressure). 

1) Resistência à Fratura(Fracture Toughness), ICK , é uma medida da resistência 

do material à propagação da fratura. Ela é proporcional à quantidade de 

energia que pode ser absorvida pelo material antes de ocorrer a propagação. 
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2) Sobrepressâo da Extremidade( Tip Over-Pressure) considera a pressão extra 

necessária na extremidade da fratura para que ocorra a propagação. Essa 

resistência na extremidade da fratura requer pressão adicional (energia) para 

a propagação da fratura. Quando esta opção for utilizada deve-se aplicar 

maior pressão na superfície ou BHTP (Bottom Hole Treatment Pressure), isto 

é , Pressão de Tratamento de Fundo de Poço. 

O efeito da extremidade é um fenômeno não totalmente esclarecido, pois 

suscita ainda várias explicações e é objeto de estudos e discussões. Uma das 

possibilidades afirma que a fricção da extremidade é decorrente da resistência ao 

fluxo, dos efeitos das propriedades da rocha (exemplo, dureza, como função da 

tensão no bordo ou da poroelasticidade) ou pode ser consequência da geometria da 

fratura (geometria complexa ou múltiplas fraturas). A Figura 14 ilustra a redução da 

abertura na extremidade da fratura decorrente do efeito elástico não-linear. 

Figura 14 –  Efeitos de extremidade 

 

Fonte: adaptado de Meyer Associates (2005) 

 MÓDULO DE YOUNG (E) 

O Módulo de Young ou Módulo de Elasticidade representa a capacidade 

do material resistir à deformação quando submetido ao carregamento. O módulo de 

Young é representado graficamente pela tangente à curva Tensão x Deformação. 

Gráfico 4 - Gráfico Tensão x Deformação 
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Fonte: do autor 

onde 

oAF /     (Tensão) 

L/         (Deformação) 

F  Força axial 

0A = Área da seção transversal 

  Deformação ao longo do comprimento 

  Deformação específica 

E = tgφ (Módulo de Young) 

 

O diagrama Tensão x Deformação varia muito de Material para material, e, 

para um mesmo material, podem ocorrer resultados diferentes em vários ensaios, 

dependendo da temperatura do corpo de prova ou da velocidade de crescimento de 

carga. O módulo de Young é uma constante única, característica de cada material 

em condições in-situ. Conforme o módulo de Young da rocha aumenta, a largura da 

fratura diminui e o comprimento aumentará para um dado conjunto de parâmetros. 

Tabela 4 - Módulo de Young para vários tipos de rochas 

Tipo de Rocha 
Faixa 

(10-6 Psi) 

Faixa 

(10-7 Kpa) 

Calcário – Reef Breccia 1 – 5 0,5 – 3 

Calcário poroso ou oolítico 2 – 7 1 – 5 

Calcário médio a granulado fino 4 – 11 2,8 – 7,6 

Dolomita 6 – 13 4,14 – 9 

Arenito denso, duro 4 – 7 2,8 – 5,2 
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Arenito médio a duro 4 – 7 2,8 – 5,2 

Porosa não consolidada a fracamente consolidada 0,1 – 2 0,35 – 1,4 

Fonte: Meyer Associates (2005) 

 

 RESISTÊNCIA À FRATURA 

Resistência à fratura é uma medida da resistência de um material à 

propagação da fratura. Ela é proporcional à quantidade de energia que pode ser 

absorvida pelo material antes de ocorrer a propagação.  

A expressão que relaciona a resistência à fratura da rocha com a sua resistência à 

tração é dada por 

                                                                         

                                                                                      (4.14) 

onde 

T  resistência à tração [N] 

ICK  resistência à fratura [MPam1/2] 

             área de maior imperfeição da fratura [m2] 

 

A Tabela 5 ilustra algumas medidas de valores para a resistência à fratura 

determinados por Breckels e Eekelen (1982)   e Thiercelin (1989) apud Meyer 

Associates (2005)  

Tabela 5 - Valores de resistência à fraturas de várias rochas 

Tipo de  Formação Psi-in1/2 KPa-m1/2 

Siltito 950 – 1650 1040 – 1810 

Arenito 400 – 1600 440 – 1040 

Calcário 400 – 950 440 – 1040 

Xisto, argila 300 – 1200 330 – 1320 

Fonte: Meyer Associates (2005) 

MÓDULO DE POISSON    

 O coeficiente de Poisson é definido como sendo a razão entre a 

deformação transversal       e a deformação longitudinal         resultante de uma 

carga aplicada, conforme Figura 15. 

Figura 15 – Módulo de Poisson 
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Fonte: adaptado de Meyer Associates (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor teórico para o módulo de Poisson é 1/4 para um corpo isotrópico 

com deformações abaixo do limite elástico de proporcionalidade. Para deformações 

acima do limite de proporcionalidade, a taxa (razão) aumenta e aproxima-se do valor 

do limite plástico de 1/2. O valor típico do Módulo de Young para formações 

rochosas é de 0,25.  Portanto, em caso de dúvida, use 0,25. 

O modulo de Poisson é usado também por companhias de perfilagem para 

deduzir deformações in-situ. Este método admite que a rocha se comporta 

elasticamente e que os esforços tectônicos são conhecidos e insignificantes. A 

expressão típica é dada por: 

 

                                                                                     (4.19) 

 

l

l
l


    Deformação longitudinal            (4.15) 

w

w
w


 Deformação transversal               (4.16) 

l

w




  Módulo de Poisson                     (4.17) 

l

l
L


 Deformação longitudinal             (4.18) 
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        onde 

                        

                                       

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTURA TOTAL DA ZONA PRODUTORA [L] 

Esta corresponde a altura total da zona produtora penetrada pela fratura 

através da filtração. Pode ser igual ou não a espessura da zona produtora de 

hidrocarbonetos utilizada para estimar a produção. 

 

 ALTURA TOTAL DA FRATURA [L] 

Corresponde a altura total da fratura para modelos PKN e GDK de 

fraturas. Este parâmetro é um dos mais importantes e difíceis de estimar. A altura 

total da fratura não é utilizada para modelo de geometria elipsoidal. 

 

 TAXA DE INJEÇÃO (Q) [L3 T-1] 

Corresponde à taxa total de injeção de pasta para as duas asas de fratura. 

 

 TENSÃO CISALHANTE DA PAREDE  

È a força por unidade de área cisalhante necessária para manter o 

escoamento do fluído. A resistência ao escoamento é quem solicita esta tensão que 

pode ser expressa por 

                                                                                        

                                                                                                    (4.20) 

onde 

 

                   

minH

v

0p

T





Tensão horizontal mínima........................................ [ML-1 T-2] 
 

Coef. De Poisson ....................................................... [ML-1 T-2] 
 

Tensão vertical.............................................................. [ML-1 T-2] 
 

Pressão dos poros ou do reservatório......................... [ML-1 T-2] 
 

Componente da tensão decorrente da tectônica......... [ML-1 T-2] 
 

Constante de Biot 
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w
                

            Tensão cisalhante da parede [ 21.  TLM  

= 
Índice de consistência do fluído de fraturamento [ 2.. LTF n ] 

 
Taxa de cisalhamento da parede [ 1T ] 

 
Índice de comportamento (adimensional) 

      

 MODELO DE OSTWALD DE WAALE 

O modelo de Ostwald de Waale ou fluído de potência é definido pela 

expressão (4.20). Esta expressão não é aplicável a todo tipo de fluído de 

fraturamento, nem a todo intervalo de taxa de cisalhamento, porém é o modelo mais 

utilizado para representar os fluídos de fraturamento hidráulico. Todavia, existe uma 

quantidade razoável de fluídos não-newtonianos que apresentam comportamento de 

potência, num largo intervalo de velocidade cisalhante. 

O índice de comportamento ( n ) representa fisicamente o afastamento do 

fluído do modelo Newtoniano e é uma medida da pseudoplasticidade do fluído. Um 

grande número de fluídos não-newtonianos se comportam como pseudoplásticos, ou 

seja, 1'  no .  

Os fluídos pseudoplásticos apresentam um decréscimo acentuado de 

viscosidade quando a taxa de cisalhamento é aumentada. Podemos citar como 

exemplos mais típicos usados na indústria do petróleo as emulsões e as soluções de 

polímeros ou de macromoléculas lineares. Quanto menor o valor de 'n  maior será a 

pseudoplasticidade do fluído. Tecnicamente, (os fluídos que afinam quando a vazão 

ou taxa de cisalhamento) aumenta, são chamados pseudoplásticos. Para valores de 

1n , o fluído se comporta como newtoniano.  

 

 ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA ( ' ) 

O índice de consistência corresponde ao grau de resistência do fluído 

diante do escoamento. Quanto maior for o valor do índice de consistência ' , mais 

consistente será o fluído  

 

 FLUÍDOS NEWTONIANOS 

Fluídos newtonianos são aqueles cuja viscosidade só é influenciada pela 
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temperatura e pressão. Os fluídos newtonianos, em regime laminar, guardam uma 

relação constante entre tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento e, 

matematicamente é representada por  

 

                                                                                      (4.21) 

onde 

 

 Viscosidade dinâmica absoluta   11  TML  

  Taxa de cisalhamento  1T  

 

De uma maneira geral, os gases e todos os sistemas homogêneos e 

monofásicos, compostos de substâncias de baixo peso molecular, comportam-se 

como fluídos newtonianos, em regime de escoamento laminar. Como exemplos 

podemos citar o ar, a água, os óleos “finos” e seus derivados, as soluções salinas, a 

glicerina, etc. 

 

 FLUÍDOS NÃO-NEWTONIANOS 

Fluído não-newtoniano é todo aquele em que a relação entre tensão 

cisalhante e taxa de cisalhamento não é constante, considerando ainda o 

escoamento laminar com temperatura e pressão constantes. A viscosidade desses 

fluídos não é única e varia com a magnitude da taxa de cisalhamento. A indústria 

petrolífera trabalha com alguns fluídos não-newtonianos tais como: dispersões de 

argila em água, as emulsões concentradas de óleo em água e água em óleo, as 

soluções de polímeros, os fluídos gelificados usados nas perfurações de poços, as 

pastas de cimento, e os petróleos e derivados muito viscosos, os asfaltos e as 

misturas asfálticas 

 

 VOLUME TOTAL INJETADO [L3] 

Corresponde ao volume total da pasta a ser injetado durante o tratamento. 

Quando utilizamos a total de pasta injetado como opção de dado de entrada, o 

programa calculará automaticamente a massa de propante necessária com base no 

tipo de propante e na sua concentração. 
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 COMPRIMENTO DA FRATURA [L] 

Ao se escolher essa opção como dado de entrada, entramos com metade 

do comprimento da fratura (uma asa). O programa calculará automaticamente a 

quantidade de pasta necessária para criar o comprimento de fratura desejada. Do 

total de pasta calculado, o programa calculará a massa de propante necessária 

baseado no tipo de propante e na sua concentração especificada. 

 

 CONCENTRAÇÃO DE PROPANTE MÁXIMA [ML-3] 

Corresponde à concentração máxima de propante desejada ou 

concentração final na fratura. Este valor é normalmente a concentração final ou 

máxima de entrada. 

 

 MASSA DE PROPANTE) [M] 

Corresponde a massa total do agente de sustentação baseado na 

concentração máxima permitida. 

 

 PERCENTUAL SUSTENTADO  

É o percentual do volume de fratura gerada que permanecerá sustentada 

após o fechamento. Esse valor será o mesmo para todos os modelos de geometria. 

 

 EFICIÊNCIA DA FRATURA 

Corresponde a razão entre o volume da fratura e o volume total injetado. 

 

 TEMPO DE TRATAMENTO 

Também chamado tempo de bombeio, corresponde ao tempo para injetar 

um dado volume ou criar um dado comprimento de fratura. 

 

 VOLUME DE PASTA INJETADA [L3] 

É o volume injetado correspondente ao fluído mais propante. 

 TIP SCREEN-OUT (TSO) 

Corresponde a uma metodologia de transporte do agente de sustentação. 

É uma técnica utilizada na prática quando fraturamos reservatórios com altas 

permeabilidades, para se obter fraturas com grandes aberturas e altos valores de 
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condutividade. 

 PRESSÃO DE TRATAMENTO NO FUNDO DO POÇO 

Corresponde à pressão de tratamento no fundo do poço. 

 

4.2 Relações Paramétricas 

 

As tabelas 6; 7 e 8 descrevem algumas relações funcionais entre vários 

parâmetros da fratura e seus efeitos nas suas características. A Tabela 6 mostra os 

efeitos de vários parâmetros sobre o comprimento e largura da fratura e pressão 

líquida para modelos PKN e GDK. Os parâmetros com maiores expoentes têm a 

maior influência sobre a característica específica da fratura. Todavia, maior ênfase 

será dado ao refinamento desses parâmetros críticos. 

As equações de proporcionalidade da Tabela 6 podem ser usadas para 

refinar os dados de entrada e determinar a sensitividade dos parâmetros para 

modelos 2-D. Analisando-se a Tabela 6 percebe-se que a pressão líquida da fratura 

P diminui com o volume (tempo) para o modelo GDK em ambiente onde a 

viscosidade e dureza são predominantes. Vemos que o modelo PKN é o único 

modelo 2-D onde a pressão líquida aumenta com o tempo (volume). A mesma tabela 

mostra, ainda, que em ambiente cuja dureza é o fator predominante, os dois 

parâmetros geométricos da fratura (altura e largura) para os modelos PKN e GDK 

aumentam proporcionalmente à resistência à fratura ( ICK ).   

Tabela 6 – Equações paramétricas de fraturas hidráulicas 
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Fonte: Meyer Associates (2005) 

Tabela 7 – Equações Paramétricas do Coeficiente de Filtração 

 

Fonte: Meyer Associates (2005) 
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Tabela 8 – Equações paramétricas do coeficiente de filtração 

 

Fonte: Meyer Associates (2005) 
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5 METODOLOGIA 
 

A metodologia de pesquisa consistiu de três etapas principais 

compreendendo uma etapa preliminar, uma de campo e outra complementar pós-

campo (Simulação Computacional). Essas etapas obedeceram a uma ordem 

cronológica no decorrer desta dissertação. 

A tecnologia do Fraturamento Hidráulico aplicada em aquíferos fraturados 

é um processo complexo de abordagem multidisciplinar, que envolve quatro tipos de 

mecânica: mecânica das fraturas, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluídos e 

transferência de calor. 

O estudo e entendimento do escoamento e de outros fenômenos de 

transporte em Meios Fraturados constituem um dos tópicos mais instigantes no 

tocante a hidrologia subterrânea devido à complexidade dos mecanismos de 

interação entre matriz porosa e a rede de fraturas, às dificuldades técnicas na 

medição experimental de variáveis do escoamento. 

O aquífero fraturado não apresenta os parâmetros hidrodinâmicos 

constantes (tansmissividade, condutividade coeficiente de armazenamento). Devido 

ser um meio com constantes descontinuidades, acentuada heterogeneidade e forte 

anisotropia, faz com que a permeabilidade dentro do sistema apresente variações 

bastante acentuadas e que, via de regra, não obedece à Lei de Darcy. 

Variados temas foram analisados, principalmente com enfoque na 

prospecção de água subterrânea no domínio do embasamento cristalino, 

notadamente no tocante aos aquíferos fraturados, principalmente no que diz respeito 

à hidráulica do fluxo nas fraturas e às equações constitutivas que governam o fluxo 

em meio fraturado. 

 O Fraturamento Hidráulico constitui o tema marcante desta pesquisa, 

onde foram abordados o seu histórico, conceitos e viabilidade de aplicação no meio 

fraturado, notadamente no embasamento cristalino do semiárido do Nordeste. 

As características da dimensão e propagação de uma fratura induzida 

hidraulicamente são informações importantes para um projeto de fraturamento. 

Foram estudadas as propriedades da matriz rochosa, do fluído de fraturamento e da 

magnitude e direção das tensões para a previsão acurada dos parâmetros 

geométricos da fratura (abertura, comprimento e altura) 

Outros temas correlatos foram pesquisados compreendendo o processo 
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do Fraturamento Hidráulico em conjunto com a recarga artificial de aquíferos através 

do Aquífero Storage Recovery (ASR). O ASR é uma tecnologia muito utilizada com 

sucesso nos Estados Unidos e em países europeus, para a lavagem de aquíferos ou 

para expelir águas salobras e substituí-las ou mesmo diluí-las com água de beber 

durante a estação chuvosa, a fim de reduzir a salinidade das águas subterrâneas. 

A etapa de campo consistiu de uma viagem realizada até a cidade de 

Mossoró-RN, a fim de acompanhar uma operação de Fraturamento Hidráulico. O 

primeiro dia constituiu-se de uma aula expositiva e prática sobre os conhecimentos 

básicos dos diversos tipos de fluídos de fraturamento hidráulico e suas propriedades 

reológicas, aditivos e agentes de sustentação empregados nas etapas de perfuração 

e produção de poços. Nessa oportunidade, assistiu-se a um ensaio de laboratório 

sobre preparação de fluído de fraturamento, procedido nas instalações da base 

Mossoró, empresa BJ Services do Brasil Ltda. 

No dia seguinte, 22 de março de 2006, culminou com o acompanhamento 

de uma operação de Fraturamento Hidráulico em tempo real, realizada pela mesma 

empresa em um poço da Petrobrás S. A em Mossoró-RN. 

O Fraturamento Hidráulico foi monitorado em tempo real pelo MFrac, um 

software comercial utilizado pela Petrobrás nesse tipo de tratamento. O serviço 

transcorreu dentro dos padrões de normalidade dos equipamentos de bombeio. 

Todos os parâmetros operacionais foram cumpridos, dando a certeza da operação 

ter sido planeja e executada de maneira satisfatória. 

Análise de riscos foi realizada antes da execução das tarefas pertinentes à 

operação, bem como reuniões pré-comboio de ida e retorno. As reuniões de 

chegada e antes dos serviços foram realizadas, conforme procedimentos de 

segurança 

As Figuras 16 e 17 mostram o local onde o poço de petróleo foi submetido 

ao Fraturameto Hidráulico, bem como os dispositivos de segurança e disposição de 

parte dos equipamentos e maquinários necessários à realização da operação. 
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Figura 16 - Poço de Petróleo a ser submetido ao Fraturamento Hidráulico 

 

Fonte: Santos (2006c)  

 

 

Figura 17 - Maquinário Utilizado no Fraturamento Hidráulico em poço de Petróleo 

 

Fonte: Santos (2006d) 
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6 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

No presente trabalho foi utilizado o software Meyer Fracturing Simulators 

2005, versão 5.20 desenvolvido pela Meyer & Associates, Inc, que serviu de suporte 

para análise dos parâmetros geométricos da fratura hidraulicamente induzida no 

Fraturamento Hidráulico. Referido software foi conseguido diretamente através da 

Meyer & Associates, Inc, USA e cedido gentilmente para fins acadêmicos, por um 

período de 18 meses. 

Procederam-se três simulações com a finalidade de analisar a influência 

de diversos parâmetros na geometria da fratura induzida, bem como realizar estudos 

comparativos com as equações contidas nas Tabelas 6; 7 e 8. 

Inicialmente, procedeu-se uma simulação denominada “modelo” que 

serviu de base comparativa para as simulações subsequentes chamadas de 

“cenários”.  

Os resultados obtidos das simulações serão apresentados sob a forma de 

Relatórios e gráficos emitidos pelo software utilizado. 

 

6.1 Avaliação dos Parâmetros Geométricos 

 

Nesta etapa utilizaremos o programa MFast que é um simulador de 

fraturamento hidráulico para projeto de fraturas 2-D. O mesmo constitui uma 

excelente ferramenta capaz de mostrar a importância de vários parâmetros de 

entradas e seus efeitos sob o processo de propagação das fraturas. O simulador 

também fornece rápida solução para geometria da fratura, pressão líquida, eficiência 

da fratura e tratamento do projeto. 

Os dados de entrada da simulação modelo foram os seguintes: 

 Tipo de rocha: Metamórfica cujas características físicas foram obtidas do 

próprio programa, que dispõe de 33 tipos de rochas conforme a Tabela 9. 

 Módulo de Young = 5 x 106 psi ( 3,44 MPa) 

 Coef. De Poisson = 0,25 

 Gradiente de Tensão = 0,7 (psi/ft) =( 1583,44 KPa/m) 

 Resistência à Fratura = (1000 psi – in ½) 

 Tipo de Propante = Bauxita Sinterlite 
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 Coef. Total de Filtração = 0,005 (gal/ftrs) 

 Volume Total Injetado = 20.000 (U.S. gal) =(75,7m3) 

 Conc. Máx de Propante = 10lbm/gal (1198 Kg/m 3) 

 Altura Total da Fratura =80 ft (24,38m) 

 Vazão = 10bpm (26,5x10-3m3/s ) 

 Índice de consistência = 0,001 lbf – s^n /ft^2(0,047Pa.s) 

Observação: 

O propante Bauxita Sinterlite escolhido é atualmente utilizado nas 

operações de Fraturamento Hidráulico pela Petrobrás, por ser um minério bastante 

resistente ao esmagamento e, consequentemente com grande capacidade de 

sustentação.  

Tabela 9 - Tipos de rocha e suas características físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: do autor 

 

6.1.1 Simulação modelo 

 

A análise do relatório gerado da simulação “modelo” mostrado no 

Fonte: Meyer User’s 

Guide 
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Apêndice A permite para os três modelos de geometria, GDK, PKN e Elipsoidal 

constatar que:           

  - O tempo de bombeio do tratamento foi de 47,619min, tempo este 

considerado normal dentro do tempo médio de uma operação de fraturamento 

considerando o volume de fluído injetado de 76000m3. 

             - Após o bombeio os comprimentos das fraturas alcançados foram 

respectivamente 261,93m3, 397,43m3 e 124,69m3 

               - As pressões líquidas atingidas foram respectivamente 20984KPa, 

228354KPa e 26872KPa, sendo a pressão líquida mais significativa na geometria 

PKN. 

O gráfico 5 mostra o desenvolvimento temporal do comprimento da fratura 

para os três modelos de geometria, cujas dimensões atingidas ao término do 

tratamento estão coerentes com o exposto no relatório e com as relações 

constitutivas das equações constantes da Tabela 6. 

O gráfico 6 mostra o desenvolvimento volumétrico do comprimento da 

fratura para os três modelos de geometria, cujos valores alcançados após o bombeio 

estão coerentes com o exposto no relatório e com as relações constitutivas das 

equações constantes da Tabela 6. 

O gráfico 7 mostra o desenvolvimento temporal da largura da fratura para 

os três modelos de geometria, cujas dimensões atingidas ao término do tratamento 

estão coerentes com o exposto no relatório e com as relações constitutivas das 

equações constantes da Tabela 6. 

O gráfico 8 ilustra o desenvolvimento volumétrico da largura da fratura 

para os três modelos de geometria, cujos valores alcançados estão coerentes com o 

exposto no relatório e com as relações constitutivas das equações constantes da 

Tabela 6. 

O gráfico 9 mostra o desenvolvimento temporal da pressão líquida para os 

três modelos de geometria. Percebemos que o perfil da curva para o modelo PKN 

difere dos demais modelos, possuindo um perfil de curva com concavidade voltada 

para baixo. Tal tendência do modelo PKN justifica-se plenamente pelas relações 

constitutivas das equações constantes da Tabela 6, onde se tem: 
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Dividindo a equação (I) pela (II), temos: 

 

                       ou                         , de modo que H = cte 

 

                      

     , onde                                                                      

 

, onde percebemos que  dP   cresce com o tempo. 

Gráfico 5 - Comprimento da Fratura x  Tempo (Simulação Modelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: do autor 
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Gráfico 6 – Comprimento da Fratura X Volume (Simulação Modelo) 

 
Fonte: do autor 

 
 
 
 
 

Gráfico 7 – Largura da Fratura X Tempo (Simulação Modelo) 

 
Fonte: do autor 
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Gráfico 8 - Largura da Fratura X Volume (Simulação Modelo) 

 
                                                      Fonte: do autor 

 
 
 
 
 

Gráfico 9 – Pressão Líquida X Tempo (Simulação Modelo) 

 
Fonte: do autor 
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Gráfico 10 - Pressão Líquida X Volume (Simulação Modelo) 

 
Fonte: do autor 

 
 

6.1.2 Simulação Cenário 1 

 

Nesse cenário foi simulado um aumento no índice de consistência para um 

valor de 01.0'K , mantendo-se constante os demais parâmetros. O resultado dessa 

simulação encontra-se exposto no relatório conforme Apêndice-B 

Analisando-se o presente relatório percebe-se que houve variações, 

praticamente em todos os parâmetros de saída, sendo estas variações 

caracterizadas por aumento. Quanto aos parâmetros geométricos da fratura, houve 

uma diminuição considerável na dimensão do comprimento da fratura para os três 

modelos de geometria GDK, PKN e Elipsoidal, num percentual de 27,86%, 26,51% e 

21,34% respectivamente. Entretanto, essa diminuição de comprimento foi mais 

significativa no modelo GDK, em torno de 27,86% o que denota uma maior 

sensitividade deste modelo ao índice de consistência. 

No que concerne a altura, apenas houve uma diminuição razoável em sua 

dimensão no modelo elipsoidal, sendo na ordem de 21,35% que nos demais 

modelos GDK e PKN suas alturas mantiveram-se constantes, o que é justificado 

pelos próprios modelos de altura constante. 

Convém ressaltar que houve um aumento muito expressivo na Pressão 

Líquida nos três modelos de fratura GDK, PKN e Elipsoidal, num percentual de 

124.89%, 83.85% e 128.81% respectivamente. Houve também um aumento razoável 
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na massa de propante para os três modelos de geometria. Os parâmetros de saída 

que não sofreram alterações nos três modelos de geometria foram o tempo de 

bombeio e o percentual sustentado.  

De tudo isso, depreende-se que o comprimento da fratura e a pressão 

líquida foram os parâmetros de maior sensitividade ao índice de consistência. 

Gráfico 11 - Gráfico do Comprimento da Fratura X Tempo (Cenário 1) 

  
Fonte: do autor 

 
Gráfico 12 -  Comprimento da Fratura X Volume (Cenário 1) 

  
Fonte: do autor 
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Gráfico 13 - Gráfico da Largura X tempo (Cenário 1) 

 
Fonte: do autor 

 
 
 
 

Gráfico 14 - Gráfico da Largura X Volume (Cenário 1) 

 
Fonte: do autor 
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Gráfico 15 - Pressão Líquida X Tempo (Cenário 1) 

 
Fonte: do autor 

 

Gráfico 16 - Gráfico da Pressão Líquida X Volume (Cenário 1) 

 
Fonte: do autor 

 

6.1.3 Simulação Cenário 2 

 

Nesse cenário foi simulado um aumento do Coeficiente de Filtração Total 

para min/05.0 ftC  (0,001968m/s-1/2), mantendo-se constante os demais dados de 
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entrada. O resultado dessa simulação encontra-se exposto no relatório conforme 

Apêndice-C. 

A análise do relatório permite constatar que praticamente todos os 

parâmetros de saída foram afetados, notadamente por redução de seus valores. No 

que tange aos parâmetros geométricos da fratura, houve uma diminuição acentuada 

no valor do comprimento da fratura para os três modelos de geometria GDK, PKN e 

Elipsoidal em percentuais de 97,13%; 98,11% e 93,05% respectivamente. 

Notadamente, essa mudança no valor do comprimento da fratura foi mais expressiva 

na geometria PKN, o.que corresponde uma maior sensitividade dessa geometria ao 

coeficiente de filtração total. 

No que concerne à altura, houve apenas uma diminuição muito 

significativa em sua dimensão no modelo Elipsoidal, sendo que nos demais modelos 

GDK e PKN suas alturas mantiveram-se constantes, o que é justificado pela 

característica do próprio modelo de geometria de altura constante. 

Convém ressaltar que houve um aumento muito expressivo na Pressão 

Líquida nos três modelos de fratura GDK, PKN e Elipsoidal, num percentual de 

293,46%, 68% e 337,49% respectivamente. Já a massa de propante sofreu uma 

forte redução nos três modelos GDK, PKN e Elipsoidal na ordem de 99,67%, 99,38% 

e 99,86% respectivamente, o que denota também uma grande sensitividade da 

massa de propante. Os parâmetros de saída que não sofreram alterações nos três 

modelos de geometria foram o tempo de bombeio e o percentual sustentado 

Os resultados dessa simulação estão coerentes com os trabalhos 

experimentais realizados por Howard e Fast (1957), em que estudaram as 

características reológicas dos fluídos de fraturamento para controlar as dimensões 

da fratura gerada. Eles observaram que durante as operações de fraturamento eram 

utilizados grandes volumes e altas vazões de tratamento, o que de certa forma 

acabava tornando o tratamento por fraturamento muito dispendioso. Eles chegaram 

a conclusão que para gerarem fraturas e, consequentemente aumentar a produção, 

era necessário reduzir o coeficiente de filtração dos fluídos. Essa redução do 

coeficiente poderá ser obtida através da incorporação de aditivos ao fluído de 

fraturamento, ou de outra forma, aumentando-se a sua viscosidade. 

O coeficiente de filtração está intimamente ligado à geometria da fratura, 

pois para um determinado volume injetado e uma vazão de tratamento, um baixo 

valor do coeficiente de filtração representa baixa perda de fluído e, 
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consequentemente, maior área gerada na fratura. 

O fluído ideal, portanto, seria aquele possuidor das seguintes 

características; baixo valor do coeficiente de filtração, viscosidade suficiente para 

transportar o propante e que requeresse baixa potência nas bombas durante o 

tratamento. Finalmente, os parâmetros de maior sensitividade ao Coeficiente de 

Filtração Total foram o comprimento da fratura e a pressão líquida em todos os tipos 

de geometria.   

Diante de tudo acima exposto, depreende-se que o uso de um Coeficiente 

de filtração Total muito próximo de zero (C≠ 0), durante a operação do Fraturamento 

Hidráulico, séria muito aplicável aos aquíferos cársticos. Pois são aquíferos que 

constituem um tipo peculiar de aquífero fissural, onde as fraturas devido à 

dissolução do carbonato pela água, podem atingir aberturas muito grandes. Nesses 

aquíferos a água só pode fluir onde houver fraturas, que quase sempre, tendem a ter 

orientações preferenciais (meio anisotrópico), gerando neste caso, verdadeiros rios 

subterrâneos. 

Gráfico 17 - Gráfico do Comprimento X Tempo (Cenário 2) 

 
Fonte: do autor 
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Gráfico 18 - Gráfico do Comprimento X Volume (Cenário 2) 

 
Fonte: do autor 

 
Gráfico 19 - Gráfico da Largura X Tempo (Cenário 2) 

 
Fonte: do autor 
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Gráfico 20 - Gráfico da Largura X Volume (Cenário 2) 

 
Fonte: do autor 

 
 
 

Gráfico 21 - Gráfico da Pressão Líquida X Tempo (Cenário 2) 

 
Fonte: do autor 
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Gráfico 22 - Gráfico da Pressão Líquida X Volume (Cenário 2) 

 
Fonte: do autor 

 

6.1.4 Simulação Completa 

 

Foi realizada uma simulação completa de fraturamento hidráulico em um 

poço hipotético localizado no Semiárido do Nordeste em particular no Estado do 

Ceará. 

O poço a ser perfurado possui uma profundidade de 150ft (45,72m) em 

região localizada no cristalino, cujo objetivo é verificar o comportamento dos 

parâmetros geométricos da fratura cujo relatório encontra-se no Apêndice D. 

Nesta simulação usou-se o programa MFrac que é um simulador 

tridimensional de fraturamento hidráulico. 
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Gráfico 23 - Gráfico do Perfil do Comprimento da  Fratura 

 
Fonte: do autor 

 

 
 
 

Gráfico 24 - Gráfico do Perfil da  Largura da Fratura 

 
Fonte: do autor 
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Gráfico 25 - Gráfico da Geometria da Fratura 

 
Fonte: do autor 

 

Os gráficos 23 e 24 representam respectivamente os perfis do comprimento e 

largura da fratura.  No gráfico 25 a geometria da fratura foi representada por uma 

das abas da fratura com as cores variando de acordo com a largura. No centro, 

temos um corte vertical na fratura, próximo ao poço, indicando a largura da fratura. 

As cores representam o percentual de comprimento que a fratura atingiu em cada 

ponto. Podemos observar, ainda, uma representação das tensões confinantes na 

zona produtora no esquema à esquerda. 

 

6.2 Avaliação de Custos 

 

 Poços tubulares 

Segundo dados colhidos da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, a 

perfuração de poços em Domínio do Cristalino sofre variações dependendo se o 

poço é do tipo misto ou é do tipo fissural. Entretanto, o custo médio atual é da ordem 

de R$ 11000,00 constando de: 

1. Locação em terreno cristalino 

2. Construção 

 Deslocamento de perfuratriz, compressor, carro pipa, equipe de 

desenvolvimento e teste de bombeamento, viatura de apoio e transporte de 

material de completação e instalação do poço. 

3. Perfuração em rocha cristalina 

4. Outros serviços 
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 Fornecimento e aplicação de calda de cimento 

 Desenvolvimento e limpeza com compressor 10HP 

   Ensaio de bombeamento 

 Desinfecção do poço 

   Sapata de proteção sanitária de 1m2 por 0.15m de altura 

 Análise físico-química. 

 

 Poços Fraturados 

Quantos aos custos relacionados ao fraturamento hidráulico, os preços 

foram bem diversificados, entretanto relacionamos os custos de duas instituições: 

1. Environmental Protection Agency (EPA), 1993. 

Considerando um poço submetido a um tratamento de 3 a 5 fraturas o preço é em 

torno de U$ 5700,00. 

2.Ground-Water Remediation Technologies Analysis Center (GWRTAC), 1993. 

Considerando um poço submetido a um tratamento de 3 a 5 fraturas o preço é em 

torno de U$ 7500,00. 

Os custos apresentados acima são inerentes exclusivamente à operação 

de fraturamento. Os custos relacionados com perfuração e instalação do poço não 

estão incluídos, nem os de mobilização de pessoal e maquinário a longas distâncias. 

(SERGIO; PITOMBEIRA, 2006) 

Se compararmos esses custos com aqueles relativos à operação de 

fraturamento em poços de petróleo realizados aqui mesmo no Brasil, que são da 

ordem de US$50.000, os mesmos são considerados baixos. Tomou-se por base os 

custos do fraturamento hidráulico realizado pela BJ Services do Brasil Ltda no ano 

de 2006 em Mossoró-RN em poços de petróleo a uma profundidade da ordem de 

500m, o que justifica os elevados custos dessa operação. (SERGIO; PITOMBEIRA, 

2006) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Fraturamento Hidráulico conforme dito anteriormente, é uma técnica 

consagrada e utilizada principalmente pelas indústrias de petróleo cuja finalidade é 

gerar, estimular fraturas ou até mesmo interligar aquelas pré-existentes com objetivo 

de aumentar a permeabilidade e, consequentemente suas vazões. 

Atualmente, a técnica do Fraturamento Hidráulico é considerada como a 

melhor alternativa para garantir uma boa produtividade de poços localizados em 

rochas do domínio cristalino, visto que essa técnica provoca um aumento tanto da 

condutividade hidráulica do sistema quanto do próprio reservatório, interligando 

sistemas hidráulicos adjacentes. 

Schuring (2002) realizou estudos sobre os diversos processos de 

fraturamento hidráulico realizados e coletou dados técnicos que possibilitaram 

avaliar a eficiência do fraturamento hidráulico no que diz respeito ao aumento da 

permeabilidade/condutividade e raio de influência do poço. 

Conforme ainda Schuring (2002), um poço necessita de fraturamento 

hidráulico quando não é mais considerado economicamente viável, produzindo 

baixas vazões e toma-se como base um aquífero cuja condutividade hidráulica é 

igual ou inferior a 10-4 cm/s. Ele chegou a demonstrar que a velocidade de 

propagação das fraturas geradas hidraulicamente atingiu a ordem de 0,10m/s, 

considerada baixa comparativamente com a técnica do fraturamento pneumático que 

chegou a 2,0m/s ou com a técnica do fraturamento com explosivos cuja velocidade 

atingiu a cifra de 300m/s. 

Dados extraídos de 86 casos de estudo que compõem o Relatório da TS-

00-01(GWRTAC) e, elaborado por D.Roote (2000) apud Shuring (2002), revelaram 

que o aumento da permeabilidade do aquífero foi de 5 a 153 vezes, atingindo uma 

média de 34 vezes. Isto representa para os poços fraturados um aumento de 34 

vezes o valor de sua vazão inicial e de sua transmissividade, o que nos permite 

inferir que as fraturas tiveram um aumento médio da ordem de 3.24 vezes o seu 

valor inicial. 

A Lei Cúbica desenvolvida por Snow (1965) e Bear (1972) através da 

equação (3.24) é uma expressão da Lei de Darcy que governa o fluxo no interior de 

uma fratura, tomando por base o modelo proposto por Hele-Shaw ou modelo de 

placas planas e paralelas. Tal modelo admite que o escoamento se processa em 
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regime permanente, laminar, o fluido é incompressível e viscoso, a fratura tem 

abertura constante e as paredes da rocha matriz são impermeáveis. 

A lei Cúbica ressalta que a vazão em uma fratura aberta é diretamente 

proporcional ao cubo de sua abertura. Apesar das fraturas serem de dimensões 

milimétricas, estudos têm constatado que essas fraturas abertas podem transmitir 

com eficiência grandes volumes de fluído. Portanto, a Lei Cúbica torna evidente o 

alto potencial de escoamento, ainda que as fraturas sejam de aberturas 

micrométricas, e podem explicar porque aquíferos fraturados podem ser 

considerados como um excelente aquífero (SANTOS; PITOMBEIRA, 2006). 

 O parâmetro mais importante da Lei Cúbica é a abertura “b” da fratura, 

pois para pequenas variações de abertura acarreta grandes alterações na vazão “Q”, 

o que denota o seu alto grau de sensitividade (SANTOS; PITOMBEIRA, 2006). 

À guisa de ilustração, caso tornasse possível duplicar o valor médio da 

abertura das fraturas de determinado aquífero fraturado, mantendo constante os 

demais parâmetros da equação (3.24), certamente a vazão teria seu valor 

aumentado de 700%. Seguindo essa linha de raciocínio, um determinado poço 

situado na região do cristalino cuja vazão fosse de apenas 200m3/h, teria sua vazão 

aumentada para 1600m3/h, o que daria para abastecer mais de 284 famílias de uma 

comunidade. Considerou-se nesse cálculo uma família constituída por 5 pessoas 

com consumo per capita de 150l/hab.dia e coeficientes de maior consumo 2.11 K   

e 5.12 K . (SANTOS; PITOMBEIRA, 2006). 

 A construção de grandes reservatórios de acumulação de águas tem sido 

ao longo dos anos a solução, preferencialmente adotada para suprir o 

abastecimento de água e atender às necessidades das comunidades, 

proporcionando uma maior oferta de água nos períodos de estiagem e seca. 

A ideia ainda reinante no meio técnico e no de tomadores de decisão é de 

que a solução para os problemas da escassez hídrica do semiárido repousa na 

expansão da oferta de água através da construção de obras extraordinárias. 

Modificar esse pensamento constitui-se um grande desafio a ser enfrentado, pois 

são medidas historicamente adotadas ao longo dos anos. 

Dessa forma, os açudes que constituem a forma de armazenamento de 

água mais utilizada, literalmente evaporam, estando sujeitos ainda a variadas formas 

de poluição decorrente de sua alta vulnerabilidade e falta de cuidados por parte da 
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população e das autoridades locais. 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do 

Ceará os açudes construídos no Semiárido e, em particular no Ceará, não estão 

cumprindo a contento o papel para os quais foram construídos. A variabilidade de 

deflúvios aliada a elevadas taxas de evaporação contribui sobremodo para que os 

rendimentos hidrológicos dos açudes sejam muito baixos. 

 Os coeficientes de variação dos açudes têm atingido valores maiores que 

1,0 bem como o nível de rendimento dos mesmos é da ordem de 25%, isto é, o 

volume de água regularizado anualmente representa apenas 1/4 da capacidade do 

reservatório. As altas taxas de evaporação também contribuem para o aumento do 

processo de salinização das águas dos açudes. 

Diante deste cenário estarrecedor e levando-se em consideração as 

condições de escassez hídrica da região, podemos inferir que o armazenamento de 

água no subsolo seria uma excelente solução para minimizar os efeitos da seca no 

semi-árido. Os aquíferos poderiam ser usados para estocagem de água das 

enchentes dos rios, protegidos das elevadíssimas taxas de evaporação e 

salinização, para a regularização da oferta de água nos períodos de seca. A água 

seria captada nos períodos chuvosos, submetida a um tratamento em superfície e 

posteriormente injetado no subsolo, através de poços tubulares já existentes na 

região. 

 O Aquifer Storage Recovery (ASR) surge como uma alternativa segura e 

promissora de recarga artificial que pode trazer soluções de médio a longo prazo 

para os problemas de água do Semiárido do Nordeste em períodos de estiagem. O 

ASR é uma aplicação do método de perfuração de poços para captação de água 

com dupla função, isto é, utiliza-se um mesmo poço e a mesma bomba para recarga 

do aquífero. 

 O custo de investimento de tal metodologia é relativamente baixo com 

baixa necessidade de área para a implantação do sistema e uma elevada taxa de 

recuperação de água injetada.  

Quanto ao Fraturamento Hidráulico, este precederia à operação de 

recarga artificial e, em princípio teria como alvo principal aqueles poços com baixas 

vazões e até mesmo outros desativados por serem considerados economicamente 

inviáveis. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

8.1 Conclusão 

 

Após a análise dos resultados obtidos, poderemos formular várias 

conclusões. 

Atualmente, o País perde muito dinheiro com a má localização de poços 

no cristalino, haja vista a preocupante situação de poços abandonados e 

desativados no Estado do Ceará, conforme ilustração da Figura II. 

A grande quantidade de poços improdutivos ou salinizados, perfurados no 

semiárido, reflete a carência de fundamentação técnico-científica nas abordagens 

usualmente adotadas para prospecção de água subterrânea. 

 Estima-se que em cada dez poços perfurados, três são perdidos. Os 

custos de perfuração são altos e, com desperdício de poços secos ou de baixa 

vazão, o custo para o contribuinte é dispendioso. Tomando por base o custo médio 

de um poço que é da ordem de R$ 11.000,00, em cada 100 poços perfurados 

perdem-se R$ 330.000,00. Estes recursos poderiam ser revertidos para a aplicação 

do Fraturamento Hidráulico como medida alternativa para recuperar esses poços, 

aumentando suas vazões. 

Os reservatórios hídricos superficiais (açudes), constituídos no semi-árido 

com a finalidade de suprir as necessidades hídricas das comunidades, têm-se 

mostrados eficientes para minimizar o problema da escassez de água, apesar das 

altas taxas de evaporação. 

Este cenário desponta uma grande perspectiva à exploração de águas 

subterrâneas, na medida em que sua captação sendo relativamente mais barata, 

poderá representar a alternativa técnica e economicamente mais viável para o 

abastecimento de água. 

Embora os poços perfurados no aquífero fissural produzam, em geral, 

vazões modestas e águas com elevado teor de sais, os mesmos constituem-se um 

meio produtor importante que não podem ser desprezados. 

Além do mais esses poços, em muitos casos, são considerados o único 

recurso disponível para o abastecimento de água das comunidades distantes, 

carentes e destituídas de quaisquer benefícios de captação de águas. 

Diante desse contexto o Fraturamento Hidráulico surge como uma 
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tecnologia inovadora e alternativa que viria melhorar sobremodo a vazão dos poços 

no cristalino na ordem de 34 vezes o seu valor inicial. Levando em consideração que 

as entradas de águas em poços do cristalino se dão a profundidades que variam de 

40 a 60m, o fraturamento dar-se-ia também dentro dessa faixa de profundidade. 

Os resultados das simulações realizadas demonstram que tecnicamente a 

aplicação do Fraturamento Hidráulico em rochas do cristalino é viável, até porque as 

operações em si, aplicadas tanto em poço de petróleo quanto em poço d´água 

obedecem à mesma metodologia de tratamento. Obviamente, que ao decidir-se por 

esta última opção estar-se-ia operando em meio monofásico (água) e, 

consequentemente deve-se modificar a viscosidade do fluído de fraturamento base 

água a fim de, se não evitar, pelo menos minimizar ainda mais a perda do fluído por 

filtração para a formação rochosa e isso é possível com a introdução de aditivos 

químicos, conforme relatado durante esta pesquisa. 

Os custos envolvidos nas operações do Fraturamento Hidráulico relatadas 

anteriormente orçam na ordem de US$ 7500,00 por poço. Mesmo sem levar em 

consideração os custos envolvendo a perfuração e instalação do poço, bem como a 

mobilização de pessoal e maquinário a longas distâncias, que aumentariam um 

pouco o custo da operação, se comparadas com o custo total de um poço no 

cristalino orçado em média R$ 11.000,00, o tratamento por Fraturamento Hidráulico 

seria economicamente vantajoso. 

Dessa forma, entendemos que vários poços improdutivos no cristalino 

poderiam ser recuperados a uma fração do custo de perfuração de novos poços, 

justificando assim a importância do aporte de recursos financeiros para 

investimentos na aplicação dessa tecnologia. 

Todas essas conclusões demonstram que é plenamente justificável fazer 

investimentos em terrenos cristalinos do semiárido do Nordeste, com adoção de 

tecnologias inovadoras de grande alcance econômico-social que poderiam promover 

a melhoria da qualidade de vida da população que utiliza água de baixa qualidade. 

Pesquisas isoladas não possuem eficiência e eficácia capazes de levar as 

inovações necessárias para as grandes transformações tecnológica que a sociedade 

necessita. 
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8.2 Recomendações 

 

Para pesquisas futuras sugere-se as seguintes recomendações: 

È preciso ousar, quer nas inovações tecnológicas, quer nas linhas de 

pesquisas e nos experimentos, pois estamos migrando de uma área específica 

(meio trifásico) para um outro (meio monofásico), o que requer um aprofundamento 

maior dos estudos nesse último meio, principalmente das propriedades reológicas 

dos fluídos envolvidos no tratamento. 

Desenvolver um sistema computacional similar ao atualmente utilizado em 

poços de petróleo para sua aplicabilidade em poços d’água. O Meyer Fracturing 

apesar de ser uma versão estudantil não é aberto o que dificulta as modificações a 

serem procedidas. Esta será uma tarefa árdua, porém não impossível que requer 

muito estudo, dedicação e encorajamento. 

Dar continuidade no desenvolvimento dessa pesquisa, procurando 

explorar todos os recursos e ferramentas que o software Meyer Fracturing 

Simulators dispõe para o perfeito conhecimento de suas potencialidades que são 

imensas. 

Procurar instituições públicas e/ou privadas que possam contribuir com 

suporte financeiro para o empreendimento de novas pesquisas nesta área, inclusive 

com realizações de Fraturamento Hidráulico em poços d´água. 

Prosseguir mantendo o ritmo de pesquisa nessa área, mantendo parcerias 

com outros Estabelecimentos de Ensino Superior ou empresas que trabalham em 

áreas de perfuração de poços. Tais empresas poderiam dar suporte técnico, através 

de realização de estágios em campo ou mesmo cursos com o objetivo de capacitar 

melhor os alunos de Pós-Graduação que pesquisam na área de Fraturamento 

Hidráulico. 
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APÊNDICE A – Relatório Da Simulação Modelo 
 

Company:         FPS                                                                               
Well:                 FORTALEZA                                                                         
Location:           SEMI-ÁRIDO                                                                        
Date:                13/JAN/2007                                                                       
 
Comments:     Modelo 
                      
 
Input Data                                                                                           
 
Input Volume                                                                                         
Turbulence: Off                                                                                      
Wall Roughness: Off                                                                                  
Tip Effects: Off                                                      
Proppant Type:  Bauxite Sint                                                                         
 
Young's Modulus                                  5E+06               psi                               
Fracture Toughness                             1000                 psi-in^1/2                        
Poisson's Ratio                                     0,25                  fraction                          
Total Pay Zone Height                          50                     ft                                
Total Fracture Height                            80                     ft                                
Ellipsoidal Aspect Ratio                        1                                                  
Injection Rate (2-wings)                       10                    bpm                               
Flow Behavior Index - n'                       0,6                                                
Consistency Index - K'                          0,001               lbf-s^n'/ft^2                     
Total Leakoff Coefficient                        0,0005             ft/min^1/2                        
Spurt Loss Coefficient                           0,005               gal/ft^2                          
Total Volume Injected                            20000              U.S. gal                          
Max Proppant Concentration                10                    lbm/gal                           
 
Output Solution                                                                                      
 
Parameters                                        GDK              PKN              Ellipsoidal       
Length                           ft                 859,34            1303,9            409,11            
Height (wellbore)        ft                    0                     80                  818,23            
Max. Well Width            in.                0,18478          0,11923         0,073961          
Ave. Well Width            in.                0,18478          0,093646       0,058089          
Ave. Frac Width            in.                0,14513          0,067294       0,049307          
Net Pressure                 psi               30,435            331,2             38,975            
Efficiency                       fraction       0,62195          0,43757         0,8081            
Pumping Time               min             47,619            47,619           47,619            
Volume                          U.S. gal      20000             20000             20000             
Proppant Mass              lbm             93959             66106            1,2208E+05        
Percent Propped           %                40,362            40,362           40,362            

 
.  
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APÊNDICE B – Relatório da Simulação do Cenário 1 

 

Company:         FPS                                                                               
Well:                 FORTALEZA 5                                                                        
Location:           SEMI-ÁRIDO                                                                        
Date:                 13/JAN/2007                                                                       
 
Comments: Aumentou-se o Índice de Consistência para 0.01 e mantiveram-se os 
demais parâmetros                                                                                          
               
Input Data                                                                                           
 
Input Volume                                                                                         
Turbulence: Off                                                                                      
Wall Roughness: Off                                                                                  
Tip Effects: Off                                                                                     
Proppant Type:  Bauxite Sint                                                                         
 
Young's Modulus                                  5E+06               psi                               
Fracture Toughness                             1000                  psi-in^1/2                        
Poisson's Ratio                                     0,25                  fraction                          
Total Pay Zone Height                          50                     ft                                
Total Fracture Height                            80                     ft                                
Ellipsoidal Aspect Ratio                        1                                                  
Injection Rate (2-wings)                        10                     bpm                               
Flow Behavior Index - n'                       0,6                                                
Consistency Index - K'                          0,01                 lbf-s^n'/ft^2                     
Total Leakoff Coefficient                       0,0005             ft/min^1/2                        
Spurt Loss Coefficient                          0,005                gal/ft^2                          
Total Volume Injected                           20000              U.S. gal                          
Max Proppant Concentration                10                    lbm/gal                           
 
Output Solution                                                                                      
 
Parameters                                        GDK              PKN              Ellipsoidal       
Length                             ft                 619.86            958.17          321.77            
Height (wellbore)            ft                  80                   80                 643.54            
Max. Well Width              in.               0.29975           0.21922       0.1256          
Ave. Well Width              in.                0.29975          0.17217        0.098644          
Ave. Frac Width              in.                0.23543          0.12359        0.083732          
Net Pressure                   psi               68.448            608.94          89.182            
Efficiency                        fraction        0.72775          0.59054        0.84889            
Pumping Time                min              47,619            47,619          47,619    
Volume                           U.S. gal       20000             20000           20000             
Proppant Mass               lbm              1.0994e+05    89215           1.2825e+05        
Percent Propped             %                40,362            40,362          40,362    
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APÊNDICE C - Relatório da Simulação do Cenário 2 

 
Company:          FPS                                                                               
Well:                  FORTALEZA6                                                                         
Location:            SEMI-ÁRIDO                                                                        
Date:                 13/JAN/2007                                                                       
 
Comments: Aumentou-se o Coeficiente de Filtração Total para 0.05 e mantiveram-se 
os demais parâmetros 
 
Input Data 
 
Input Volume                                                                                         
Turbulence: Off                                                                                      
Wall Roughness: Off                                                                                  
Tip Effects: Off                                                                                    
Proppant Type:  Bauxite Sint                                                                         
 
Young's Modulus                                  5E+06               psi                               
Fracture Toughness                             1000                 psi-in^1/2                        
Poisson's Ratio                                     0,25                  fraction                          
Total Pay Zone Height                          50                     ft                                
Total Fracture Height                            80                     ft                                
Ellipsoidal Aspect Ratio                        1                                                  
Injection Rate (2-wings)                        10                     bpm                               
Flow Behavior Index - n'                       0,6                                                
Consistency Index - K'                          0,001                l bf-s^n'/ft^2                     
Total Leakoff Coefficient                       0,05                  ft/min^1/2                        
Spurt Loss Coefficient                          0,005                 gal/ft^2                          
Total Volume Injected                          20000                U.S. gal                          
Max Proppant Concentration               10                      lbm/gal                           
 
Output Solution                                                                                      
 
Parameters                                        GDK              PKN              Ellipsoidal       
Length                           ft                 24.596             24.585          28.429            
Height (wellbore)           ft                 80                    80                 56.859            
Max. Well Width            in.               0.020808         0.037978      0.02181          
Ave. Well Width             in.               0.020808         0.029827      0.017129          
Ave. Frac Width            in.                0.016343         0.021811      0.01454          
Net Pressure                 psi              119.75             105.49           170.51            
Efficiency                      fraction        0.0020046       0.0026741    0.0011507         
Pumping Time              min              47,619             47,619           47,619            
Volume                         U.S. gal       20000              20000            20000             
Proppant Mass              lbm             302.84             403.99           173.84        
Percent Propped           %                40,362             40,362          40,362    
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APÊNDICE D – Simulação Computacional Completa 

MFrac 

                          Three-Dimensional Hydraulic Fracturing Simulator                           
                          MFrac is a trademark of Meyer & Associates, Inc.                           
                         Copyright (c) 1985-2004, Meyer & Associates, Inc.                           
                      2207 Freeport Rd, Suite D, Natrona Heights, PA 15065 USA                       
                                      MFrac version 5.20.1718                                        
                                         http://mfrac.com/                                           
                                Simulation Date 24/1/2007 06:56:42                                  
 
Company:                                                                                          
Well:            FRATURADO1                                                                        
Location:                                                                                          
Date:            23/JAN/2007                                                                       
 
                                             Input Data                                              
 
                                          GENERAL OPTIONS                                            

     Simulation Method                               Design M                                           

     Reservoir Coupling                               Linear                                             

     Net Present Value                                 Off                                                

     Fluid Loss Model                                  Constant                                           

     Fluid Type Dependent Leakoff             Off                                                

     Include Fluid Loss History                   Off                                                

     Treatment Type                                    Proppant                                           

     Treatment Design                 Input                                              

     Wellbore Hydraulics Model                  Empirica                                           

     No. of Frac Soln. Iterations                    30                                                 

     Maximum Time Step                            1(min)                                     

     Heat Transfer Off, Fluid Tempera        80 (deg F)                                   

 

                                          FRACTURE OPTIONS                                           

     Fracture Geometry                              Three-Di                                           

     Flowback                                             Off                                                

     Fracture Fluid Gradient                       Included                                           

     Self Similar Closure                            Off                                                

     Propagation Parameters                       Default                                            

     Fracture Initiation Interval                   Perforat                                           

     Fracture Friction Model                       Off                                                

     Wall Roughness                                   Off                                                

     Tip Effects                                           Off                                                

 

                                          PROPPANT OPTIONS                                           

     Proppant Solution                                 On                                                 

     Proppant Ramp                                    Off                                                

     Proppant Flowback                              Off                                                

     Perforation Erosion                              None                                               

     Proppant Transport Methodology        Conventi                                           

     Proppant Settling Option                     Empirica                                           

     Wellbore-Proppant Effects                 None                                               
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     Fracture-Proppant Effects                  None                                               

 

                                         

ROCK PROPERTIES 

                            TVD        MD                                                                                 Fracture                                            

      Zone                at            at         Stress                        Young's         Poisson'      Tough-                                                    

-   Name             Bottom   Bottom    Gradient      Stress    Modulus        Ratio            ness                                               

      (-)                  (ft)        (ft)           (psi/ft)          (psi)     (psi)     (-)    (psi-in^  (psi)     (-)     

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Metamorphic      130         130          0,7              91         5E+06          0,25               1000      

Metamorphic      150         150          0,7             105        5E+06           0,25              1000      

Metamorphic      160         160          0,7             112        5E+06           0,25              1000      

 

                                          FLUID LOSS DATA                                            

                                                                                                     

           Zone               TVD at               MD at              Leakoff              Spurt         

          Name               Bottom              Bottom               Coef.               Loss          

           (-)                       (ft)                   (ft)               (ft/min^1/2)         (gal/100 ft^2)     

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ZONA1               150                     150                 0,001                    0                    

 

                                      WELLBORE HYDRAULICS DATA                                       

General                                                                                              

     Wellbore Volume                                        110,33      (U.S. gal)                                

     Injection Down                                          Tubing                                             

     Horizontal Well                                           Off                                                

     Surface Line Volume                                   40             (U.S. gal)                                

     Wellbore Volume Reference MD               150            (ft)                                      

     Wellbore Volume Reference TVD             150            (ft)                                      

     Maximum BHTP                                        6000          (psi)                                     

 

Deviation                                                                                            

Linear Segments                                              Off                                                

 

Measured                                                                    

Depth              TVD                                            Angle                      

 (ft)                  (ft)                                               (deg)                      

          -------------------------------------------------------------------------------- 

  50                    50                                                   0                                              

  150                 150                                                  0                                              

 

Casing                                                                                               

Relative Pipe Roughness                      0                                                  

Friction Loss Multiplier                        1                                                  

 

 

 

 Measured  Section                                                      

 Depth       Length         OD        Weight            ID         

   (ft)            (ft)            (in.)        (lbf/ft)             (in.)       
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          -------------------------------------------------------------------------------- 

  0               160             5,5             9                 5,192            

 

Tubing                                                                                               

    

  Relative Pipe Roughness          0                                                  

  Friction Loss Multiplier            1                                                  

 

  Measured                                                                     

  Depth            OD              Weight                     ID                

      (ft)             (in.)             (lbf/ft)                      (in.)               

 ----------------------------------------------------------------------- 

     100              2,375             5,3                      1,939                           

 

BHTP References                                                                                      

Reference           Measured                                                    

Name                  Depth                           TVD                       

   (-)                      (ft)                              (ft)                       

------------------------------------------------------------------------------- 

Main BHTP         130                             130                                            

 

                                        

  PERFORATION ZONES                                           

                                          Top of              Bottom of          Top of          Bottom of    

Active           Zone             Perfs TVD        Perfs TVD        Perfs MD     Perfs MD    

                                                (ft)                 (ft)                     (ft)                   (ft)      

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.     Yes          zone 1              30                 150                     130                 150           

 

                                             ZONE DATA                                               

                   No. of       Stiffnes     Fluid Lo    Pay Zone                  Perforations          

                  Multiple     Inter-         Inter-                                                

 Zone        Fracture                        action        From         To     Perm.   Number      Diam                                             

                    (-)               (-)              (-)            (ft)            (ft)     (md)       (-)               (in.)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.zone 1      1                  0               0               130          150           2        12              0,4       

 

 

                                  INPUT SURFACE TREATMENT SCHEDULE                                   

     Schedule Type                        Surface                                            

     Wellbore Fluid Type              KCL2                                               

     Fraction of Well Filled             1                                                  

     Recirculation Volume              0        (U.S. gal)                                

 

                   Stage                                                                                                        Prop     

Stage    Slurry     Liquid       Stage            Stage          Fluid       Prop       Prop         Damage    

 No.     Rate       Volume      Time           Type             Type       Type      Conc.         Factor    

 (-)       (bpm)    (U.S. gal)     (min)             (-)                (-)           (-)        bm/gal)         (-)      

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1            10         500             1,1905                              FLD1       0000        0               0           
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2            10         966             2,512                                FLD1       N002       2               0           

3            10         1302           3,6715                              FLD1       N002       4               0           

4            10         2352           7,1486                              FLD1       N002       6               0           

5            10         3456,6        8,23                                  FLD1       N002       0               0           

6            10         3956,4        9,42                                  FLD1       N002       0               0           

7            10         4264,7        10,154                              FLD1       N002       0               0           

 

Fluid Type:       KCL2 - 2% KCl                                                                            

Fluid Type:       FLD1 - Sample Fluid 1                                                                    

Proppant Type: 0000  - No Prop, Slug, ...                                                             

Proppant Type: N002 -  20/40 Naplite                                                                  

 

 

 

                                         PROPPANT CRITERIA                                           

     Min. Number of Proppant Layers to Prevent Bridgi             2                                      

     Min. Concentration/Area for Propped Fracture                    1      (lbm/ft^2)                      

     Embedment Concentration/Area                                           0      (lbm/ft^2)                      

     Closure Pressure on Proppant                                              2000   (psi)                           

 

 

                                            Output Data                                              

 

                                 SURFACE TREATMENT SCHEDULE PUMPED                                   

Stag   Avg Slu  Liquid        Slurry        Total Slurry    Total    Conc.       Conc        Prop.Stg 

No.    Rate        Volume     Volume      Volume          Time      From         To            Mass 

(-)      (bpm)      (U.S. ga)   (U.S.ga)       (U.S.ga)         (min )   (lbm/gal)  (lbm/gal)  (lbm) 

     ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1         10             500           500              500               1,1905      0             0               0                  

2         10              966          1055            1555             3,7025      2             2               1932      

3         10             1302         1542            3097,1          7,374        4             4               5208      

4         10             2352         3002,4         6099,5          14,523      6             6               14112     

5         10             3456,6      3456,6         9556,1          22,753      0             0                0         

6         10             3956,4      3956,4         13512           32,173      0             0                0         

7         10             4264,7      4264,7         17777           42,327      0             0                0         

  

     Total Slurry Volume              17777    (U.S. gal)                                

     Total Liquid Volume              16798    (U.S. gal)                                

     Total Sand Mass                     21252    (lbm)                                     

 

 

                                    WELLBORE HYDRAULICS SOLUTION                                     

                        Delta P         Delta P                         Surface        Hydraulic     

     Time          Friction         Gravity     BHTP          Pressure      Power       

     (min)           (psi)              (psi)           (psi)             (psi)           (hhp)       

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0,59524          31,185         56,967          586,87          561,09          137,47           

1,1905            31,185          56,967          526,8           501,02          122,75           

2,1905            35,328          64,536          485,47          456,26          111,78           

2,9465          35,328          64,536          466,54          437,34          107,15           
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3,7025          35,328          64,536          517,65          488,44          119,67           

4,7025          38,826          0,927            630,22          598,12          146,54           

5,7025          38,826          70,927         742,09           709,99          173,95           

6,5382          38,826          70,927          839,64          807,54          197,85           

7,374            38,826          70,927          938,88          906,78          222,16           

8,374            41,819          76,394          1066,3          1031,8          252,78           

9,374            41,819          76,394          1187,7          1153,2          282,53           

10,374          41,819          76,394          1310,4          1275,9          312,59           

11,374          41,819          76,394          1434,2          1399,6          342,9            

12,374          41,819          76,394          1558,8          1524,2          373,42           

13,374          41,819          76,394          1684,1          1649,5          404,13           

14,523          41,819          76,394          1828,7          1794,1          439,57           

15,523          31,185          56,967          1928             1902,2          466,05           

16,523          31,185          56,967          2055,2          2029,4          497,21           

17,523          31,185          56,967          2182,8          2157,1          528,48           

18,523          31,185          56,967          2310,9          2285,1          559,85           

19,523          31,185          56,967          2439,3          2413,5          591,32           

20,523          31,185          56,967          2568,1          2542,3          622,87           

21,523          31,185          56,967          2697,2          2671,4          654,5            

22,753          31,185          56,967          2856,4          2830,6          693,5            

23,753          31,185          56,967          2986,2          2960,4          725,29           

24,753          31,185          56,967          3116,2          3090,4          757,15           

25,753          31,185          56,967          3246,5          3220,7          789,07           

26,753          31,185          56,967          3377             3351,2          821,04           

27,753          31,185          56,967          3507,7          3481,9          853,07           

28,753          31,185          56,967          3638,6          3612,8          885,14           

29,753          31,185          56,967          3769,7          3743,9          917,26           

30,753          31,185          56,967          3901             3875,2          949,43           

31,463          31,185          56,967          3994,3          3968,5          972,29           

32,173          31,185          56,967          4087,7          4061,9          995,18           

33,173          31,185          56,967          4219,4          4193,6          1027,4           

34,173          31,185          56,967          4351,2          4325,5          1059,7           

35,173          31,185          56,967          4483,2          4457,4          1092,1           

36,173          31,185          56,967          4615,3          4589,6          1124,4           

37,173          31,185          56,967          4747,6          4721,8          1156,8           

38,173          31,185          56,967          4880             4854,2          1189,3           

39,173          31,185          56,967          5012,5          4986,7          1221,7           

40,173          31,185          56,967          5145,1          5119,3          1254,2           

41,173          31,185          56,967          5277,8          5252             1286,7           

42,327          31,185          56,967          5431,1          5405,3          1324,3           

 

                                    FRACTURE TREATMENT SCHEDULE                                      

  Stag   Avg Slur  Liquid       Slurry         Total Sl      Total    Conc.      Conc.      Prop. St  

  No.    Rate         Volume     Volume      Volume     Time     From        To           Mass    

  (-)      (bpm)      (U.S. ga)    (U.S. ga)     (U.S. ga)   (min)   (lbm/gal)   (lbm/gal   (lbm)    

     ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Well   10           110,33          110,33       110,33      0,26269     0                0        0         

     1      10           500               500            610,33     1,4532        0                0        0         

     2      10           966               1055         1665,4      3,9652        2                2        1932      

     3      10          1302             1542           3207,4     7,6367        4               4        5208      
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     4      10          2352             3002,4        6209,8     14,785        6               6        14112     

     5      10         3456,6           3456,6        9666,4     23,015        0               0        0         

     6      10         3956,4           3956,4        13623      32,435        0               0        0         

     7      10         4154,3           4154,3        17777      42,327        0               0        0         

 

     Total Slurry Volume              17777    (U.S. gal)                                

     Total Liquid Volume             16798    (U.S. gal)                                

     Total Sand Mass                    21252    (lbm)                                     

 

 

                                   FRACTURE PROPAGATION SOLUTION                                     

                                                     Max.        Avg.         Avg.           Avg                            

                 Total        Net                             Fracture   Wellbore  Wellbore    Fracture      Upper   Lower           

Time     Volume    Pressure    BHFP       Length     Width       Width         Width        Height    Height   

(min)    (U.S. gal)   (psi)           (psi)          (m)            (in.)          (in.)           (in.)             (ft)          (ft)             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

0,2524     106,01   121,26     226,25     12,466     0,03102     0,024425      0,020746   41,527    41,441        

0,59524   250        401,57     506,52     11,697     0,087391   0,068777      0,058367   39,646    39,479   

1,1905     500        341,55     446,5       16,432     0,092695   0,072937      0,061883   54,973    55,281      

2,1905     920        289,59     394,5       21,169     0,095775   0,075364      0,063955   70,084    71,445      

2,9465     1237,5   270,7       375,56     24,023     0,097528   0,076768      0,065158   78,958    81,506  

3,7025     1555      321,81     426,63     24,645     0,11615     0,091435      0,077616   80,856     83,746      

4,7025     1975      425,37     530,18     24,645     0,15082     0,1187          0,10075     80,856     0,6645         

5,7025     2395      537,24     642,06     24,645     0,18816     0,14805        0,12564     80,856     83,746      

6,5382     2746,1    634,79    739,6       24,645     0,22053     0,17347        0,14721     80,856     83,746      

7,374       3097,1   734,03     838,85     24,645     0,25361     0,19946        0,16926     80,856     83,746      

8,374       3517,1    853,77    958,58     24,645     0,29388     0,23109        0,19611     80,856     83,746      

9,374       3937,1    975,18    1080        24,645     0,33472     0,26318        0,22334     80,856     83,746      

10,374     4357,1   1097,9     1202,7     24,645     0,37604     0,29563        0,25089     80,856     83,746      

11,374     4777,1   1221,6     1326,4     24,645     0,41773     0,32838        0,27869     80,856     83,746      

12,374     5197,1   1346,2     1451        24,645     0,45976     0,36139        0,30671     80,856     83,746      

13,374     5617,1   1471,5     1576,3     24,645     0,50207     0,39462        0,33492     80,856     83,746      

14,523     6099,5   1616,2     1721        24,645     0,55097     0,43303        0,36752     80,856     83,746      

15,523     6519,5   1742,9     1847,7     24,645     0,59377     0,46665        0,39606     80,856     83,746      

16,523     6939,5   1870        1974,9     24,645     0,63677     0,50042        0,42472     80,856     83,746      

17,523     7359,5   1997,7     2102,5     24,645     0,67994     0,53433        0,45351     80,856     83,746      

18,523     7779,5   2125,7     2230,5     24,645     0,72327     0,56836        0,4824       80,856     83,746      

19,523     8199,5   2254,2     2359        24,645     0,76674     0,60251        0,51138     80,856     83,746      

20,523     8619,5   2382,9     2487,8     24,645     0,81035     0,63676        0,54045     80,856     83,746      

21,523     9039,5   2512,1     2616,9     24,645     0,85407     0,67111        0,56961     80,856     83,746      

22,753     9556,1   2671,2     2776        24,645     0,90801     0,71348        0,60557     80,856     83,746      

23,753     9976,1   2801        2905,8     24,645     0,95198     0,74801        0,63488     80,856     83,746      

24,753     10396    2931        3035,9     24,645     0,99604     0,78262        0,66426     80,856     83,746      

25,753     10816    3061,3     3166,1     24,645     1,0402       0,8173          0,6937       80,856     83,746      

26,753     11236    3191,8     3296,6     24,645     1,0844       0,85205        0,7232       80,856     83,746      

27,753     11656    3322,5     3427,3     24,645     1,1288       0,88686        0,75274     80,856     83,746      

28,753     12076    3453,4     3558,3     24,645     1,1731       0,92173        0,78234     80,856     83,746      

29,753     12496    3584,5     3689,4     24,645     1,2176       0,95666        0,81199     80,856     83,746      

30,753     12916    3715,8     3820,6     24,645     1,2621       0,99164        0,84168    80,856     83,746      
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31,463     13214    3809,2     3914        24,645     1,2938      1,0165         0,86279    80,856     83,746      

32,173     13512    3902,6     4007,4     24,645     1,3255      1,0414         0,88391    80,856     83,746      

33,173     13932    4034,2     4139,1     24,645     1,3702      1,0765         0,91371    80,856     83,746      

34,173     14352    4166,1     4270,9     24,645     1,4149      1,1116         0,94354    80,856     83,746      

35,173     14772    4298,1     4402,9     24,645     1,4597      1,1468         0,9734      80,856     83,746      

36,173     15192    4430,2     4535        24,645     1,5045      1,182           1,0033      80,856     83,746      

37,173     15612    4562,4     4667,2     24,645     1,5494      1,2173         1,0332      80,856     83,746      

38,173     16032    4694,8     4799,6     24,645     1,5944      1,2526         1,0632      80,856     83,746      

39,173     16452    4827,3     4932,1     24,645     1,6394      1,288           1,0932      80,856     83,746      

40,173     16872    4959,9     5064,7     24,645     1,6844      1,3233         1,1232      80,856     83,746      

41,173     17292    5092,6     5197,4     24,645     1,7295      1,3587         1,1533      80,856     83,746      

42,327     17777    5245,9     5350,7     24,645     1,7815      1,3996         1,188        80,856     83,746      

 

                             

   FRACTURE WELLBORE HYDRAULICS SOLUTION                                 

                    Delta P         Delta P                        Delta P Near       BHFP       BHTP        

Time            Perfs             Near Wellbore             Wellbore Total                    Well        

(min)             (psi)              (psi)                              (psi)                 (psi)           (psi)       

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0,2524          84,717           0                                   84,717          226,25          310,97           

0,59524         84,633          0                                   84,633          506,52          591,15           

1,1905          84,633           0                                   84,633          446,5            531,13           

2,1905          95,878           0                                   95,878          394,5            490,38           

2,9465          95,878           0                                   95,878          375,56          471,43           

3,7025          95,878           0                                   95,878          426,63          522,51           

4,7025          105,37           0                                   105,37          530,18           635,55           

5,7025          105,37           0                                   105,37          642,06          747,43           

6,5382          105,37           0                                   105,37          739,6            844,98           

7,374            105,37           0                                   105,37          838,85          944,22           

8,374            113,5             0                                   113,5            958,58          1072,1           

9,374            113,5             0                                   113,5            1080             1193,5           

10,374          113,5             0                                   113,5            1202,7          1316,2           

11,374          113,5             0                                   113,5            1326,4          1439,9           

12,374          113,5             0                                   113,5            1451             1564,5           

13,374          113,5             0                                   113,5            1576,3          1689,8           

14,523          113,5             0                                   113,5            1721             1834,5           

15,523          84,634           0                                   84,634          1847,7          1932,3           

16,523          84,634           0                                   84,634          1974,9          2059,5           

17,523          84,634           0                                   84,634          2102,5          2187,1           

18,523          84,634           0                                   84,634          2230,5          2315,2           

19,523          84,633           0                                   84,633          2359             2443,6           

20,523          84,633           0                                   84,633          2487,8          2572,4           

21,523          84,633           0                                   84,633          2616,9          2701,5           

22,753          84,633           0                                   84,633          2776             2860,7           

23,753          84,633           0                                   84,633          2905,8          2990,5           

24,753          84,633           0                                   84,633          3035,9          3120,5           

25,753          84,633           0                                   84,633          3166,1          3250,8           

26,753          84,633           0                                   84,633          3296,6          3381,3           

27,753          84,633           0                                   84,633         3427,3          3512             

28,753          84,633           0                                   84,633          3558,3          3642,9           
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29,753          84,633           0                                    84,633          3689,4           3774             

30,753          84,633           0                                    84,633          3820,6           3905,3           

31,463          84,633           0                                    84,633          3914             3998,6           

32,173          84,633           0                                    84,633          4007,4           4092             

33,173          84,633           0                                    84,633          4139,1           4223,7           

34,173          84,633           0                                    84,633          4270,9           4355,5           

35,173          84,633           0                                    84,633          4402,9           4487,5           

36,173          84,633           0                                    84,633          4535              4619,6           

37,173          84,633           0                                    84,633          4667,2           4751,9           

38,173          84,633           0                                    84,633          4799,6           4884,2           

39,173          84,633           0                                    84,633          4932,1           5016,7           

40,173          84,633           0                                    84,633          5064,7           5149,4           

41,173          84,633           0                                    84,633          5197,4           5282,1           

42,327          84,633           0                                    84,633          5350,7           5435,4           

 

                                    PROPPANT TRANSPORT SOLUTION                                      

                   

 

  Fluid injected before time = 0,58 (min) is loss due to leakoff & spurt                               

   The volume of fluid to account for this loss is 2,44690e+02 (U.S. gal)                               

 

     Propped Length                                             0        (m)                                       

     Avg. Fracture Conductivity                           0        (md-ft)                                   

     Dim. Fracture Conductivity                           0                                                  

     Avg. Fracture Permeability                            0        (md)                                      

     Avg. Fracture Conc./Area (EOJ)                   1,0166   (lbm/ft^2)                                

     Propped Fracture Ratio (EOJ)                        0,11297                                            

     Estimated Closure Time                                1950,4   (min)                                     

     Screen-Out Time                                           2,5685   (min)                                     

 

                                  Proppant Displacement & Location                                   

             Sch #                 Screen-out    Distance     Distance    Screen-out   Screen-out   

                                                             From          to                  From          to       

              (-)                         (-)              (m)              (m)                 (m)          (m)       

          -------------------------------------------------------------------------------- 

              7                               No              0               11,071       

              6                               No             11,071       15,952       

              5                               No             15,952       19,533       

              4                               No             19,533       22,388       

              3                               No             22,388       23,751       

              2                               No             23,751       24,525       

              1                               No             24,525       24,645       

              0                               No             24,645       24,645       

For a banking fluid, the Screen-out distance only                                                    

represents the propped pack volume (distance).                                                       

 

                                         

 

 

FLUID LEAKOFF OUTPUT 
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                  Inj.       Leakoff        n'           K'              Apparent      Wall             Reynolds   

   Time      Rate      Rate            Inlet      Inlet            Viscosity      Shear Rate   Number    

  (min)      (bpm)      (bpm)        (-)       (lbf-s^n'/         (cp)               (1/s)              (-)      

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0,2524        10         3,728          1             2,93E-05   1,4029         11266      377,4       

0,59524      10         2,7409        0,482      0,0621       202,42         1498,5     2,7412      

1,1905       10          2,5307        0,482      0,0621       143,34         956,86     2,7773      

2,1905       10          3,9197        0,482      0,0621       133,79         697,98     2,4215      

2,9465       10          3,9733        0,482      0,0621       133,28         593,12     2,1903      

3,7025       10          3,567          0,482      0,0621       156,63         407,53     1,8396      

4,7025       10          2,828          0,482      0,0621       201,9            241,9      1,465       

5,7025       10          2,2742        0,482      0,0621       252,14         155,56     1,1982      

6,5382       10         1,9877         0,482      0,0621       296,21         113,32     1,0328      

7,374        10          1,8108         0,482      0,0621       341,63         85,713     0,90414     

8,374        10          1,6677         0,482      0,0621       397,19         63,851     0,79026     

9,374        10          1,549           0,482      0,0621       453,63         49,23       0,7022      

10,374      10          1,4529         0,482      0,0621       510,73         39,014     0,63105     

11,374      10          1,3732         0,482      0,0621       568,34         31,619     0,57253     

12,374      10          1,3055         0,482      0,0621        626,34        26,106     0,52366     

13,374      10          1,247           0,482      0,0621        684,64        21,894     0,4823      

14,523      10          1,1919        0,482       0,0621        751,96        18,182     0,44199     

15,523      10          1,1444        0,482       0,0621        810,61        15,656     0,40668     

16,523      10          1,1046        0,482       0,0621        869,4          13,614     0,3748      

17,523      10          1,0686        0,482       0,0621        928,25        11,941     0,34739     

18,523      10          1,036          0,482       0,0621        987,13        10,553     0,32362     

19,523      10          1,0063        0,482       0,0621        1046            9,391      0,30282     

20,523      10          0,97896      0,482       0,0621        1104,9         8,4079    0,28446     

21,523      10          0,95375      0,482       0,0621        1163,9         7,5692    0,26814     

22,753      10          0,92751      0,482       0,0621        1236,5         6,6969    0,25041     

23,753      10          0,90396      0,482       0,0621        1295,6         6,0928    0,23758     

24,753      10          0,88398      0,482       0,0621        1354,8         5,5658    0,22597     

25,753      10          0,86529      0,482       0,0621        1414            5,1034    0,21543     

26,753      10          0,84775      0,482       0,0621        1473,2        4,6956     0,2058      

27,753      10          0,83124      0,482       0,0621        1532,4        4,3342     0,19699     

28,753      10          0,81566      0,482       0,0621        1591,7        4,0125     0,18889     

29,753      10          0,80093      0,482       0,0621        1650,9        3,7248     0,18142     

30,753      10          0,78696      0,482       0,0621        1710,1        3,4667     0,17451     

31,463      10          0,77581      0,482       0,0621        1752,2        3,2991     0,16991     

32,173      10          0,76669      0,482       0,0621        1794,2        3,1433     0,16555     

33,173      10          0,75595      0,482       0,0621        1853,3        2,9417     0,15977     

34,173      10          0,7442        0,482       0,0621        1912,4        2,7586     0,15438     

35,173      10          0,73297      0,482       0,0621        1971,5        2,5919     0,14934     

36,173      10          0,72222      0,482       0,0621        2030,5        2,4397     0,14462     

37,173      10          0,71194      0,482       0,0621        2089,5        2,3004     0,14019     

38,173      10          0,70208      0,482       0,0621        2148,4        2,1726     0,13603     

39,173      10          0,69262      0,482       0,0621        2207,3        2,055       0,1321      

40,173      10          0,68354      0,482       0,0621        2266           1,9466     0,12841     

41,173      10          0,6748        0,482       0,0621        2324,4        1,8465     0,12493     
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ANEXO A - Tabela de Conversão de Unidades 

 

O SISTEMA INTERNACIONAL 

Para 
converter de  

Para Multiplique por 

(U.S) (gal) 3m  3.785412  E-03   

(U.S (gal) l  3,785412 E+00 

bbl 3m  1,589873 E-01 

bbl l  1,589873 E+02 

gpm sm /3  6,309020 E-05      

gpm    sl /  6,309020 E-02   

psi Pa 6,894757 E+03 

psi KPa 6,894757 E+00 

D 2m  9,869233 E-13   

mD 2m  9,869233 E-16 

Slug Kg 1,459390 E+01 

St sm /2  1,0 E-04 

lbm Kg 4,535924 E-01 

lbm/gal 3/ mKg  1,198264 E+02 

ft m 3,048 E-01 

in m 2,54 E-02 
2ft  2m  9,290304 E-02 

3ft  3m  3,831685 E-02 

P Pa.s 1,0 E-01 

cp Pa.s 1,0 E-03 

(lbf. s)/ft2 Pa.s 4,788026 E+01 

lbm/ft2 Kg/m2 4,882428 E+00 

ft/mim ½   cm/mim ½ 3,048128 E+00 

Fonte: Meyer Assocites (2005) 

 

 


