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O shale gas é um recurso que a cada dia mais se mostra em potencial crescimento tanto no 

Brasil quanto no mundo. Esse recurso é encontrado em reservatórios não convencionais onde as 

características petrofísicas contam com porosidade e permeabilidade muito baixas. Devido a tais 

características sua produção é limitada, sendo necessário a aplicação de mecanismos de 

recuperação secundária para aumentar seu fator de recuperação. O mecanismo mais utilizado para 

essa recuperação é o fraturamento hidráulico, no qual um fluido é injetado em alta pressão para 

fraturar a formação e abrir o caminho para passagem do gás. No entanto, ao se fraturar o 

reservatório de shale gas o comportamento do fluxo na fratura nas imediações do poço, se torna 

turbulento e a Equação de Darcy não descreve mais o comportamento do mesmo. Forchheimer 

(1901) observou esses efeitos e descreveu por meio da Equação de Forchheimer, um termo que 

considera as forças inerciais e insere um novo coeficiente (b), denominado oeficiente de 

Forchheimer. Esse termo é adicionado na Equação de Darcy e é derivado da Equação de Navier-

Stokes. Diante deste cenário, os objetivos desta pesquisa é se aprofundar no conhecimento e 

comportamento de fluxos de shale gas em reservatórios não convencionais. Em particular, 

compreender, modelar e analisar o comportamento do fluxo não-Darcyano do gás na fratura, por 

meio da análise da Equação de Forchheimer e da comparação dos resultados do comportamento 

da pressão. Resultados estes obtidos por diferentes métodos para a determinação do coeficiente 

não-Darcyano, também denotado como coeficiente de Forchheimer. 

 

Para alcançar esse objetivo foi necessário a realização de fundamentação teórica com a 

apresentação dos conceitos básicos necessários para compreensão do comportamento e 

abordagem em reservatórios não convencionais; definição da equação do fluxo, levando em 

consideração o coeficiente não-Darcyano; apresentação de métodos para a obtenção do 

coeficiente não-Darcyano; implementação das formulações propostas por diferentes autores para 

a determinação do coeficiente e análises e comparação de resultados, através de estudos de casos. 
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Na pesquisa realizada, foi estudada e deduzida a Equação de Forchheimer, assim como 

diferentes métodos propostos na literatura para a determinação deste coeficiente. Os métodos 

propostos pelos seguintes autores: Geertsma (1974), Pascal et al. (1980) e Jones (1987). Foram 

trabalhadas as relações desenvolvidas experimentalmente por esses métodos e suas 

especificidades, levando em conta o tipo de formação.   

 

Posteriormente, parte-se para a análise de dois estudos de caso baseados no trabalho 

experimental de Skjetne (1996) para validação das relações, no qual o objetivo é comparar o 

coeficiente de Forchheimer obtido experimentalmente por meio da análise a Equação de 

Forchheimer com os obtidos através dos métodos propostos pelos autores avaliando também o 

diferencial de pressão para um determinado número de Reynolds.  

 

Quando comparados os métodos de Geertsma, Pascal et al. e Jones com base na experiencia 

de Skjetne foi possível comparar seus resultados. O experimento de Skjetne consiste em 

determinar o diferencial de pressão na formação com umas amostras fraturadas são levadas ao 

laboratório e testadas com injeção de gás, simulando um reservatório de shale gas.  

 
O método que menos diferiu em ambos os estudos de casos foi o de Pascal et al. No 

desenvolvimento de sua relação, Pascal et al. utilizou amostras similares ao experimento de 

Skjetne. Os métodos de Geertsma e Jones divergiram bastante do valor experimental mesmo 

contemplando algumas características do experimento proposto pelo autor. Além disso, quando a 

espessura da fratura foi aumentada, mesmo o método que menos divergia teve seu valor ainda 

mais discrepante do valor apresentado experimentalmente. Uma das possíveis causas é que com o 

aumento da fratura, houve aumento da permeabilidade, divergindo das hipóteses consideradas nas 

amostras analisadas por Pascal, as quais apresentavam baixíssimas permeabilidades. 

 

A comparação entre os métodos se mostrou importante para entender o quanto do diferencial 

de pressão é impactado caso o método de obtenção do coeficiente de Forchheimer não seja o 

mais fiel possível a formação. Se dados sobre a formação não são tão conhecidos, os três métodos 

poderiam contemplar uma situação e divergir consideravelmente do que se espera na realidade. 


