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RESUMO 
 
Areia propante é um mineral industrial em grande evidência no mercado mundial. A 
explosão do consumo deste mineral está associada à exploração de gás de folhelho 
(shale-gas), atualmente maior que a produção do gás convencional. O shale-gas se 
encontra na rocha reservatório de origem sedimentar. Uma injeção com alta pressão 
na rocha, com uma mistura de água, propantes e compostos químicos produzem 
fraturas que permitem a liberação do mesmo. A operação de fraturamento hidráulico 
conhecida como fracking, faz uso intensivo desta areia. As areias utilizadas como 
propantes na indústria de petróleo devem atender a especificações rigorosas, como: 
pureza; granulometria, esfericidade e arredondamento; resistência ao esmagamento, 
condutividade entre outros. Foram realizados um estudo do mercado brasileiro de 
areia propante utilizada no fraturamento hidráulico e ensaios de caracterização 
dessas areias, segundo normas ABNT. As granulometrias das areias e arenitos 
caracterizados são específicas para propantes 20/40 e 40/70, respectivamente. As 
características dos arenitos são superiores às das areias, principalmente em termos 
de resistência ao esmagamento e solubilidade em ácido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: propante; faturamento hidráulico; areia para fraturamento; gás 
de folhelho. 
 
ABSTRACT 
 
Frac sand is an industrial mineral in great evidence on the world market. Its boom is 
associated with the exploitation of shale gas, currently higher than conventional gas 
production. The shale-gas is in reservoir rock of sedimentary origin. Water, sand and 
chemicals are injected into the rock at high pressure producing fractures that allow 
the release of the gas. The hydraulic fracturing operation is known as fracking and it 
makes extensive use of this sand (frac sand). The sand used as proppants in the oil 
industry must meet strict specifications, such as: purity; particle size, sphericity and 
roundness; crush strength, conductivity, among others. A study was carried out to 
quantify the Brazilian market of proppant sand used in hydraulic fracturing, besides 
the characterization tests of these sands according to ABNT (Brazilian Agency of 
Technical Notes) standards. The grain size distribution of the studied sands and 
sandstones are specific to 20/40 and 40/70 proppant, respectively. The sandstone 
presented better physical properties than the sand, mainly in terms of resistance to 
crushing and solubility in acid. 
 
KEYWORDS: proppant; hydraulic fracturing; fracking; frac sand; shale gas.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A descoberta, em diversas regiões do mundo, de grandes reservas de gás não 
convencional vem gerando expectativa de relevantes mudanças no mercado 
mundial de energia. Países tradicionalmente importadores de gás natural passaram 
a vislumbrar possibilidades de se tornar autossuficientes ou mesmo exportadores do 
energético. A Figura 1 apresenta dados de reservas de gás não convencional em 
alguns países no mundo. Note-se que o Brasil possui recursos de gás não 
convencionais estimados em 6,4 trilhões de metros cúbicos, ocupando a 10ª 
colocação entre os países detentores de reservas (EIA, 2013). 
 

 

Figura 1. Reservas de gás não convencional no mundo. Fonte: adaptado EIA, 2013. 

 
Em novembro de 2013, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizou o primeiro 
leilão para exploração de gás não convencional, como o gás de folhelho, com foco 
em gás em terra. De um total de 240 blocos ofertados em sete bacias, 72 blocos 
foram arrematados em cinco bacias sedimentares (Parnaíba, Recôncavo, Paraná, 
Acre e Sergipe-Alagoas). Os blocos contidos nas bacias dos Parecis e São 
Francisco não receberam qualquer oferta. 
 
Propantes na indústria petrolífera são minerais industriais beneficiados utilizados na 
estimulação de poços de petróleo ou gás com objetivo de aumentar a sua 
produtividade. O fraturamento hidráulico é uma das técnicas mais difundidas na 
estimulação de poços de shale gas e consiste na injeção de uma polpa mineral e 
aditivos sob alta pressão e vazão superior a pressão de ruptura da rocha, causando 
assim fraturas que se propagarão durante o bombeamento. As fraturas são mantidas 
abertas (mantendo-se sua permeabilidade) pelas partículas minerais que foram 
injetadas (Barati e Liangi, 2014). 
 
Os principais materiais usados como propantes na indústria petrolífera são as areias 
silicosas naturais ou resinadas e produtos cerâmicos com alto teor de alumínio como 
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as bauxitas sinterizadas. Esses produtos são caracterizados em função de suas 
propriedades físicas como resistência ao esmagamento, tamanho de partículas, 
arredondamento e esfericidade e densidade (Cachay, 2004). 
 
A partir de um poço vertical, poços horizontais são perfurados para produzir em 
diferentes áreas. A perfuração multilateral é similar a superposta e envolve vários 
poços horizontais a partir do mesmo poço vertical, permitindo acessar diferente 
áreas na mesma profundidade, mas em diferentes direções. Isto propicia um 
significante incremento nas taxas de produção com um aumento de custo reduzido 
(Speight, 2013). A Figura 2 ilustra o processo de fraturamento hidráulico. 
 

 

Figura 2. Processo de fraturamento hidráulico (Lages et al., 2013). 

 
O presente trabalho visa caracterizar o mercado brasileiro de propantes, com 
destaque para areia utilizada no fraturamento hidráulico, devido ao seu baixo custo; 
realizar ensaios de caracterização de areias com potencial propante segundo 
normas ABNT e API e vislumbrar um cenário futuro para este mercado com base na 
potencialidade da produção de gás de folhelho. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
O estudo desenvolvido foi baseado na análise de trabalhos técnicos publicados em 
periódicos, teses e apresentações em eventos técnicos científicos. O levantamento 
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bibliográfico foi realizado por meio de consulta a sítios de editores de periódicos e 
bibliotecas de entidades científicas, profissionais e governamentais, como: 
 

 Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis-ANP (www.anp.gov.br); 

 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 

 Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM (www.dnpm.gov.br); 

 Empresa de Pesquisa Energética-EPE (www.epe.gov.br); 

 Society of Petroleum Engineers-SPE - biblioteca on-line (www.onepetro.org); 

 American Association of Petroleum Geologist-AAPG – arquivo de boletins (Data 
pages) e journal on-line (www.searchanddiscovery.com); 

 U.S. Energy Information Administration-EIA (www.eia.gov); 

 International Energy Agency-IEA (www.iea.org); 

 United States Geological Survey- USGS (www.usgs.gov); 

 Ministério de Minas e Energia – MME (www.mme.gov.br); 

 Serviço Geológico Brasileiro – CPRM (www.cprm.gov.br). 
 
2.1. Materiais 
 
Após consulta a órgãos governamentais como o Serviço Geológico Brasileiro 
(CPRM), o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) e a consultores 
externos para a localização de ocorrências e/ou jazimentos de areia, com gênese 
diversa e potencialidade de uso no processo de fraturamento hidráulico, foram 
selecionadas e coletadas amostras em áreas potenciais como: 
 

 Areia siliciclástica, submersa na plataforma continental interna, adjacente à 
barra da Baía de Guanabara próxima a Ilha de Cotunduba, Rio de Janeiro, 
RJ; 

 Areia oriunda de sedimentos aluvionares da planície de inundação da bacia 
Xerém, na estrada Barão do Amapá, Duque de Caxias, RJ; 

 Areia oriunda de sedimentos aluvionares da planície de inundação da bacia 
do sistema lagunar de Cabo Frio, distrito de Tamoios, Cabo Frio, RJ; 

 Arenito de origem eólica lagunar da formação Piauí, localizado na cidade de 
José de Freitas, PI; 

 Arenito róseo de granulação fina da formação Pedra de Fogo, Rodovia BR-
343, km 532, próximo à cidade de Floriano, PI; 

 Arenito fino de geometria sigmoidal da formação Piauí, localizado na Estrada 
PI-112, 14 km ao sul de União, PI. 

 
2.2. Métodos 
 
Os métodos utilizados para determinação das principais características dos materiais 
utilizados neste trabalho foram baseados na norma ABNT NBR ISO 13503, sob o 
título geral “Indústrias do Petróleo e Gás Natural – Fluidos e Materiais de 
Completação”. Esta norma foi compilada com modificações dos padrões elaborados 
pelo American Petroleum Institute (API), como API RP 56, API RP 58 e API RP 60 
(ABNT, 2011 e Ribeiro, 2014). 
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2.3. Equipamentos 
 
Para realização dos procedimentos contidos no item 2.2 foram utilizados 
equipamentos como: peneirador Rotap; série de peneiras ASTM; balança analítica; 
picnômetro de vidro; picnômetro a gás hélio Micromeritics, modelo AccuPyc 1330; 
célula de esmagamento (diâmetro 50,8 mm); prensa FLUXANA (Vaneox® 
Technology) automática de 40 t; quarteador Jones e amostradores diversos; 
turbidímetro 2100P Hach Company. A estimativa visual de esfericidade e 
arredondamento foi realizada com auxílio do gráfico de Krumbien/Sloss. A 
solubilidade em ácido realizada segundo norma ABNT específica, isto é, digestão da 
amostra em solução 12:3 HCl:HF (p/p) (ABNT, 2011). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização de amostras de areias com potencial propante 
 
3.1.1. Distribuição Granulométrica 
 
Os dados contidos na Tabela 1 mostram a distribuição granulométrica das diversas 
amostras de areias/arenitos caracterizadas. Atualmente os principais produtos 
utilizados em operações de fraturamento são os propantes 20/40 (-20+40 mesh) e o 
40/70 (-40+70 mesh). 
 

Tabela 1. Distribuição granulométrica das amostras de areias/arenitos. 

Peneira (ASTM) 

% Retida 

Tamoios Amapá Cotunduba Floriano Jose de Freitas União 

4 1,06 7,45 0,40 0,00 0,00 0,00 

6 1,04 8,04 0,29 0,00 0,00 0,00 

8 2,22 9,96 0,41 0,00 0,00 0,00 

10 4,19 10,12 0,51 0,00 0,00 0,00 

12 4,58 4,96 0,20 0,00 0,00 0,00 

14 8,58 8,37 0,91 0,00 0,00 0,00 

16 12,94 6,47 0,90 0,00 0,00 0,00 

18 14,06 6,91 1,75 0,00 0,00 0,00 

20 8,60 3,93 1,87 0,03 0,01 0,02 

25 13,46 7,59 6,96 0,07 0,08 0,02 

30 3,57 5,26 7,67 0,07 0,28 0,12 

35 3,52 3,65 24,30 0,23 0,66 0,37 

40 2,05 2,09 18,97 0,61 1,01 0,52 

45 2,59 3,50 11,82 3,13 1,80 1,79 

50 1,74 1,89 10,09 8,14 5,61 4,92 

60 2,19 2,27 7,40 17,84 12,32 16,74 

70 1,49 1,27 2,82 11,08 7,81 10,80 

80 2,43 1,38 1,97 16,81 9,61 19,94 

100 2,45 1,25 0,51 8,47 7,81 11,23 

120 3,27 0,94 0,16 10,73 13,71 14,51 
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140 1,50 0,58 0,07 4,85 13,02 5,96 

200 2,04 0,83 0,00 4,53 10,42 4,05 

-200 0,43 1,27 0,00 13,41 15,86 9,01 

Aproveitamento do depósito em função do produto propante (%) 

20/40  31,20 22,53 59,78 1,02 2,04 1,05 

40/70 10,07 11,03 51,10 40,80 28,54 34,78 

 
Verifica-se que as amostras de areias de origem aluvionar e/ou de regiões costeiras 
(Tamoios, Amapá e Cotunduba) apresentam tamanho significativamente maior que 
os arenitos de origem eólica lagunar (Floriano, José de Feitas e União). Essa 
característica (tamanho de partícula) propicia a formação de dois produtos propantes 
distintos: propante 20/40 e propante 40/70, que são atualmente os mais 
demandados pelo mercado de shale-gas. Também é notório que o aproveitamento 
dos depósitos de areias, será maior na produção de materiais na faixa 20/40, bem 
como depósitos de arenitos propiciam maior aproveitamento com produtos 40/70. 
 
3.1.2. Propriedades físicas 
 
A partir da distribuição granulométrica, conjugada com um melhor aproveitamento do 
depósito, conforme dados da Tabela 1, foram preparadas amostras de material 
propante nas granulometrias 20/40 e 40/70. A Tabela 2 apresenta as principais 
propriedades físicas das amostras de propantes preparadas com areias e arenitos. 
 

Tabela 2. Propriedades físicas das amostras de propantes. 

NORMA ABNT 13503-2 
Esfericidade/ 

Arredondamento 
Solubilidade em 

Ácido (%) 
Turbidez 

(NTU) 
Esmagamento 

(%) 

Especificações Máx. ≥0,60 / ≥0,60 3,00 250,00 10,00 

Tamoios (20/40) 0,59/0,40 5,40 232,00 36,38 

Amapá (20/40) 0,65/0,30 2,10 18,40 47,12 

Cotunduba (20/40) 0,60/0,50 2,60 3,90 58,79 

Floriano (40/70) 0,70/0,50 1,90 27,60 16,65 

José de Freitas (40/70) 0,80/0,30 5,90 28,10 17,61 

União (40/70) 0,70/0,40 0,00 18,60 27,89 

 
Todas as amostras de propantes caracterizadas em termos de solubilidade em ácido 
e turbidez apresentaram resultados dentro das especificações da norma específica 
(ABNT 13503-2) Podem ser melhoradas se submetidas a operações de tratamento 
de minérios como escrubagem para retirada de materiais finos particulados (redução 
de turbidez) ou flotação para retirada de calcários e minerais pesados (redução da 
solubilidade em ácido). Em termos de arredondamento e resistência ao 
esmagamento, as amostras caracterizadas não atingiram as especificações exigidas 
pela norma. Em relação à esfericidade todas as amostras se enquadraram nas 
exigências da norma. Operações de tratamento de minérios não devem promover 
melhorias no arredondamento e resistência ao esmagamento, pois são propriedades 
específicas do próprio mineral (gênese). 
 
Em termos de densidade absoluta, todos os propantes apresentaram valores 
compreendidos entre 2,66 e 2,67. Em termos de densidade bulk as areias 
apresentaram valores maiores que os arenitos, de 1,57 e 1,22 respectivamente. 
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3.2. Perspectivas para o mercado mundial de propantes 
 
O crescimento do consumo de propantes é comandado pelo aumento do número 
dos poços horizontais que serão submetidos ao fraturamento e o aumento da 
intensidade do propante (isto é, aumento da quantidade de propantes por poço). 
Atualmente várias empresas estão usando até 10.000 toneladas de areia para um 
poço. 
 
Nos EUA, líder mundial no mercado de fraturamento hidráulico, a tendência para os 
próximos anos da divisão do mercado de propantes pode ser vista na Figura 3. É 
esperado um crescimento superior a 75% para o período 2015/2021. 
 

 

Figura 3. Consumo de propantes por quantidade (106 t). Fonte: adaptado de Hi-Crush Partners 
LP - Company Overview, 2012. 

 
Segundo Nangia (2014) da empresa de consultoria PacWest, o consumo de 
propantes nos Estados Unidos crescerá 9% ao ano até 2015, passando de 31,2 
milhões de toneladas em 2013 para 37,3 milhões de toneladas em 2015. Neste 
período o consumo de areia de fraturamento crescerá 9% ao ano. Já a areia 
resinada e o propante de cerâmica crescerão 7% e 12% ao ano, respectivamente. 
 
As areias com granulometria inferior a 0,149 mm, devido ao menor tamanho de grão, 
tornaram-se um produto altamente demandado por muitos engenheiros de petróleo; 
vale ressaltar que materiais com esse tamanho eram considerados rejeito. As areias 
de 20/40 (0,85/0,42 mm), 40/70 (0,42/0,21 mm) e agora 0,149 mm são os três 
produtos propantes mais utilizados na produção de petróleo e gás. 
 
3.3. Perspectivas para o mercado brasileiro de propantes 
 
O aumento da demanda por areia de fraturamento provocou a abertura de inúmeras 
minas nos Estados Unidos. Existe uma grande expectativa no Brasil com a 
exploração de gás não convencional, sendo esperados investimentos significativos e 
aumento na demanda de material propante após a 12ª rodada de licitações da ANP. 
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As bacias do Parnaíba e Paraná, e outros depósitos eólicos recentes, apresentam 
grande potencial para produção de areia de fraturamento. Na bacia do Parnaíba as 
unidades geológicas com maior potencial para explotação de areia de fraturamento 
são arenitos de origem eólica das formações Piauí, Pedra de Fogo e Sambaíba. 
 
Em 2013, a Mineração Curimbaba produziu 284 mil toneladas de bauxita propante e 
para 2014 a expectativa é de 326 mt. Toda produção está sendo exportada para os 
EUA e Argentina, que está iniciando a produção de gás não convencional. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
As granulometrias das areias e arenitos estudados são específicas para propantes 
20/40 e 40/70, respectivamente. 
 
As propriedades físicas dos arenitos, de modo geral, são superiores às das areias, 
principalmente em relação à resistência ao esmagamento e solubilidade em ácido. 
 
A operação de resinagem nas areias e arenitos caracterizados poderá proporcionar 
melhorias nas propriedades físicas, principalmente na resistência ao esmagamento. 
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