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RESUMO 

 

A gestão de segurança e controle de poço impacta diretamente na minimização dos riscos à 

pessoa física, à instalação e ao meio ambiente durante a perfuração ou a intervenção de poços 

de petróleo. Assim, há uma constante preocupação em manter as operações no poço seguras, e 

na ocorrência de kicks, os métodos de controle devem ser eficazes, de forma a reduzir acidentes. 

Este trabalho busca reunir informações acerca dos fundamentos de controle poço, das principais 

causas de kicks e dos métodos de controle de poço. Além disso, é apresentado um cenário em 

condição real para aplicação do método de bullheading em controle de poço offshore durante a 

fase de perfuração. A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica e o emprego 

de software de simulação hidráulica de poço para simular o bullheading. 

 

Palavras-chave: Controle de Poço, Bullheading, Kick, Perfuração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The management of well safety and control affects directly on the minimization of risks to 

individual, installation and environment during drilling or intervention in oil wells. Thus, there 

is a constant concern to keep well operations safe, and in the occasion of kicks, the control 

methods must be effective in order to reduce accidents. This paper seeks to gather information 

about well control fundamentals, the main causes of kicks and well control methods. In 

addition, a real-life scenario for the application of the bullheading method in offshore well 

control during the drilling phase is presented. The adopted methodology consists of a literature 

review and the use of hydraulic well simulation software to simulate bullheading. 

 

Keywords: Well Control, Bullheading, Kick, Drilling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O petróleo é uma das mais importantes fontes de energia que compõem a matriz 

energética mundial, permitindo seu aproveitamento em vários setores industriais.  Desta forma, 

ele é determinante para o desenvolvimento econômico de um país, tanto pela produção e 

exportação desse recurso, gerando receitas, quanto pelo fornecimento de energia para 

funcionamento de diversos setores da economia. (GUO & GHALAMBOR, 2005) 

A Figura 1 evidencia, por meio de projeções, que até 2040 os derivados de petróleo e 

gás natural continuarão sendo as principais fontes de energia utilizadas no mundo. (EIA, 2016) 

 

Fonte: Energy Information Administration – EIA, 2016 

 

A indústria do petróleo é comumente segmentada em três áreas: Upstream, Midstream 

e Downstream. Na primeira ocorrem as etapas de exploração, desenvolvimento e produção de 

um campo petrolífero. O Midstream engloba o transporte de óleo e gás produzidos para os 

terminais e refinarias, por meio de navios-sonda, oleodutos, gasodutos e/ou caminhões. Já o 

Downstream inclui o refino, comercialização e distribuição dos derivados produzidos.  

A engenharia de petróleo atua principalmente no Upstream, que é dividida 

basicamente em: Perfuração, Completação, Reservatórios e Produção. A equipe de 

profissionais que trabalha na área de reservatórios é responsável por investigar o campo, 

simulando e determinando a localização e extensão do reservatório, além de acompanhar o 

comportamento do mesmo durante a fase de produção. A equipe de perfuração trabalha no 

projeto e construção do poço. Já os profissionais de completação preparam e equipam o poço 

Figura 1 - Energia consumida mundialmente por fonte, 1990-2040 
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para o trabalho da equipe de produção, que consiste na produção ou injeção de fluidos, 

monitorando e desenvolvendo técnicas para melhorar a produtividade do reservatório. 

(CANDOL & CORRÊA, 2012) 

Os custos crescentes de exploração e produção de óleo têm levado as empresas a 

otimizarem a construção do poço para que este entre em produção o mais rápido possível e 

possa dar retorno financeiro para as empresas. Esse ritmo acelerado com que os poços têm sido 

construídos, cujo objetivo é consumir menos tempo de sonda, somado aos fatores geológicos 

imprevisíveis, principalmente em poços submarinos, resulta em um alto risco econômico. 

Paralelamente, existe a necessidade em se investir de forma intensa em segurança para que se 

possa evitar acidentes, como um kick, que em um cenário descontrolado, pode resultar em um 

blowout. 

A ocorrência de um blowout tem um impacto expressivo na parte econômica do 

projeto, não apenas na imagem da companhia, porque um evento como esse coloca em risco a 

vida de trabalhadores, podendo causar diversos impactos ambientais, além de ter um custo 

extremamente alto.  

Como exemplo, pode-se citar o blowout que ocorreu no Golfo do México, no poço 

Macondo, operado pela British Petroleum (BP), em que ocorreu o vazamento de uma grande 

quantidade de óleo e ocasionou a poluição de uma extensa área da costa americana. 

(GONÇALVES, 2017) 

 

1.1 OBJETIVOS 

Este estudo busca colaborar com a indústria do petróleo, reunindo informações acerca 

de fundamentos de controle de controle, das principais causas de kicks e analisando os diversos 

métodos de controle de poço. 

Além disso, é apresentado um cenário em condição real para aplicação do método de 

bullheading em controle de poço offshore durante a fase de perfuração. 

 

1.2 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos do presente trabalho é feita uma revisão da literatura, 

utilizando artigos científicos, dissertações, livros, normas e páginas de instituições público-

privadas. Também é utilizado um software de simulação hidráulica de poço para simular o 

bullheading. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A gestão de controle e segurança de poço impacta diretamente na minimização dos 

riscos individuais, às instalações e ao meio ambiente. Diante disso, há uma preocupação 

constante em manter as operações no poço seguras e, na ocorrência de kicks, os métodos de 

controle devem ser eficazes, de forma a reduzir acidentes. 

 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho está organizado em 6 capítulos. O primeiro capítulo é a presente introdução. 

No segundo capítulo são apresentados os conceitos básicos de controle de poço, barreiras de 

segurança, kick e blowout. 

No terceiro capítulo é feita uma análise das causas mais comuns de kicks. E no capítulo 

seguinte, são apresentados os principais métodos de controle de poço. 

No capítulo de número cinco é apresentado um estudo de caso no qual é realizada uma 

simulação hidráulica de poço utilizando o software Drillbench Blowout Control®, aplicando-

se a técnica de bullheading para dados reais de um poço offshore. 

Finalmente, no sexto capítulo são apresentadas as conclusões obtidas ao final do 

estudo 
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2 CONCEITOS BÁSICOS DE CONTROLE DE POÇO 

 

Neste capítulo abordam-se os conceitos necessários para este trabalho, como definições 

básicas de engenharia de petróleo, como reservatório, janela operacional, reservatório e sistema 

de segurança de poço. E também são apresentados fundamentos básicos para controle de poço, 

como barreiras de segurança e perda do controle do poço. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

2.1.1 RESERVATÓRIO 

A origem do petróleo está relacionada à matéria orgânica acumulada e preservada nas 

bacias sedimentares sob condições adequadas. Esta matéria orgânica marinha é 

predominantemente originada de micro-organismos e algas que compõem o fitoplâncton e 

também há a necessidade de não ocorrência de processos de oxidação. A primordialidade de 

condições não oxidantes presume um ambiente de deposição composto de sedimentos de baixa 

permeabilidade, inibidor da ação da água circulante em seu interior. A interação dos fatores 

como, matéria orgânica, sedimentos e condições termoquímicas apropriadas, é necessária para 

o início da cadeia de processos que dá origem ao petróleo.  

O tipo de hidrocarboneto formado, óleo ou gás, é determinado essencialmente pela 

constituição da matéria orgânica original e pela intensidade do processo térmico atuante sobre 

ela após sua deposição. A matéria orgânica proveniente do fitoplâncton quando submetida a 

condições térmicas adequadas, tende a originar hidrocarbonetos predominantemente líquidos. 

O processo atuante sobre a matéria orgânica vegetal lenhosa poderá originar hidrocarbonetos 

gasosos. 

O processo de geração de petróleo em geral é resultado da captação da energia solar por 

meio da fotossíntese e transformação da matéria orgânica com a contribuição do fluxo de calor 

oriundo do interior da terra. (THOMAS, 2001) 

Assim, o petróleo é gerado em uma rocha fonte denominada de rocha geradora e que se 

desloca para outra, onde se acumula denominada de rocha reservatório. Entretanto, para haver 

a ocorrência de uma acumulação de petróleo é necessário que posteriormente ao processo de 

geração, ocorra a migração e que esta tenha seu caminho interrompido pela existência de 

alguma armadilha ou trapa (trap) geológico. A Figura 2 apresenta exemplos de trapas que 

podem ocorrer em reservatórios de petróleo. 
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Fonte: TEIXEIRA et al., 2008 (Modificado) 

 

Após ter sido gerado e migrado, o petróleo é ocasionalmente armazenado em um espaço 

que permite o acúmulo dos hidrocarbonetos na rocha, denominada de rocha reservatório. Esta 

rocha pode apresentar qualquer origem ou natureza, no entanto para se constituir em um 

reservatório deve apresentar espaços vazios no seu interior, denominado de porosidade. Estes 

vazios devem estar interconectados para atribuir a esta rocha reservatório uma capacidade de 

transmitir e trocar fluidos ao longo do reservatório e também pelo conduto de migração, 

característica esta chamada de permeabilidade. 

De uma maneira geral, uma rocha reservatório é constituída de grãos minerais com poros 

existentes entre estes grãos, onde é encontrado o petróleo. Estes grãos que estão conectados uns 

aos outros por um material recebe o nome de cimento, enquanto que o material muito fino 

existente entre os grãos é chamado de matriz. Assim, uma rocha reservatório deve ser porosa e 

permeável, apresentado poros, que devem ser preenchidos por gás, óleo ou água, similarmente 

ao que ocorre na natureza. 

Desse modo, podem se constituir rochas reservatório os arenitos e calcarenitos e todas 

as rochas sedimentares essencialmente dotadas de porosidade intergranular que sejam 

permeáveis. Algumas rochas como folhelhos e alguns carbonatos, normalmente porosos, porém 

impermeáveis, podem vir a se constituir reservatórios quando se apresentam naturalmente 

fraturados. (THOMAS, 2001) 

Na Figura 3 pode ser observado os elementos constituintes de uma rocha reservatório. 

Figura 2 - Exemplos de trapas em reservatórios de petróleo 
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Fonte: ROSA & CARVALHO & XAVIER, 2006 (Modificado) 

 

Uma vez atendidas as condições de geração, migração e reservatório e para que se dê 

a acumulação do petróleo, existe a necessidade de que alguma barreira se interponha no seu 

caminho de migração até a superfície. Esta barreira é produzida pela rocha selante, cuja 

característica principal é a sua baixa permeabilidade. Além da permeabilidade, a rocha selante 

deve ser dotada de plasticidade, característica que a capacita a manter sua condição selante 

mesmo após submetida a esforços determinantes de deformações. Duas classes de rochas são 

selantes por excelência: os folhelhos e os evaporitos (sal). Outros tipos de rochas também 

podem funcionar como tal. A eficiência selante de uma rocha não depende só de sua espessura, 

mas também de sua extensão. (THOMAS, 2001) 

 

2.1.2 PERFURAÇÃO DE POÇOS 

A perfuração de um poço de petróleo é realizada por meio de uma sonda, como a 

ilustrada na Figura 4. 

 

 

 

 

Figura 3 - Seção transversal de uma amostra de rocha 
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Fonte: THOMAS, 2001 

 

A construção de um poço de petróleo é feita atualmente por meio da perfuração 

rotativa, na qual as rochas são perfuradas pela ação da rotação e peso aplicados em uma broca 

localizada na extremidade inferior da coluna de perfuração, que é constituída essencialmente 

por tubos de paredes espessas (comandos ou drill collars e tubos pesados ou heavy weight drill 

pipes) e tubos de paredes finas (tubos de perfuração ou drill pipes). (THOMAS, 2001) No 

interior desses tubos é injetado um fluido de perfuração, comumente chamado de lama de 

perfuração, ou simplesmente lama, cujas funções básicas são (THOMAS, 2001; SANTOS, T. 

G., 2014):  

• exercer pressão hidrostática sobre as formações, evitando o influxo de fluidos do 

reservatório (kick) e estabilizando a parede do poço;  

• limpar o fundo do poço dos cascalhos gerados e transportá-los até a superfície pelo 

anular (região entre a parede do poço e a coluna de perfuração); 

• facilitar a separação dos cascalhos na superfície; 

• resfriar e lubrificar a broca de perfuração e a coluna; 

• ser inerte em relação a danos às rochas produtoras; 

Figura 4 - Desenho esquemático de uma sonda de perfuração rotativa 
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• facilitar as interpretações geológicas do material do poço, por meio dos cascalhos e da 

composição da lama durante seu retorno à superfície. 

 

Ao atingir certa profundidade, retira-se a coluna de perfuração e é descida no poço 

uma coluna de tubos de revestimentos de aço, havendo posteriormente a cimentação do anular 

entre o revestimento e a parede do poço, com o objetivo de isolar as rochas perfuradas, dando 

maior estabilidade ao poço já perfurado e permitindo a continuidade da perfuração. Depois isso, 

uma broca de diâmetro menor que os tubos de revestimentos é descida, seguindo a operação até 

a profundidade seguinte definida no projeto de poço, na qual se repetirão os processos de 

revestimento e cimentação, dando origem assim a um poço com diversas fases, cada um com 

diâmetro específico. (THOMAS, 2001) 

 

Fonte: THOMAS, 2001 

 

Na Figura 5 acima, pode ser observado um exemplo de poço offshore. 

 

2.1.3 JANELA OPERACIONAL 

Para que a definição de janela operacional fique clara, é necessário que antes sejam 

apresentadas a definição de geopressões atuantes em um poço de petróleo. 

Neste trabalho, geopressões abrange todas as pressões e tensões existentes no subsolo, 

e todas aquelas que são impostas às formações que podem, inclusive, levar à falha da rocha. 

Figura 5 - Poço marítimo típico 
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Seus estudos consistem basicamente na estimativa de pressões de poros, de fratura, bem como 

da sobrecarga, que são necessárias para o estabelecimento dos pesos de fluido de perfuração e 

assentamento das colunas de revestimentos a serem descidas em um poço de petróleo. (ROCHA 

& AZEVEDO, 2009). 

Outro conceito necessário é o de pressão de poros normal e pressão de poros 

anormalmente alta. A primeira denota que a pressão de fluido nos poros da rocha é igual à 

pressão hidrostática de uma coluna com água de formação se estendendo daquela profundidade 

até a superfície. Em contrapartida, quando é considerada uma formação sobrepressurizada é 

porque sua pressão é maior do que a normal (CASTILLO & HERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ, 

2003).  

Com isso, pode-se inferir que o conhecimento da pressão é uma das partes mais 

importantes de um reservatório de hidrocarbonetos, fazendo com que a previsão das 

geopressões antes da perfuração se torne crítica no processo de exploração e desenvolvimento 

de um campo. 

Na indústria do petróleo, estes estudos são geralmente desenvolvidos em três etapas 

integradas: antes, durante e após a perfuração de poços. Estas etapas, em que as pressões de 

poros e aquelas impostas às rochas são calculadas, são de extrema relevância para o projeto, 

visto que, nesse momento, são definidos os valores de tensão que podem conduzir as formações 

a ruptura, o que comprometeria a segurança do poço. Além disso, durante a fase de exploração, 

elas também podem ajudar a definir a capacidade de retenção de rochas selantes de 

reservatórios, mapear caminhos de migração de petróleo e calibrar modelos de bacias. Para os 

cálculos, são adotados métodos baseados em equações empíricas e medidas diretas de pressão, 

sendo estas as que permitem a calibração dos modelos. (ROCHA & AZEVEDO, 2009) 

É relevante destacar que, no jargão de predição de pressões para projetos de poços, o 

termo “pressão” é comumente usado para expressar o sentido de “gradiente de pressão”. 

O termo gradiente de pressão de definido como sendo a razão entre a pressão atuante 

em um determinado ponto e sua profundidade vertical (PV), possuindo unidade de pressão por 

comprimento. Em perfuração, no entanto, é usual se referir ao gradiente de pressão hidrostática, 

estimado pela equação (1), sendo este expresso em unidades de massa específica, indicando o 

peso do fluido de perfuração a ser utilizado. (CANDOL & CORRÊA, 2012)  

 

𝐺𝑝 =
𝑃ℎ

0,1704 ∗ 𝐷
 (1) 
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𝐺𝑝= gradiente de pressão hidrostática (lb/gal); 

𝑃ℎ = pressão hidrostática (psi); 

𝐷 = profundidade (m). 

 

A janela operacional determina a variação permitida para a pressão exercida pelo 

fluido de perfuração dentro do poço, de forma que a integridade deste seja mantida, respeitando 

as pressões de poros, fratura e colapso. Sendo essa pressão representada em massa específica 

do fluido de perfuração, o que se acaba por definir é o intervalo de variação permitido ao fluido 

usado. A Figura 6 apresenta um exemplo típico de janela operacional, na qual o limite inferior, 

estabelecido pelo maior valor entre as curvas de pressão de poros e colapso inferior, determina 

o menor peso de fluido possível que pode ser utilizado dentro do poço. Já o limite superior, 

estabelecido pela curva de pressão de fratura superior, determina o peso de fluido máximo que 

pode ser utilizado ao longo da perfuração. (ROCHA & AZEVEDO, 2009). 

 

Fonte: BOURGOYNE Jr et al, 1986 

 

 

A fim de que a profundidade desejada seja atingida, a massa específica da lama de 

perfuração indicada pelo ponto A na Figura 6 é utilizada para evitar a ocorrência de um kick. 

Contudo, para que o gradiente de fratura da formação mais frágil não seja excedido ao utilizar-

se essa massa específica, é preciso que um revestimento intermediário de proteção se estenda 

Figura 6 - Janela operacional 
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até, no mínimo, a profundidade equivalente ao ponto B, no qual o gradiente de fratura é 

equivalente ao da densidade do fluido exigida para perfurar até o ponto A considerando a 

margem de segurança. Da mesma maneira, a fim de perfurar até o ponto B e alocar um 

revestimento intermediário, uma lama de perfuração com massa específica indicada pelo ponto 

C é necessária, sendo preciso um revestimento de superfície até ao menos o ponto D. 

(BOURGOYNE Jr et al, 1986) 

 

2.1.4 SISTEMA DE SEGURANÇA DE POÇO 

O sistema de segurança de um poço é formado por equipamentos de segurança de 

cabeça de poço e equipamentos complementares que permitem fechar e controlar do poço. O 

mais importante é o Blowout Preventer (BOP), que é um conjunto de válvulas, posicionado 

acima da cabeça do poço, que possibilita o fechamento do poço em caso de necessidade. 

O choke manifold é um conjunto de válvulas que possibilita controlar a intensidade e 

a direção de fluxo oriundo do poço ou injetar fluido no poço pelas linhas de kill e choke. Sua 

atuação ocorre pelo remanejamento da direção do fluxo através de válvulas, como mostra a 

ilustração da Figura 7, e deve possuir pressão de trabalho compatível com os equipamentos de 

segurança e controle de poço. Ele também tem por objetivo drenar as pressões no poço com 

taxas controladas ou fechar o poço completamente quando em condição de fluxo não 

intencional. (GONÇALVES, 2017) 

 

Fonte: CAMERON, 2016 

 

 

 

 

Figura 7 - Choke manifold 
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2.1.4.1 Blowout Preventer 

O Blowout Preventer é utilizado para fechar o poço, seja por uma necessidade 

operacional ou por uma emergência. Além do fechamento do poço na emergência, ele também 

é usado para monitorar e controlar o poço em caso de ocorrência de um kick (influxo indesejado 

de fluido da formação para dento do poço). É constituído por blocos (gavetas e anulares) que 

têm a função de fechamento do poço em torno da coluna de perfuração, completação, produção 

e revestimento, fechar sem tubulações dentro do poço ou cortar algum elemento que esteja em 

frente às gavetas de corte e isolar o poço. Os BOPs podem ser terrestres ou marítimos, a 

depender do tipo de sonda. Na Figura 8 é apresentado um esquema do BOP. (GONÇALVES, 

2017) 

 

Fonte: GARCIA NETO, 2011 

 

2.2 BARREIRAS DE SEGURANÇA 

Na indústria de petróleo é possível observar diferentes definições para o termo 

“barreiras” dadas por diferentes autores. De uma forma geral, elas são consideradas como 

elementos de vedação capazes de conter um fluxo de um determinado local para outro. 

(BOUÇAS, 2017) 

Alves (2012), em sua tese de mestrado, elaborou a Tabela 1 abaixo com diferentes 

definições propostas por diversas fontes. 

Figura 8 - Esquema de um BOP stack 
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Tabela 1 - Definições do conceito de barreira 

Fonte Termo Definição 

TAKASHINA 

(1989) 

Barreira de segurança 

de poço 

“sistema independente, dotado de uma certa confiabilidade, 

formado por um conjunto solidário de elementos capaz de manter 

sob controle o fluxo de um poço de petróleo” 

ANP (2002) Barreira 
“separação física apta a conter ou isolar os fluidos dos diferentes 

intervalos permeáveis” 

MIURA (2004) 

Conjunto solidário de 

barreira 

“um conjunto composto de uma ou mais barreiras, apto a impedir 

fluxo não intencional dos fluidos de um intervalo permeável 

considerando todos os caminhos possíveis” 

Barreira de segurança 

de poço 

“separação física apta a impedir o fluxo não intencional dos 

fluidos de um intervalo permeável (formação) ao longo de um 

caminho específico” 

NORSOK 

(2004) 

Barreira de poço 

“envelope de um ou mais elementos de barreiras dependentes, 

capaz de prevenir fluxo não intencional de uma formação para 

outra ou para a superfície” 

Elemento de barreira 

de poço 

“objeto que sozinho não pode impedir fluxo de um lado para o 

outro” 

ISO 13628-1 

(2005) 
Barreira 

“elemento formando parte de um envelope capaz de conter 

pressão, o qual é projetado para impedir fluxo não intencional de 

fluidos produzidos ou injetados, particularmente para o ambiente 

externo” 

API RP 90 

(2006) 

Barreira de poço 

“envelope de um ou mais elementos de barreiras dependentes, 

capaz de prevenir fluxo não intencional de uma formação para 

outra ou para a superfície” 

Elemento de barreira 

“um ou mais objetos dependentes, isto é, packer, coluna, ou 

revestimento, impedindo o fluxo não intencional da formação 

para outra formação ou para superfície” 

Fonte: ALVES, 2012 (Modificado) 

A boa prática no ramo do petróleo internacional estabelece a necessidade da presença 

de um conjunto solidário de barreiras (CSB), primárias e secundárias, independentes em todos 

os poços em operação durante todas as etapas da vida de um poço. O conjunto é testado com 
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objetivo de evitar um fluxo não intencional durante a perfuração e outras atividades no mesmo. 

O CSB deve ser projetado de modo a permitir o restabelecimento rápido de um elemento de 

barreira perdido. 

As barreiras de segurança primárias correspondem aos elementos mais próximos aos 

hidrocarbonetos pressurizados, diretamente expostos à pressão de formação, sendo o primeiro 

obstáculo para o fluxo de fluido de formação indesejado. Se a mesma estiver funcionando como 

desejado, ela será capaz de conter esses hidrocarbonetos.  

Já as barreiras de segurança secundárias correspondem aos elementos que fornecem 

um back-up à barreira primária, impedindo a saída de fluxo de fluido do poço se o elemento de 

barreira principal falhar. Em alguns casos pode ser considerada como a defesa final. (BOUÇAS, 

2017) 

A Figura 9 abaixo apresenta um esquema simplificado das barreiras primária e 

secundária como barreiras proativa e reativa, respectivamente. 

 

Fonte: RAUSAND, 2011 (Modificado) 

 

2.3 PERDA DO CONTROLE DO POÇO 

Uma das funções primordiais do fluido de perfuração é exercer uma pressão no poço, 

superior à pressão dos fluidos contidos nos poros das formações perfuradas pela broca. Se por 

alguma razão, a pressão no poço ficar menor que a pressão de uma formação, e esta possuindo 

permeabilidade suficiente, poderá haver um kick. E caso o kick não seja controlado de forma 

eficiente e rapidamente, ele pode evoluir para um blowout e os resultados podem ser 

desastrosos. (SANTOS, O. L. A., 2013) 

 

 

 

Figura 9 - Esquema de elementos de barreira 
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2.3.1 KICK 

O kick é um fluxo indesejado do fluido da formação para o interior do poço. A 

severidade de um kick, isto é, a dificuldade para controlá-lo, cresce com o aumento da diferença 

entre a pressão hidrostática no poço e a pressão de poros da formação e com o aumento do 

volume de fluido que invade o poço, o volume ganho. Ele deve ser detectado o mais 

rapidamente possível e o fluido invasor deve ser removido do poço de forma segura.  

Um kick pode ser de óleo, gás, água ou uma mistura. No caso de um kick de gás, a 

situação é mais difícil, pois ocorre uma expansão do gás à medida que este vai subindo por 

diferença de densidade entre o gás e o fluido que está no poço em consequência da diminuição 

da pressão hidrostática. Caso a equipe da sonda falhe na detecção ou na remoção do kick, o 

fluxo de fluidos das formações pode se tornar descontrolado, evoluindo para um blowout. 

(GONÇALVES, 2017) 

 

2.3.2 BLOWOUT 

Blowout é um fluxo descontrolado de hidrocarbonetos do reservatório para o poço de 

petróleo e atingindo a superfície, o leito marinho ou outra formação permeável. Em geral, o 

blowout ocorre por uma sucessão de falhas humanas e/ou de equipamentos em alguma operação 

malsucedida em que o controle do poço foi perdido. 

Os blowouts podem resultar em perdas de vidas humanas, reservas e equipamentos, 

prejuízo à imagem da companhia operadora e danos ao meio ambiente. Embora os kicks e 

blowouts sejam mais comuns na fase de perfuração do poço, eles podem ocorrer durante 

qualquer fase da vida produtiva do poço e no seu abandono. (GONÇALVES, 2017; SANTOS, 

O. L. A., 2013) 

Um dos eventos mais catastróficos de blowout já registrados foi o acidente de 

Macondo no Golfo do México, conforme citado na introdução. Esse evento resultou na morte 

de onze pessoas além de um derramamento no mar de aproximadamente 4,9 milhões de barris 

de óleo. O acidente também causou enormes prejuízos financeiros à empresa e estima-se que o 

custo financeiro da BP com o acidente ultrapassa os US$ 60 bilhões. (GONÇALVES, 2017) 

Na Figura 10 tem-se uma imagem do poço em blowout. 
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Fonte: BORCHARDT, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Foto do acidente de Macondo no Golfo do México 
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3 PRINCIPAIS CAUSAS DE KICKS 

Durante a fase de perfuração, qualquer acontecimento que provoque a diminuição do 

nível de fluido no interior do poço e/ou a redução da massa específica da lama de perfuração, 

que consistem em parâmetros determinantes para a pressão hidrostática, é um potencial 

causador de influxo.  

Neste capítulo são discutidas as principais causas de kick em um poço durante a 

perfuração. 

 

3.1 FALTA DE ATAQUE DURANTE AS MANOBRAS 

Falta de ataque ao poço é caracterizada como a queda da pressão hidrostática 

provocada pela retirada da coluna de perfuração. O volume vazio provocado pela retirada de 

aço deve ser substituído por um volume igual de fluido de perfuração a fim de que a pressão no 

fundo do poço seja restabelecida. 

Com o objetivo de evitar esse problema, deve-se aumentar o volume de fluido de 

perfuração no poço para que seu nível seja mantido. O procedimento usual é manter o poço 

cheio durante toda manobra ou completá-lo a cada retirada de três a cinco seções de tubos e a 

cada seção de comando. (COSTA & LOPEZ, 2011) 

A Figura 11 ilustra simplificadamente a manobra e a alteração de volume no poço 

 

Fonte: LIMA, 2009 

 

Figura 11 - Ilustração da manobra e cálculos para identificação de kick 
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Quando ocorre a retirada da coluna sem abastecimento, o nível de fluido cai de uma 

altura correspondente ao volume de aço retirado. A expressão abaixo é usada para estimar a 

capacidade do revestimento. E a Figura 12 indica os termos dessa expressão no poço. 

 

𝐶𝑟𝑒𝑣 =  𝐶𝑎 +  𝐶𝑖 +  𝐶𝑑 (2) 

 

𝐶𝑟𝑒𝑣  = capacidade do revestimento (bbl/m); 

𝐶𝑎 = capacidade do anular (bbl/m); 

𝐶𝑖 = capacidade interna da coluna (bbl/m); 

𝐶𝑑= deslocamento do tubo pela retirada da coluna do poço (bbl/m). 

 

Fonte: COSTA & LOPEZ, 2011 

 

Uma vez definida a capacidade do revestimento, é possível calcular o volume de aço 

retirado do poço pela expressão abaixo. 

 

𝑉𝑎ç𝑜 =  𝑉𝑙𝑑 =  (𝐶𝑎+ 𝐶𝑖) ∗ ℎ𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 = ( 𝐶𝑟𝑒𝑣 −   𝐶𝑑) ∗ ℎ𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐶𝑑 ∗ 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜     (3) 

 

𝑉𝑎ç𝑜  = volume de aço retirado do poço (bbl); 

𝑉𝑙𝑑  = volume de líquido deslocado (bbl); 

ℎ𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎  = altura da queda de nível de líquido dentro do poço (m); 

𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜= comprimento de tubo retirado na cabeça do poço (m). 

Figura 12 - Esquema de poço com coluna de perfuração 
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Logo, a redução da pressão hidrostática é definida por: 

𝛥𝑃 = 0,1704 ∗ 𝜌𝑚 ∗ ℎ𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎  (4) 

 

𝛥𝑃= redução da pressão hidrostática no fundo (psi); 

𝜌𝑚= massa específica do fluido de perfuração (lb/gal). 

 

3.2 PISTONEIO 

De acordo com SANTOS, O. L. A. (2013), o pistoneio é a diminuição da pressão no 

poço provocada pela retirada da coluna de perfuração. Esse diferencial de pressão é um dos 

maiores responsáveis pela causa de kicks. Além disso, quando as ferramentas ou o tubo de 

perfuração dentro do poço são descidos dentro do poço, pode ocorrer o efeito inverso do 

pistoneio, evento conhecido como surging. A Figura 13 ilustra de maneira simplificada os 

problemas de pistoneio e surging. 

 

Fonte: ABERDEEN DRILLING SCHOOLS, 2002 (Modificado) 

 

O pistoneio pode se apresentar de duas formas: pistoneio mecânico e pistoneio 

hidráulico. 

 

3.2.1 PISTONEIO MECÂNICO 

O pistoneio mecânico é caracterizado pela queda do nível hidrostático causada pela 

remoção mecânica do fluido de perfuração do poço devido a restrições/obstruções no espaço 

Figura 13 - Ilustração dos fenômenos de pistoneio e surging 
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anular, como enceramento da broca ou dos estabilizadores, poços delgados, utilização de 

packers, etc. Este tipo de pistoneio apresenta-se pelo retorno do fluido de perfuração na 

superfície e em um provável aumento do peso da coluna na sua retirada. A diminuição da 

velocidade de retirada da coluna colabora para a diminuição do pistoneio mecânico.  

Quando detectado, é necessário tentar remover os detritos da formação que causam o 

enceramento. Se a tentativa não for bem-sucedida, a coluna deve ser retirada com auxílio de 

bomba. (COSTA & LOPEZ, 2011; SANTOS, O. L. A., 2013) 

 

3.2.2 PISTONEIO HIDRÁULICO 

O pistoneio hidráulico é a diminuição da pressão no poço provocada pela indução de 

perdas de carga por fricção por meio do movimento descendente da lama que irá ocupar o 

espaço vazio abaixo da broca gerado pela retirada da coluna de perfuração. 

A extensão do pistoneio hidráulico é função das propriedades reológicas do fluido de 

perfuração, da geometria do poço e da velocidade de retirada da coluna. A expressão abaixo é 

utilizada para estimar a perda de carga por fricção para o espaço anular (fluxo laminar) gerada 

por pistoneio hidráulico. (SANTOS, O. L. A., 2013) 

 

∆𝑃 = 𝐿𝑐𝑜𝑙 ∗  (
𝜏𝑙

60,96 ∗ (𝑑𝐸 − 𝑑𝐼)
+

𝜇𝑃 ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑡

5574 ∗ (𝑑𝐸 − 𝑑𝐼)2
) (5) 

 

∆𝑃 = queda de pressão provocada pelo pistoneio (psi); 

𝐿𝑐𝑜𝑙= comprimento da coluna de perfuração (m); 

𝜏𝑙= limite de escoamento (lb/100 ft2); 

𝑑𝐸= diâmetro do poço ou interno do revestimento (pol); 

𝑑𝐼= diâmetro externo do tubo de perfuração (pol); 

𝜇𝑃= viscosidade plástica (cP); 

𝑉𝑟𝑒𝑡= velocidade de retirada da coluna (m/min). 

 

A fim de reduzir os riscos de kick provocado por pistoneio hidráulico, é recomendado 

utilizar uma margem de segurança na massa específica da lama. Esta margem é prevista no 

início da manobra (instante mais desfavorável) e é definida pela expressão abaixo: 
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𝑀𝑆𝑀 =  
2 ∗ ∆𝑃

0,1704 ∗ 𝐷𝑣
 (6) 

 

𝑀𝑆𝑀= margem de segurança de manobra (lb/gal); 

𝐷𝑣= profundidade vertical do poço (m). 

 

3.3 PERDA DE CIRCULAÇÃO 

Segundo Garcia Neto (2011), outra das causas mais comuns de influxo é a perda de 

circulação, ou perda de fluidos para a formação, na qual há uma redução do nível do fluido de 

perfuração que provoca uma queda na pressão hidrostática exercida no fundo do poço, podendo 

acarretar na perda do controle de poço.  

Este fenômeno pode ocorrer por diversos motivos, como: 

 

• existência de formações cavernosas, formações naturalmente fraturadas, zonas de 

pressão anormalmente baixa ou depletadas;  

• fraturas induzidas por elevadas velocidades de perfuração ou massa específica 

excessiva do fluido de perfuração;  

• falhas no anular pelo atrito com a coluna de perfuração;  

• falha mecânica (revestimentos, risers, etc); 

• outras causas que resultem no aumento de pressão no poço. 

 

Uma situação potencialmente perigosa é criada quando há perda de circulação em uma 

formação profunda, pois as mais rasas poderão entrar em kick. 

A menor altura de lama no poço sem a ocorrência de kick pode ser estimada pela 

expressão número 7. 

 

𝐻 =  
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐺𝑙𝑎𝑚𝑎
 (7) 

 

𝐻 = mínima altura de fluido no poço para que não ocorra kick (ft); 

𝑜𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = diferencial entre a pressão exercida pela lama e a pressão de poros (psi); 

𝐺𝑙𝑎𝑚𝑎  = gradiente da lama (psi/ft). 

 

A Figura 14 mostra um exemplo de um poço com perda de circulação. 
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Fonte: MITCHELL & MISKA (2011) 

 

3.4 MASSA ESPECÍFICA DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO INSUFICIENTE 

Quando a pressão hidrostática exercida pelo fluido de perfuração não é suficiente para 

manter os fluidos de reservatório fora do poço, há a ocorrência de kick. Isso pode ocorrer pelas 

seguintes razões (GARCIA NETO, 2011; SANTOS, O. L. A., 2013): 

 

• perfuração em zonas de pressão anormalmente alta; 

• redução da densidade da lama causado pelo descarte de baritina no sistema de remoção 

de sólidos (centrífugas e mud cleaners), sedimentação da baritina no poço ou nos 

tanques de lama, diluição da lama, aumento de temperatura do fluido especialmente 

em poços HPHT (High Pressure, High Temperature); 

• erro na interpretação dos parâmetros da perfuração. 

 

É importante ressaltar que o aumento excessivo do fluido de perfuração, com a 

finalidade de evitar influxos, pode resultar em fratura de formações frágeis, redução da taxa de 

penetração e aumento das chances de prisão por pressão diferencial. 

Na indústria comumente é empregada a técnica de perfuração de poços em que a 

pressão do fluido é muito próxima ou até inferior a pressão de poros da formação 

(underbalanced). Essa técnica é utilizada visando o aumento da taxa de penetração da broca na 

rocha e, ainda que sejam mais rentáveis, aumentam o risco de influxos durante a perfuração, 

Figura 14 - Poço com perda de circulação 
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por isso é essencial que a equipe responsável esteja atenta quando se está perfurando em 

situações como esta. 

 

3.5 CORTE DE LAMA POR GÁS 

De acordo com Costa e Lopez (2011), quando a lama de perfuração é contaminada por 

fluido da formação é conhecido como corte da lama, que gera uma redução na massa específica 

do fluido, podendo ocasionar um influxo. Esta contaminação pode ser de óleo, água ou gás 

oriundos da formação. 

A situação mais crítica é o corte de lama por gás, devido a maior expansão do gás e 

consequente redução da densidade da mistura. A quantidade de fluido de contaminação 

determina a redução da pressão hidrostática no poço e probabilidade de ocorrência de kick, isto 

é, quanto mais gás incorporado na lama maior a chance de ocorrência de um influxo. 

Embora a massa específica do fluido de perfuração muitas vezes esteja bastante 

reduzida na superfície, a pressão hidrostática no poço não diminui significativamente, pois a 

maior expansão do gás ocorre próximo à superfície. A Figura 15 apresenta essa influência da 

profundidade na redução da massa específica. A diminuição na pressão hidrostática pode ser 

estimada utilizando a seguinte expressão abaixo: 

 

∆𝑃 =  34,5 ∗ (
𝜌𝑚

𝜌𝑚𝑐
− 1) ∗ log

𝑃ℎ

14,7
 (8) 

 

∆𝑃 = redução na pressão provocada pelo corte de gás (psi); 

𝜌𝑚 = massa específica do fluido de perfuração (lb/gal); 

𝜌𝑚𝑐= massa específica do fluido de perfuração cortado na superfície (lb/gal); 

𝑃ℎ= pressão hidrostática da lama não cortada na profundidade da zona de gás (psia). 
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Fonte: SANTOS, O. L. A., 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Diminuição da massa específica da lama cortada por gás como função da profundidade 
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4 MÉTODOS DE CONTROLE DE POÇO 

Durante toda fase de perfuração, os volumes de fluido que entram e saem do poço são 

meticulosamente monitorados. Há vários indícios que possibilitam a identificação de uma 

potencial situação de kick. Quando estes indícios são identificados previamente e interpretados 

corretamente, eles permitem que os procedimentos corretos sejam adotados para evitar um 

volume de influxo maior. Após a identificação de um kick, o poço deve ser fechado 

imediatamente pelo acionamento do BOP. (GONÇALVES, 2017; THOMAS, 2001) 

Esses indícios, segundo SANTOS, O. L. A. (2013), são apresentados a continuação. 
 

a) Indícios primários de kick: 

− aumento do volume de fluido nos tanques; 

− retorno de fluido com bombas desligadas; 

− aumento da vazão de retorno sem causa aparente; 

− poço aceitando volumes impróprios de fluido durante manobras. 

 

b) Indícios secundários de kick: 

− aumento da taxa de penetração; 

− redução da pressão de circulação e aumento da velocidade da bomba; 

− fluido de perfuração cortado por gás, óleo e/ou água salgada; 

− alterações nas leituras do gás de fundo, conexão ou manobra. 
 

Após a detecção do kick e acionamento do BOP, as pressões nos manômetros das 

linhas de kill e choke (SICP – Shut-In Choke Pressure) e na coluna de perfuração (SIDPP – 

Shut-In Drill Pipe Pressure) são monitoradas para descobrir a magnitude do kick, além da 

densidade de fluido necessária para evitar a ocorrência de um novo influxo no poço. 

Segundo Watson, Brittenham e Moore (2003), é plausível assumir que o ganho de 

volume no tanque de lama é igual ao volume do influxo no poço. E considerando que esse 

influxo fique arranjado de forma coesa no poço, isto é, que o fluido oriundo da formação não 

se misture com os fluidos do poço, de maneira semelhante a Figura 16, é possível estimar a 

altura do kick no poço. 



 
 

41 

Fonte: DRILLINGFORMULAS.COM, 2011 (Modificado) 

 

Após a adoção desses procedimentos iniciais, dá-se início ao método de controle do 

kick. Os objetivos básicos dos métodos de controle de kicks consistem em remover o fluido 

invasor do poço e restabelecer o seu controle primário por meio do ajuste da massa específica 

da lama de perfuração. (SANTOS, O. L. A., 2013) Neste capítulo abordaremos os principais 

métodos de controle adotados na indústria. 

 

4.1 MÉTODO DO SONDADOR 

Um dos métodos mais utilizados na indústria é o Método do Sondador, por ser simples, 

seguro e eficiente, além do fato de também poder ser utilizado em operações terrestres e 

marítimas.  

Esse método é composto basicamente em duas etapas. A primeira delas consiste na 

retirada ou expulsão do fluido invasor do poço por meio da circulação de um fluido com a 

densidade original, isto é, antes desta ter sido alterada pelo fluido invasor. Isso é feito se 

certificando que a pressão no fundo seja sempre maior que a pressão de poros do reservatório 

gerador do influxo, assegurando que sempre haja uma pressão de circulação ou uma pressão 

trapeada no poço que compense o peso do fluido insuficiente para igualar a pressão de poros. 

Figura 16 - Altura do influxo 
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(GONÇALVES, 2017) A Figura 17 ilustra o deslocamento dos fluidos durante a primeira 

circulação. 

 

Fonte: FERNANDES NETO, 2015 (Modificado) 

 

Já na segunda etapa, é feita a troca do fluido de perfuração original por outro de 

densidade superior de modo que a pressão hidrostática no fundo seja mais elevada que a pressão 

de poros, porém sem a ajuda da pressão auxiliar que ficou trapeada no poço ou a perda de carga 

na circulação. (GONÇALVES, 2017) A Figura 18 mostra o deslocamento dos fluidos durante 

a segunda circulação. 

 

 

Figura 17 - Primeira circulação: Expulsão do kick 
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Fonte: FERNANDES NETO, 2015 (Modificado) 

  

Para melhor entendimento desse método, é necessário o esclarecimento de dois termos: 

a Pressão Inicial de Circulação do Kick (PIC) e a Pressão Final de Circulação do Kick (PFC). 

A PIC consiste na pressão que deve ser mantida no tubo de perfuração a fim de evitar 

novos influxos no poço, enquanto o fluido de perfuração original é utilizado. É necessário que 

a PIC gere uma pressão no fundo do poço equivalente a pressão de poros da formação acrescida 

de uma margem de segurança.  

Já a PFC é definida como a pressão necessária a ser mantida no tubo de perfuração 

após a chegada da nova lama na broca, capaz de manter a pressão no fundo do poço 

moderadamente superior à pressão de poros da formação. (COSTA & LOPEZ, 2011) 

A Figura 19 apresenta o gráfico de evolução da pressão de circulação com o volume 

de lama bombeado, ao longo da operação. 

Figura 18 - Segunda circulação: Injeção da lama de maior densidade 
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Fonte: COSTA & LOPEZ, 2011 

 

4.2 MÉTODO DO ENGENHEIRO 

Neste método, o controle do poço é retomado por meio de uma circulação já com a 

lama nova. Comparado ao método do sondador, o método do engenheiro é mais eficiente e 

rápido. Dentre todos os métodos de controle, esse é o que mantém a parede do poço e os 

equipamentos de superfície sujeito a menores pressões. Em contrapartida, tem maior 

dificuldade operacional. (GARCIA NETO, 2011) 

É necessário que um gráfico de monitoramento, vide Figura 20, seja feito para controle 

da redução de pressão em função do número de ciclos bombeados da nova lama. A pressão de 

bombeio é reduzida da PIC para a PFC, enquanto a nova lama preenche a coluna de perfuração. 

Este acompanhamento é fundamental dado que, durante a injeção da lama nova, não é possível 

manter a pressão no choke constante em razão da expansão do gás.  

Figura 19 - Gráfico da pressão de bombeio por volume de lama injetado utilizado no método do sondador 
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 Fonte: COSTA & LOPEZ, 2011 

 

4.3 MÉTODO SIMULTÂNEO 

De acordo com Costa e Lopez (2011) e Garcia Neto (2011), o Método Simultâneo é 

caracterizado essencialmente pelo aumento gradual e progressivo do peso da lama durante a 

circulação do fluido invasor. Este procedimento é feito até que o fluido de perfuração atinja o 

valor suficiente para evitar um novo influxo da formação. O controle desse método pelo choke 

é reduzido, pelo fato do operador não ter conhecimento da localização exata do limite entre a 

lama nova e a lama original.  

 

4.4 MÉTODO VOLUMÉTRICO 

O Método Volumétrico é indicado para situações nas quais não é possível circular 

fluido no poço. Isto pode ocorrer por diversos motivos, como coluna de perfuração fora do 

poço, bombas fora de operação, poço fechado ou reparo de algum equipamento de superfície. 

Segundo Watson, Brittenham e Moore (2003), este método é caracterizado por 

possibilitar a expansão controlada do gás durante sua migração à superfície e subsequente 

substituição desse gás por uma nova lama. Este método também permite a manutenção da 

pressão no fundo do poço constante, igual ou sutilmente superior a pressão de poros da 

formação.  

 

Figura 20 - Gráfico da pressão de bombeio por volume de lama injetado utilizado no método do engenheiro 
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4.5 BULLHEADING 

Segundo Terra (2016), a operação de bullheading ou recalque é indicada quando existe 

algum fluido indesejado no interior do poço, no qual a circulação para a superfície não seja 

indicada ou possível. Isto pode acontecer, por exemplo, em função da existência de perdas para 

a formação, diminuindo-se a vazão de retorno para a superfície, ou quando há risco à segurança 

das pessoas devido à presença de gases tóxicos ou corrosivos. 

O bullheading é caracterizado pelo bombeio de fluido do poço para a formação em 

uma vazão suficiente para assegurar o carreamento do influxo para o interior das formações 

expostas. Como o controle desta operação é muito limitado, não há nenhuma forma de se 

assegurar o direcionamento do recalque. Ele sempre irá migrar para a formação mais frágil 

exposta, seja ela o reservatório original do fluido invasor seja outra formação mais frágil. Em 

consequência das características dos projetos de poços, geralmente, a formação mais frágil 

exposta é a sapata do último revestimento assentado. 

Outra importante condição para definir a operação é a localização da coluna de 

perfuração. A realização de uma operação de bullheading com circulação pelo interior da 

coluna de perfuração tem a sua eficácia limitada pela configuração do poço e pela posição da 

broca. Caso a zona frágil esteja posicionada abaixo da broca, a circulação pela coluna só garante 

a limpeza do poço abaixo da broca e acima da zona de perda. Para este caso, as vazões são 

maiores em virtude da maior área de escoamento, correspondendo à área interna do poço aberto 

sem coluna no interior. Na situação em que a zona de perda está acima da broca, a circulação 

pela broca assegura apenas a limpeza do anular do poço entre a broca e a zona de perda. Neste 

caso qualquer vazão utilizada é suficiente e o volume mínimo necessário equivale ao volume 

do anular do poço entre a broca e a zona de perda. 

A realização da operação de bullheading pelas linhas de kill e choke assegura a limpeza 

do anular do poço do BOP até a zona frágil de perda, correspondente, no mínimo, a todo o poço 

revestido. Outra vantagem da realização do bullheading pelas linhas de kill e choke é a 

possibilidade de monitoramento da pressão no fundo do poço, na profundidade da broca, pela 

leitura de pressão mantendo-se a coluna de perfuração sem circulação. Desta maneira, é 

possível acompanhar o que ocorre na profundidade da broca, durante toda a operação, sendo 

factível utilizar este monitoramento para validar o planejamento da operação pela comparação 

dos valores de pressões de fundo e superfície previstas e obtidos durante a operação. Essa 

comparação, em dois pontos diferentes, permite a calibração o modelo de predição de perdas 
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de carga utilizado no planejamento. Na Figura 21, é ilustrado um esquema de bullheading pela 

linha de kill. 

 

Fonte: PETROBRAS, 2018 (Modificado) 

 

Para assegurar a eficiência da limpeza do poço e da segurança da operação, é 

necessário que antes de toda operação de bullheading, seja feita uma simulação computacional 

na fase de planejamento a fim de definir as vazões, volumes e pressões a serem utilizadas 

durante a operação. É essencial que o planejamento da operação seja feito de forma que, sempre 

que possível, as pressões de fundo sejam mantidas menores que as pressões de fratura das 

formações expostas. 

Embora o bullheading com a broca no fundo do poço seja a melhor opção 

considerando a limpeza do poço, não é indicado que este método de controle seja a primeira 

opção considerando os parâmetros de integridade operacional e segurança, visto que a própria 

operação de bullheading pode induzir uma instabilidade da formação, ocasionando um 

desmoronamento do poço. Caso isto ocorra com a broca no fundo do poço, a coluna pode ficar 

Figura 21 - Esquema da operação de bullheading com bombeio pela linha de kill 
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presa e ser necessária uma operação de pescaria, com potencial instabilidade dinâmica, já que 

após a realização do bullheading a chance do poço apresentar uma condição de perda de fluido 

para a formação é muito grande. 

Assim, a configuração ideal para a realização do bullheading é a localização da broca, 

ligeiramente acima da sapata, o que possibilita o acompanhamento da pressão nesta 

profundidade, com bombeio realizado pelas linhas de kill e choke. A vazão a ser empregada 

deve permitir que a velocidade descendente do fluido abaixo da sapata no poço aberto seja 

maior que a velocidade de migração ascendente do fluido invasor e, sempre que possível, menor 

que a vazão que resulta em uma pressão de fundo maior que a pressão de fratura da sapata. 

Outros fatores importantes limitantes para o bullheading que precisam ser monitorados 

são a relação vazão x pressão máxima disponível nas bombas de perfuração da sonda, a perda 

de carga nas linhas de kill e choke, e a resistência à pressão interna do revestimento. (TERRA, 

2016) 

 

4.5.1 RELAÇÃO VAZÃO X PRESSÃO MÁXIMA DISPONÍVEL NAS BOMBAS DE PERFURAÇÃO DA 

SONDA 

Quanto maior a pressão de bombeio necessária para operação, menor a vazão 

disponível em virtude das características das bombas que são utilizadas para a injeção da lama 

de perfuração. Diante da impossibilidade de alteração do equipamento, é necessário que esta 

limitação seja considerada, respeitando-se também a questão de confiabilidade do equipamento 

e procedimentos de contingência em caso de falha de uma das bombas. Também não é indicado 

que se trabalhe muito próximo dos limites do equipamento. (TERRA, 2016) 

 

4.5.2 PERDA DE CARGA NAS LINHAS DE KILL E CHOKE 

Os diâmetros das linhas de kill e choke e, consequentemente, as perdas de carga nestas 

linhas têm impacto significativo na realização da operação. Na condição em que as perdas de 

carga são muito altas, o bombeio por estas linhas pode ser impraticável com as bombas 

disponíveis na sonda. Caso isto ocorra, as únicas opções disponíveis se tornam a instalação de 

sistema de bombeio complementar às bombas de lama da sonda ou o bombeio simultâneo pela 

coluna de perfuração. (TERRA, 2016) 
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4.5.3 RESISTÊNCIA À PRESSÃO INTERNA DO REVESTIMENTO 

Geralmente, a resistência à pressão interna do revestimento não costuma ser o fator 

limitante para o bullheading, porém é recomendado que este fator sempre seja verificado. 

Comumente, o ponto mais crítico se localiza logo abaixo do BOP, onde, além de verificar-se a 

máxima perda de carga do anular do poço atuando no interior do revestimento, a pressão externa 

tende a ser resultante apenas da hidrostática da água do mar ou da pressão atmosférica, para 

casos de BOP localizados na superfície. Esta combinação pode originar o maior diferencial 

entre a pressão interna e externa do revestimento, fazendo deste o ponto crítico em termos de 

solicitação.  

A fim de realizar a operação em condições ideais, é indicada a aplicação de margens 

de segurança entre as pressões atuantes no revestimento em relação à resistência a pressão 

interna. Esta precaução é tomada a fim de evitar a ocorrência de desgaste localizado em algum 

ponto do revestimento e consequente comprometimento da integridade do mesmo. (TERRA, 

2016) 
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5 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo é apresentada uma simulação hidráulica utilizando o software 

Drillbench Blowout Control® (DBC), na qual aplica-se o método de bullheading para controle 

do poço. 

Para a construção deste estudo de caso foram utilizados dados reais de um poço 

offshore, sendo a simulação computacional de bullheading indicada como uma medida 

preventiva após a identificação do risco de perda de circulação durante a perfuração e da 

possibilidade de ocorrência de um kick. 

É importante ressaltar, que por motivos de confidencialidade, não estão sendo 

divulgadas informações que permitam a identificação do poço ou campo. 

 
 

5.1 SOFTWARE 

O Drillbench Blowout Control® é um simulador de escoamento multifásico para 

simulações de bullheading e poços em blowout. É uma ferramenta amplamente utilizada pela 

indústria de petróleo e validada em diversos cenários de blowout recentes incluindo Macondo. 

O DBC contém o núcleo do sistema operacional do simulador de fluxo multifásico 

OLGA®. O OLGA é um simulador multifásico empregado para diversas simulações de 

escoamento, sendo o DBC uma customização do OLGA para simulações de bullheading e 

amortecimento de poços em blowout via poço de alívio. O DBC possibilita que as equipes de 

perfuração façam a análise dinâmica de possíveis vazões e pressões de bombeio a serem 

utilizadas nessas operações. (SCHLUMBERGER, 2014) 

 

5.2 DADOS DE ENTRADA 

O cenário para simulação deve ser o mais realista possível com os dados existentes. 

Podem ser cenários mais pessimistas, entretanto o exagero nas informações pode originar um 

falso resultado. Logo, quanto melhor a qualidade dos dados fornecidos, mais precisa será a 

simulação. 

É necessário que sejam consideradas todas as características conhecidas do 

reservatório e em caso de características desconhecidas, é recomendado a utilização de qualquer 

correlação existente de um reservatório da área. Ou quando houver incerteza de alguma 
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informação a ser utilizada na simulação, a indicação é que o dado mais conservador seja 

considerado. 

E, para simulações de poços já em operação, como é o cenário do presente estudo de 

caso, dados já adquiridos na operação servem de insumo para modelagem do cenário a ser 

simulado. As informações necessárias para a simulação são apresentadas na Figura 22. 

. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Essas informações são segmentadas por “abas” ao serem preenchidas no software, 

conforme ilustra a Figura 23. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Cenário

• Descrição detalhada
da operação a ser
simulada.

Poço

• Trajetória;

• Geometria do poço;

• Revestimentos;

• Coluna;

• Pressão de Fratura;

• Fluido no poço e a
ser bombeado no
bullheading (peso e
viscosidade).

Reservatório

• Topo e Base;

• Pressão de poros;

• Temperatura;

• Fluido do 
reservatório (RGO e 
BSW);

• Produtividade (IP);

• Injetividade (II).

Figura 22 - Dados requeridos na simulação 

Resumo dos 
dados de 

entrada mais 
importantes

Identificação 
do poço e da 

simulação

Trajetória do 
poço

Geometria do 
poço

Coluna de 
perfuração

Eq. de 
superfície e 

linhas

Pressão de 
fratura

Dados dos 
fluidos

Perfil de 
temperatura

Dados de 
reservatório

Figura 23 - Segmentação dos dados no DBC 
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A simulação de bullheading é requerida para o poço estudado neste trabalho, pois 

durante a perfuração da última fase, foi apontado o risco de perdas severas no final da fase, ao 

constatar o topo do reservatório. Assim, a realização da simulação computacional é 

recomendada como uma medida preventiva, a fim de definir as vazões de bombeio, que 

assegurem o carreamento de um influxo que possa vir a ocorrer. 

A Tabela 2 abaixo apresenta os dados de entrada para a simulação. 

 

Tabela 2a - Dados de entrada da simulação 

Dados do poço e fluido 

Lâmina d’água 2223 m 

Mesa rotativa 28 m 

Tipo de poço direcional 

ID das linhas de kill e choke 3,0625 pol 

Ponto mais frágil (PV) 3730 m 

Pressão de fratura do ponto mais frágil 7944,9 psi 

Tipo de fluido no poço/ fluido de bombeio não aquoso 

Peso do fluido no poço/ fluido de bombeio 11,5 ppg 

Viscosidade do fluido no poço/ fluido de bombeio 40 cP 

Dados de revestimento 

 Topo (m) Base (m) ID (pol) OD (pol) Fase (pol) 

Riser   19,25 21  

Último revestimento 2251 3137 18 22 28 

Penúltimo Liner 2884 3579 16,75 18 22 

Último Liner 3579 3730 16,25 18 22 

1º trecho poço aberto 3730 3777   19 

2º trecho poço aberto 3777 5303   16 

Dados da coluna de perfuração 

Posição da extremidade da coluna (PM) 5300 m 

Total Flow Area (TFA) 1,3185 pol2 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 2b - Dados de entrada da simulação 

Componentes da coluna de perfuração 

 Comprimento (m) ID (pol) OD (Ppol) 

Drill Pipe  5,045 5,875 

Heavy Weight 149,89 4 5,875 

Comando 113,33 2,812 8 

Estabilizador 2,03 2,875 15,625 

Comando 27,44 2,812 8 

Comando 80,45 3 9,5 

Estabilizador 1,91 3,125 15,625 

MWD/LWD 10,64 3,2 9,5 

Estabilizador 1,77 3,125 15,625 

MWD/LWD 12,89 3 11,75 

Ferramentas de Perfuração/ Direcional 6,28 3 15,625 

Broca 0,46  16 

Dados de fluido do reservatório, produtividade e injetividade 

Tipo de fluido esperado Óleo volátil 

Razão Gás Óleo (RGO) 239 Sm3/m3 

Basic Sediments and Water (BSW) 0 % 

Índice de Produtividade (IP) 25 m3/d/(kgf/cm2) 

Índice de Injetividade (II) 25 m3/d/(kgf/cm2) 

Dados do reservatório exposto 

 Profundidade (PM) (m) Temperatura (ºC) Pressão poros (psi) 

Topo do res. exposto 5302 80 8808 

Base do res. exposto 5303 80 8808 

Dados da simulação 

Volume de influxo  25 bbl 

Posição do BOP durante bombeio fechado 

Bombeio realizado por linha de kill 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.2.1 TRAJETÓRIA E ESQUEMA DO POÇO 

Além dos dados da tabela acima, também é preenchido no software a trajetória do 

poço, na qual são informados para cada profundidade medida (PM) listada, a inclinação e o 

azimute correspondentes. Feito isso, são gerados um gráfico da trajetória e uma ilustração do 

projeto modelado do poço no software, que podem ser visualizados na Figura 24 abaixo.  

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

5.2.2 PRESSÃO DE FRATURA 

A pressão de fratura no ponto mais frágil consiste usualmente no LOT (Leak Off Test 

ou Teste de Cedência da Formação à Pressão) na última sapata assentada ou algum ponto no 

revestimento com elevado desgate. A informada para este estudo e anteriormente citada na 

tabela de dados de entrada, é mostrada na Figura 25, que ilustra a tela de entrada de dados do 

software. 

 

 

 

Figura 24 - Trajetória direcional e projeto modelado do poço 
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Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

5.2.3 PERFIL DE TEMPERATURA 

O perfil de temperatura do poço é mostrado na Figura 26. Além da temperatura do 

reservatório anteriormente informada, considera-se a temperatura ambiente como sendo 20ºC 

e do leito marinho como 4ºC. Com isso, o software assume automaticamente um gradiente 

linear de temperatura usando os pares de temperatura e profundidade informados. 

Figura 25 – Tela de entrada da pressão de fratura no DBC 
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Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

5.2.4 INFLOW PERFORMANCE RELATIONSHIP (IPR) 

A fim de simular o influxo, é necessário estabelecer um modelo de influxo do 

reservatório para o poço. O objetivo dos modelos de influxo é determinar a curva de IPR (Inflow 

Performance Relationship), que consiste na relação entre a pressão de fluxo no fundo do poço 

em função da vazão de fluido oriunda da formação. 

Para este trabalho, foi utilizado o Modelo Linear, no qual a relação entre a vazão do 

reservatório e a diferença entre a pressão do reservatório e a pressão no fundo do poço é revelada 

linear. O coeficiente angular dessa relação é chamado de Índice de Produtividade (IP), que para 

poços que estão na fase de perfuração, como é caso do presente estudo, usualmente é estimado 

por meio de informações de poços vizinhos. 

A Figura 27 apresenta a curva IPR gerada no DBC a partir dos dados fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Perfil de temperatura 

 



 
 

57 

 Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

5.3 SIMULAÇÃO 

Antes do início da simulação, é fundamental o entendimento claro do cenário a ser 

simulado, a fim de que este seja configurado o mais próximo possível da situação real. 

No cenário estudado, a coluna de perfuração encontra-se dentro do poço e o bombeio 

será realizado via linha de kill. O caminho de bombeio do fluido é indicado na Figura 28. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A simulação consiste basicamente em três etapas: período de ganho de influxo, período 

para realizar o bullheading e período de monitoramento. 

Figura 27 - Curva IPR gerada  

Linha de killl
Anular 

revestimento 
x coluna

Poço aberto Formação

Figura 28 - Caminho de bombeio do fluido para bullheading 
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Na primeira etapa, é feito um incremento temporário na pressão de poros da formação, 

a fim de que seja gerado um influxo de aproximadamente 25 bbl no poço. O BOP durante esta 

etapa encontra-se aberto. 

Na etapa seguinte, são testadas vazões de bombeio de 1 bbbl/min a 4 bbl/min com o 

BOP fechado, com o propósito de determinar as vazões que realizam o bullheading, e seus 

respectivos tempos, volumes e pressões de bombeio, isto é, vazões estas que evitem a migração 

do influxo e assegurem o carreamento total deste para a formação. 

E por fim, após a realização do bullheading, o bombeio é continuado durante um 

período, com a finalidade de garantir que um novo influxo não seja gerado. Caso o bombeio 

seja interrompido, o poço pode atingir o nível estático e ocorrer a entrada de hidrocarboneto no 

poço. 

É necessário ressaltar que esta simulação não considera a entrada de hidrocarboneto 

na coluna. Assim, para esta possibilidade, recomenda-se que outro cenário seja simulado, com 

recalque do interior da coluna. 

 

5.4 RESULTADOS 

Os resultados obtidos nesta simulação estão de acordo com a definição de vazão de 

bullheading apresentada neste trabalho, isto é, vazões de bombeio capazes de injetar 

integralmente o influxo para a formação durante o período simulado. 

Dito isso, são apresentadas os resultados de 1, 2, 3 e 4 bbl/min como vazões de 

bullheading.  

Com 1 bbl/min, a injeção integral do influxo ocorre após 1 h e 32 min de bombeio, 

com volume bombeado de 92 bbl. A maior pressão observada na linha de kill é 131 psi e o 

reservatório fica overbalance em 211 psi. Portanto, esta é a menor vazão capaz de realizar o 

bullheading, dentre as vazões testadas nesta simulação, 

Com 2 bbl/min, é realizada a injeção integral do influxo após 45 min de bombeio, com 

volume bombeado de 90 bbl. O reservatório apresenta um overbalance de 434 psi e a máxima 

pressão obtida na linha de kill é 254 psi.  

Com 3 bbl/min, o bullheading é realizado após 31 min de bombeio, com volume 

bombeado de 93 bbl. A maior pressão observada na linha de kill é 417 psi e o reservatório fica 

overbalance em 645 psi. Com 4 bbl/min, a injeção integral do influxo ocorre após 24 min de 

bombeio, com volume bombeado de 96 bbl. A máxima pressão obtida na linha de kill é 626 psi 
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e o reservatório fica overbalance em 861 psi. Logo, estas também são caracterizadas como 

vazões de bullheading. 

A Tabela 3 sintetiza os resultados obtidos. 

 

Tabela 3 - Seleção de resultados: vazões de bullheading 

Vazão de 

bullheading 

(bbl/min) 

Maior 

𝑷𝒌𝒊𝒍𝒍  

(psi) (1) 

Maior 

𝑷𝒔𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂 

(psi) (2) 

Overbalance 

(psi) 

∆𝒕𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒊𝒐  para 

bullheading 

(hh:min) 

𝑽𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒂𝒅𝒐 para 

bullheading 

(bbl) (3) 

1 131 7428,8 211 1 h 32 min 92 

2 254 7428,9 434 45 min 90 

3 417 7429 645 31 min 93 

4 626 7429,5 861 24 min 96 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Notas: 

(1): a  maior 𝑃𝑘𝑖𝑙𝑙  não inclui as perdas de carga na superfície, logo esta parcela deve ser somada para estimar a 

pressão de bombeio; 

(2): a maior 𝑃𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎  refere-se ao ponto mais frágil do poço (3730 m TVD), que possui máxima pressão admissível, 

já considerando a margem de segurança, de 7944,9 – 100 = 7844,0  psi; 

(3): volume útil apenas para o bombeio, não inclui os volumes para encher o poço de alívio, circulação, volume 

morto e etc. 

 

A vazão indicada na simulação para realizar o bullheading é 2 bbl/min em virtude do 

tempo de volume de bombeio. Nas vazões seguintes, não foi observado ganhos de tempo e 

volume consideráveis. 

No entanto, em virtude das limitações do software na modelagem do reservatório, por 

medida de segurança operacional, recomenda-se praticar uma vazão maior que a estimada. 

Na Tabela 4 são apresentadas as etapas da simulação e seus respectivos tempos para 

cada vazão. 
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Tabela 4 - Seleção de Resultados: etapas da simulação 

Etapa Descrição 

Vazão de 

bombeio  

1 bbl/min 

Vazão de 

bombeio  

2 bbl/min 

Vazão de 

bombeio 

 3 bbl/min 

Vazão de 

bombeio 

 4 bbl/min 

1 
Ganho do 

Influxo 

De t = 0 s 

Até t = 6 min 

De t = 0 s 

Até t = 6 min 

De t = 0 s 

Até t = 6 min 

De t = 0 s 

Até t = 6 min 

2 

Bombeio pela 

linha de kill para 

bullheading 

De t = 6 min 

Até t = 1 h 38 min 

De t = 6 min 

Até t = 51 min 

De t = 6 min 

Até t = 37 min 

De t = 6 min 

Até t = 30 min 

3 

Bombeio pela 

linha de kill para 

monitoramento 

De t = 1 h 38 min 

Até t = 5 h 

De t = 51 min 

Até t = 5 h 

De t = 37 min 

Até t = 5 h 

De t = 30 min 

Até t = 5 h 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As simulações no DBC são mostradas por meio de gráficos em função do tempo ou da 

profundidade. A seguir, são detalhadas as etapas da simulação e apresentados os principais 

gráficos obtidos em cada etapa. 

 

5.4.1 PRIMEIRA ETAPA: INFLUXO 

Nesta etapa, é realizado um acréscimo da pressão de poros durante 5 min a fim de 

gerar um influxo de 25 bbl no poço. É fundamental que, antes do início da etapa seguinte, o 

reservatório volte a pressão normal, portanto o tempo de influxo é definido como 6 min. A 

Figura 29 exibe como é feita essa alteração da pressão da formação no software. 

 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

Figura 29 – Incremento temporário da pressão do reservatório 
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A produção do reservatório e o volume do influxo são acompanhados, 

respectivamente, pelos gráficos de Influxo do reservatório em volume (Influx from reservoir - 

volume rate), que mostra o fluxo de hidrocarbonetos do reservatório em função do tempo e de 

Ganho no tanque (Pit Gain), que indica o ganho de fluido no tanque em função do tempo. As 

Figuras 30 e 31 apresentam esses gráficos, destes sendo possível observar, respectivamente, 

uma produção do reservatório e um ganho de volume no tanque durante os 5 minutos inciais da 

simulação. E entre t = 5 min e t = 6 min, essa produção e esse ganho são gradualmente 

interrompidos. 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

Figura 30 - Influxo do reservatório em volume 

Figura 31 - Ganho no tanque 
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A pressão no poço pode ser acompanhada pelo gráfico de Pressão (Pressure), que 

indica a pressão no anular do poço em função da profundidade, como mostra a Figura 32, obtida 

ao final do período de influxo. Deste gráfico é possível vizualizar a janela operacional para o 

poço estudado, sendo o limite inferior a pressão da formação e o limite superior a pressão de 

fratura. 

 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTRO L® 

 

A presença do influxo no poço é acompanhada pelo gráfico de Densidade do líquido 

no poço (Liquid density) que indica a densidade média do fluido no poço em função da 

profundidade. Na Figura 33 é exibido esse gráfico ao final do período de influxo, do qual é 

possível estimar, por meio da variação de densidade da lama, que o topo do influxo está 

localizado em 5129 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Perfil de Pressão no poço em t = 6 min 
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Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

A partir do gráfico de Gás livre no poço (Free gas) que mostra, em função da 

profundidade, a quantidade de gás livre no poço, é possível inferir que não há gás livre oriundo 

do reservatório no poço ao final do influxo, como é exposto na Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Perfil de Densidade do líquido no poço em t = 6 min 
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Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

5.4.2 SEGUNDA ETAPA: BULLHEADING 

Após o término da geração do influxo, é iniciado o bombeio pela linha de kill para 

bullheading, sendo este monitorado principalmente pelo gráfico de Densidade do líquido no 

poço. O bullheading só é dito realizado quando a densidade em toda extensão no poço é igual 

à densidade do fluido de bombeio de 11,5 ppg. 

A seguir são apresentadas em ordem cronológica a realização do bullheading com cada 

vazão simulada. As figuras seguintes são apresentadas em dois gráficos para o mesmo instante 

de tempo, o primeiro contendo as curvas de todas as vazões simuladas e o segundo destacando 

apenas a curva da vazão que realiza o bullheading neste tempo. É importante destacar que essses 

gráficos aparecem em uma escala ampliada a fim de permitir uma visualização mais clara das 

curvas.  

No tempo t = 30 min o poço tem a densidade reestabelecida para a vazão de 4 bbl/min, 

conforme indicado na Figura 35. 

 

 

 

Figura 34 – Perfil de Gás livre no poço em t = 6 min 
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Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

Figura 35 - Perfil de Densidade do líquido no poço em t = 30 min 
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No tempo t = 37 min a densidade do poço é reestabelecida para a vazão de 3 bbl/min, 

segundo apresentado no gráfico da Figura 36. 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

Figura 36 - Perfil de Densidade do líquido no poço em t = 37 min 
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No tempo t = 51 min o poço tem a densidade reestabelecida para a vazão de 2 bbl/min, 

de acordo com a Figura 37. 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

Figura 37 - Perfil de Densidade do líquido no poço em t = 51 min 
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No tempo t = 1 h 38 min o poço tem a densidade reestabelecida para a vazão de 1 

bbl/min, conforme mostrado na Figura 38. 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

Figura 38 - Perfil de Densidade do líquido no poço em t = 1 h 38 min 
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5.4.3 TERCEIRA ETAPA: MONITORAMENTO 

Após a realização do bulheading, o poço é monitorado até t = 5 h, a fim de garantir 

que nenhum novo influxo seja gerado. O bombeio nesta etapa não deve ser interrompido. 

Na Figura 39, o gráfico de Influxo do reservatório em volume evidencia que não há 

produção do reservatório em nenhum instante após o primeira etapa de geração do influxo para 

nenhuma das vazões simuladas. Coerente aos gráficos mostrados nas Figuras 40 e 41, nos quais, 

respectivamente, o perfil de densidade do líquido no poço indica apenas a presença do fluido 

de bombeio ao final do período de monitoramento e o perfil de gás livre denota que não há gás 

livre no poço. 

 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Influxo do reservatório em volume durante monitoramento 
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Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

Figura 40 - Perfil de Densidade do líquido no poço em t = 5 h 

Figura 41 – Perfil de Gás livre no poço em t = 5 h 
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Na figura 42 é apresentado o gráfico de Pressão de bombeio (Pump pressure), que 

fornece a pressão na linha de kill em função do tempo. Por meio deste gráfico, é possível 

observar que, em todas as vazões, a pressão na linha de kill aumenta significativamente durante 

os primeiros minutos de bombeio, registra o maior valor e então decai rapidamente, atá atingir 

um patamar com discreta oscilação. 

 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

Analisando o gráfico de Pressão no topo do reservatório (Well pressure), que mostra a 

pressão no poço em função da profundidade, fica clara a condição de overbalanced do poço 

para todas as vazões testadas, vide Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Pressão de bombeio 
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Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

 

O gráfico de Pressão na sapata do revestimento (Pressure at casing shoe), mostrado 

na Figura 44, fornece a pressão na sapata do último revestimento em função do tempo. Para o 

poço estudado, esse ponto é caracterizado como sendo o mais frágil. No gráfico é possível 

observar que as maiores pressões neste ponto são registradas durante os primeiros minutos de 

bombeio. 

Fonte: DRILLBENCH BLOWOUT CONTROL® 

Figura 43 - Pressão no topo do reservatório 

Figura 44 - Pressão na sapata 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar os fundamentos de controle de poço, seus 

métodos e avaliar situações críticas para a segurança operacional durante a perfuração.  

A partir da revisão bibliográfica realizada, foi possível concluir que no 

desenvolvimento das atividades da indústria de petróleo em ambiente offshore é intrínseco os 

riscos de acidentes e a complexidade do controle das operações. Desta maneira, é essencial que 

se trabalhe com amplas margens de segurança, fazendo uma detalhada análise de riscos, que 

permite a identificação de riscos e incertezas e a elaboração de propostas de mitigações e 

soluções. Também é primordial que as equipes de perfuração sejam devidamente treinadas a 

fim de controlar o poço em situações extremas. 

Os resultados dos estudos sobre controle de poço acarretam no aumento da segurança 

nas operações de perfuração, tornando-as menos complexas e mais rápidas. 

E com o estudo de caso apresentado no Capítulo 5, fica clara a eficácia do bullheading 

como método de controle, desde que seja realizado um estudo prévio e que as condições no 

poço sejam satisfatórias para a operação, sendo a aplicação dessa vantajosa quando a utilização 

dos outros métodos não é indicada ou possível, conforme sinalizado no Capítulo 4. 

 É evidenciada também a importância de simuladores de controle de poços para a 

segurança de operações de perfuração de poços, tornando possível a prevenção de acidentes, 

que poderiam ocasionar sérias perdas materiais, danos ambientais e principalmente a perda de 

vidas. A ferramenta computacional permite a simulação de vários cenários antes, durante ou 

após um evento de kick. O que permite a previsão do comportamento de variáveis da operação 

ou a validação do planejamento da operação pela comparação dos valores previstos na 

simulação e dos obtidos durante a operação.  Conforme mostrado no caso estudado, o simulador 

é capaz de reproduzir os mais diversos cenários, tanto com fluidos de perfuração à base de óleo 

quanto à base de água, poços verticais e direcionais, em águas profundas, e diversas outras 

configurações, fornecendo resultados satisfatórios. 

Em trabalhos futuros, fica a recomendação de uma continuação com informações que 

não foram apresentadas neste trabalho, como outros métodos de controle de kicks existentes, 

ou com informações que merecem mais detalhamento, como indícios e detecção de kicks. 

Também há a  possibilidade de realização de uma simulação para um cenário em que a operação 

já tenha sido realizada, a fim de possibilitar a comparação dos resultados reais e previstos. 
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GLOSSÁRIO 

 

ANULAR: Espaço entre uma tubulação de perfuração ou coluna de revestimento no interior 

do poço, ou no interior de uma coluna de revestimento cimentada no poço. 

BLOWOUT: Fluxo descontrolado de fluidos de uma formação exposta no interior do poço para 

atmosfera ou para o fundo do mar. 

BLOWOUT PREVENTER (BOP): Conjunto de válvulas de segurança instalado na cabeça do 

poço para evitar a ocorrência de um blowout na superfície. 

BULLHEADING: injeção de fluido em um poço fechado e sem retorno. 

CHOKE: estrangulador de fluxo que controla a vazão de retorno de um poço fechado pelo 

BOP, durante a circulação de um kick. 

CHOKE MANIFOLD: conjunto de tubos, válvulas e chokes por onde os fluidos que retornam 

do poço fechado são controlados e direcionados na superfície durante a circulação de um kick. 

COLUNA DE REVESTIMENTO (CASING): tubos de aço enroscados uns aos outros, 

formando uma coluna de que é cimentada no poço com várias finalidades, como evitar 

desmoronamentos, isolar de formações problemáticas e propiciar meios de produção de 

hidrocarbonetos. 

COMANDOS (DRILL COLLARS): tubos pesados colocados acima da broca cuja função 

principal é gerar o peso a ser aplicado sobre a broca, essencial à perfuração de poços. 

COMPLETAÇÃO: Sequência de operações realizadas após a perfuração do poço de modo a 

transformá-lo em uma unidade produtiva ou de injeção. 

CONJUNTO SOLIDÁRIO DE BARREIRAS (CSB): conjunto composto de uma ou mais 

barreiras, apto a impedir o fluxo não intencional dos fluidos de um intervalo permeável 

considerando todos os caminhos possíveis. 

ESTABILIZADOR: componente utilizado na coluna de perfuração com a finalidade de 

manter a estabilização da composição de fundo de poço. 
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KICK: Invasão de fluidos da formação (gás, óleo ou água) para o poço, que ocorre quando a 

pressão hidrostática da coluna de fluido de perfuração ou de completação não é suficiente para 

conter o fluido na formação. 

LINER: Coluna de revestimento que não se prolonga até a superfície. 

LINHA DE CHOKE: tubo que possibilita o fluxo dos fluidos oriundos do poço fechado desde 

o conjunto de preventores até o choke manifold. 

LINHA DE KILL: linha de alta pressão utilizada para a injeção de fluidos no interior do poço 

fechado. Estende-se desde o choke manifold até uma entrada do BOP fechado. 

MANOBRA: operação de retirada ou descida da coluna de perfuração com um determinado 

objetivo, como a troca da broca. 

OFFSHORE: Atividades de exploração, perfuração e produção desenvolvidas no mar ao largo 

da costa. 

OVERBALANCED: situação em que a pressão hidrostática exercida pelo fluido é maior que a 

pressão de poros da formação. 

PACKER: Equipamento de subsuperfície que consiste de um dispositivo vedante, um elemento 

para assentamento e um caminho interno para passagem de fluidos. É instalado na coluna de 

produção (ou de perfuração) e tema função de vedar o anular. 

PERFURAÇÃO: Atividade que envolve todas as operações necessárias para a construção de 

um poço de petróleo até o momento de entregá-lo à equipe de completação. 

PESCARIA: conjunto de operações com o objetivo de liberar um coluna presa ou quebrada, 

ou recuperar ferramentas caídas ou deixadas no poço. 

PISTONEIO: diminuição da pressão no interior do poço causada pela retirada da coluna de 

perfuração ou ferramentas do poço. 

PRESSÃO DE FRATURA DA FORMAÇÃO: pressão necessária para gerar uma quebra ou 

ruptura na formação. 

PRESSÃO DE POROS: pressão exercida pelos fluidos na parede dos poros da formação. 



 
 

79 

PRESSÃO DE SOBRECARGA: pressão originária do peso da coluna litológica incluindo os 

fluidos contidos nas formações. 

PRESSÃO HIDROSTÁTICA: pressão medida ou calculada a uma determinada 

profundidade, que expressa o peso da coluna de fluido atuante em um ponto nesta profundidade. 

RISER: trecho suspenso de uma tubulação que se estende desde uma sonda instalada em uma 

embarcação flutuante até o fundo do mar, onde o equipamento de segurança está instalado.  

SURGIMENTO DE PRESSÃO (SURGING): súbito aumento de pressão no poço quando a 

coluna de perfuração ou revestimento é descido ou quando a circulação do fluido de  perfuração 

é iniciada. 

TUBOS DE PERFURAÇÃO (DRILL PIPE): tubos utilizados para transmitir rotação à broca 

e circular o fluido de formação. 

TUBOS DE PERFURAÇÃO PESADOS (HEAVY WEIGHT DRILL PIPE): elementos 

tubulares com peso intermediário entre os tubos de perfuração e os comandos, permitem uma 

mudança mais gradual na rigidez da coluna. 

UNDERBALANCED: condição em que o diferencial de pressão poço-reservatório é negativo. 


