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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar o teste de formação utilizado na indústria de 

petróleo denominado de Drill-Stem Test (DST) devido ao seu bom desempenho na 

aquisição de dados essenciais para avaliação da capacidade produtiva de um 

reservatório de oléo e/ou gás que se deseja explorar. Inicialmente, são expostas as 

características gerais de outros tipos de teste também utilizados, como os testes de 

pressão estática e de pressão de fluxo. Em seguida, são apresentadas as 

características de um DST e as novas tecnologias envolvidas na exploração de 

ambientes de altas pressões e temperaturas (High Pressure High Temperature - 

HPHT), como o desenvolvimento da telemetria acústica. Tais informações são 

obtidas por meio da fundamentação teórica do tema abordado. A relevância do 

trabalho está no fato de que o tipo de teste analisado apresenta grande versatilidade 

e pode ser utilizado com sucesso nos diversos ambientes, além de garantir a 

confiabilidade dos dados obtidos e auxiliar a elaboração dos projetos 

economicamente viáveis.  

Palavras-chave: teste de formação; Drill-Stem Test; telemetria acústica. 
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ABSTRACT 
 
 

This work aims to analyze the well test used in the oil industry, called Drill-Stem Test 

(DST), because of its good performance is essential in data acquisition for the 

evaluation of the productive capacity of an oil and/or gas reservoir desirable for 

exploitation. Initially, general characteristics of other types of tests are also 

discussed, such as buildup and drawdown pressure tests. Next, the characteristics of 

a DST and the new technologies involved in the exploration of High Pressure and 

High Temperature environments, such as the development of acoustic telemetry, are 

presented. This information is obtained applying theoretical basis of the topic studied. 

The relevance of the work lies on the fact that the type of test presents great 

versatility and can be successfully used in the different geologic environments, 

guaranteeing the reliability of the obtained data and helping to elaborate 

economically viable projects. 

 

Keywords: well test; Drill-Stem Test; acoustic telemetry.  
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1 INTRODUÇÃO 

A exploração do petróleo em bacias sedimentares depende de três etapas: 

prospecção, fase em que se localizam as formações sedimentares com 

características de rocha reservatório; perfuração, etapa na qual se utilizam as 

sondas de perfuração ou plataformas marítimas; e por fim a extração, em que ocorre 

a produção de hidrocarbonetos (THOMAS, 2004). 

De acordo com Thomas (2004) constatada a possibilidade de se encontrar 

jazidas de óleo e/ou gás por meio dos estudos geológicos e de geofísica de 

prospecção, prossegue-se com a perfuração do poço pioneiro. Enquanto se perfura, 

a provável presença de hidrocarbonetos na formação é identificada analisando-se as 

amostras de calha de rochas perfuradas e a ocorrência eventual de kicks. 

Em geral, uma quantidade significativa de dados é coletada e avaliada, com o 

objetivo de se determinar o potencial produtivo e a viabilidade econômica dessas 

acumulações, sendo a análise destes dados, uma atividade denominada de 

avaliação de formações, dividida em perfilagem e testes de formação (THOMAS, 

2004). 

A partir da análise das informações obtidas durante a perfilagem, definem-se 

quais as zonas de interesse para realização dos testes de formação. Caso os dados 

demonstrem a inexistência de zonas potencialmente produtoras, abandona-se o 

poço (THOMAS, 2004). 

Sabe-se que tanto a perfuração quanto a perfilagem fornecem informações 

importantes sobre os fluidos contidos em uma formação, porém, a presença de 

hidrocarbonetos é confirmada após a realização dos testes de formação, quando o 

poço é colocado em fluxo e uma quantidade de fluido é produzida (THOMAS, 2004). 

Segundo Allen e Roberts (1981) existem diferentes tipos de testes de 

produção de poços de óleo e/ou gás, os mais comuns são: testes de produção 

periódicos, testes de produtividade e testes de pressão transiente.  Cada tipo de 

teste apresenta certas vantagens e limitações e certos fatores que são 

particularmente importantes para obtenção de resultados razoáveis. 



16 

 

1.1    MOTIVAÇÃO E OBJETIVO 

A indústria de petróleo é conhecida principalmente pela necessidade de 

grandes investimentos para sua execução. Os custos envolvidos na perfuração de 

cada poço variam e dependem de algumas variáveis, como o valor do aluguel diário 

das sondas de perfuração, o tempo destinado à execução do projeto, incluindo 

imprevistos relacionados às condições geológicas e atmosféricas, a localização dos 

poços (terrestre ou marítimo), dentre outras. 

Em geral, os poços offshore exigem maiores investimentos, devido à grande 

tecnologia envolvida para produção em altas profundidades e à necessidade de um 

aparato logístico mais complexo. Dessa maneira, verifica-se a importância da 

avaliação de formações, no sentido de se obter o maior número de informações 

possíveis e, a partir daí, determinar a viabilidade ou não de se produzir em um 

determinado poço. 

Neste sentido, DST é uma ferramenta fundamental utilizada na indústria de 

óleo e gás desde a década de 20 e corresponde a um dos mais seguros, 

econômicos e eficientes métodos de avaliação de reservatório (DIAS et al., 2014). 

Por isso, o objetivo deste trabalho é descrever o teste, definindo suas 

características, importância e aplicações. 

Originalmente usado para identificar fluidos do reservatório, o DST também se 

tornou um importante método para estimar a pressão do reservatório e o seu 

potencial produtivo. Entre os benefícios deste teste estão os longos períodos de 

fluxo, possibilitando a aquisição de dados mais precisos e confiáveis. 

1.2    ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está dividido em 5 capítulos. O Capítulo 1 corresponde à 

Introdução do tema, em que são definidos a motivação, o objetivo e a estrutura. 

O Capítulo 2 consiste na Fundamentação Teórica dos principais aspectos 

considerados para se avaliar o potencial produtivo de uma formação.  
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Já o Capítulo 3 refere-se ao teste de formação denominado de Drill-Stem Test 

(DST). Nele é apresentada a definição do teste, a ferramenta utilizada, a sequência 

de operação, duração e demais características. 

O Capítulo 4 aborda o Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Aplicações 

do DST em Ambientes HPHT e em Condições Geológicas Complexas. Por fim, no 

Capítulo 5 tem-se a Conclusão. 

. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 AVALIAÇÃO DE FORMAÇÕES  

O trabalho de avaliação de uma formação é constituído delineando-se o 

reservatório por meio de informações sísmicas e correlações poço a poço. Assim, 

pode-se avaliar o volume das reservas e determinar os fluidos presentes e a 

capacidade para produzi-los (SCHLUMBERGER, 1998). 

Os estudos relacionados à avaliação de formações são: 

 Perfilagem: em que são utilizadas sondas posicionadas em profundidades 

selecionadas na formação. Essas sondas fornecem dados sobre litologia, 

espessura, porosidade, identificação de fluidos e saturação, porém a 

perfilagem apresenta  limitações quanto à pequena extensão de seu raio de 

investigação lateral, ou seja, somente a vizinhança do poço fornece 

informações (THOMAS, 2004). 

 Teste de formação: enquanto a perfilagem é realizada em condições 

estáticas, visto que o poço não está produzindo, o teste de formação ocorre 

em condições dinâmicas, pois o poço é colocado em produção provocando 

uma alteração na vazão e, consequentemente, na pressão. Analisando-se o 

comportamento das variáveis de fluxo ou vazão e de pressão, é possível 

identificar os fluidos contidos no reservatório, obter amostra para a análise 

laboratorial PVT (pressão, volume e temperatura), determinar a pressão 

estática, os parâmetros que definem a produtividade do poço e o dano à 

formação (THOMAS, 2004). 

2.2 TIPOS DE TESTES DE PRODUÇÃO DE POÇOS  

Segundo Allen e Roberts (1981), os objetivos do teste de produção de poços 

variam de uma simples determinação da quantidade e do tipo de fluidos produzidos 

até sofisticadas determinações de parâmetros do reservatório e de suas 

heterogeneidades por meio do teste de pressão transiente. 
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Para os procedimentos do teste de produção de poços são usados um 

conjunto de ferramentas que, quando corretamente utilizadas, podem fornecer 

valiosas informações acerca da condição de poços produtores e injetores (ALLEN E 

ROBERTS, 1981). 

Os diferentes tipos de testes de produção de poços classificam-se em: testes 

de produção periódicos, testes de produtividade e teste de pressão transiente. 

2.2.1 Testes de Produção Periódicos 

Os testes de produção periódicos determinam a quantidade relativa de óleo, 

gás e água produzida dentro das condições normais de produção. Os resultados do 

teste podem ser utilizados para calcular a produção total do campo ou a locação 

entre poços onde a produção individual não é monitorada continuamente (ALLEN E 

ROBERTS, 1981), 

De acordo com Allen e Roberts (1981), a queda anormal de produção pode 

indicar problemas no sistema de elevação ou produção de areia, por exemplo. Em 

poços de óleo, os dados fornecidos por este teste são: vazão de produção, razão 

gás-óleo (Gas-Oil Ratio - GOR) e razão óleo-água (Water-Oil Ratio - WOR). 

2.2.2  Testes de Produtividade 

Allen e Roberts (1981) definiram que os testes de produtividade representam 

o segundo grau de sofisticação em testes de produção em poços de óleo ou de gás 

e envolvem uma determinação física ou empírica de fluxo de fluido produzido versus 

o diferencial de pressão. 

Os testes são aplicados com sucesso em fluxos não darcyanos em condições 

abaixo do ponto de bolha, ainda que as propriedades do fluido e as permeabilidades 

relativas não sejam constantes no entorno do poço (ALLEN E ROBERTS, 1981). 

No entanto, não é possível calcular a permeabilidade ou o dano à formação 

próximo à parede do poço, somente os efeitos gerados pelo dano. Dessa maneira, 

os testes podem ser utilizados como indicadores da condição de fluxo do poço ou 
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como base para uma simples comparação de efetividade entre poços em um 

determinado reservatório (ALLEN E ROBERTS, 1981). 

Os testes de produtividade em poços de gás têm sido convencionalmente 

denominados de testes de contrapressão (backpressure), pois os poços são 

testados fluindo com uma contrapressão particular da coluna maior que a pressão 

atmosférica (MIAN, 1992). 

De acordo com Allen e Roberts (1981) os testes de produtividade classificam-

se em: isocronal modificado, flow after flow, isocronal, índice de produtividade e 

teste de desempenho de fluxo. A seguir serão descritas as principais características 

de cada teste. 

 Teste Isocronal Modificado: em formações de gás cuja permeabilidade é 

extremamente baixa, um teste isocronal nem sempre é prático, uma vez que é 

muito difícil se atingir uma pressão estática de reservatório completamente 

estabilizada antes do primeiro período de fluxo e durante cada período de 

fechamento subsequente conforme a Figura 2.1. Assim, os testes isocronal 

modificado são usados, pois mantém o tempo constante. No entanto, o 

método é uma aproximação do teste isocronal regular. A única diferença é na 

realização do teste e não na análise dos dados do teste (MIAN, 1992). 

 

Figura 2.1: Histórico de pressão para o teste isocronal modificado. 

FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 
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 Flow after flow: o teste de contrapressão tem sido utilizado empiricamente 

para determinar a capacidade dos poços de gás por muitos anos. Além disso, 

pode ser útil na representação de reservatórios de óleo que produzem abaixo 

do ponto de bolha (ALLEN E ROBERTS 1981). Neste teste, ocorrem diversos 

fluxos sucessivos sem permitir um período de fechamento entre eles (MIAN, 

1992), de acordo com a Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Histórico de pressão para o teste flow after flow. 

FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 

 

 Teste Isocronal: em reservatórios de baixa permeabilidade, o tempo 

necessário para obter condições estáveis de fluxo em testes de 

contrapressão convencionais é muito longo. Em um teste isocronal, realizam-

se diversos testes pontuais começando com o poço fechado e com uma 

pressão de fechamento constante ou quase constante com o tempo. Os 

períodos de fluxo apresentam um tempo predeterminado e fixo. O objetivo do 

teste é estabelecer uma curva de produtividade para uma pequena da área 

de drenagem (MIAN, 1992); 
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 Índice de Produtividade (IP): segundo Allen e Roberts (1981) o teste tem 

como objetivo medir a pressão de fechamento do fundo do poço, a pressão 

de fluxo em condições estáveis e a correspondente vazão de fluido produzido 

em superfície. Verifica-se que, durante a vida produtiva do poço, pela 

mudança de pressão, composição de fluidos, dano, entre outros fatores, 

ocorre o declínio do IP. Este pode ser representado pela Equação 2.1. 

                

                                                                         
 

      
                                         (2.1) 

 

 Teste de Desempenho de Fluxo ou também chamado de Inflow 

Performance Relationship (IPR)  consiste na realização de testes para várias taxas 

de produção de um poço, com o objetivo de proporcionar uma melhor representação 

da verdadeira relação do desempenho do fluxo do poço e as vazões. A Figura 2.3 

apresenta esse desempenho da forma linear (Poço A), no entanto, a verdadeira 

relação de desempenho diminui a taxas diferentes, como se observa nas curvas dos 

Poços B e C (ALLEN E ROBERTS, 1981). 

 

Figura 2.3: Curvas típicas de IPR. 

FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 
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Vogel (1968) calculou o IPR usando diversos poços e parâmetros de fluidos 

baseado em uma simulação com reservatórios contendo gás dissolvido. Tais 

simulações resultaram na curva representada pela Figura 2.4. 

 

Figura 2.4:Teste de desempenho de fluxo (Vogel). 

 FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 

 

2.2.3 Teste de Pressão Transiente 

Segundo Thomas (2004), para se realizar o teste de pressão transiente, 

inicialmente, assume-se um poço localizado em um reservatório em equilíbrio, ou 

seja, completamente selado em seus limites externos, cuja pressão é a mesma em 

todos os pontos e denominada pressão estática original.   

Ao ser colocado em produção para o teste, o equilíbrio das pressões no 

reservatório se rompe. Como consequência verifica-se que, na medida em que se 

afasta do poço em direção aos limites do reservatório, a pressão aumenta 

(THOMAS, 2004). 

Quando o volume de fluidos produzido é pequeno, comparado com o 

tamanho do reservatório, as quedas de pressão são observadas somente em uma 
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região próxima ao poço e as pressões nas regiões mais afastadas permanecem 

iguais à pressão original de acordo com a Figura 2.5. Com a constante retirada de 

fluidos do poço, a onda de pressão se direciona mais para o exterior, propagando-se 

para todo o reservatório. Assim, cada ponto que passa pela onda, experimenta um 

declínio de pressão contínuo (THOMAS, 2004). 

 

Figura 2.5: Comportamento da pressão durante fluxo transiente em um sistema radial. 

FONTE: ROSA et al.,(2006). 

 

Após um tempo determinado de fluxo, o poço é fechado e a vazão de 

produção se torna nula, porém ainda haverá o movimento de fluidos no reservatório 

até cessar a diferença de pressão no interior. Dessa forma, a pressão medida no 

poço aumenta e, após um longo período, poderá se estabilizar (THOMAS, 2004). 

A análise de pressão transiente é feita a partir da observando-se a alteração 

de pressão causada pela produção ou injeção de fluidos, juntamente com as 

descrições matemáticas do processo de fluxo, envolvendo propriedades da rocha e 

dos fluidos através do qual o movimento ocorreu (ALLEN E ROBERTS, 1981). 

Contudo, os testes de pressão transiente podem ser afetados pela 

heterogeneidade dos reservatórios e pelo dano ou estimulação do poço.  A variação 

nas propriedades da rocha devido à deposição afeta a permeabilidade, assim como 

a presença de fraturas direcionais ou inclinação das camadas, mudanças nas 
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propriedades dos fluidos óleo-gás, contatos óleo-água ou mudanças devido à 

variação da pressão. Todos estes fatores afetam a pressão transiente (ALLEN E 

ROBERTS, 1981). 

2.2.3.1 Tipos de testes de pressão transiente 

 Diversos métodos têm sido utilizados para observar as alterações de pressão 

do poço em um reservatório.  Allen e Roberts (1981) classificam os testes em:  

 Pressão de fluxo; 

 Pressão estática; 

 Injeção estática ou fall off; 

 Interferência múltipla de poços; e  

 Drill-Steam Test (DST). 

A seguir, serão descritos de modo geral, os métodos de Pressão Estática, 

Pressão de Fluxo e DST com foco para este último método, que será detalhado no 

Capítulo 3. 

2.2.3.2 Teste de Pressão de Fluxo 

Durante o teste, o poço é aberto para produzir a uma taxa de vazão constante 

conforme mostra a  Figura 2.6, resultando na queda da pressão do reservatório. A 

análise dessa queda de pressão consiste em diversas medições de pressão 

realizadas no fundo poço.  

O teste tem como objetivos principais obter a permeabilidade média do 

reservatório dentro da área de drenagem do poço e avaliar o grau de dano induzido 

na vizinhança do poço devido à perfuração e completação. Outros objetivos são 

determinar o volume de poros e detectar heterogeneidades no reservatório (AHMED 

E MCKINNEY, 2005). 
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Figura 2.6: Teste de pressão de fluxo (a) fluxo e (b) pressão de fundo do poço. 

FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 

 

Entre as limitações do teste, verifica-se a dificuldade em se manter um fluxo 

constante no poço e em garantir que a condição inicial é estática ou estável, 

principalmente se o poço foi perfurado recentemente (HORNE, 2012). 

2.2.3.3 Teste de Pressão Estática 

Para realização deste método, o poço é fechado (shut in) e a taxa de vazão 

nula causa um aumento na pressão do reservatório com o tempo. Um dos principais 

objetivos da análise é determinar a pressão estática do reservatório sem que seja 

necessário esperar semanas ou meses para que a pressão no reservatório se 

estabilize. Isso pode ser feito, pois o aumento da pressão do poço geralmente 

seguirá uma tendência definida conforme a Figura 2.7.  

O teste fornece ainda informações sobre a permeabilidade efetiva do 

reservatório, a extensão do dano ao redor do poço, a presença de falhas e sua 
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influência e os limites do reservatório onde o tamanho do aquífero é limitado 

(AHMED E MCKINNEY, 2005).  

 

Figura 2.7: Teste de pressão estática (a) fluxo e (b) pressão de fundo de poço. 

FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 

O teste de pressão estática apresenta algumas desvantagens como a 

dificuldade em se conseguir uma taxa de vazão constante antes do fechamento do 

poço e o fato de se parar a produção durante o fechamento (HORNE, 2012).   

2.2.3.4 Teste de Formação Drill-Stem Test (DST) 

Um DST é um tipo de teste de formação que apresenta uma completação 

temporária do intervalo de interesse. Em geral, o DST é executado em zonas, cujo 

potencial produtivo é ainda indeterminado em um poço perfurado, porém também 
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pode ser realizado em zonas produtivas conhecidas em poços de desenvolvimento 

(EARLOUGHER, 1977). 

Trata-se de um método seguro e eficiente de controlar a formação durante a 

obtenção de dados essenciais para prospecção, avaliação e até mesmo o 

desenvolvimento da fase de um poço (SCHLUMBERGER, 1998).  
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3 DRILL-STEM TEST (DST)  

O teste é realizado com o objetivo de se obter parâmetros do reservatório e 

dos fluidos nele contidos. De acordo com Allen e Roberts (1981), as características 

dos reservatórios que podem ser estimadas a partir da análise do DST são: 

 Permeabilidade efetiva média; 

 Pressão estática ou pressão de fechamento do reservatório; 

 Danos no entorno do poço; 

 Barreiras, alteração de permeabilidade ou viscosidade; 

 Raio de investigação; e 

 Depleção.  

 Segundo Van Poollen (1961) as propriedades dos fluidos irão fornecer 

informações que definem se o poço deve ser concluído ou abandonado (quando 

produz água ou quando se trata de um poço seco, em ambos os casos, o poço é 

economicamente inviável). Dentre as propriedades dos fluidos obtidas, tem-se:  

 Viscosidade dos fluidos; 

 Grau API; 

 Teor de parafina; 

 Ponto de fluidez; 

 Salinidade e eletrólitos presentes na água produzida; e 

 Resistividade da água. 

 Durante o teste, dois índices de produtividade diferentes (IP) são 

encontrados: um IP real e um IP teórico. Tais informações são determinantes para 

se decidir pela completação ou pelo abandono do poço. Em geral, o IP teórico é 

superior ao real. 
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  Caso os dados indiquem um elevado valor de IP real, decide-se pela 

completação do poço. Porém, se o IP real for baixo, o poço possivelmente deverá 

ser abandonado. Se o IP teórico for baixo, o poço deve ser abandonado, mas se o 

IP teórico é alto, pode-se realizar a sua estimulação (VAN POOLLEN,1961). 

3.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS EM UM DST 

O teste pode ser dividido em duas categorias principais: openhole e hook wall. 

Considerando-se que os princípios mecânicos das duas categorias são os mesmos, 

apenas a openhole será discutida (VAN POOLLEN,1961). 

A coluna de teste é composta por um conjunto de componentes conforme 

mostra a Figura 3.1. Cada componente apresenta as seguintes funções principais: 

 Obturador: também chamado de packer é um dispositivo constituído por 

borrachas que vedam o espaço anular e impedem o contato entre o fluido de 

amortecimento contido no espaço anular e a formação, isolando as zonas 

acima e abaixo dele. O obturador também tem como função segurar a coluna 

de teste. 

 Válvula de Teste: localiza-se acima do obturador e controla o fluxo da 

formação em teste, que vai da coluna até a superfície. Após o assentamento 

do obturador, a válvula de teste é aberta e ocorre o fluxo de fluidos para a 

superfície.  

 Válvula de Circulação Reversa: é dita reversa, pois a circulação ocorre no 

sentido do espaço anular para o interior da coluna com o objetivo de remover 

os fluidos produzidos durante o teste. Normalmente são utilizadas duas 

válvulas de inversão com diferentes sistemas operacionais.  

 Junta Deslizante: é uma ferramenta de compensação de expansão/ 

contração. Ela acomoda qualquer alteração causada pela temperatura e 

pressão durante o DST. A ferramenta é balanceada hidraulicamente e é 

insensível às pressões aplicadas na coluna. 
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 Ferramenta Hidráulica: utilizada para auxiliar na liberação de componentes 

(como o obturador, por exemplo) que, eventualmente, ficam presos durante o 

teste. É capaz de transmitir um impacto para cima e promover a liberação.  

 Conjunto de segurança: uma junta de segurança é acionada somente se a 

Ferramenta Hidráulica não conseguir liberar os componentes presos. É 

composta basicamente por duas caixas conectadas por uma linha de curso, 

podem ser desparafusadas e a parte superior é removida do poço. 

 Válvula de segurança: a presença de uma válvula de segurança é muitas 

vezes necessária para fornecer controle adicional, especialmente se a válvula 

de fundo do poço falhar. 

 Calibrador: quando executados com uma sequência de teste, os medidores 

mecânicos e eletrônicos devem ser calibrados de modo a garantir a precisão 

da operação. Podem ser instalados acima ou abaixo do obturador. 

 Câmara de Amostragem: ferramenta usada para coletar amostras de fundo 

de poço que serão analisadas em superfície. 

 Âncora perfurada: mantém o obturador assentado no poço. A âncora é 

composta por pequenos orifícios (aproximadamente 3/16 pol.) que impedem a 

passagem de detritos e permitem apenas a passagem de fluidos pela 

ferramenta.  
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Figura 3.1: Ferramenta de um DST. 

FONTE: UNITED STATES DEPARTAMENTS OF LABOR (s.d.). 
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3.2 SEQUÊNCIA DA OPERAÇÃO 

O teste é realizado deslocando a coluna, os obturadores, os registradores e 

as válvulas no interior do poço até que o obturador seja assentado numa 

profundidade acima dos canhoneados, sendo operados desde a superfície. De 

acordo com Thomas (2004), o método de avaliação consiste em: 

 Isolar a zona a ser testada utilizando um ou mais obturadores colocados 

fazendo parte da coluna, junto com um conjunto de registradores de pressão 

e vazão; 

 Estabelecer um diferencial de pressão entre a formação e o interior do poço, 

forçando a produção dos fluidos da formação; 

 Promover, por meio da válvula de fundo, períodos dinâmicos e estáticos; 

 Registrar continuamente as pressões de fundo em função do tempo durante o 

teste. A partir da análise dos dados coletados durante um teste de pressão, 

pode-se avaliar o potencial produtivo da zona testada. 

De acordo com Allen e Roberts (1981), a sequência de eventos do DST 

observada no esquema da Figura 3.2, que mostra pressão versus tempo, pode ser 

descrita como: 

 Ponto A: é denominado de pressão hidrostática inicial do fluido de perfuração 

e a linha horizontal abaixo do gráfico é chamada linha base e mostra que o 

registrador de pressão já começa a tomar as medidas desde superfície até a 

profundidade desejada (ponto A).  Depois o obturador é assentado e observa-

se uma queda da pressão; 

 Ponto B: corresponde à pressão inicial do fundo do poço a qual é medida 

através do fechamento da válvula de controle, que permite o acúmulo de 

pressão no sentido da pressão estática do reservatório; 

 Ponto C: trata-se da pressão inicial de fluxo. À medida que os fluidos se 

movem para o tubo de perfuração acima do registrador, a pressão aumenta. 
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Após um período de tempo adequado, dependendo dos objetivos do ensaio, a 

válvula é fechada; 

 Ponto D: denominado de pressão final de fluxo.  

 Ponto E: corresponde à pressão final de fechamento do fundo da válvula. 

Normalmente, a pressão de fechamento final é significativamente menor do 

que a pressão estática do reservatório, novamente devido a limitações de 

tempo em relação aos parâmetros do reservatório. 

 Ponto F: trata-se da pressão hidrostática final do fluido de perfuração. O 

obturador é liberado da sua posição e o registrador registra novamente a 

pressão hidrostática dentro do poço. Finalmente a última reta mostra a 

retirada do equipamento até superfície. 

 

Figura 3.2: Sequência de eventos de um DST. 

FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 

 

Normalmente, os testes utilizam apenas um ciclo com um longo período de 

fluxo, no entanto podem ocorrer situações em que mais de um ciclo é realizado. A 

Figura 3.3 mostra que o primeiro ciclo inclui um fluxo inicial e o período de estática, 
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enquanto o segundo ciclo apresenta o segundo fluxo e o período final de estática 

(EARLOUGHER, 1977). 

 

Figura 3.3: Gráfico típico de um DST para dois ciclos de teste. 

FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 

 

3.3  DURAÇÃO DO TESTE 

Segundo Lee et al., (2003) normalmente, o DST consiste em dois períodos de 

fluxo e dois períodos de fechamento e podem ser descritos como: 

O primeiro período de fluxo é breve (em torno de 5 minutos ou menos) com o 

propósito de obter uma pressão ligeiramente próxima à do poço, permitindo a 

retirada de qualquer fluido invadido durante a perfuração.  
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O primeiro período de fechamento deve ser de pelo menos 1 hora para 

permitir o aumento da pressão de formação até a verdadeira pressão estática de 

formação. Se a duração for suficientemente longa para que os efeitos de 

armazenamento do poço terminem, fornece os dados para estimativas iniciais das 

propriedades do reservatório. 

O período de fluxo final, que varia de 30 minutos a várias horas e fornece uma 

amostra de fluido de reservatório na câmara de ensaio. Durante este período a 

pressão diminui para gerar uma pressão transiente e garantir que o raio de 

investigação ultrapasse qualquer zona alterada em torno do poço. 

O período de fechamento final (uma a duas vezes mais longo que o período 

de fluxo de final) fornece dados de pressão transiente para estimar as propriedades 

do reservatório. 

As pressões de fechamento extrapoladas (estimativa da pressão inicial do 

reservatório) a partir dos períodos de fechamento inicial e final devem estar de 

acordo. Se a segunda pressão extrapolada for significativamente menor do que a 

primeira, pode indicar a depleção do reservatório. 

3.4 ANÁLISE DA PRESSÃO ESTÁTICA 

Conforme Earlougher (1977) os dados de pressão acumulados no ensaio são 

analisados como qualquer outro dado de acumulação de pressão e podem ser 

analisados com o gráfico de Horner. 

Dessa forma, segundo Allen e Roberts (1981) para análise da pressão 

transiente do DST utiliza-se a equação de pressão de estática de Horner, 

representada pela Equação 3.1:  

 

                                    pws =    -  
           

   
 log10  

       

   
                                                     (3.1) 
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Para utilizar a equação descrita, algumas condições devem ser assumidas 

como, por exemplo: fluxo radial infinito, formação homogênea, condições de estado 

estacionário, reservatório infinito, fluxo de fase única (Allen e Roberts, 1981).  

Assumindo-se tais condições, o gráfico resultante de pws vs log10  
       

   
 , deverá 

fornecer uma reta, conforme a Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Gráfico de pressão estática idealizado por Horner. 

FONTE: Adaptado de ALLEN E ROBERTS (1981). 

 

 Observando-se o gráfico, verifica-se que a inclinação m da reta é dada pela 

Equação 3.2 a seguir: 

 

                                                m = 
           

   
                                                                     (3.2) 
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A constante m é representativa de um fluido viscoso que apresenta 

propriedades físicas μB fluindo a uma taxa q através de uma formação com 

propriedades físicas kh (ALLEN E ROBERTS, 1981). 

Além disso, tem-se que valor usado para t’p é, usualmente, o período de fluxo 

precedente. No entanto, caso os períodos iniciais de fluxo sejam muito longos, é 

mais preciso usar a soma dos períodos de fluxo para t’p. 

 

3.5 PARÂMETROS OBTIDOS PELA ANÁLISE DA PRESSÃO ESTÁTICA 

De acordo com Allen e Roberts (1981) a análise do gráfico de pressão 

estática idealizado por Horner permite calcular alguns parâmetros, como: 

Permeabilidade efetiva média (k): pode ser calculada por meio da equação 

Equação3.3 que relaciona a inclinação m e outros parâmetros como viscosidade, 

fator volume-formação, determinados por meio de correlações. 

 

                                     k = 
           

   
                                               (3.3) 

 

 Pressão estática ou pressão de fechamento do reservatório (pi): é obtida 

extrapolando-se a reta do gráfico de Horner até um período de fechamento 

infinito, ou seja, log10  
       

   
 =0. 

 Danos no entorno do poço: é comum que os danos à formação afetem os 

resultados do DST. Portanto, para ser significativo, o efeito da restrição de 

fluxo causada pela zona danificada deve ser contabilizado na análise de um 

DST específico.  

O termo fator de película (s) foi introduzido por Hurst e van Everdingen e é 

utilizado para informar se há dano ao reservatório como observado na Figura 3.5 ou 
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se há uma melhora na produtividade (estimulação) em relação às condições ideais 

para a geometria do reservatório, conforme a Figura 3.6. 

 

Figura 3.5: Fator de película positivo: dano. 

FONTE: SCHLUMBERGER (1998). 

 

 

Figura 3.6: Fator de película negativo: estimulação. 

FONTE: SCHLUMBERGER (1998). 

 

A equação que descreve o fator de película para um fluxo radial em um 

período determinado de fluxo é calculada pela equação empírica Equação 3.4: 

 

                                       s = 1,151. (
      

 
 - log 

      

        
  + 2,85)                         (3.4) 
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A partir do valor encontrado para o fator de película, pode-se calcular a queda 

de pressão anormal através da zona danificada. Esta queda de pressão anormal é 

adicionada à queda de pressão transiente no reservatório para representar a 

pressão do poço. A queda de pressão através do de película é definida pela 

Equação 3.5: 

 

                                                               Δps   

             

   
                                         (3.5) 

 

 

 Barreiras, alteração de permeabilidade ou viscosidade: uma mudança na 

permeabilidade ou viscosidade ou existência de uma barreira, como uma 

falha, podem alterar a inclinação da reta obtida pelo gráfico de Horner. O fator 

responsável pela mudança de inclinação deve ser investigado através de 

outras informações geológicas ou reservatórios. 

 Raio de investigação: o raio de investigação de um DST em um sistema de 

fluxo radial infinito pode ser obtido a partir da Equação 3.6 de Van Poollen 

(1961): 

 

                                              ri =  
     

              
                               (3.6) 

 

 Depleção: se a pressão de fechamento extrapolada ou estabilizada a 

partir do segundo período de pressão estática for inferior à pressão de 

fechamento inicial, pode indicar a ocorrência de depleção. Outra possibilidade 

de se verificar a depleção é quando a pressão de fechamento inicial 

registrada for superior à verdadeira pressão de fechamento do reservatório. 

Este efeito é chamado sobrecarga. A sobrecarga pode ser devido à invasão 

do filtrado do fluido de perfuração sobrepressurizando a formação em torno 
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do poço ou pela compressão do fluido do poço abaixo do obturador 

assentado para o teste.  

Em algumas formações, um curto período de fluxo inicial (1 a 3 minutos) não 

 é suficiente para aliviar a condição de sobrepressão. Quando se suspeita 

 dessa condição, devem ser utilizados períodos iniciais mais longos (talvez 20 

 minutos).  

O ponto importante é que a questão da sobrecarga deve ser resolvida antes 

 que a depleção possa ser diagnosticada. Um segundo DST às vezes é 

 necessário para confirmar a depleção (ALLEN E ROBERTS, 1981). 

3.6  INTERPRETAÇÃO VISUAL DOS TESTES  

De acordo com Allen e Roberts (1981), as atuais ferramentas DST fornecem 

dados muito precisos de pressão e de tempo para serem utilizados na avaliação de 

uma formação com os procedimentos de cálculo de Horner. No entanto, antes dos 

cálculos é importante realizar um exame detalhado das cartas de pressão.  

Os gráficos devem ser cuidadosamente examinados, primeiro para verificar 

se a ferramenta operou corretamente e segundo para verificar se as pressões 

medidas durante o teste foram precisas. A análise das cartas é feita por meio de 

uma checagem preliminar em que se comparam as pressões conhecidas e a 

pressão do fluido de perfuração calculado, visto que a configuração do gráfico varia 

de acordo com a capacidade produtiva da zona a ser testada (MATTHEWS E 

RUSSELL, 1967). 

Para Allen e Roberts (1981), dentre as características já conhecidas e que 

são comparadas com os gráficos obtidos, tem-se que:  

 Baixas pressões podem ser indicativas de preenchimento do tubo de 

perfuração. A pressão do fluxo final deve ser igual à pressão hidrostática no 

tubo de perfuração; 

 A pressão inicial de fluxo deve refletir a presença ou ausência de água na 

coluna; 
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 Podem ocorrer problemas mecânicos com a ferramenta e isto deve ser 

investigado por meio de um cuidadoso estudo das indicações de gráficos.  

A Figura 3.7 apresenta possíveis situações que podem ocorrer durante o teste 

e afetar os procedimentos de cálculo conforme estudos de Van Poollen e 

Timmerman (1972). 

a) O registro mostrado permite definir as características do DST possibilitando 

um estudo mais detalhado. Trata-se de um DST envolvendo um único período 

de fluxo e único período de pressão estática; 

b) Verifica-se que houve perda de fluido antes do assentamento do obturador. É 

possível observar alterações das pressões quando a ferramenta é inserida no 

poço; 

c) Observa-se o efeito de um pequeno colchão de água (water cushion). A 

presença do colchão de água tem a finalidade de reduzir a pressão diferencial 

entre a parede do poço e do obturador quando a ferramenta é aberta a fluxo, 

porém, pode resultar em uma mistura entre o colchão e o fluido da formação, 

dificultando a análise dos fluidos recuperados.  Por este motivo utiliza-se, 

regularmente, um colchão de gás, o mais comum é o nitrogênio (BLACK, 

1956); 

d) A configuração do gráfico demonstra uma falha da ferramenta durante o 

fechamento. Devido a problemas mecânicos na ferramenta durante o seu 

fechamento, o período de acúmulo ou estática não ocorreu; 

e) O registro mostra a produção de água produzida, portanto, decide-se pelo 

abandono do poço; 

f) Nota-se que a formação apresenta permeabilidade extremamente baixa.  
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Figura 3.7: Gráficos de um DST. (a) Exemplo de um gráfico de DST envolvendo um único período de 
pressão de fluxo e de pressão estática; (b-f) Exemplos de situações que podem ocorrer durante o 

teste. 

FONTE: Adaptado de VAN POOLLEN E TIMMERMAN (1972). 

Quando realizado de maneira correta, o DST fornece dados precisos que 

permitem uma interpretação adequada dos gráficos. Segundo Dolan et al., (1957), 

para atingir o objetivo proposto, recomenda-se: 
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 Utilizar velocidade dos registros adequada e elementos de pressão para obter 

a curva de pressão de tamanho máximo no DST; 

 Realizar dois períodos de fechamento, isto permite obter uma pressão de 

formação extrapolada muito mais precisa. Além disso, pode detectar 

alterações na transmissibilidade da formação ou a presença de barreiras; 

 Definir o tempo de fluxo na base onde o fluxo é observado. Se o fluxo indicar 

que os dados foram obtidos, não há necessidade de um período de fluxo mais 

longo e, portanto a válvula de controle pode ser fechada naquele momento. 

Quanto mais fraco for o fluxo, mais tempo a ferramenta deve ser deixada 

aberta para amostrar a formação de forma eficaz; 

 Admitir um tempo de fechamento final no mínimo igual ao tempo de fluxo para 

se obter uma pressão de formação extrapolada precisa; 

 Manter um período de fechamento mais longo, quanto menor a 

permeabilidade da zona a ser testada.  Para o parâmetro (kh) inferior a 10 

mD-ft, uma o tempo inicial de fechamento deve variar até duas horas. Para 

capacidades acima de 10 mD-ft, um tempo de fechamento de 30 minutos é 

geralmente suficiente; 

 Realizar medições do peso do fluido de perfuração várias vezes durante o 

período de circulação imediatamente anterior ao DST, a fim de obter dados 

precisos e representativos para todo o comprimento do poço; 

 Por fim, é importante registrar a pressão de todos os medidores utilizados e 

obter com precisão a localização destes em relação ao fundo do poço. 

Seguindo-se as recomendações listadas, é possível conseguir as informações 

essenciais para análise do poço, feita por meio da interpretação gráfica. 

No gráfico da Figura 3.8, verificam-se três formatos de curvas durante o fluxo, 

indicando uma vazão com baixa produtividade (A), vazão com produtividade média 

(B) e a curva C com alta vazão de produtividade (SCHLUMBERGER, 1990). 
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Figura 3.8: Curvas de pressão no período de fluxo. 

FONTE: SCHLUMBERGER (1990). 
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4 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES DO 

DST EM AMBIENTES HPHT E EM CONDIÇÕES GEOLÓGIAS 

COMPLEXAS 

Com a descoberta de novas jazidas petrolíferas, especialmente em ambientes 

mais complexos que incluem reservatórios de águas profundas e ultraprofundas de 

acesso mais difícil, mais tecnologias foram necessárias para atender à crescente 

demanda por testes nestas áreas (DIAS et al.,2014). 

Este novo cenário tem exigido inovações tecnológicas contínuas por parte das 

empresas prestadoras de serviços para permitir que DST mantenha, ao mesmo 

tempo, a otimização dos custos e a segurança e confiabilidade no funcionamento, 

garantindo dados de alta qualidade que justifiquem a produção subsequente.  

Plataformas modernas com tecnologia avançada permitem a perfuração em 

condições profundas, contudo tal situação resulta em altos custos para a empresa 

operadora. Qualquer evento operacional inesperado pode prolongar 

significativamente o tempo de trabalho, o que irá aumentar ainda mais os custos 

operacionais já mais elevados.   

A avaliação da formação utilizando o DST é uma das etapas mais importantes 

do projeto de desenvolvimento de um reservatório, pois as informações obtidas 

auxiliam na determinação e na otimização das estratégias de conclusão do projeto. 

Assim, as técnicas utilizadas para realizar um DST devem integrar tecnologias 

melhoradas e conhecimentos já adquiridos com a experiência em outras áreas e 

disciplinas. 

Considerando a complexidade dos campos offshore, os riscos operacionais e 

os tipos de fluidos provenientes dos poços, é fundamental que todos os fatores que 

possam afetar os resultados da avaliação de DST sejam previamente estudados. 

De acordo com Dias et al., (2014), o conjunto de ferramentas mecânicas que 

compõem o teste deve resistir às seguintes condições: 
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 Altas pressões e temperaturas (ambientes HPHT):  

 Fluidos que possam afetar o acionamento mecânico de ferramentas de fundo 

de poço; 

 Reservatórios extremamente profundos; 

 Presença de H2S e CO2; 

 Necessidade de aquisição de dados e análise de reservatório de maneira 

mais dinâmica e rápida. 

Para atingir os objetivos referidos, uma nova metodologia que se concentra 

no design de DST em águas profundas e ultraprofundas tem sido utilizada e inclui: 

 Análise da formação de hidratos; 

 Projeto de injeção de sistemas de redução de viscosidade; 

 Aquisição de dados em tempo real; e 

 Tomada de decisões operacionais. 

4.1 USO DA TELEMETRIA ACÚSTICA  

Sabendo-se que as ferramentas de um DST são operadas pela pressão no 

anular, reduzir a utilização de cabos elétricos em poços corresponde a uma 

importante estratégia, cujo objetivo é minimizar a aplicação de pressão no anular. 

Trata-se do sistema sem fio de telemetria acústica (DIAS et al.,2014). 

A telemetria acústica foi utilizada pela primeira vez em condições de águas 

profundas no período de Dezembro de 2013 a Janeiro de 2014, na região do pré-sal 

no sudeste brasileiro em lâmina d’água em torno de 2.150m e poço localizado a 

aproximadamente 5.365m de profundidade (MARCANÇOLA et al.,2014) 

Segundo Dias et al.,(2014), o sistema de comunicação é baseado na 

transmissão de sinal acústico de duas vias, permitindo que o operador seja 

conectado ao reservatório a partir da superfície com acesso total à informação do 
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fundo do poço, além disso, as ferramentas podem ser controladas apenas 

pressionando um botão em um computador.  

O sinal acústico é transmitido através da coluna até as ferramentas do fundo 

de poço e uma resposta é enviada de volta para a superfície, dando ao operador a 

confirmação, em tempo real, do funcionamento das ferramentas (DIAS et al.,2014). 

Geralmente, estes sistemas ajudam a otimizar o custo operacional de um 

projeto devido a sua capacidade de obter dados que caracterizam completamente o 

reservatório em tempo real, como verificado na Figura 4.1, isto permite que decisões 

sejam tomadas de maneira rápida e eficiente. 

 

Figura 4.1: Aquisição e monitoramento em tempo real de dados de pressão e de temperatura em 

diferentes profundidades. 

FONTE: Adaptado de DIAS et al.,(2014).  
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Os estudos de Dias et al.,(2014) indicam que, entre os diversos benefícios 

relacionados ao uso do sistema sem fio de telemetria acústica em um DST, 

destacam-se: 

 Eliminação de todos os riscos associados à utilização da pressão no anular 

para acionar ferramentas de fundo de poço; 

 Redução e, em alguns casos, eliminação do uso de operações de cabo no 

poço; 

 O sinal acústico não depende do peso do fluido de perfuração; 

 Fornece resposta imediata e precisa reduzindo incertezas; 

 Reduz o tempo de operação da plataforma; 

 Adiciona capacidades de redundância (o uso de perfis de pressão ainda é 

possível como backup); e  

 Compara com sistemas baseados em rede fixa permitindo a aquisição de 

dados em tempo real durante períodos de operação. 

A abordagem inicial para a utilização do sistema de telemetria em aplicações 

de DST foi a possibilidade de se monitorar dados de temperatura e pressão de fundo 

de poço em tempo real. Os primeiros Sistemas de Leitura de Superfície (Surface 

Readout Systems - SRO) utilizaram cabos fixos como uma maneira de levar a 

informação do fundo do poço até a superfície. 

Apesar da alta taxa de dados obtida, esta configuração apresentou várias 

limitações para uso em DST devido à incapacidade de ler as informações abaixo da 

válvula de teste durante o período de pressão estática (DIAS et al.,2014). 

O problema foi resolvido quando a geração seguinte de SRO passou a utilizar 

a comunicação de telemetria acústica para aquisição de informações dos medidores 

posicionados abaixo da válvula de teste durante os períodos de pressão estática. 

Este foi um grande avanço e esta tecnologia ainda é utilizada hoje.  
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Segundo Dias et al.,(2014), os trabalhos utilizando o sistema sem fio para 

adquirir e monitorizar a pressão e a temperatura incluem:  

 Monitoramento de Hidratos: os hidratos podem ser formados na presença 

de água, gás e baixas temperaturas, causando o entupimento das tubulações 

e/ou dos tubos de produção. Isso afeta significativamente as operações de 

produção e a segurança do pessoal envolvido nas operações (VALLEJO et 

al.,2011). O sistema pode detectar a potencial formação de hidrato antes da 

sua formação propriamente dita e, portanto, tem sido utilizado em águas 

profundas; 

 Otimização de operações de teste de poço com base em análises em 

tempo real: ao fornecer dados em tempo real durante todo o teste do poço, 

as decisões podem ser tomadas para encurtar ou prolongar o período de 

teste. Assim, a análise em tempo real permite calcular a permeabilidade da 

formação e indicar a existência de dano; 

 Eliminar incertezas durante as operações: em alguns casos em que o poço 

fluía após ser aberto, observou-se um comportamento inesperado do 

reservatório quando a válvula de teste era fechada, levantando dúvidas 

quanto a função correta (abrir / fechar) das ferramentas de fundo de poço. Ao 

monitorar as pressões abaixo e acima do testador usando o sistema sem fio 

foi comprovado que a válvula de teste estava funcionando corretamente. 

 Eliminar os testes de transmissibilidade: o uso de fluido de perfuração 

pesado muitas vezes se torna um problema, pois exerce uma pressão 

adicional ao fundo do poço e isso exige a presença de ferramentas capazes 

de medir as pressões de maneira mais precisa. Em algumas situações, é 

necessário um teste para se verificar a transmissibilidade da pressão do fluido 

de perfuração antes da operação de DST ser iniciada. Os dados fornecidos 

pelo sistema sem fio permitem a análise da transmissibilidade em tempo real, 

eliminando a necessidade Do teste. Com os dados em tempo real, o operador 

DST pode determinar se a pressão aplicada na superfície atinge as 

ferramentas de fundo de poço e, se necessário, ele pode ajustar o valor da 
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pressão aplicado na superfície ao valor necessário para acionar as 

ferramentas do fundo do poço; 

 Permitir monitoramento em tempo real de aplicativos em que a 

configuração do fio pode ter problemas: quando ocorre a produção de 

areia ou quando há presença de detritos no poço, a comunicação entre a 

ferramenta fixa com os medidores abaixo da válvula teste se torna impossível. 

O uso do sistema sem fio fornece uma forma segura de adquirir os dados, 

uma vez que não é afetada por areia / detritos; 

 Amostragem efetiva do fluido do PVT no fundo do poço: se a câmara de 

amostragem do fundo do poço for incluída na recuperação da informação 

dinâmica da pressão e da temperatura em tempo real, garante-se que o alvo 

é um fluido monofásico antes da coleta de fluido no fundo do poço. 

 Garantia de dados: o sistema sem fio garante a coleta e o controle dos 

dados necessários e assegura que todos os objetivos do teste sejam 

alcançados. 

4.5 USO DO TESTADOR MODULAR DINÂMICO DE FORMAÇÃO 

Para realização do DST é importante que bons dados sejam obtidos e 

registrados. Assim, o teste de formação a cabo é essencialmente um dispositivo de 

registro que permite a confirmação do fluido da formação e indica a produtividade e 

a pressão de formação (ALLEN E ROBERTS, 1981). 

Desenvolvido pela Schlumberger, o Testador Modular Dinâmico de Formação 

(Modular Formation Dynamics Tester - MDT) é uma ferramenta que fornece dados 

rápidos e precisos de pressão, como pressão de poros e do reservatório, 

amostragem de fluidos de alta qualidade e pode estimar as permeabilidades vertical 

e horizontal, indicando as heterogeneidades do reservatório.  

Em uma única descida no poço, o MDT é capaz de adquirir, em tempo real, a 

maior parte dos dados necessários para a tomada de decisão oportuna e pode ser 
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repetido em múltiplas profundidades do reservatório, com o objetivo de garantir a 

acurácia das informações obtidas.  

O formato inovador e modular da ferramenta representada pela Figura 4.2 

permite que ela seja personalizada de acordo com a aplicação, ou seja, trata-se de 

uma ferramenta bastante versátil. Os módulos do MDT são combinados para 

atender às necessidades e objetivos exatos do programa de aquisição de dados 

(COOK et al.,2012). 

 

Figura 4.2: Configuração de uma ferramenta MDT. 

FONTE: COOK et al., (2012). 

4.4 USO EM CENÁRIOS GEOLÓGICOS COMPLEXOS 

De acordo com Costaschuk et al.,(2015), o DST também foi utilizado para 

avaliar a produtividade de reservatórios naturalmente fraturados. Denominado de 

DST Horizontal Distribuído, esta técnica foi aplicada com êxito pela empresa British 

Petroleum (BP) para dois poços de avaliação em suas operações de perfuração 

offshore em 2014.  
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O teste foi desenvolvido para criar uma interferência externa, em tempo real, 

no conjunto de dados no intervalo de produção ativa, isto é, dentro de uma zona 

passiva.  

Conforme Costaschuk et al.,(2015), a formação é produzida e a difusividade 

da pressão pode ser calibrada para os dados medidos em duas localizações 

espaciais do mesmo reservatório, e não apenas um, como um projeto de teste 

convencional. Isto permite obter a resposta da pressão de duas zonas laterais com 

um único impulso, conforme a Figura 4.3  

 

Figura 4.3: Esquema apresentando a funcionalidade da nova filosofia de design DST. 

FONTE: Adaptado de COSTASCHUK et al.,(2015). 

 

Esta é a primeira aplicação conhecida na indústria em que um DST produziu 

com sucesso seis tipos de dados de avaliação exclusivos, reunindo-os 

simultaneamente nas zonas inter / intra e comprimentos de escalas distintos. 

Convencionalmente estes dados não estão reunidos em um projeto de zona 

única, portanto, esta técnica é importante devido à capacidade de descrever as 

propriedades estáticas e dinâmicas de ambas as zonas do reservatório e reduzir as 

incertezas, tudo a um custo relativamente baixo (COSTASCHUK et al., 2015). 

Estes resultados confirmam que a avaliação dos reservatórios naturalmente 

fraturados pode ser realizada com DST em que os dados de rebaixamento e de 

observação são limitados a uma zona de entrada singular, comprovando-se, assim, 
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que o conceito de zona dual maximiza o valor de avaliação (COSTASCHUK et al., 

2015). 

 

5 CONCLUSÃO 

A avaliação de formação é essencial para se compreender o provável 

comportamento da zona de interesse. Neste sentido, a combinação entre os dados 

de perfilagem e os de teste de formação são essenciais para se determinar a 

viabilidade econômica de um projeto. 

 Sabe-se que existem diferentes tipos de teste de formação, dentre os quais 

se destaca o DST, pois tem se mostrado bastante eficiente e versátil ao longo dos 

anos. Assim, desde 1920, a necessidade de se obter mais informações referentes às 

condições de reservatório, tem impulsionado o desenvolvimento contínuo de 

melhorias tecnológicas. Estas tecnologias têm permitido uma melhor compreensão 

dos diferentes tipos de reservatórios existentes, particularmente aqueles presentes 

em condições adversas.  

Dentre as soluções inovadoras para realização dos DSTs, tem-se o 

desenvolvimento de ferramentas capazes de resistir às condições mais desafiadoras 

da atualidade, os ambientes HPHT, localizados em águas profundas e 

ultraprofundas. A combinação de pesquisas e tecnologia resultou em uma nova 

geração de DST, capaz de fornecer os dados de temperatura e pressão em tempo 

real tanto para análise de pressão transiente quanto para controle operacional.  

Pode-se verificar que as melhorias realizadas nas ferramentas têm sido 

combinadas para criar um único sistema que pode otimizar o tempo do DST, agilizar 

a tomada de decisões, minimizar os riscos ambientais e eliminar os riscos 

operacionais.  
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