
 

 

 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA SIMPLIFICADA PARA REINJEÇÃO DE KICK DE GÁS EM 

ZONA DE PERDA DURANTE OPERAÇÕES DE PRESSURIZED MUD CAP 

DRILLING 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

GABRIELA DE ASSIS RIBEIRO MOREIRA 

 

 

 

 

Niterói 

Outubro, 2014 



 

 

 

 

GABRIELA DE ASSIS RIBEIRO MOREIRA 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA SIMPLIFICADA PARA REINJEÇÃO DE KICK DE GÁS EM 

ZONA DE PERDA DURANTE OPERAÇÕES DE PRESSURIZED MUD CAP 

DRILLING 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Engenharia de Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense como parte 

dos requisitos para a obtenção de Grau de 

Bacharela em Engenharia de Petróleo. 

 

 

 

 

 

 

              Orientador: João Crisósthomo de Queiroz Neto 

    Co-orientador: Roni Abensur Gandelman 

 

 

 

 

Niterói, RJ - Brasil 

Outubro de 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

GABRIELA DE ASSIS RIBEIRO MOREIRA 

 

 

METODOLOGIA SIMPLIFICADA PARA REINJEÇÃO DE KICK DE GÁS EM 

ZONA DE PERDA DURANTE OPERAÇÕES DE PRESSURIZED MUD CAP 

DRILLING 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso definido e aprovado, em 31 de outubro de 2014, pela 

comissão avaliadora constituída pelos professores: 

 

 

 

_______________________________________ 

André Leibsohn Martins 

 

_______________________________________ 

Alfredo Moises Vallejos Carrasco 

 

_______________________________________ 

João Crisósthomo de Queiroz Neto 

 

_______________________________________ 

Roni Abensur Gandelman  



 

 

 

 

                              AGRADECIMENTOS 

 

Deus, obrigado por ser tão digno de me amar como filha, por me acolher em seu 

coração e me mostrar o caminho da fé. A Você Senhor meu companheiro de todos os dias, 

quem me mostrou a luz e a esperança diante de todos os obstáculos vividos, o meu eterno 

amor e agradecimento. 

Márcia, a você minha mãe por todo carinho, dedicação e amor que você pode me 

proporcionar nesses 24 anos de vida. Pelos exemplos de mulher e guerreira que me inspiram e 

me dão forças para buscar seus passos. Obrigado mãe por ter feito de mim uma filha amada e 

por não ter desistido de mim quando eu mesma já não acreditava. 

Antônio, a você meu amado pai por me ensinar a construir meu caráter e 

personalidade e me mostrar a essência da vida. Pelo exemplo e admiração de humildade e 

dignidade que me inspiram a querer a cada dia, ser como você.  

Victor, a você meu amor, por todo carinho e compreensão de todos esses anos. 

Obrigado por estar sempre ao meu lado apoiando minhas decisões, dando forças pra vencer 

meus desafios e me ensinando a ser uma pessoa melhor a cada dia vivido ao seu lado. Tenho 

certeza que sua presença foi fundamental para eu poder vencer mais este desafio. 

A todos meus amigos e companheiros que fiz no CENPES - PETROBRAS, pela 

oportunidade, paciência e carinho que puderam me conceder durante o tempo vivido juntos. 

Obrigado. Em especial aos amigos e orientadores André Leibsohn, Alex Waldemann, Roni 

Abensur, João Crisósthomo, Sylvio Souza por proporcionarem o começo da minha 

caminhada, meu eterno agradecimento. 

A todos meus amigos, principalmente ao Time de 2010, pelos bons e difíceis 

momentos vividos juntos. A vocês Marina Ribeiro e Mariane de Poli pela linda amizade que 

construímos e que irei pra sempre levar em meu coração. 

Á meus familiares, avós, tios, primos que mesmo de longe rezaram e torceram sempre 

pelo meu sucesso e realização. Em especial a minha nova família do coração, a vocês Norma 



 

 

 

 

e Ricardo, por me aceitarem em vossos corações e me acolherem como filha. Serei 

eternamente grata a Deus por ter lhes colocado em meu caminho.  

Também agradeço a mim mesma por minha dedicação, esforço e desejo de vencer que 

me fizeram abdicar de grandes momentos da minha vida, mas me deram um retorno que 

palavras não podem explicar. 

Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Na vida, não vale tanto o que temos, 

nem tanto importa o que somos. 

Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. 

E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. 



 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento de tecnologias apropriadas se tornou de vital importância mediante 

o cenário exploratório brasileiro. O combate a perdas de circulação durante operações de 

perfuração nos poços pré-sal, são de grande interesse para as empresas petrolíferas. Neste 

contexto a técnica de PMCD (Pressurized Mud Cap Drilling), processo de perfuração 

adaptativo usado para controle do perfil de pressões no anular pela cabeça do poço, se mostra 

interessante para viabilizar a perfuração de poços em cenários de perda severa. Este trabalho 

faz uma revisão bibliográfica de correlações usadas para previsão de solubilidade de gases em 

fluidos base óleo e de escoamento multifásico, e integra as duas abordagens para a previsão 

do comportamento de influxos indesejáveis de gás em operações de perfuração com a técnica 

de PMCD e fluidos base óleo.   

 

Palavras-chave: Solubilidade de gás, PMCD, Simulador PMCD 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Due to the current Brazilian exploratory campaign, it is of vital importance the 

development of appropriate technologies to address the technological challenges. The 

mitigation of circulation losses while drilling pre-salt oil wells is of great importance for oil 

operator companies. In this context, PMCP (Pressurized Mud Cap Drilling) an adaptive 

drilling process used to precisely control the annular pressure profile troughout the wellbore, 

is becoming increasingly important to enable the drilling operation in formations with severe 

losses. This work aims to present a bibliographical review of the correlations used to predict 

the solubility of gases in synthetic drilling mud and to model multiphase flow in wells; as well 

as to present an integration of the two approaches to predict the behavior of undesirable gas 

inflows in drilling operations carried with the PMCD technique and using synthetic muds. 

 

Keywords: Solubility of gases, PMCD, PMCD Simulator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 - Comportamento de kick de gás em diferentes fluidos  ........................................ 06 

Figura 02 – Padrão de escoamento em fluxo vertical ............................................................ 09 

Figura 03 - Variação do Fator volume de formação com a pressão ....................................... 09 

Figura 04 - Diagrama de razão de solubilidade versus pressão .............................................. 11 

Figura 05 - Solubilidade de metano em óleo diesel n°2......................................................... 12 

Figura 06 - Solubilidade do metano em diesel, óleo Mentor 28, e Conosco LVT à temperatura 

de 100°F  ............................................................................................................................. 13 

Figura 07 - Envelope de fases do metano com 4 bases óleo, medidas e calculadas a 194°F ... 16 

Figura 08 - Comparativo de solubilidade entre metano em n-parafina e em éster .................. 17 

Figura 09 - Arranjo típico de um conjunto BOP ................................................................... 20 

Figura 10 - Preventor anular ................................................................................................. 21 

Figura 11 - Preventor de gavetas vazada ............................................................................... 21 

Figura 12 - Preventor de gavetas cega e cisalhante ............................................................... 22 

Figura 13 - Esquema do sistema de equipamentode controle de poço existente em unidades 

flutuantes ............................................................................................................................. 23 

Figura 14 - Esquema de poço com coluna de perfuração ...................................................... 25 

Figura 15 - Cenários com perda de circulação parcial e perda total respectivamente ............. 28 

Figura 16 - Esquema de um poço com aumento de volume de lama nos tanques .................. 30 

Figura 17 - Perfil de pressões versus profundidade do poço .................................................. 36 

Figura 18 - Poço em perfuração com PMCD ........................................................................ 38 

Figura 19 - Equipamentos necessários para operações com PMCD ...................................... 39 

Figura 20 - Cabeça rotativa (RCD) ....................................................................................... 40 

Figura 21 - Esquema de uma cabeça rotativa ........................................................................ 41 

Figura 22 - Sistema de válvulas choke .................................................................................. 42 

Figura 23 - Volume de fluido a ser injetado para dentro da formação  .................................. 48 

Figura 24 - Modelagem do Cenário em Estudo ..................................................................... 54 

Figura 25 – Fluxograma computacional ............................................................................... 59 

Figura 26 - Entrada de dados no software Calor® ................................................................ 59 

Figura 27 - Perfil de Temperatura gerado pelo software Calor® para utilização no código 

elaborado ............................................................................................................................. 60 

Figura 28 - Escoamento do tipo Slug (Bolha de Taylor) ....................................................... 66 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01 - Composição molar dos óleos analisados ............................................................ 14 

Tabela 02 - Dados sobre geometria do poço ........................................................................ .55  

Tabela 03 - Dados sobre fluido de perfuração, reservatório e outros ..................................... 55 

Tabela 04 - Resultados obtidos referentes a posição de detecção do kick .............................. 69 

Tabela 05 - Resultados gerados para aplicação do PMCD .................................................... 77 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

     

Gráfico 01 - Variação da pressão na cabeça do poço com a posição para diversos volumes de 

kick ...................................................................................................................................... 70 

Gráfico 02 - Variação da pressão na cabeça do poço com o tempo para diversos volumes de 

kick ...................................................................................................................................... 71 

Gráfico 03 - Variação da pressão no RCD ao longo do tempo para 5 bbl .............................. 72 

Gráfico 04 - Variação da posição do kick ao longo do tempo para 5 bbl ............................... 72 

Gráfico 05 - Variação da pressão no RCD ao longo do tempo para 10 bbl ............................ 73 

Gráfico 06 - Variação da posição do kick ao longo do tempo para 10 bbl ............................. 73 

Gráfico 07 - Variação da pressão no RCD ao longo do tempo para 13 bbl ............................ 74 

Gráfico 08 - Variação da posição do kick ao longo do tempo para 13 bbl ............................. 74 

Gráfico 09 - Variação da pressão no RCD ao longo do tempo para 15 bbl ............................ 75 

Gráfico 10 - Variação da posição do kick ao longo do tempo para 15 bbl ............................. 75 

Gráfico 11 - Variação da pressão no RCD ao longo do tempo para 20 bbl ............................ 76 

Gráfico 12 - Variação da posição do kick ao longo do tempo para 20 bbl ............................. 76 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BOP    Blowout Preventer  

ECP  External Casing Packer 

ESCP       Equipamentos de segurança de poço 

HPHT       Hight pressure hight temperature  

IADC       International Association of Drilling Contractors 

LAM        Light Annular Mud  

LDA  Lâmina d’água 

MPD       Managed Pressure Drilling 

NRV  Non Return Valves   

RCD       Rotating Control Device   

SAC        Fluido de Sacrifício 

TNP      Tempo não produtivo 

PMCD    Pressurized Mud Cap Drilling 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO ............................................................................................... 1 

1.1    Objetivo ..................................................................................................................... 2 

1.2    Metodologia .............................................................................................................. 2 

1.3    Organização do trabalho ............................................................................................ 3 

Capítulo 2 – COMPORTAMENTO DO FLUIDO INVASOR........................................... 5 

2.1    Massa específica do fluido ......................................................................................... 7 

2.2    Densidade do fluido ................................................................................................... 7 

2.3    Padrão de Escoamento ............................................................................................... 8 

2.4    Análise PVT .............................................................................................................. 9 

2.4.1    Fator volume de formação ................................................................................. 10 

2.4.2    Solubilidade do gás no fluido de perfuração  ..................................................... 11 

2.5    Revisão Literária da Solubilidade de gás .................................................................. 12 

Capítulo 3 – FUNDAMENTOS DE CONTROLE DE POÇO.......................................... 20 

3.1    Sistema de segurança de poço .................................................................................. 20 

3.2    Controle de Poço ..................................................................................................... 25 

3.2.1    Fluxo da formação para o poço .......................................................................... 25 

     3.2.1.1    Falta de ataque ao poço durante as manobras ............................................. 26 

     3.2.1.2    Pistoneio .................................................................................................... 28 

     3.2.1.3    Perda de Circulação ................................................................................... 28 

     3.2.1.4    Massa específica do fluido insuficiente ...................................................... 29 

     3.2.1.5    Corte do fluido de perfuração..................................................................... 30 

     3.2.1.6    Cimentação inadequada ............................................................................. 30 

3.2.2    Indícios de kick ................................................................................................. 30 

     3.2.2.1 Detecção de kick .......................................................................................... 30 

3.3    Métodos de Controle de Kick ................................................................................... 34 

3.3.1    Método do Sondador ......................................................................................... 35 

3.3.2    Método do Engenheiro ...................................................................................... 35 

3.3.3    Método Volumétrico ......................................................................................... 35 

3.3.4    Bullheading ....................................................................................................... 35 

Capítulo 4 – METODOLOGIA PARA CONTROLE DE POÇO DURANTE 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA PMCD ............................................................................... 37 

4.1    Introdução ao controle de poço usando PMCD......................................................... 37 



 

 

4.2    Pressurized Mud Cap Drillind (PMCD) ................................................................... 38 

4.2.1    Vantagens e desvantagens da utilização de PMCD ............................................ 40 

4.3    Equipamentos básicos para aplicação da técnica PMCD........................................... 41 

4.4    Procedimentos para aplicação do PMCD.................................................................. 44 

4.4.1    Velocidade de ascensão do gás no anular ........................................................... 45 

4.4.2    Cálculo da vazão através do anular .................................................................... 48 

4.4.3    Pressão na cabeça do poço ................................................................................. 49 

4.4.4    Volume mínimo pelo anular .............................................................................. 50 

4.5    Seleção de fluido para PMCD .................................................................................. 52 

4.5.1    Fluido de Sacrificio (SAC) ................................................................................ 52 

4.5.2    Fluido Light Annular Mud (LAM) ..................................................................... 52 

Capítulo 5 – DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA DO PROGRAMA 

COMPUTACIONAL ......................................................................................................... 54 

5.1    Introdução ao programa de computador ................................................................... 54 

5.2    Dados de entrada  .................................................................................................... 57 

5.3    Metodologia utilizada .............................................................................................. 58 

5.3.1    O programa ....................................................................................................... 58 

5.3.2    Hipóteses adotadas ............................................................................................ 60 

5.3.3    Perfil de temperatura ......................................................................................... 61 

5.3.4    Perfil de pressão ................................................................................................ 64 

5.3.5    Massa específica do fluido de perfuração ........................................................... 64 

5.3.6    Razão de solubilidade e Fator volume de formação ........................................... 65 

5.3.7    Perfil de velocidades ......................................................................................... 67 

5.3.8    Parâmetros para aplicação do PMCD ................................................................. 70 

5.4     Resultados obtidos .................................................................................................. 72 

5.4.1    Detecção do kick ............................................................................................... 72 

5.4.2    Variação da pressão na Cabeça rotativa do poço (RCD) .................................... 73 

5.4.3    Variação da posição do kick ao longo do tempo ................................................. 75 

5.4.4    Parâmetros calculados para aplicaçãodo PMCD ................................................ 81 

Capítulo 6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.......................................................82  

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 84 

 ANEXO- LINGUAGEM COMPUTACIONAL .............................................................. 87 

 



  1 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

O Brasil ocupa hoje um papel de destaque na produção do petróleo e do gás natural, 

com seus principais núcleos de jazidas em alto mar, na Zona Econômica Exclusiva1 

(GONÇALVES e GRANZIERA, 2012).  

Com 60% das reservas brasileiras de petróleo localizadas em lâminas d’água 

profundas e ultra-profundas (profundidades superiores a 1500 metros) (SILVA, 2004) é 

comum observar nestes cenários (principalmente em reservatórios carbonáticos do pré-sal) 

zonas de estreitas janelas operacionais, que são ambientes potencialmente geradores de 

problemas como: perda de circulação, influxo da formação, resultando em elevados tempos 

não produtivos (TNP) durante as operações. A grande complexidade e os altos custos gerados 

por estes tempos perdidos justificam o contínuo desenvolvimento e avanço tecnológico nestas 

zonas exploratórias.  

Desta forma, o estudo e a aplicação de MPD (Managed Pressure Drilling), tecnologia 

que permite a perfuração de poços em cenários de estreita janela operacional, pode ser a 

solução para diversos quadros críticos de poços de petróleo.  

Além disso, ter o domínio da operação PMCD (Pressurized Mud Cap Drilling), 

ramificação do MPD que também utiliza um sistema de circulação fechado e pressurizado, 

pode ser um dos últimos recursos para se concluir a perfuração de um poço onde todas as 

tentativas de combate à perda de circulação falharam. Esta técnica consiste na injeção de um 

fluido de sacrifício pela coluna de perfuração e uma capa de fluido é mantida no anular para 

se garantir a integridade do poço, sem que haja retorno de fluidos para superfície. 

Outro fator preponderante para promover o controle de poço em situações adversas, é 

estudar o comportamento e a evolução de um kick
2
 de gás, durante operações de perfuração 

em poços de alta pressão e alta temperatura. Uma vez que fluidos base óleo (convencionais ou 

sintéticos) apresentam altas taxas de solubilização de gases (O’BRIEN, 1981), modelar a 

solubilidade de influxos provenientes da formação em fluidos de perfuração é essencial para 

garantir uma operação segura e economicamente viável.    

 

 

                                                             
1 Zona Econômica Exclusiva corresponde a uma faixa marítima, sobre os quais os respectivos países 

costeiros detêm os direitos de exploração, conservação e administração de todos os recursos aí 
existentes. 

2
  Fluxo não intencional e indesejado de fluidos da formação para o interior do poço. 
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1.1. Objetivo: 

 

O objetivo deste trabalho será elaborar um código computacional que irá estudar o 

comportamento e a evolução de um kick de gás metano em um cenário de poço de petróleo 

onde a técnica de controle de poço PMCD, utilizada para combate a perda de circulação, 

esteja sendo aplicada. 

 

1.2. Metodologia 

 

A proposta deste trabalho é integrar a modelagem para previsão da solubilidade de 

gases em fluido base óleo proposta por MONTEIRO et al. 2007,à técnica operacional PMCD. 

Em outras palavras o código criado irá avaliar um cenário de perda de circulação, onde a 

técnica PMCD para controle de poço esteja sendo aplicada e durante esse procedimento 

promover a detecção e o posterior controle de um possível influxo de gás metano proveniente 

da formação em fluidos base óleo (em especial fluido base n-parafina). 

De acordo com a operação PMCD, uma vez detectado o kick é importante que se 

estime a posição do gás saindo de solução, de modo a bombear água e/ou fluido de 

perfuração, tanto pelo interior da coluna quanto pelo anular. O fluido injetado pelo anular 

conhecido como de LAM (Light Anular Mud) que tem por finalidade interromper a migração 

de gás e obter o controle de pressão durante a operação, já o fluido injetado pela coluna, trata-

se de um fluido barato, geralmente água do mar, nomeado SAC (Fluido de Sacrifício) uma 

vez que flui do interior da coluna para dentro da formação. Esse procedimento é feito 

monitorando-se a pressão no anular, de modo a não permitir que suba muito, indicando uma 

migração considerável de gás (Teixeira et al., 2013). 

Logo os principais aspectos a serem considerados, para implementação dessa técnica 

serão: 

 Escolha do tipo de fluido LAM (Light Anular Mud). 

A escolha do fluido a ser injetado pelo anular deve levar em conta principalmente a 

disponibilidade, a logística e a facilidade de preparo na sonda e as propriedades inerentes e 

adequação a cada projeto. 
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 Definição do fluido de sacrifício (SAC) que será injetado na coluna de perfuração, 

bem como sua disponibilidade; 

 A vazão mínima de LAM pelo anular; 

O fluido injetado no anular (LAM) deve possuir velocidade maior que a velocidade de 

ascensão do gás para vencer sua percolação.  

 O volume mínimo de LAM pelo anular; 

O volume mínimo de injeção de LAM dependerá principalmente da posição do gás no 

poço, uma vez que será necessário “empurrar” todo o volume abaixo da bolha de gás de volta 

para a formação. 

 A pressão na cabeça do poço; 

O conjunto de fatores que afetam a pressão que será lida na cabeça do poço são: 

geometria, solubilidade do gás, tipos de fluido, posição do kick no poço, entre outros. Portanto 

para aplicação da operação de PMCD é necessário o acompanhamento da pressão na cabeça 

do poço de modo a impedir a migração do gás pelo anular. 

 

1.3. Organização do trabalho 

 

O trabalho foi estruturado em seis capítulos, incluindo esta introdução e a seção de 

anexos, descritos abaixo.  

No capítulo 2 são abordados alguns conceitos teóricos sobre o comportamento de um 

kick de gás, assim como uma revisão da literatura para situar temporalmente e 

contextualmente o presente trabalho aos publicados sobre à solubilidade de gases em fluidos 

de perfuração.  

No capítulo 3 será abordado o funcionamento do sistema de segurança e os principais 

equipamentos para controle de poço convencional, as principais causas e indícios utilizados 

para detecção de kicks e por fim é passado ao leitor um pouco mais de conhecimento sobre o 

assunto.  
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O capítulo 4 apresenta a metodologia e equações utilizadas para controle de poço 

através da aplicação da técnica de Pressurized Mud Cap Drilling, suas principais 

características, equipamentos, necessários para promover o controle do poço. 

No capítulo 5 é demonstrado o desenvolvimento para a criação do código 

computacional, além de todas as considerações e hipóteses abordadas para criação de tal 

programa, além dos resultados obtidos. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas no presente trabalho, permitindo ao leitor 

uma análise crítica e contributiva, além de futuras recomendações para o prosseguimento 

deste trabalho.  

Depois, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para elaboração do 

trabalho. 

Finalmente, na última seção é disponibilizado todo código utilizado para criação do 

modelo computacional, desenvolvido no programa Matlab®. 
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CAPÍTULO 2 – COMPORTAMENTO DO FLUIDO INVASOR 

 

Fluidos de perfuração são misturas de sólidos, líquidos, gases e até mesmo produtos 

químicos, compostos de um fluido base e aditivos químicos utilizados para controlar 

propriedades como densidade, viscosidade, teor de alcalinidade, entre outros. Os fluidos são 

classificados conforme o principal constituinte da fase contínua utilizada, sendo divididos em: 

fluidos base água, chamados também de argilosos, poliméricos ou drill in, fluidos base não 

aquosa àqual os principais são os à base de parafinas, olefinas internas, acetais e ésteres, e os 

fluidos aerados que são o ar puro, a névoa, a espuma e o fluido aerado. 

Fluidos base água são aqueles onde a água é a fase contínua, podendo ser doce ou 

salgada. Incluem-se nesta categoria desde os fluidos mais simples, como misturas de água e 

argila, até modernos fluidos com polímeros especiais. 

Fluidos base não aquosa incluem fluidos orgânicos, fluidos de base óleo ou ainda 

fluidos sintéticos, são fluidos em que uma das fases do veículo é uma matriz orgânica. 

Geralmente são utilizadas emulsões de água em parafina, chamadas de emulsões inversas, 

mas podem ser usados ésteres, olefinas ou até mesmo parafina na forma pura.  

Independente da escolha do fluido de perfuração, uma de suas principais funções é 

realizar o controle primário do poço, ou seja, manter a pressão no poço maior do que a 

pressão na formação. Se a pressão exercida pelo fluido for menor que a exercida pela 

formação ocorrerá um influxo indesejado de fluidos da formação.  

Há alguns anos a utilização de fluidos base óleo apresentam condições favoráveis nas 

operações de perfuração, no que concerne à melhor lubricidade, maiores taxas de penetração, 

entre outros. Entretanto estes fluidos (convencionais ou sintéticos) geram elevados níveis de 

danos ambientais e apresentam alta capacidade de solubilizar hidrocarbonetos presentes na 

formação, o que dificulta a detecção caso ocorra influxos de fluidos da formação para dentro 

do poço impedindo a prevenção de uma possível situação de blowout
3
. Dependendo das 

condições termodinâmicas, esta interação poderia modificar as propriedades dos fluidos, 

dificultando ainda mais a identificação de um kick e seu posterior controle (SILVA et al., 

2004).  

Um importante aspecto que deve ser levado em conta quando utilizados fluidos base 

óleo em operações de perfurações são peculiaridades referente ao controle de poço. Devido à 

                                                             
3
  Blowouts são fluxos descontrolados de hidrocarbonetos saindo de um poço de petróleo devido a 
alguma falha no seu sistema de controle de pressão. 
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solubilidade do gás da formação em fluidos base óleo, ele pode ser completamente dissolvido 

na lama em condições de pressão e temperatura de fundo de poço.  

A Figura 01 ilustra a diferença entre comportamento do fluido invasor em fluido base 

água, com o gás sendo representado como uma fase livre e a circulação do fluido invasor em 

fluido base óleo, onde incialmente o gás é dissolvido e posteriormente liberado como uma 

dispersão de bolhas (MONTEIRO et al. 2010).    

 

Figura 01: Comportamento de kick de gás em diferentes fluidos 

 

Fonte: Bezerra E. M., 2006 - adaptada  

 Tendo apresentado estas diferença, este capítulo abordará propriedades básicas dos 

fluidos, necessárias para a melhor compreensão do comportamento do fluido invasor, além da 

contextualização temporal dos principais estudos relativos à solubilidade de gases em fluidos 

de perfuração. 
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2.1. Massa específica do fluido 

 

Massa específica é uma medida de quanto o material se encontra comprimido num 

espaço determinado. Definida como massa por unidade de volume é simbolizada pela letra 

grega , conforme Equação 2.1 abaixo: 

                                                                                                                         (2.1) 

 

 

 

             

No contexto de segurança de poço, a massa específica tem sua importância 

evidenciada por: 

• Desenvolver a pressão hidrostática que irá evitar o fluxo dos fluidos das formações 

para o interior do poço.   

• Indicar possibilidade de contaminação por fluidos provenientes da formação (corte 

de gás, óleo ou água salgada), através da redução desta propriedade no fluido que retorna ao 

poço. 

 

2.2. Densidade do fluido 

 

A razão entre a massa específica do fluido em questão e a massa específica da água 

(tratando-se de líquidos) como parâmetro de referência, representamos outra propriedade 

definida como densidade, conforme Equação 2.2: 

                                                                                                (2.2) 
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2.3. Padrão de Escoamento 

 

Quando dois fluidos escoam juntos no interior de uma tubulação num movimento 

vertical ascendente, a interface das duas fases pode assumir diferentes configurações de 

escoamento, compatíveis com a vazão de cada fase, as propriedades dos fluidos e o diâmetro 

da tubulação, tal configuração é conhecida como padrão de escoamento (SILVA, E. S., 2006). 

Segundo VILLELA M. J. R.. (2005) existem quatro diferentes padrões de escoamento 

encontrados em escoamento vertical bifásico, conforme ilustrado na Figura 02: 

Figura 02: Padrões de escoamento em fluxo vertical  

 

Fonte: Adaptação TAITEL et al. 1980 
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Padrão de Bolha 

O tubo é preenchido quase completamente de líquido e a fase de gás livre está presente 

na forma de pequenas bolhas. As bolhas movem-se com velocidades diferentes. Exceto pela 

densidade, é pouca a influência do gás gradiente de pressão. A parede do tubo esta sempre em 

contato com a fase líquida.  

Padrão Pistões ou Golfadas  

A fase de gasosa é mais pronunciada. Embora, a fase líquida ainda seja contínua, as 

bolhas de gás fundem-se e formam bolhas com formato de “projéteis” ou golfadas, que quase 

preenchem a seção transversal do tubo. A velocidade das bolhas de gás é maior que a do 

líquido. O líquido no filme ao redor da bolha pode mover-se para baixo a baixas velocidades. 

Tanto o gás quanto o líquido têm influência significativa no gradiente de pressão. 

Padrão Agitantes de Transição ou Caótico 

Ambas as fases são descontinuas, não existindo formas características. Ambas as fases 

têm influência no gradiente de pressão.  

Padrão Anular 

O gás passa a ser a fase contínua e o líquido flui na forma de gotas dispersas no núcleo 

central gás. A parede do tubo é coberta com um filme líquido, mas a fase de gás tem 

influência predominante no gradiente de pressão. 

 

2.4. Análise PVT 

 

Misturas de hidrocarbonetos podem sofrer grandes modificações ao serem submetidas 

a diferentes condições de pressão e temperatura. O estudo da interação entre os fluidos é feito 
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através de uma célula PVT, equipamento de laboratório onde se pode misturar ou separar os 

fluidos em diferentes condições de pressão, volume e temperatura. Obtendo-se dessa forma, 

parâmetros como pressão de bolha (ou de saturação), o fator volume-formação do gás, o fator 

volume-formação do óleo, a razão de solubilidade e as viscosidades dos fluidos.  

2.4.1. Fator volume de formação 

 

 O fator volume de formação ( ) é definido como a razão que o volume da fase 

líquida (fluido mais gás dissolvido) ocupa em quaisquer condições de pressão e temperatura e 

o volume que o fluido ocupa em condições padrão, conforme Equação 2.3: 

 

                                        (2.3) 

 

 

 

 

A Figura 03 ilustra a variação do fator volume de formação com a pressão. 

Reservatórios com pressão acima da pressão de bolha (sub-saturados) apresentam gás em 

solução, á medida que a pressão do reservatório diminui, o fator volume de formação aumenta 

até atingir o ponto de bolha. Para pressões inferiores à pressão no ponto de bolha 

(reservatórios saturados) a diminuição do fator volume de formação é proporcional á queda de 

pressão do reservatório. 
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Figura 03: Variação do Fator volume de formação com a pressão 

 

Fonte: Thomas et. al 2001,adaptada 

 

 2.4.2. Solubilidade do gás no fluido de perfuração 

 

A razão de solubilidade do gás no fluido base óleo é um parâmetro que mede a 

quantidade de gás dissolvido no óleo para determinado estado de temperatura e pressão à qual 

estão submetidos.  

Portanto define-se razão de solubilidade (Rs) como a relação entre o volume de gás 

dissolvido em condições padrão  e o volume de óleo que será obtido da mistura líquida 

também expresso em condições padrão, conforme Equação 2.4: 

 

                                                              (2.4) 
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A Figura 04 apresenta a variação da razão de solubilidade com a diminuição da 

pressão. Como se pode observar acima da pressão de bolha, a razão de solubilidade é 

constante desde a pressão inicial do reservatório até a pressão de bolha, já que todo o gás 

presente no fluido de perfuração encontra-se dissolvido. Quando atinge as condições padrão, a 

razão de solubilidade passar a ter o valor zero, pois todo gás que se encontrava dissolvido no 

fluido já passou para fase livre. 

 

Figura 04: Diagrama de razão de solubilidade versus pressão 

 

 

Fonte: THOMAS et. al, 2001, adaptada 

 

Verifica-se que para qualquer pressão a quantidade de gás que está dissolvido é igual 

ao gás que estava dissolvido nas condições iniciais menos o gás que já saiu de solução devido 

à queda de pressão (ROSA, et al. 2006). 
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2.5. Revisão Literária da solubilidade de gás 

 

Estudos sobre a solubilidade de gás no fluido de perfuração vêm sendo desenvolvidos 

desde os anos 80, onde o foco principal era entender a interação entre fluido de perfuração e 

fluido de formação em condições de reservatório. 

O’BRIEN (1981) foi o primeiro a reportar resultados sobre problemas no controle de 

poços causados pela solubilidade de gases em fluidos de perfuração base óleo. A pesar de 

O’Brien não ter realizado análises experimentais, ele conclui que à mesma temperatura e 

pressão, a solubilidade do gás em fluido base óleo seria de 10 a 100 vezes maior do que em 

fluidos base água. 

Em seguida THOMAS et al. (1982), analisaram a solubilidade de gases em óleos sob 

condições de alta pressão, descrevendo os efeitos da solubilidade do gás em fluido de 

perfuração durante a situação de um kick. Os autores simularam a solubilidade de metano em 

óleo diesel n°2 à temperatura de 100°F, utilizando a equação de Redlich-Kwong.  

Os resultados conforme Figura 05, mostram que para cada isoterma, o modelo prevê 

uma solubilidade ilimitada acima de uma pressão limite. Segundo análises termodinâmicas 

realizadas, THOMAS et al. (1982) puderam concluir que esta pressão limite seria a pressão 

crítica. 

 

Figura 05: Solubilidade de metano em óleo diesel n°2 

 

Fonte: THOMAS et al., 1982 
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 Pode-se afirmar ainda que nessa região acima da pressão crítica, a característica da 

mistura pode variar gradualmente de líquido para gás com o aumento da quantidade de 

metano (BRUNNER, G., 1994). 

Em 1988 O’BRYAN et al. investigaram o efeito da mudança de temperatura na 

solubilidade do diesel, óleo Mentor 28 e Conoco LVT . As pesquisas foram realizadas em três 

diferentes temperaturas (100°F, 200°F, 300°F), empregando diferentes gases: metano, etano, 

dióxido de carbono e gases naturais, dentre os quais será enfatizado o metano, gás abordado 

neste trabalho. 

 Eles chegaram à conclusão que a solubilidade do metano nos fluidos considerados 

diminuía com o aumento da temperatura ou com a redução da pressão conforme Figura 06 

contrariando as conclusões de THOMAS et al. Tal divergência era resultado das 

características da solubilidade de um componente de baixa volatilidade num solvente 

supercrítico, pois em baixas pressões a solubilidade diminuía com o aumento da temperatura e 

em altas pressões a solubilidade aumentava (BRUNNER, G., 1994). 

 

Figura 06: Solubilidade do metano em diesel, óleo Mentor 28, e Conosco LVT à temperatura de 100°F 

                  

 Fonte: O’BRYAN et al., 1988 
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O’BRYAN et al. (1988) realizaram estudos empíricos para a solubilidade dos gases 

estudados em óleo diesel, à qual a razão de solubilidade do óleo foi calculada em função das 

frações de hidrocarboneto e gás carbônico, segundo a Equação 2.5: 

 

                                                                         (2.5) 

 

Onde: 

 

 

 

 

 

 

  Com objetivo de avaliar a influência do peso molecular dos fluidos base óleo, foram 

feitas análises cromatógrafas dos três óleos considerados para determinar suas composições, e 

os resultados mostraram (Tabela 01), que o Conoco LVT era o óleo mais leve, enquanto o 

Mentor 28 era o mais pesado dos três óleos analisados.  
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Tabela 01: Composição molar dos óleos analisados 

 

Fonte: O’BRYAN et al., 1988 

Através dos resultados obtidos pela análise cromatográfica, O’BRYAN et al 

concluíram que em altas pressões a razão de solubilidade também era função da composição 

molar do óleo , sendo o metano mais solúvel no Conoco LVT (óleo mais leve) e menos 

solúvel no Mentor 28 (óleo mais pesado).  

A partir dos dados experimentais O’BRYAN et al. , desenvolveu uma nova correlação 

para prever a razão de solubilidade desses gases estudados (metano, etano, dióxido de 

carbono, mistura de gás natural), levando em conta um parâmetro c, que estava relacionado 

com o peso específico da base óleo conforme Equação 2.6: 

 

                                                                                            (2.6) 
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Em (1990) O’BRYAN e BOURGOYNE desenvolveram um estudo sobre os principais 

parâmetros que afetariam a solubilidade de fluidos de perfuração base óleo e seus respectivos 

efeitos na detecção de kicks. Os resultados experimentais para os testes realizados mostram 

que a solubilidade do gás aumentava com a pressão e diminuía com temperatura e peso 

molecular do óleo. Predições tanto para solubilidade quanto para o fator volume de formação 

considerando algumas hipóteses adicionais, também foram realizadas através novamente da 

equação de Peng-Robinson. 

BERTHEZENE et al. (1999) ampliaram a faixa de temperatura e de componentes 

estudada por O’Bryan. Eles estudaram a solubilidade do metano em quatro diferentes fluidos 

de perfuração a base óleo: diesel, óleo mineral, óleo sintético e éster, para a temperatura de 

194°F, em uma faixa de pressões de 2175 a 5076 psi (150 a 350 bar).  

Suas medidas de pressão foram realizadas a pressões de até 35 MPa e esses resultados 

foram utilizados para ajuste da equação de Peng-Robinson (1978). Conforme Figura 07, em 

faixa de pressões moderadas, a modelagem de comportamento de solubilidade dos óleos 

estudada apresentou boa concordância, ou seja, resultados compatíveis. 

 

Figura 07: Envelope de fases do metano com 4 bases óleo, medidas e calculadas a 194°F 

 

Fonte: Berthezene et al., 1999 
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Os resultados obtidos mostram que uma das características que diferenciam os três 

óleos clássicos (diesel, mineral, olefínico) do éster é que no primeiro grupo há somente 

moléculas de hidrocarbonetos e no segundo há um grupo éster, o que provoca uma polaridade 

da molécula e possivelmente reduz a solubilidade total. 

SILVA et.al (2004) estudaram a interação entre metano e líquidos orgânicos em 

fluidos de perfuração. Eles avaliaram misturas de metano/parafina e metano/éster em duas 

diferentes temperaturas 70 a 90°C (160 a 190°F) para pressões superiores a 7500 psi. Os 

resultados de suas análises mostraram uma baixa influência da temperatura nas propriedades 

PVT, para faixa de pressão e temperatura estudadas, conforme ilustrado na Figura 08. De 

acordo com os dados experimentais, também concluíram que a solubilidade do metano em n-

parafina mostrou ser melhor do que em éster. 

 

Figura 08: Comparativo da solubilidade de metano em n-parafina e éster 

 

Fonte: Silva et al., 2004 

  

 Recentemente, MONTEIRO et. al (2007) realizaram um experimento para análise do 

comportamento PVT do metano em fluidos de base  n-parafina. Os resultados experimentais 

permitiram a realização da modelagem de propriedades termodinâmicas como: razão de 

solubilidade, massa específica e fator volume de formação.  
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Foram desenvolvidas correlações para a solubilidade do gás e para o fator volume de 

formação, com o intuito de estudar o comportamento da mistura metano/fluido, conforme 

equações a seguir: 

 Razão de Solubilidade: 

 

 

 

 

 

 Fator Volume de Formação: 

 

 

 

 

Onde: 

 

 

 

 

Sendo estes os resultados utilizados no presente trabalho para avaliar o impacto da 

solubilidade na detecção do kick de gás metano. 
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS DE CONTROLE DE POÇO 

 

  Este capítulo tem como finalidade revisar alguns conceitos teóricos fundamentais para 

o entendimento dos processos de controle do poço, assim como abordar os principais métodos 

de detecção, causas e indícios de kick fundamentais para o planejamento e execução dos 

procedimentos de segurança a serem tomados durante a aplicação de técnicas para controle de 

poço. 

 

3.1. Sistema de segurança de poço convencional 

 

O Sistema de segurança de poço convencional é constituído dos Equipamentos de 

Segurança de Cabeça de Poço (ESCP) e de equipamentos complementares que possibilitam a 

detecção, prevenção e controle de influxos provenientes da formação para o interior do poço 

(THOMAS, 2001). 

 Entre as principais funções desse sistema de segurança de poço temos: 

1) Permitir o fechamento do poço na ocorrência de um influxo (kick), 

2) Bombear fluido para o interior do poço para promover seu controle, 

3) Permitir o controle das pressões enquanto o fluido invasor é expulso para fora do 

poço. 

 Segundo THOMAS et al. (2001), o sistema de segurança de poço convencional é 

composto basicamente por dois conjuntos: 

 a) Cabeça de Poço: é constituída de diversos equipamentos que permitem a ancoragem 

e vedação das colunas de revestimento na superfície (cabeça de revestimento, carretel de 

perfuração, adaptadores, carretel espaçador e seus acessórios). 

 b) BOP (Blowout Preventer) ou Preventor de Erupção: é o principal equipamento de 

segurança do poço. Através de um conjunto de válvulas, possibilita o fechamento do poço, 
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sendo sua função principal impedir que os fluidos da formação atinjam a superfície de 

maneira descontrolada, (Figura 09). 

 

Figura 09: Arranjo típico de um conjunto BOP 

 

Fonte: THOMAS, Fundamentos de Engenharia de Petróleo (2001). 

 

 Os preventores permitem o fechamento do espaço anular e podem ser de dois tipos: 

preventor anular e preventor de gaveta. 

 O preventor anular (Figura 10) fecha o espaço anular de um poço através da ação de 

um pistão que é deslocado dentro de um corpo cilíndrico, comprimindo um elemento de 

borracha contra a tubulação presente no poço. Permite o fechamento do poço com colunas de 

diferentes diâmetros ou sem coluna, assim como permite que a coluna sofra pequenos 

movimentos sem danificar o elemento vedante. 
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Figura 10: Preventor anular 

 

Fonte: Cameron © 2010 ( www.c-a-m.com ) 

 

 O preventor de gavetas fecha o espaço anular do poço pela ação de dois pistões, que 

são acionados hidraulicamente deslocando assim duas gavetas, uma contra a outra, 

transversalmente ao eixo do poço. O preventor pode ser encontrado em conjunto com uma, 

duas ou três gavetas, podendo ter saídas laterais. As gavetas podem ser de três tipo: vazadas, 

cegas ou cisalhantes. 

 

• Gaveta Vazada - Permite o fechamento do anular do poço ao redor de uma coluna de 

diâmetro específico, para o qual foi projetada (Figura 11); 

 

Figura 11: Preventor de gavetas vazada 

 

Fonte: Cameron © 2010 ( www.c-a-m.com ) 

http://www.c-a-m.com/
http://www.c-a-m.com/
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• Gaveta Cega - Projetada para fechar e selar o poço quando não há ferramenta dentro do 

mesmo; 

• Gaveta Cisalhante - Tipo especial de gaveta cega que ao ser fechada com a coluna no poço, 

provoca o seu corte e fechamento do poço (Figura 12): 

 

Figura 12: Preventor de gavetas: cega e cisalhante 

 

Fonte: Cameron © 2010 ( www.c-a-m.com ) 

 

 

 Em unidades flutuantes, o BOP e a cabeça de poço estão localizados no solo marinho, 

conforme Figura 13, sendo conectados aos elementos de superfície através do riser. O riser 

por sua vez tem com funções: conduzir o fluido de perfuração ou amortecimento até a 

superfície, além de guiar as colunas de perfuração e revestimento ao poço. Caso ocorra o kick, 

o BOP é fechado e o acesso ao poço passa a ser por duas linhas paralelas ligadas lateralmente 

ao riser chamadas de linhas de kill e choke (SANTOS, O. L.A., 1982). 

 

http://www.c-a-m.com/
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Figura 13: Esquema do sistema de equipamento de controle de poço existente em unidades flutuantes 

 

Fonte: OTTO, Segurança de poço na perfuração, 2013, adaptada. 

 

• Linhas de Kill: é a linha utilizada para amortecer o poço, ou seja, por onde são introduzidas 

lamas de alta densidade para equilibrar a pressão hidrostática da coluna com a do fundo do 

poço, após uma ocorrência de kick. Esta linha pode ser vista como um back up da linha de 

choke. 

• Linhas de choke: é a linha por onde são aliviadas as pressões de um poço fechado durante o 

controle de um kick. Permite a conexão entre a cabeça do poço e o choke manifold, devendo 

possuir pressão de trabalho compatível com a pressão de trabalho de conjunto BOP. Seu 

diâmetro deve ser grande o suficiente (maior que 3 polegadas nominal) para reduzir perdas de 

carga, erosão e chances de entupimento. 

• Choke: é um equipamento usado para restringir fluxo. Esta restrição cria uma contrapressão 

que se transmite através do fluido circulante para a formação. 

• Choke Manifold: é um arranjo de válvulas (chokes) e linhas usados para controlar o fluxo de 

lama e de fluido invasor vindo do poço pelo anular durante o processo de controle do kick. 



 

25 

3.2. Controle de poço 

 

Controle de poço são todos procedimentos e métodos executados para evitar que 

durante a perfuração ocorra influxo de fluidos da formação para o interior do poço, assim 

como os métodos utilizados para combater estes influxos caso eles ocorram. 

Segundo AIRD (2009), tais procedimentos são separados em três níveis: 

1) Controle primário: Ação da pressão hidrostática sobre a rocha, isto é, a pressão do 

fluido de perfuração, deve ser mantida superior a pressão existente nos poros da rocha a ser 

perfurada. O kick ocorre quando esse primeiro controle não é satisfatório. 

2) Controle secundário: Conjunto de equipamentos de segurança a ser utilizado 

quando o controle primário é perdido. Nessa etapa o kick já ocorreu e se quer evitar o 

blowout, ou seja, o fluxo descontrolado de fluido da formação para a superfície. 

3) Controle terciário: Caso o controle do poço a nível secundário não possa ser 

mantido, um blowout irá ocorrer e o controle da formação só poderá ser conseguido através de 

medidas especiais. 

 

 3.2.1. Causas de Kicks 

 

As causas de kicks estão geralmente relacionadas com a redução do nível hidrostático 

no interior do poço e/ou com a redução da massa específica do fluido de perfuração. Dentre as 

principais causas de redução da pressão no fundo do poço, estão: 

• Falta de ataque ao poço durante as manobras; 

• Pistoneio; 

• Perda de Circulação; 

• Massa específica de fluido de perfuração insuficiente; 
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• Corte de lama por gás; 

 

 3.2.1.1. Falta de ataque ao poço durante as manobras  

 

Durante as manobras de retirada de colunas do poço, é necessário enchê-lo com um 

volume de fluido de perfuração equivalente ao volume de aço removido, evitando dessa 

maneira, o decaimento do nível de fluidos dentro do poço. A operação usual propõe a 

manutenção do nível do poço, durante todo o procedimento, ou completá-lo a cada retirada de 

três a cinco seções de tubos e a cada seção de comandos. 

Para estimar a queda de pressão hidrostática no fundo do poço devido à retirada dos 

dutos, inicialmente deve ser calculada a capacidade do revestimento em barris por metro, 

conforme ilustrado pela Figura 14, segundo Equação 3.1: 

Figura 14: Esquema de poço com coluna de perfuração 

                                

Fonte: RIBEIRO, P. R. 2000 

                                                                                          (3.1) 
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Sabendo que o volume de aço em barris deve ser igual ao volume de fluido deslocado, 

obtemos a seguinte Equivalência (3.2): 

              (3.2) 

 

 

 

Sendo então possível dimensionar (em barris) o volume de aço retirado do poço 

(Equação 3.3): 

                                                                       (3.3) 

 

Logo a queda de pressão hidrostática no fundo do poço pode ser obtida pela Equação 

3.4: 

                                                                   (3.4) 

  

 

 

Quando o volume de fluido de perfuração for menor que o calculado, o poço pode 

estar caminhando para uma situação de kick. Neste caso, a manobra necessita ser interrompida 

e o poço observado para ver se ele está fluindo, procedimento conhecido como flow check. 

Em caso de influxo, o poço deve ser fechado imediatamente. 
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 3.2.1.2. Pistoneio  

 

O pistoneio é a redução de pressão no poço causada pela retirada da coluna de 

perfuração ou de outras ferramentas. Dois tipos de pistoneio podem ocorrer durante a 

manobra da coluna de perfuração: o pistoneio hidráulico e o pistoneio mecânico. 

 

• Pistoneio hidráulico: é a redução da pressão no poço, devido à indução de perdas de 

carga por fricção, através do movimento descendente do fluido de perfuração, que irá ocupar 

o espaço vazio deixado abaixo da broca, durante a retirada da coluna de perfuração. 

 

 • Pistoneio mecânico: é a redução do nível hidrostático, causada pela remoção 

mecânica do fluido de perfuração para fora do poço, devido à restrição no espaço anular 

(enceramento da broca ou dos estabilizadores, poços delgados, utilização de packers, etc). 

Sendo caracterizado pelo retorno do fluido de perfuração à superfície e por um possível 

aumento do peso da coluna durante sua retirada. A redução da velocidade com que a coluna é 

retirada contribui para a redução desse efeito. 

Caso ocorra enceramento da broca, a remoção dos detritos da formação que estão 

promovendo tal obstrução deve ser feita a fim de evitar restrições no espaço anular. Caso não 

haja êxito, a coluna deve ser retirada com o auxílio de uma bomba. 

 

 3.2.1.3. Perda de circulação  

 

A perda de circulação é proveniente da perda de fluido do poço para a formação, o que 

acarreta na redução do nível de fluidos no anular e consequente queda de pressão hidrostática 

do poço. Caso haja uma formação permeável cuja pressão se torne maior que a pressão 

hidrostática, haverá um cenário propício para ocorrência de um kick. 

A perda de circulação parcial ou total, conforme Figura 15, pode ocorrer de forma 

natural, pode ser observada em formações fraturadas, vulgulares, cavernosas, com pressão 

anormalmente baixa ou depletadas, assim como pode ser induzida devido ao excesso de 

pressão hidrostática. 
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Figura 15: Cenários com perda de circulação parcial e perda total respectivamente 

 

Fonte: Circulation Solutions, LCC (www.circulationsolutions.net) 

 

 3.2.1.4. Massa específica do fluido insuficiente 

 

Uma outra causa de kick está associada à ocorrência de baixa massa específica do 

fluido de perfuração para conter a produção de formações expostas. Sendo esta insuficiência 

associada à perfuração em formações com pressão anormalmente alta ou a redução indesejada 

da massa específica do fluido. 

Em formações com pressão anormalmente alta, a massa específica do fluido de 

perfuração deve ser elevada a fim de evitar influxos. 

Já a massa específica do fluido de perfuração pode ter seu valor reduzido devido ao 

descarte de baritina em sistema de remoção de sólidos, decantação da baritina ao longo do 

poço e tanques de lama, diluição e aumento de temperatura do fluido, principalmente em 

poços HPHT (alta pressão e alta temperatura). 

Uma das possíveis maneiras de se evitar um kick causado por peso de lama 

insuficiente é através do aumento desta propriedade. No entanto este aumento da massa 

específica do fluido, caso seja excessivo pode gerar fratura de formações frágeis, redução da 

taxa de penetração da broca e aumento da chance de prisão de coluna por pressão diferencial. 

 

http://www.circulationsolutions.net/
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  3.2.1.5. Corte do fluido de perfuração 

Corte de lama é uma situação caracterizada pela incorporação do fluido da formação 

ao fluido de perfuração, o que acarreta na redução da massa específica. Esta incorporação 

pode ser proveniente da água, óleo ou gás da formação perfurada, sendo o corte de lama por 

gás o de maior relevância, devido a sua expansão quando deslocado à superfície.  

Á medida que cascalhos de uma formação portadora de gás são deslocados em direção 

à superfície, o gás inicialmente contido em seus poros sofre expansão, devido à redução da 

pressão, sendo aderido ao fluido de perfuração caracterizando um caso típico de corte de lama 

por gás. 

 

 3.2.1.6. Cimentação inadequada 

 

O cimento passa por uma mudança reológica antes de alcançar sua configuração final. 

Primeiramente ele assume a estrutura de um gel, dificultando a transmissão da pressão 

hidrostática até o fundo do poço, simultaneamente ocorre à redução de seu volume devido à 

liberação de filtrado. A associação desses dois fenômenos pode gerar uma redução de pressão 

hidrostática e consequente influxo de gás através da pasta ainda em estado gel. 

 

 

 3.2.2. Indícios de kick 

 

Há uma série de indícios que evidencia um ambiente propício gerador de kick: Alguns 

desses sinais servem de alerta a equipe de perfuração, porém nem todos são necessariamente 

observados em qualquer instancia.  

 

 3.2.2.1. Detecção de kick 

 

A detecção de um kick pode ocorrer durante a perfuração, manobra ou em uma perda 

de circulação: 
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DETECÇÃO DE KICKS: 

 

A. Aumento do volume de lama nos tanques 

 

O aumento do nível de lama nos tanques indica que o fluido da formação está entrando 

no poço caso não haja adição de fluido de perfuração nos tanques utilizados na circulação do 

fluido de perfuração, conforme Figura 16. Quando o aumento é muito lento, esse indício fica 

difícil de ser detectado.  

Em contrapartida, diminuições no nível dos tanques podem ser atribuídas à perda de 

circulação, utilização de equipamentos extratores de sólidos ou descarte de lama do sistema 

de circulação. 

 

Figura 16: Esquema de um poço com aumento do volume de lama nos tanques 

 

Fonte: www.osha.gov, acessado em 21/02/2014 

http://www.osha.gov/
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B.  Aumento da taxa de penetração 

 

A causa de um aumento brusco na taxa de penetração, normalmente é função da 

mudança no tipo de formação. Caso uma litologia de maior profundidade seja alcançada, pode 

haver perda de equilíbrio de pressões, fazendo com que a pressão de poros fique maior do que 

a pressão no fundo do poço. Sendo este um indicador secundário de influxo, pois alterações 

na taxa de penetração podem ser obtidas por variações do peso sobre a broca, da rotação e da 

vazão. 

 

C.  Aumento do fluxo de retorno 

 

Caso a vazão de retorno seja mantida constante, um aumento da vazão de retorno é um 

indicador positivo de que um kick está acontecendo ou que o gás, já presente no poço, está se 

expandindo.  

 

D.  Aumento da velocidade da bomba e diminuição da pressão de bombeio 

 

Inicialmente, a entrada do fluido invasor (água) no poço pode causar floculação da 

lama e, temporariamente, um aumento da pressão de bombeio. Como a circulação é contínua 

esse efeito deixa de ser significativo. O fluido menos denso da formação torna a hidrostática 

do anular mais leve que a do interior da coluna e, como formam um tubo em “U”, isso causa 

um desbalanceamento, aliviando o esforço da bomba. Outros problemas na perfuração 

também podem exibir esse indício, como, por exemplo, um furo na coluna ou a queda de jatos 

da broca. 

 

E.  Corte de lama por água 

 

Conforme dito anteriormente, o corte do fluido de perfuração pode ser realizado por 

água, gás ou óleo, sendo o corte a gás gerado pelo gás contido nos cascalhos havendo 

expansão dele na superfície. Já o corte de água é verificado pela alteração da salinidade da 

lama e aumento do teor de cloretos. 
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F.  Fluxo com as bombas desligadas 

 

Este comportamento é um indicador primário de que um kick está ocorrendo. Ao 

desligar as bombas, a pressão no fundo do poço decresce a um valor correspondente às perdas 

de carga do anular. Tal situação facilita a entrada de fluidos da formação para o poço. Esse 

deslocamento de fluidos através da lama de perfuração será percebido e o contínuo 

deslocamento da lama pelo fluido da formação se refletirá no tanque.  

 

 

DURANTE A MANOBRA: 

 

A constante verificação dos níveis de fluidos durante as manobras é considerada um 

parâmetro valioso na detecção de um kick. 

 

A. Poço aceitando menos lama que o volume de aço retirado 

 

Este indicador de kick caracteriza um comportamento na qual o poço aceita um 

volume de fluido menor que o volume de aço retirado. Sendo o controle dessa operação 

realizado através de um tanque de manobra e preenchimento de planilhas. No caso do poço 

aceitar menos lama que o esperado, pode ser um sinal de invasão do fluido da formação ao 

poço. 

Este fato também pode ser observado durante um pistoneio mecânico, no entanto esta 

situação é considerada causa e não indício de kick.  

 

B.  Poço devolvendo mais lama que o volume de aço descido 

 

Durante a descida da coluna o poço devolve mais fluido que o volume de aço 

introduzido.  Ou seja, quando a coluna é descida no poço, o fluido de perfuração flui em 

virtude do deslocamento da lama pela tubulação. Caso esteja ocorrendo um kick, o poço flui 

continuamente e não só no momento na descida da seção. 
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DURANTE UMA PERDA DE CIRCULAÇÃO: 

 

 A recuperação do nível de lama no poço após sua queda pode ser um indício de kick. 

Ao entrar um fluido mais leve no poço, a pressão hidrostática atuante sobre a formação pode 

não ser mais suficiente para que esta continue a absorver fluido. Neste caso, os fluidos 

invadem o poço e o nível é recuperado. 

 

 

 

3.3. Métodos de controle de Kicks 

 

Segundo OTTO (1982), os métodos de controle de kick têm como função remover do 

poço o fluido invasor e substituir a lama existente no poço por uma lama de massa específica 

adequada para reestabelecer o controle primário do poço. Este procedimento produz uma 

condição ideal para conter a pressão da formação proveniente do kick. 

Durante a remoção do influxo de fluidos, além do ajuste da massa específica, o estado 

de pressões no poço também deve ser mantido em um nível suficiente a fim de evitar influxos 

adicionais sem, contudo causar danos mecânicos à formação ou aos ESCP.  

Dentre os métodos existentes na literatura podemos citar os seguintes: 

• Método do Sondador 

• Método do Engenheiro  

• Método Volumétrico 

• Bullheading 
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 3.3.1. Método do sondador 

 

O método do sondador é caracterizado por manter as pressões no fundo do poço 

constantes através da monitoração das pressões em manômetros. É aplicável a situações onde 

não haja possibilidade do rápido aumento da massa específica da lama e se o risco de 

fraturamento das formações não for grande.  

 

 3.3.2. Método do engenheiro 

 

O método do engenheiro é usado alternativamente ao método do sondador quando a 

circulação do poço é possível. É um método aplicável a situações que exijam pressões 

menores dentro do poço geralmente a um gradiente de fratura baixo.  Exige grande 

capacidade de armazenamento da lama apesar de ser método de menor tempo de circulação.  

Este método utiliza apenas uma circulação de fluidos, na qual o fluido invasor é 

expulso já com a lama nova, isto é, após proceder-se ao aumento da massa específica. 

 

 3.3.3. Método volumétrico 

 

O método volumétrico normalmente é empregado quando não há possibilidade de 

circular lama no poço para fins de deslocamento do kick, dentre as principais razões que 

propiciam esta situação podemos citar: coluna de perfuração não se encontrar localizada 

dentro do poço ou entupimento da coluna impedindo a passagem de fluido.   

 

 3.3.4. Bullheading 

 

Esta operação consiste em deslocar ou injetar a mistura de fluido de perfuração e 

influxo para a formação exposta mais fraca do poço, sendo esta empregada como um dos 

últimos recursos disponíveis para controle do poço. 

 Pode-se considerar a sua utilização nas seguintes situações: 
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• Há kick de H2S; 

• Quando a circulação normal não é possível, ou seja, jatos de brocas entupidos, 

coluna fora do fundo do poço, partida ou fora do poço, falta de material para preparo 

do fluido de perfuração, defeito de equipamento, etc; 

• Há volume de gás elevado no poço (dificuldade para ser processado pelo separador e 

geração de pressões altas no choke); 

 • Há combinação de kick e perda de circulação. 

Vale ressaltar que a tecnologia para controle de poço considerada no presente trabalho 

é caracterizada pela reinjeção do kick presente no interior do anular de volta para a formação, 

ou seja, será feito um bullheading deste influxo para dentro da zona de perda de circulação. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA PARA CONTROLE DE POÇO DURANTE 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA PMCD  

  

4.1. Introdução ao controle de poço usando PMCD 

 

 Managed Pressure Drilling (MPD) é uma nova tecnologia que permite a perfuração 

de poços em cenários de estreita janela operacional. A técnica consiste em acrescentar uma 

válvula no final do sistema de circulação.  

Para manter a pressão do poço dentro dos limites seguros (abaixo da pressão de fratura 

e acima da pressão de poros) conforme ilustrado na Figura 17, manipula-se a abertura dessa 

válvula, aumentando ou diminuindo a perda de carga, conforme o necessário. Reduzindo 

assim, significativamente, os eventos de perda de circulação, que ocorrem quando a pressão 

no poço se torna maior que a pressão de fratura.  

Desta forma, o poço pode ser perfurado com um fluido de baixo peso, muitas vezes 

insuficiente para manter a pressão do poço acima da pressão de fratura. 

 

Figura 17: Perfil de pressões versus profundidade de um poço 

 

Fonte: Reform Energy Services (www.reformenergy.com) 

http://www.reformenergy.com/
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Essa técnica pode melhorar a economia de qualquer poço que está sendo perfurado, 

mitigando problemas operacionais, dentre os quais redução do tempo não produtivo (TNP), 

incluindo danos aos dutos, perda de circulação, custo excessivo da lama, ou seja, o tempo em 

que a sonda não está operando, reduzindo limitações técnicas relacionadas à prisão de coluna, 

estreitas janelas operacionais, dentre outras. 

Em outras palavras MPD visa evitar o contínuo fluxo da formação para a superfície, 

de forma a manter um estado efetivo de overbalance
4
. Em janelas operacionais estreitas, o 

MPD visa manipular a pressão no anular de modo a seguir o limiar entre pressão de poros e 

pressão de fratura da formação.  

Entretanto, mesmo com o uso do MPD, existem situações em que não é possível 

impedir as perdas de circulação. Como por exemplo, operações de perfurações em cenários 

onde hajam zonas de cavernas ou formações fraturadas, comum em reservatórios carbonáticos 

do pré-sal brasileiro. Nestes casos, a técnica de PMCD (Pressurized Mud Cap Drilling) torna-

se uma alternativa para viabilizar a perfuração. 

 

4.2. Pressure Mud Cap Drilling (PMCD) 

 

PMCD é uma técnica de controle de poço que emprega um sistema de fluidos de 

perfuração fechado e pressurizado, permitindo assim um controle potencialmente mais preciso 

do perfil de pressões no anular.  

Um fluido viscoso e de alta densidade denominado LAM (Light Annular Mud) é 

posicionado no anular. Este irá viabilizar o controle de pressões na cabeça do poço e garantir 

a integridade do mesmo impedindo o retorno de fluidos para superfície. Ao mesmo tempo um 

fluido de sacrifício (SAC) é injetado pela coluna de perfuração para a zona de perda, de modo 

a fazer um “preenchimento” da mesma.  

A Figura 18 ilustra o momento em que ao atingir a zona abaixo da sapata, o influxo do 

fluido de sacrifício não segue pelo anular devido à presença do “tampão” presente no mesmo 

e da pressão aplicada através do choke manifold ligada ao RCD (Rotation Control Device, em 

português cabeça rotativa), sendo assim divergido para formação.  

                                                             
4
  Overbalance: Perfurar uma formação em que a pressão de fundo de poço (BHP), seja maior do que a 
da formação, com o objetivo de minimizar as chances de influxo. 
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Figura 18: Poço em perfuração com PMCD 

 

Fonte: Naduri et al, Society of Petroleum Engineering (SPE/IADC), 2010. 

 

Uma vez que influxos de fluidos ocorram e sejam detectados durante essa operação, 

não é possível circulá-los para fora do poço. A alternativa utilizada neste caso é a injeção 

destes influxos para formação (operação de bullheading).  

No entanto para garantir a viabilidade técnica dessa operação, é essencial acompanhar 

a variação da pressão na cabeça do poço, procedimento que torna possível identificar a 

evolução do gás ao longo do anular, permitindo assim determinar uma vazão e volume de 

injeção de fluido para interromper a migração e promover a injeção deste influxo para a zona 

de perda.  

Frequentemente, em operações de PMCD, faz-se necessário estabilizar, mesmo que 

momentaneamente a perda, especialmente antes das manobras para troca de broca e descida 

de revestimento. Um recurso que pode ser usado é o uso de tampões reticulados ou de 

tampões de argila organofílica (Reverse Gunk Plug) (TEIXEIRA et al, 2013). 
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Neste interim, esse capítulo tem por objetivo fornecer ao leitor informações básicas 

referentes à tecnologia PMCD, necessárias para que o mesmo ganhe um melhor embasamento 

teórico e possa se familiarizar com certos detalhes desses procedimentos. 

 

4.2.1 Vantagens e desvantagens da utilização de PMCD 

 

A tecnologia de PMCD é na verdade um último recurso para se concluir a perfuração 

de um poço, onde todas as tentativas de combate à perda de circulação falharam. Se as perdas 

continuam elevadas e não é mais possível manter a perfuração com retorno, então faz-se uso 

da perfuração sem retorno com a técnica Mud Cap até se atingir a profundidade final. 

(TEIXEIRA et al, 2013). 

Numerosos problemas podem ocorrer devido ao diferencial de pressão entre o poço e a 

formação rochosa. Sendo que a média mundial de NPT relacionada à perfuração de poços gira 

em torno de 28% do tempo total de operação.  

Em termos operacionais e econômicos a utilização da técnica PMCD gera as seguintes 

vantagens e desvantagens: 

 

Vantagens que a utilização da técnica PMCD pode proporcionar: 

 Permitir a redução ou até mesmo eliminação da perda de circulação através da 

tecnologia demonstrada. 

 Detectar o kick em regiões mais profundas, devido a redução da velocidade de 

ascensão do gás no trecho que o mesmo se encontra dissolvido em fluido oleoso. 

 Evitar custos excessivos com fluido em zonas de perdas severas ou totais 

 Reduzir dos tempos não produzidos gerados por perda de circulação 

 Permitir a conclusão da perfuração de um poço em um cenário onde haja perda total 

de circulação 

 



 

41 

Desvantagens que a utilização da técnica PMCD pode proporcionar: 

 

 Não há retornos para superfície, consequentemente não haverá testemunhos, o que 

desagrada geólogos. 

 PMCD utiliza um grande volume de fluidos, incluindo injeções pelo drill pipe e pelo 

anular. 

 

4.3 Equipamentos básicos para aplicação da técnica PMCD 

 

Em operações de perfuração onde a tecnologia PMCD esteja sendo aplicada, alguns 

equipamentos específicos e adaptações na sonda são necessários, dentre os quais: cabeça 

rotativa (RCD), válvulas de não retorno, e sistema de válvulas choke, conforme ilustrado na 

Figura 19. Dependendo da complexidade e necessidade específicas de cada operação, outros 

equipamentos específicos também se tornam necessários. 

Figura 19: Equipamentos necessários para operações com PMCD 

 

Fonte: Santos et. al, SPE, 2008, adaptado. 
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 Cabeça Rotativa (RCD); 

RCD é um dispositivo que pode ser usado para perfurar um poço com um sistema de 

circulação fechado e pressurizado, sendo usado desde os anos de 1960. Inicialmente foi 

desenvolvido para aplicações de perfuração em underbalance
5
 e para uso na indústria 

geotérmica de perfuração (Vargas, 2006). Com o passar dos anos, o RCD foi sendo adaptado 

para utilização em operações de PMCD. 

A cabeça rotativa (Figura 20) é um dos principais equipamentos usados em operações 

MPD. Instalados na cabeça do poço, o RCD tem como objetivos: desviar o fluxo do espaço 

anular para um sistema de manifold, assim como, manter uma contrapressão confinada na 

superfície ou ainda bombear fluidos pelo anular (SANTOS, 2008). 

 

Figura 20: Cabeça Rotativa (RCD) 

 

Fonte: Reform Energy Services (www.reformenergy.com) 

 

A presença de um par de elastômeros selantes instalados em um rolamento contido no 

RCD conforme ilustrado na Figura 21 permite que o tubo de perfuração seja rotacionado 

enquanto a pressão no anular é mantida, confinando e/ou desviando o fluxo de fluidos pelo 

anular. 

                                                             
5
  Underbalance: Perfurar uma formação em que a pressão de poros da formação seja maior que a 
pressão exercida pelo fluido presente no anular. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zpVJY8OKlw7ScM&tbnid=07E3CNOqWYdvlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.halliburton.com/en-US/ps/sperry/rotating-control-device-5000.page&ei=eP11U9_JOJCdqAbx54G4Dg&bvm=bv.66699033,d.b2k&psig=AFQjCNFGKXCoMyUyQWJwdTlvB0h45GSQQg&ust=1400327791109211
http://www.reformenergy.com/
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Figura 21: Esquema de uma cabeça rotativa  

 

Fonte: Teixeira et al - Cortesia da Weatherford International Ltd., ENAHPE, 2013 

 

 Check-valves instaladas na coluna de perfuração; 

As check-valves (do português, válvulas de não retorno) são essenciais para qualquer 

operação de MPD, incluindo suas ramificações, como por exemplo a técnica PMCD. Olhando 

para o princípio do tubo em U
6
 muito discutido em atividades de controle de poço, é evidente 

que qualquer desequilíbrio na seção anular, forçará o fluido de perfuração a voltar á coluna de 

perfuração. Esta lama pode carrear cascalhos que podem travar o motor ou no pior caso 

estourar a coluna de perfuração.  

 

 Choke- manifold. 

O RCD diverge a lama pressurizada do anular para o choke manifold (Figura 22), 

arranjo de válvulas (chokes) e linhas usados para controlar a pressão pela abertura ou 

fechamento das válvulas. 

                                                             
6
  Recipiente formado por diversos ramos que se comunicam entre si constituindo um sistema de vasos 
comunicantes. 
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Figura 22: Sistema de válvulas choke 

 

Fonte: Reform Energy Services (www.reformenergy.com) 

 

4.4. Procedimentos para aplicação do PMCD 

 

SANTOS et al. (2008) listou os seguintes procedimentos para aplicação de PMCD de 

maneira segura e eficiente:  

1) Os equipamentos de PMCD devem ser projetados para permitir a perfuração 

convencional até que as perdas totais sejam encontradas (elas podem não ocorrer);  

2) O sistema de PMCD devem ser projetados para responder rapidamente tanto 

quando perdas são encontradas (PMCD ativo) ou caso a zona de perda seja plugueada e seja 

necessário voltar à perfuração convencional;  

3) Calcular o peso de Light Annular Mud;  

4) Calcular a taxa de bombeio através do anular para interromper a migração do gás e 

recalcar o influxo de volta para a formação (bullheading);  

http://www.reformenergy.com/
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5) Calcular antecipadamente a pressão de superfície usando LAM e confirmar se o 

RCD é capaz de suportar tal pressão;  

6) Calcular o volume de influxo e sua posição através da observação de aumento na 

pressão de superfície. Tipicamente, o influxo é calculado considerando a pressão no poço em 

torno de 100 psi abaixo da formação permeável. Isso permite saber o quanto bombear para se 

atingir uma dada velocidade de fluxo e garantir que o gás será injetado de volta para a 

formação.  

Dentre todos estes procedimentos o trabalho aborda: cálculo de vazão e volume 

mínimos para injeção do fluido através do anular e também será realizado o acompanhamento 

da pressão na cabeça do poço para prever a evolução e comportamento do kick de gás metano. 

A seguir será apresentada a metodologia proposta na literatura para promover o 

controle de poço através do PMCD. 

 

4.4.1. Velocidade de ascensão de gás no anular: 

 

Modelar e entender o comportamento assim como a taxa da evolução de um kick de 

gás ao longo do espaço anular é de extrema importância para detecção e posterior controle de 

um poço em condições de instabilidade.  

Segundo JOHNSON et al (1995) parâmetros como a razão de solubilidade e 

compressibilidade dificultam e alteram o tempo de detecção, estimado pela variação de 

pressão na cabeça do poço durante as operações.  

Neste contexto muitos pesquisadores desenvolveram experimentos para 

previsibilidade da velocidade de um influxo de gás no anular, dentre os quais os principais: 

DAVIES E TAYLOR (1950) desenvolveram um trabalho clássico onde a velocidade 

de ascensão da bolha em fluidos estacionários percolando por tubos verticais poderia ser 

descrito segundo Equação 4.1: 
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                                                        (4.1) 

Onde: 

 

 

 

 

 

Análises de estudos teóricos correlacionados com dados experimentais indicaram que, 

apesar de ser influenciado por forças de inércia, viscosidade e tensão superficial, o valor de 

C1 permanece constante no valor de 0,345 (admensional) em muitas situações práticas.  

NICKLIN et al. (1962) formulou uma equação para dimensionar a velocidade média 

de ascensão da bolha de gás em escoamento do tipo golfada para tubos circulares verticais, 

com base nos trabalhos de Davies e Taylor (1950) e Dumitresco (1943) conforme Equação 

4.2. 

   

                                (4.2) 

Onde: 
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Essa equação tem sido amplamente utilizada para descrever escoamentos em golfadas 

para fluxos verticais de duas fases.  

Alguns anos depois, COUET et al. (1987) propôs um modelo para cálculo da 

velocidade de ascensão para caracterização da Bolha de Taylor em tubos inclinados, conforme 

Equação 4.3, a qual seria depende da geometria do poço, massa específica dos fluidos e 

ângulo de inclinação do tudo. 

 

    (4.3) 

Onde: 

 

 

HASSAN e KABIR (1991) realizaram um estudo experimental em anulares de 

pequenos diâmetros na posição vertical e inclinada usando água e ar como duas fases em 

escoamento. Eles investigaram a velocidade de ascensão da bolha de gás tanto para 

escoamento bublly (bolha) quanto para escoamento slug (golfada). 

No caso do escoamento em bolhas, a velocidade de ascensão apresentada não mostrou 

ser significativamente afetada por desvios verticais na tubulação. 

No caso do escoamento em golfadas, eles relataram que a “ponta” da bolha torna-se 

“alongada”, causando a redução na força de arraste e consequentemente aumentando a 

velocidade de ascensão. 

Eles relataram que no anular, a presença de uma bolha “alongada”, causaria um 

aumento na velocidade de ascensão. Logo sugeriram a seguinte Equação (4.4) para 

dimensionamento da velocidade da ascensão da bolha de Taylor (escoamento em golfadas) 
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para anulares verticais, á qual afirmam que a velocidade é dependente da geometria do anular 

e independente da inclinação do poço. 

                                                   (4.4) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Sendo esta a equação utilizada no presente trabalho para cálculo da taxa de migração 

do gás no anular. 

 

4.4.2. Cálculo da vazão através do anular 

 

Zonas de perda de circulação são ambientes potenciais para ocorrência de influxo de 

fluidos proveniente de formações que possuam gases. Neste contexto a percolação de um kick 

de gás da formação pelo anular pode ser interrompida mediante a injeção da LAM com 

velocidade superior a velocidade de ascensão do gás, vencendo assim sua migração.  

Desta forma, através da estimativa da velocidade de migração do gás é possível 

calcular a vazão mínima de LAM a ser injetada através da Equação 4.5:  

 

 

                             (4.5) 
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Sendo aconselhável multiplicar esta vazão mínima de injeção por um fator de 

segurança conforme especificações técnicas do projeto em questão. 

 

4.4.3. Pressão na cabeça do poço  

 

Diversos fatores como: solubilidade do gás, tipos de fluidos, posição do kick de gás, 

entre outros, afetam a leitura da pressão na cabeça do poço. Sendo assim os seguintes modelos 

propostos na literatura para cálculos da pressão na cabeça do poço e no fundo do poço em 

função da migração do gás são: 

 

Cálculo da pressão na cabeça do poço, segundo Teorema de Stevin
7
, foi contabilizado 

como a diferença entre pressão de poros e pressão hidrostática entre posição da bolha e cabeça 

do poço, conforme Equação 4.6: 

                              (4.6) 

Já o cálculo da pressão no fundo do poço, conforme Equação 4.7, partindo do mesmo 

princípio, seria a adição entre pressão de poros e hidrostática entre posição da bolha e RCD. 

                                             (4.7) 

 

 

 
                                                             
7
  Princípio físico que estabelece que a pressão absoluta num ponto de um líquido incompressível e homogêneo 
de densidade d e à profundidade h, é igual a pressão exercida sobre este líquido mais a pressão efetiva. 
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A densidade do gás pode ser expressa por, conforme Equação 4.8: 

                                                (4.8) 

 

 

 

4.4.4. Volume mínimo pelo anular 

 

O volume mínimo de LAM a ser injetado dependerá da posição que o kick de gás se 

encontra no poço, ou seja, será necessário reinjetar para formação todo o volume abaixo da 

bolha de gás presente no anular conforme pode ser observado na Figura 23: 

 

Figura 23: Volume de fluido a ser injetado para dentro da formação 

 

Fonte: www.sretenovitch.com, adaptada. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uV29roUHbvDuBM&tbnid=lGPhHoAOgft1iM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fsretenovitch.com%2Fmanaged-pressure-drilling%2F&ei=5fB1U93_KMmBogT0_4DoCw&psig=AFQjCNE6D2-lpziTWOnm82eJ5sAO7XEAGQ&ust=1400324559358518
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O volume total de LAM a ser injetado é equivalente a soma do volume do kick (Vk) e 

do volume que se encontra a baixo da posição do kick (Vuk), conforme e Equação 4.9:                      

                                                                             (4.9) 

Onde o volume de kick (Vk) pode ser calculado segundo Equação 4.10, considerando 

um volume máximo aceitável a uma certa profundidade e pressão para que circule o influxo 

com segurança sem fraturar a formação na região de maior instabilidade (geralmente na 

sapata do último revestimento). 

 

              (4.10) 

 

Onde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O volume abaixo da posição do kick basicamente será o volume do anular da posição 

do gás no poço até o topo da zona de perda, conforme Equação 4.11: 

 

                                                           (4.11) 
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Onde: 

 

 

 

4.5. Seleção de fluido para PMCD 

 

A seleção dos fluidos para operação de PMCD envolve alguns aspectos fundamentais 

como: disponibilidade de fluidos, injeção de aditivos adequados, avaliação do peso do fluido 

para realização de uma operação segura. O ideal é a escolha de um fluido de baixo peso, de 

modo a aplicar uma baixa pressão no RCD, aumentando dessa forma os limites da janela 

operacional a ser trabalhado pelo choke manifold. 

 

4.5.1. Fluido de Sacrifício (SAC) 

 

A seleção do fluido de sacrifício (SAC) depende da disponibilidade de um volume 

necessário para injetar para o interior da formação, da facilidade de preparo, e da necessidade 

ou não da adição de aditivos. 

Em cenários offshore, geralmente a água do mar é utilizada como fluido de sacrifício. 

Já em cenários onshore, a água industrial ou água obtida a partir de sistemas fluviais 

próximos à região são as possíveis escolhas a serem adotadas.  

Em casos de fluidos sem aditivos, água do mar ou industrial, deve-se priorizar a 

eficiência do bombeio para carrear os cascalhos para o interior da formação. Devido à 

incerteza da posição da fratura, as bombas da sonda devem ser selecionadas considerando na 

maioria das vezes que a perda foi obtida na região da sapata. 

 

 

4.5.2. Fluido Light Annular Mud (LAM) 
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Para seleção do fluido LAM deve-se levar em conta a disponibilidade, facilidade de 

preparo na sonda, viabilidade econômica, rápida mudança de densidade, entre outros. 

Atentando à possível necessidade de mudança de fluidos durante a alteração da perfuração 

convencional para o PMCD, visto à necessidade de se trabalhar com diferentes fluidos em 

uma mesma fase. 

Na maioria dos casos água saturada é usada como base para LAM, caso a pressão de 

injeção se aproxime da pressão do RCD, deve-se adensar a LAM.  

Ao optar por LAM de base aquosa devem ser levados em consideração os seguintes 

aspectos: 

 Possibilidade de preparo e/ou descarte na sonda; 

 Fluido economicamente mais viável; 

 Risco de formação de hidratos, principalmente em águas ultra-profundas.  

Aspectos considerados à opção de fluidos não aquosos:  

 Possuem menor velocidade de migração do gás devido a dissolução deste na fase 

orgânica. Isso reflete em segurança operacional e menor volume necessário para 

injeção;  

  Inibição a hidratos; 
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CAPÍTULO 5 - PROGRAMA COMPUTACIONAL E METODOLOGIA APLICADA 

 

Após apresentação do impacto da solubilidade de gás na detecção de kicks em fluidos 

base óleo (em especial n-parafina) assim como a tecnologia operacional PMCD utilizada para 

controle de poço em zonas de perda de circulação, este capítulo irá demonstrar o 

desenvolvimento do programa computacional elaborado em linguagem Matlab®.  

  

5.1 Introdução ao programa computacional 

 

O principal objetivo à elaboração deste programa foi prever a detecção e promover o 

posterior controle de um kick de gás metano durante a aplicação da técnica de controle de 

poço PMCD, considerando o impacto de solubilidade de gás na detecção de kicks em fluido 

base n-parafina.  

Para isso um código computacional elaborado por Leandro Victalino Galves foi 

utilizado como referência à elaboração deste programa. Galves simulava situações de kicks de 

gás provenientes de uma formação com pressão anormalmente alta para dentro de um poço de 

petróleo, considerando a solubilidade de gás na detecção de kicks em fluidos de perfuração de 

base n-parafina, sem promover operações de controle de poço posteriores à detecção do 

influxo.  

Sendo assim, o programa tinha como dados de entrada relevantes: 

 Metodologia para análise do Perfil de Temperatura do Fluido de Perfuração 

 Razões de Solubilidade do Fluido de Perfuração 

 Fatores Volume-Formação do Fluido de Perfuração 

 

A partir da reestruturação deste programa, assim como, da elaboração de novas 

hipóteses e aplicação de novas metodologias, foi elaborado em linguagem Matlab® um 

código que apresenta como principais dados de entrada: 
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 Perfil de Temperatura do Poço 

 Perfil de Pressões do Poço 

 Perfil de Razões de Solubilidade ao longo do poço 

 Perfil de Fator Volume-Formação ao longo do poço 

 

Logo pode ser gerado como principais resultados: 

 

 Posição e tempo de detecção do kick de gás 

 Perfil de pressão na cabeça do poço 

 Volume, vazão e tempo necessários para injetar o influxo de volta para 

formação 

 

O quadro estudado conforme esquematizado na Figura 23, ilustra as condições e 

equipamentos básicos necessários para aplicação do PMCD. 

O procedimento operacional consiste em bombear fluido de sacrifício, pelo interior da 

coluna carreando consigo cascalhos gerados pela ação da broca, até o preenchimento 

completo da zona de perda de circulação. Para o cenário proposto neste trabalho foi escolhido 

como fluido de sacrifício, água do mar, sendo esta injetada a uma vazão constante pré-

estabelecida (400gpm). Simultaneamente um fluido mais denso e de alta viscosidade foi 

posicionado no anular do poço entre o RCD e a zona de perda de circulação, neste caso foi 

selecionado fluido oleoso base n-parafina. 

Por fim o código simulava a evolução de um kick de gás metano à partir do fundo do 

poço (6000m), conforme Figura 24, sua detecção e o posterior bullheading deste influxo para 

zona de perda de circulação. 

A seguir serão apresentados os dados de entrada do programa, referente à geometria, 

propriedades dos fluidos de perfuração, reservatório entre outros. Assim como metodologia, 

cálculos, simplificações e hipóteses para elaboração do código computacional. 
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Figura 24: Modelagem do Cenário em Estudo 
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5.2 Dados de entrada 

 

Os dados de entrada, bem como os dados referentes à hidráulica de poço, reservatório 

entre outros considerados para elaboração do programa são apresentados nas Tabelas 02 e 03. 

 

Tabela 02: Dados sobre geometria do poço 

GEOMETRIA 

Diâmetro 

Externo da 

Coluna (in) 

Diâmetro 

Interno do 

Revestimento 

(in) 

Profundidade 

(m) 

Geometria 1 (poço 

aberto abaixo da zona de 

perda) 

6,5 8  6000 

Geometria 2 (poço 

revestido acima da zona 

de perda) 

5 8 1/2 4800 

Geometria 3 (poço 

revestido) 
5 9 4470 

Geometria 4 (poço 

revestido) 
5 9 5/8 3800 

Geometria 5 (riser) 5 19 1800 

 

Tabela 03: Dados sobre fluido de perfuração, reservatório e outros 

VARIÁVEL VALORES UNIDADES 

Gravidade 9,81 m/s² 

Temperatura da Superfície 59 ºF 

Temperatura do Fundo 107,6 ºF 

Pressão Atmosférica 14,7 psi 

Pressão de poros inicial 15 psi 

Pressão na Cabeça do poço 200 psi 
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Massa Específica do Fluido Light Annular Mud 

(LAM) 
10 lb/gal 

Massa Específica do Fluido de Sacrifício 8,5 lb/gal 

Massa Específica da Parafina na Superfície 6,4 lb/gal 

Massa Específica do Kick de Gás no Fundo do 

Poço 
2 lb/gal 

Vazão do Fluido de Sacrifício 400 gal/min 

Fração de Óleo no Fluido de Perfuração 1 Adimensional 

Passo de Tempo 60 s 

Tempo de Estudo 6 h 

Delta v (velocidade de segurança) 2 m/s 

 

5.3 Metodologia utilizada  

  

5.3.1 Programa 

 

Conforme ilustrado na Figura 25, inicialmente foi feita a discretização do poço no 

espaço-tempo, em diversas células, associando o passo de tempo definido pelo usuário ao 

número de células criadas. Cada uma delas corresponde a um volume de fluido dentro do 

poço, de modo que a soma do volume de todas as células é igual ao volume do poço. Uma vez 

discretizado, cada propriedade avaliada no poço terá um valor dependente de sua posição e do 

tempo.  

O próximo passo foi gerar o perfil de pressões do poço, que contabilizaria a pressão 

hidrostática no anular e a pressão na cabeça do poço e um perfil de temperatura dos fluidos 

dentro do poço, assumindo ser independente do tempo. Para tal, o software Calor®, 

desenvolvido pela Petrobras, foi aplicado. 

Para simplificação do código computacional e avaliação da solubilidade do gás 

metano em n-parafina, foi adotada a hipótese que o influxo de gás proveniente da formação 
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ultrapassaria a zona de perda de circulação e escoaria pelo anular do poço em direção a 

cabeça rotativa. 

A partir dessa consideração e com o auxílio de correlações para razão de solubilidade 

e fator volume de formação encontradas na literatura (em MONTEIRO, 2007), assim como, 

correlações para avaliação da massa específica da n-parafina em função da pressão e 

temperatura, elaboradas pelo CENPES, foi então possível avaliar a posição e o tempo que um 

volume fixo de kick levaria para ser detectado. Esse procedimento foi feito avaliando a 

pressão na cabeça do poço a partir da solubilidade do gás metano na n-parafina. 

Ao detectar este influxo foi então possível estimar o volume e vazões mínimos de 

LAM a ser injetado no anular de modo a exercer um bullheading deste influxo para zona de 

perda de circulação.  

 

Figura 25: Fluxograma computacional 
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5.3.2 Hipóteses adotadas 

 

Como simplificação para o desenvolvimento do código elaborado, sem 

comprometimento da veracidade e qualidade científico-computacional foram adotadas as 

seguintes premissas:  

 

 Poço completamente vertical; 

 Fluido LAM: à base n-parafina; 

 Kick de gás metano; 

 Volume de kick constante, único e incompressível; 

 Influxo de gás flui pelo anular (não entra na zona de perda de circulação); 

 Volume de gás sai todo de solução; 

 Gradiente de temperatura independente do tempo, apenas de posição; 

 Fluido de base água sem capacidade de solubilização de gás; 

 Gás ideal; 

 Sistema fechado sem expansão do gás;  

 Adoção de um volume máximo que o gás pode ocupar cada célula (30%) para que não 

ocorra a saturação logo que o gás entre na n-parafina; 

 Fluxo Isotérmico;  



 

61 

Ao optar pela simplificação de uma bolhar única de gás entrando no poço, o cenário 

adotado torna-se incompatível com a realidade, uma vez que o influxo proveniente da 

formação ocorre em uma zona com influxo contínuo proveniente da formação, ou seja, o kick 

ocorre em uma determinada vazão em função do tempo.  

Além disso, ao considerar um determinado volume incompressível de gás migrando 

com uma pressão constante, a leitura da pressão de bolha será maior do que a prevista, pois ao 

sofrer expansão a pressão da bolha buscará o equilíbrio hidrostático das pressões. 

 

5.3.3 Perfil de Temperatura 

  

O perfil de temperatura foi obtido através de um software elaborado pela Petrobras 

denominado Calor ®. Este realiza um cálculo complexo de transferência de calor da formação 

para o revestimento e do mesmo para o fluido que o escoa dentro do poço. Há um gradiente 

térmico entre a formação e o fluido de perfuração, que provoca a existência de temperaturas 

diferentes para o fluido, dependente da profundidade em que a célula de fluido se encontra – 

quanto mais profunda, mais quente.  

O programa não gera um perfil térmico para um sistema de circulação com fluido 

estacionário. Logo, devido a impossibilidade de realizar a simulação com dois fluidos 

simultaneamente no software disponibilizado, para obtenção deste perfil foi feita uma escolha 

aleatória, considerado que o poço estivesse circulando apenas com um fluido de densidade 10 

lb/gal, fluido à base n-parafina, com uma vazão constante de 400gpm, conforme observado 

nos dados de entrada do software conforme Figura 26.  

A Figura 27 ilustra o perfil gerado, as quais valores foram exportados para o Matlab®, 

assumindo que essa transferência de calor seja invariante com o tempo. 
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Figura 26: Entrada de dados no software Calor® 
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Figura 27: Perfil de Temperatura gerado pelo software Calor® para utilização no 

código elaborado 
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5.3.4 Perfil de Pressões  

 

A técnica PMCD foi desenvolvida para monitorar continuamente a pressão na 

superfície, e assim, controlar de maneira mais segura uma possível migração do gás pelo 

anular (TEIXEIRA, 2013). Esta manutenção de pressão é feita pelo choke manifold ligado à 

cabeça rotativa (RCD). Além de promover um controle parcial de pressões no fundo do poço, 

este procedimento impede que o influxo de SAC injetado pelo interior da coluna retorne à 

superfície pelo anular.  

Para elaboração do perfil de pressões foi contabilizado a pressão hidrostática exercida 

pelo fluido contido no intervalo de simulação (de 6000 a 4800m – água do mar, de 4800m a 

1800m – n-parafina) e adicionalmente a pressão na cabeça rotativa (200 psi), necessária para 

manter a integridade desse sistema. 

  

 

  

5.3.5 Massa Específica do Fluido de Perfuração 

 

LAM (Light Anular Mud) 

A correlação apresentada na Equação 5.1 obtida na UNICAMP mostra a relação da 

massa específica do fluido de base n-parafina em função da pressão e temperatura e da massa 

específica da parafina pura. 

Por ser um procedimento realizado em um sistema fechado e como há gás dissolvido 

no LAM (n-parafina), é razoável deduzir que durante aplicação do PMCD a massa específica 

do fluido base n-parafina também irá variar com pressão e temperatura. 

 

                               (5.1) 
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ºF 

 

A Equação 5.2, também obtida em laboratório do CENPES, refere-se ao cálculo da 

massa específica da parafina em condições in-situ. 

            

                                            (5.2) 

 

 

 

 

 

SAC (Fluido de Sacrifício) 

Como fluido de sacrifício adotado (água do mar), não apresenta capacidade de 

solubilização do gás, o valor de massa específica foi um parâmetro considerado constante 

independente da variação de pressão e temperatura. 

 

 

5.3.6 Razão de Solubilidade e Fator Volume de Formação 

 

Conforme apresentado anteriormente, a razão de solubilidade e o fator volume de 

formação foram avaliadas segundo a correlação para fluidos base n-parafina obtidas por 

MONTEIRO (2007).  

Para pressões inferiores a 35 MPa (5000 psi), e para a faixa de pressões 

correspondentes ao intervalos entre 5 Mpa (5000 psi) e 50 Mpa (7500 psi) as respectivas 

Equações foram utilizadas : 
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Razão de Solubilidade: 

                                             

            (5.3) 

                                         

  (5.4) 

Onde: 

 

 

 

 

Fator Volume de Formação: 

 

  (5.5) 

 

 (5.6) 

Onde: 
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Para situações fora de tais faixas de pressão (MONTEIRO (2007)) foram adotadas as 

mesmas equações aplicadas para pressões entre 35 Mpa (5000 psi) e 50 MPa (7500 psi). 

Uma vez que o kick de gás metano não apresente solubilidade em fluido base água, 

(neste caso o gás se encontra como fase livre) é importante ressaltar que esses dois parâmetros 

só foram avaliados para o intervalo de poço compreendido entre o RCD  e a zona de perda, ou 

seja, o intervalo em que haja fluido base n-parafina. 

 

 

5.3.7  Perfil de velocidade do gás 

 

A estimativa da velocidade de migração do gás no fluido de perfuração é um tópico 

bastante controvertido. A razão para isto é que o fenômeno da migração do gás no fluido de 

perfuração é complexo por depender de vários parâmetros e condições dentre os quais se 

destacam: tamanho e distribuição da bolha de gás, reologia do fluido de perfuração, geometria 

do espaço anular, inclinação do poço e pressão no gás (SENHORA, F.V. e CID, M.D.A., 

2012). No entanto sabe-se que o motor de migração do gás é a diferença de densidades entre 

os fluidos presentes no poço. 

 Para o presente trabalho a velocidade de ascensão do gás tem como referência a 

equação de Hassan e Kabir (1991). 

 

Trecho entre fundo do poço e zona de perda de circulação: 

 

Com a finalidade de simplificar a elaboração do programa, para o trecho limitado entre 

fundo do poço e zona de perda de circulação, a velocidade de migração do gás foi 

contabilizada como a soma entre velocidade do fluido SAC e velocidade do gás tipo slug 

(golfada), Equação 5.7, conforme apresentado no capítulo 4. 

 

                                                  (5.7) 

Sendo: 

                                                                (5.8) 
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  -  ver equação 5.10 

 

Onde: 

          

 

 

 

 

Trecho entre zona de perda de circulação e posição de saturação do gás: 

 

Devido à inexistência de correlações na literatura que avaliassem a velocidade de 

migração do gás metano quando dissolvido em fluido base n-parafina , entre a zona de perda e 

a posição que o gás satura ao migrar pela n-parafina foi utilizada uma velocidade constante 

equivalente a 10% da velocidade do gás na posição de saída de solução, uma vez que o 

mesmo se encontraria solubilizado e a variação da sua velocidade de ascensão seria constante 

neste trecho, conforme equação 5.9. 

 

                                                                                 (5.9) 

 

Trecho entre posição de saturação do gás e RCD: 

 

Considerando um escoamento de gás do tipo slug (Figura 28) a velocidade de 

migração do gás no fluido para o trecho compreendido entre posição que o gás sai de solução 

e RCD, pode ser estimada de acordo com a equação 5.10 de HASSAN E KABIR (1991).  

 

 

                                                          (5.10) 
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Onde:                                       

 

 
 

 

  
 

  

 

O escoamento intermitente é a junção entre escoamento tipo slug e bolhas alongadas. 

Sendo o padrão slug, definido como o limite do escoamento de bolhas alongadas quando não 

existem bolhas de gás dispersas. 

Segundo HEWITT E HALL-TAYLOR (1970), o regime de escoamento slug também 

é designado plug, ou pistonado, quando em taxas de fluxo mais baixas o limite de escoamento 

entre o gás e o líquido é bem definido. 

 

 

Figura 28: Escoamento do tipo Slug (Bolha de Taylor) 

 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1583402/, acessado em 21/09/2014 

               

http://slideplayer.com.br/slide/1583402/
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5.3.8 Parâmetros para aplicação da técnica PMCD 

 

Posição de detecção do gás: 

     

A partir da determinação de um volume constante de kick ganho no anular do poço, e 

tendo apresentado um perfil de razão de solubilidade para o cenário proposto, foi então 

possível estimar através do Matlab® a posição em que o gás, durante sua migração, iria 

saturar ao migrar pelo fluido de base n-parafina. Para simplificação do problema, uma vez que 

o gás saturasse foi considerado que o mesmo sairia todo de solução. 

 É importante ressaltar que o volume máximo adotado para a ocupação do gás nos 

blocos discretizados foi de 30% de modo a permitir a evolução do gás pelo anular sem que 

houvesse a saturação instantânea do mesmo ao migrar pela n-parafina. 

Após a determinação deste parâmetro, foi possível calcular o volume e pressão de gás 

nestas condições. Como o PMCD requer um sistema de circulação fechado e adotando a 

hipótese de que não haja a expansão do volume de gás ao longo do poço, é possível 

considerar que o volume e pressão do gás após sair de solução se tornem constantes. 

 

Perfil de posição do gás e pressão na cabeça do poço: 

 

Com o auxílio do perfil de velocidades do gás em cada trecho do poço, tendo definido 

um passo de tempo fixo, foi possível elaborar um perfil que previsse o posicionamento do gás 

ao longo do poço.  

Já com estas variáveis calculadas, foi criado um perfil para avaliar a pressão na cabeça 

do poço à medida que o gás se movimentasse, conforme Equação 5.11. Antes do gás atingir o 

ponto de saturação foi adotada a hipótese de que a pressão na cabeça rotativa não seria 

influenciada pelo volume ganho de gás. 

 

 

                                                     (5.11) 
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Onde: 

 

 

 

 

Logo através desse resultado foi possível prever se o RCD iria ou não suportar a 

pressão gerada pelo deslocamento do influxo de gás.  

 

 

Volume e vazão de injeção: 

 

O volume e vazão mínimos de injeção de LAM pelo anular foram calculados com base 

na observação do aumento de pressão na superfície. Considerando um aumento mínimo da 

pressão da cabeça em torno de 100 psi acima da pressão na cabeça, para iniciar o 

procedimento, foi possível estimar o quanto bombear de LAM para atingir uma dada 

velocidade de fluxo e garantir que o gás seja injetado de volta para zona de perda.  

Conforme apresentado na Seção 4.3.4, o volume de LAM a ser injetado dependerá da 

posição que o kick de gás se encontra no poço. O volume de LAM então necessário para 

matar o poço seria equivalente ao volume do kick que sai de solução e adicionalmente o 

volume que se encontra abaixo da posição do kick até a zona de perda. 

Tendo estimado a posição de saturação do gás no anular, é possível também, 

determinar a velocidade que o gás se encontra nessa profundidade, conforme demonstrado na 

seção 4.3.2. 

Logo com esses dois parâmetros calculados, foi possível estimar o tempo mínimo de 

injeção de LAM para matar o poço (Equação 5.12). 

 

                                                                                          (5.12) 

Onde: 



 

72 

 

 

 

 

 

5.4 Resultados obtidos 

 

Tendo apresentado o cenário e metodologia abordados para criação da linguagem 

computacional deste trabalho, esta seção tem por finalidade apresentar os resultados obtidos e 

analisá-los conforme veracidade operacional.  

 

5.4.1. Detecção do kick 

 

Como já mencionado, o controle de poço através da técnica PMCD requer o 

conhecimento do comportamento do influxo de gás ao longo de poço, principalmente devido 

ao impacto gerado pela interação do fluido da formação com o fluido de perfuração o que 

dificulta a detecção do mesmo. 

Propriedades como velocidade de migração do kick, taxa de solubilização do gás na 

lama, são essenciais para promover a detecção do mesmo e impedir que o influxo chegue 

próximo à superfície, viabilizando o bullheading de volta para formação.  

Em um mesmo cenário, foram feitas análises da posição de detecção, pressão e 

volume de saturação para diferentes volumes de gás entrando no poço. 

Os resultados apresentados na Tabela 04 mostram que o aumento do volume de kick 

de gás metano ganho no anular, permite a saturação mais rápida e mais próxima da zona de 

perda de circulação sendo detectada em um tempo menor, além de apresentar uma maior 

pressão de saturação.  
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   Tabela 04: Resultados obtidos referentes a posição de detecção do kick 

Volume de gás que 

entra no bloco (bbl) 

Posição de 

saída (m) 

Pressão de 

bolha (psi) 

 

Vol gás sai de solução 

(m³) 

 

5 2140 3848 

 
1.2130 

10 3360 5928 

 
2.1855 

13 3740 6576 

 
2.7903 

15 3970 6968 

 
3.1818 

20 4470 7821 

 
4.1430 

               >30 Gás satura logo ao entrar na n-parafina 

 

Nota-se também que para o cenário proposto um volume maior que 20 barris, o gás 

iria saturar logo ao entrar na zona do LAM (n-parafina), portanto não foi possível de detecção 

diante do cenário proposto. 

 

 

5.4.2. Variação da pressão na Cabeça rotativa do poço – RCD 

 

O Gráfico 01 ilustra a variação da pressão na cabeça do poço promovida pela 

migração de diferentes volumes de kick metano ao longo do poço.  
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Gráfico 01: Variação da pressão na cabeça do poço com a posição para diversos volumes de 

kick 

 

 

Nota-se que antes de atingir o ponto de saturação a migração do gás não é perceptível, 

além disso, quanto maior o volume de gás mais rápido será sua detecção, conforme observado 

no Gráfico 02 e consequentemente maior será a probabilidade do controle do poço. 
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Gráfico 02: Variação da pressão na cabeça do poço com o tempo para diversos volumes de 

kick 

 

 

Estes gráficos permitem um operador de sondas analisar o perfil de pressões e a partir 

de um limite de pressões pré-estabelecido tomar decisões para que haja ou não intervenções 

na operação e quais medidas necessárias sejam tomadas. 

 

 

5.4.3. Variação da posição do kick ao longo do tempo 

 

Para cada um dos volumes propostos foi avaliado a evolução do kick ao longo de cada 

trecho do poço. Os gráficos 03 a 12 a seguir mostram esse comportamento.  

A velocidade de ascensão do gás quando apresentado como fase livre se torna mais 

elevada do que quando solubilizado em n-parafina.  
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 Volume de 5 barris: 

 

Gráfico 03 e 04: Variação da pressão no RCD e variação da posição do kick ao longo do 

tempo 
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 Volume de 10 barris: 

 

Gráfico 05 e 06: Variação da pressão no RCD e variação da posição do kick ao longo do 

tempo 
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 Volume de 13 barris: 

 

Gráfico 07 e 08: Variação da pressão no RCD e variação da posição do kick ao longo do 

tempo 
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 Volume de 15 barris: 

 

Gráfico 09 e 10: Variação da pressão no RCD e variação da posição do kick ao longo do 

tempo 
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 Volume de 20 barris: 

 

Gráfico 11 e 12: Variação da pressão no RCD e variação da posição do kick ao longo do 

tempo 
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5.4.4. Parâmetros calculados para aplicação do PMCD 

 

Uma vez detectado o kick é importante que sejam estabelecidos os parâmetros 

necessários para aplicação do PMCD de forma segura para matar o poço. 

Considerando um aumento mínimo da pressão da cabeça em torno de 100 psi acima da 

pressão na cabeça, para iniciar o procedimento, foi possível estimar o quanto bombear de 

LAM para atingir uma dada velocidade de fluxo e garantir que o gás seja injetado de volta 

para zona de perda. 

A Tabela 05 mostra que volumes de kick maiores exigem uma menor taxa de injeção 

de LAM, uma vez que o influxo é detectado mais próximo da zona à qual será feito o 

bullheading, consequentemente menores serão o volume e tempo de injeção.  

 

Tabela 05: Resultados gerados para aplicação do PMCD 

Volume de 

gás que entra 

no bloco (bbl) 

 

Q injeção 

gás (m³) 

 

Q injeção 

gás (bpm) 

 

Vol injeção 

(m³) 

 

Vol injeção 

(bbl) 

 

Tempo 

injeção 

(min) 

5 0.0352 13.274 108 912 51.5 

10 0.0352 13.274 
 

52.70 
 

442 
 

24.9 

13 0.0352 13.274 

 
35.5 

 
298 

 

16.8 

15 0.0291 10.989 
 

27.12 
 

227 
 

15.5 

20 0.0291 10.989 
 

13.89 
 

116.5 
 

7.95 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Pressurized Mud Cap Drilling vêm comprovando ser a técnica mais eficiente para 

viabilizar e consequentemente permitir a conclusão de uma perfuração em cenários onde haja 

perda total de circulação. 

Como todas as demais técnicas de perfuração, PMCD também mostra ser suscetível a 

influxos provenientes da formação.  Logo, além de permitir a redução do tempo não 

produtivo, esta mostra a capacidade de controle do poço em cenários onde haja zonas 

anormalmente pressurizadas, muito comum nos reservatórios carbonáticos do pré-sal 

brasileiro.  

A adoção da hipótese de um volume de bolha único e constante migrando no anular do 

poço mostra certa limitação do programa, uma vez que uma bolha de gás ocorre em uma zona 

com influxo contínuo proveniente da formação.  

No entanto, apesar das limitações técnicas e hipóteses simplificatórias adotadas na 

confecção desse trabalho, os resultados aqui apresentados indicam a compatibilidade com as 

situações propostas.  Além disso, reproduzem a possibilidade de detecção e posterior controle 

de influxos de gás provenientes da formação, mantendo a integridade da operação através do 

acompanhamento das pressões na cabeça do poço. 

 A análise da solubilidade do gás ao longo do poço foi essencial para avaliar o impacto 

gerado pela interação do fluido da formação com o fluido de perfuração e promover a 

detecção do kick, reproduzindo um cenário mais compatível com a realidade. Mostrando que a 

migração do gás no fluido tem como principal causa a diferença de densidades entre estes 

fluidos. 

 Além disso, o padrão de escoamento adotado para confecção deste trabalho, segundo 

modelagem feita HASSAN e KABIR (1991), mostra um perfil dependente da geometria do 

anular e independente da inclinação do poço. 

  

Recomendações e sugestões para trabalhos futuros 

 

Os resultados aqui apresentados apesar de relevantes mostram algumas limitações 

técnicas operacionais. Com a experiência adquirida na confecção deste trabalho foi então 

possível sugerir as seguintes hipóteses à serem adotadas em trabalhos futuros: 
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 Promover a detecção do kick de gás considerando a expansão do gás ao longo 

da migração no poço; 

 

 Adotar a solubilização parcial e dependente do tempo do gás metano em n-

parafina; 

 

 Adoção de uma melhor correlação para construção do perfil de temperatura do 

anular do poço; 

 

 Considerar a variação do volume de kick ganho no poço em função do tempo; 

 

 Atribuir uma melhor avaliação para a velocidade de migração do gás metano 

na zona em que ele encontra-se dissolvido no fluido base n-parafina. 
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ANEXO – LINGUAGEM COMPUTACIONAL: 

 

% CORRELAÇÕES PARA PREVISÃO DO COMPORTAMENTO DE KICK DE GÁS PARA OPERAÇÕES 

DE PMCD 
%AUTORA: Gabriela de Assis Ribeiro Moreira 
%          

  
clc 
clear all 

  
   % PROGRAMA 1 - CÁLCULO DO TEMPO DE DETECÇÃO DO KICK EM SUPERFÍCIE:  

  
   % 1)DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS: 

  
   ID=[6.5,     5,     5,      5,       5 ]; % diâmetro externo da coluna 

[in] 
   OD=[  8,    8.5,    9,   9.625,     19 ]; % diâmetro interno da parede 

do poço [in] 
   H =[6000., 4800., 4470.,  3800.,   1800.]; % altura final de cada fase 

[m] 
   q_SAC = 400; % vazão do fluido de perfuração - água do mar[gal/min] 
   g = 9.81; % gravidade [m/s²] 
   Tsup = 59; % temperatura superficie [°F] 
   Patm = 14.7; % pressão atm [psi] 
   ro_LAM_sc = 10; % massa específica do fluido presente no anular (n-

parafina) em condições de superfície [lb/gal] 
   ro_SAC = 8.5; % massa específica do fluido de sacrifício (água do mar) 

em condições de superfície [lb/gal] 
   ro_parafina_sc = 6.4029480646; % massa específica da parafina em 

condições de superfície [lb/gal] 
   ro_kick = 2; % massa específica do kick de gás [lb/gal] 
   fracao_oleo = 1; % fração de óleo no fluido de perfuração [admensional] 
   passo = 60; % passo de Tempo [s] 
   tempo_estudo = 6; % Intervalo de Tempo de Estudo [h] 
   p_poros_ini = 15; % Refere-se a Inclinação da Curva de Vazão do Kick 

[psi] 
   vetores_temperaturas = Perfil_temperatura(); 
   % Aqui São Capturados os Valores de Temperatura por Profundidade Gerados 

pelo Programa do Pedro e Escritos Dentro de uma Função  
   % Na função acima, a primeira coluna corresponde à temperatura e a 

segunda corresponde à profundidade. 
   Tfundo= 42; %Temperatua fundo poço [°C] 
   Pcabeca = 200; %pressão na cabeça do poço [psi] 
   encontrei_gas = 0; %Neste caso não encontrei o gás saindo de solução; 
   delta_v_seguranca = 0.5 ; %Variação mínima de velocidade de injeção do 

LAM pelo anular, para segurança da operação [m/s] 
   vol_gas_entra_bloco = 20; %vol_gas_entra_bloco em condições de fundo de 

poço[bbl] - equivale a 1.1924 m³ 

    

    
   % 2)DISCRETIZANDO O POÇO: 
   % 2.1)Cálculo da velocidade do fluido SAC do trecho-1 de 6000m a 4800m 

    
      %Conversão de unidades: 
      q_SAC_m3s = ConvertUnit (q_SAC, 'gpm', 'm3/s', 'flow'); 

       
      for i=1: length(H)        %Cálculo da velocidade apenas para o 

primeiro trecho 
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         %Conversão de unidades: 
         OD(i) = ConvertUnit ( OD(i) , 'in' , 'm', 'length'); 
         ID(i) = ConvertUnit ( ID(i) , 'in', 'm','length'); 
         if i==1  %Trecho onde existe fluido SAC 
            vel_SAC(i)= q_SAC_m3s/( (pi()/4)* (OD(i)^2 - ID(i)^2) );  
         elseif i>1 && i<=length (H) 
            vel_SAC(i)= 0; 
         end 
      end 
      %vel_SAC= velocidade do fluido SAC [m/s] 

       

      % 2.2)Discretizando no Espaço 
      % Todos os espaços discretizados possuirão o mesmo volume, a não ser 

pelo mais perto da superfície. 
      % O poço será discretizado em um delta de 20 metros.  

        
      s=(H(1));  
      delta_s = 20; %intervao_passou = [m] 

         

         for i=1:length(H)-1 
            while s(end)>= H(i+1) 
               s = [s, s(end)- delta_s]; 
            end 
            intervalo_passou=(H(i+1)-s(end)); 
            s(end)= s(end) + intervalo_passou; 
         end 
        if s(end) <= H(end) 
            while s(end)>= 0 
               s = [s, s(end)- delta_s]; 
            end 
        end 
        s(end)=0; 
        %s =[m] 

            

   % 2.2)Discretizando no Tempo  
         t=(0);       
         %Conversão de unidades: 
         tempo_estudo_s = ConvertUnit (tempo_estudo, 'h', 's', 'time'); 

          
         while t(end)~= tempo_estudo_s 
            t = [t, t(end)+ passo]; 
         end 
         %tempo[s] 

          
   % 3)DECLARANDO MATRIZES E VETORES 
   % Essa prática foi realizada pois aumenta a velocidade de processamento 

do programa. É importante ressaltar que os valores de tais matrizes serão 
   % posteriormente modificados. 

    
   Bf = zeros(length (t),length(s)); % Fator Volume de Formação do Fluido 

de Perfuração Considerando a Presença de Metano Dissolvido 
   Rs = zeros(length (t),length(s)); % Razão de Solubilidade do Fluido de 

Perfuração 
   fator_correcao = zeros(length (t),length(s)); % Fator de Correção que 

Passa Volume de Condições de Superfície para Condições de Poço 
   pressoes = zeros(length (t),length(s)); % Pressões em Cada Espaço 

Discretizado 
   temp = zeros(1,length(s)); % Temperaturas dos Espaços Discretizados 
   ro_LAM = zeros(length (t),length(s))+ ro_LAM_sc; % ro_LAM = [lb/gal] 
   ro_gas = zeros(length (t),length(s)) + ro_kick; % ro_gas = [lb/gal]   
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   vel_gas = zeros(length (t),length(s)); % Velocidade de Ascensão do Gás - 

Hassan e Kabir 
   capacidade_bloco = zeros(length (t),length (s)); % Volume de Gás Máximo 

Permitido em Cada Espaço Discretizado 
   fator_proporcionalidade = zeros(length (t), length (s)); % Razão entre 

Volume de Gás que Entra e Capacidade do Espaço Discretizado 
   volume_fluido= zeros(length (t), length (s));    

     

    
     for iT=1:length(t) % LOOP DO TEMPO 
      for iS=1:length(s) % LOOP DO ESPAÇO 

               

              
         % 4) HIDRÁULICA DE POÇO - PERFIL DE PRESSÕES 
         %  Pressões = pressão hidrostática + pressão na cabeça do poço  

          
         if s(iS) <= H(1) && s(iS) >= H(2) 
            pressoes(iT,iS) = (0.1705* ro_SAC * s(iS)) + Pcabeca; 
         elseif s(iS) <= H(2) && s(iS) >= H(3) 
            pressoes(iT,iS) = (0.1705*ro_LAM(iT,iS)*s(iS)) + Pcabeca; 
         elseif s(iS) <= H(3) && s(iS) >= H(4) 
            pressoes(iT,iS) = (0.1705*ro_LAM(iT,iS)*s(iS)) + Pcabeca; 
         elseif s(iS) <= H(4) && s(iS) >= H(5) 
            pressoes(iT,iS) = (0.1705*ro_LAM(iT,iS)*s(iS)) + Pcabeca;  
         end 
         %pressoes = [psi] 

           

               
         % 5) PERFIL TEMPERATURA 

                
          if iT == 1 % Esse 'if' surge pelo fato de que só preciso calcular 

uma vez para cada espaço (independe do tempo). 
                [idx index]=min(abs(vetores_temperaturas(:,2)-s(iS))); 
                temp(iS)=(vetores_temperaturas(index,1)); 
          end 

              
         %temp(iS)=[°C] 

             
         % 6) PROPRIEDADES DO FLUIDO DE PERFURAÇÃO - Correlações MONTEIRO 
         % 6.1) Razão de Solubilidade 

                
         %Conversão de unidades: 
         pressoes_MPa = ConvertUnit (pressoes(iT,iS), 'psi', 'MPa' , 

'pressure'); 

          

                      
         if s(iS)<=H(2) 
             if iS == 1 
                Rs(iT,iS) = 

(0.03401*fracao_oleo^1.296*(pressoes_MPa)^2.246*(temp(iS))^0.1620+exp(0.076

49*pressoes_MPa)); 
             else 
                if pressoes(iT,iS) <= 5076.320  
                   Rs(iT,iS) = 

(3.486*fracao_oleo^1.306*(pressoes_MPa)^1.102+exp(0.1019*pressoes_MPa)); 
                elseif pressoes(iT,iS) <= 7251.886  
                   Rs(iT,iS) = 

(0.03401*fracao_oleo^1.296*(pressoes_MPa)^2.246*(temp(iS))^0.1620+exp(0.076

49*pressoes_MPa)); 
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                else  
                   Rs(iT,iS) = 

(0.03401*fracao_oleo^1.296*(pressoes_MPa)^2.246*(temp(iS))^0.1620+exp(0.076

49*pressoes_MPa));  
                end 
             end 
         end 
         % Rs = [m³std/m³std]; 

         
         % 6.2) Fator Volume de Formação 
         % Esta correlação apresenta o fator volume de formação do fluido 

sintético, considerando a presença de metano dissolvido no fluido. 

          
         %Conversão de unidades:        
         pressoes_MPa = ConvertUnit (pressoes (iT,iS), 'psi', 'MPa' , 

'pressure');  

          
         if s(iS)<=H(2) 
            if iS == 1 
               Bf(iT,iS) = 

(0.001034*fracao_oleo^1.855*1.076^(pressoes_MPa)*(temp(iS))^0.8073+exp(0.00

3436*pressoes_MPa)); 
            else 
               if pressoes(iT,iS) <= 5076.320   
                  Bf(iT,iS) = 

(0.001239*fracao_oleo^1.727*1.042^(pressoes_MPa)*(temp(iS))^0.9759+exp(0.00

3981*pressoes_MPa)); 
               elseif pressoes(iT,iS) <= 7251.886  
                  Bf(iT,iS) = 

(0.001034*fracao_oleo^1.855*1.076^(pressoes_MPa)*(temp(iS))^0.8073+exp(0.00

3436*pressoes_MPa)); 
               else  
                  Bf(iT,iS) = 

(0.001034*fracao_oleo^1.855*1.076^(pressoes_MPa)*(temp(iS))^0.8073+exp(0.00

3436*pressoes_MPa)); 
               end 
            end 
         end 
            % Bf = [m³/m³std];   

             
          % 7) CÁLCULO PRESSÃO DE POROS: 
            if iT <=10             
                 p_poros = pressoes(iT,1) + p_poros_ini;  
            end 
          %Pressão de poros no fundo do poço = [psi]  
          %Ela é definida, por hipótese, em 15 psi acima da pressão incial 

do fundo do poço.  
          %Necessita ser recalculada, já que as primeiras estimativas da 

pressão do fundo do poço são erradas.   

  

            
         % 8) FATORES DE CONVERSÃO 
         %Passo o volume de condições de superfície para condições de poço 

(no caso da massa específica, o fator de correção é o inverso). 
         %Conversão unidades: 
         Tsup_R = ConvertUnit (Tsup , 'F' , 'R', 'temperature'); 
         temp_R = ConvertUnit(temp(iS), 'C' , 'R', 'temperature'); 

          
         fator_correcao(iT,iS) = 

((temp_R)/pressoes(iT,iS))*(Patm/(Tsup_R));  
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         % fator_correcao = [Adimensional]  

                      
         % 9) CÁLCULO DO VOLUME DE FLUIDO NO POÇO 

                 

         if iS == 1 && iT == 1 % É necessário calcular apenas uma vez. 
            vol_bloco = (s(1)-s(2))*pi()*(1/4)*((OD(1))^2-(ID(1))^2);  
         end 
            % vol_bloco = [m³]; Será sempre o mesmo. 

              
         % 10) RECALCULANDO AS MASSAS ESPECÍFICAS DO FLUIDO LAM E DO GÁS  
         if s(iS)< H(2)&& s(iS)> H(5) 
            ro_LAM(iT,iS) = 

(ro_LAM_sc/(1+((ro_parafina_sc/(8.34*((141500+pressoes(iT,iS))/(180200+212.

3*temp(iS)))))-1)*fracao_oleo)); 
            % ro_LAM = [lb/gal] 
         end 
         ro_gas(iT,iS) = 

(1/fator_correcao(iT,iS))*(fator_correcao(iT,1)*ro_kick);  
         % ro_gas = [lb/gal]. O segundo fator dessa multiplicação é a 

densidade o kick de gás em condições de superfície. 

            

          
         %11) CÁLCULO DA VELOCIDADE DE ASCENSÃO DO GÁS NO ANULAR - HASSAN & 

KABIR: 

          
         if s(iS) <= H(1) && s(iS) >= H(2) 
               vel_gas(iT,iS) = (0.345 + 0.1 * (ID(1)/OD(1)))* (sqrt(g* 

OD(1)*(ro_SAC - ro_gas(iT,iS))/ro_SAC)); 
         elseif s(iS) <= H(2) && s(iS) >= H(3) 
              vel_gas(iT,iS) = (0.345 + 0.1 * (ID(2)/OD(2)))* (sqrt(g* 

OD(2)*(ro_LAM(iT,iS)- ro_gas(iT,iS)/ro_LAM(iT,iS))));  
         elseif s(iS) <= H(3) && s(iS) >= H(4) 
              vel_gas(iT,iS) = (0.345 + 0.1 * (ID(3)/OD(3)))* (sqrt(g* 

OD(3)*(ro_LAM(iT,iS)- ro_gas(iT,iS)/ro_LAM(iT,iS)))); 
         elseif s(iS) <= H(4) && s(iS) >= H(5) 
              vel_gas(iT,iS) = (0.345 + 0.1 * (ID(4)/OD(4)))* (sqrt(g* 

OD(4)*(ro_LAM(iT,iS)- ro_gas(iT,iS)/ro_LAM(iT,iS))));  
         end   
          %velocidade de ascensão do gás = [m/s] 

                            

                   

      end   %LOOP DO ESPAÇO 
   end   %LOOP DO TEMPO 

   

    
  %12) ENCONTRANDO A POSIÇÃO, O VOLUME E A PRESSÃO QUE O GÁS SAI DE 

SOLUÇÃO: 

    

   for iT=1:length(t) % LOOP DO TEMPO 
       for iS=1:length(s) % LOOP DO ESPAÇO 

            
         % Conversão Unidade: 
         vol_gas_entra_bloco_m3 = ConvertUnit( vol_gas_entra_bloco , 'bbl', 

'm3', 'volume'); 

           
         if  s(iS)== H(2) 
              RGO = 

(vol_gas_entra_bloco_m3/fator_correcao(1,iS))/(vol_bloco/0.30)/Bf(1,iS); 
         end 
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         % RGO (Razão gás/óleo) = [m³std/m³std]; 

                
         if s(iS)< H(2)&& s(iS)> H(5) 
            if RGO <= (Rs(4,iS)) && RGO >= (Rs(4,iS+1))  
               indice_posicao_saida =iS; %índice do vetor posição  
               posicao_saida = s(indice_posicao_saida); %posicao que o gás 

sai de solução [m] 
               encontrei_gas =1; 

  
               Vol_gas_sai_solucao = (p_poros * vol_gas_entra_bloco_m3 * 

temp (indice_posicao_saida))/(Tfundo * pressoes(4,indice_posicao_saida)); 
               % vol_gas_sai_solucao = [m³]    
               Pressao_bolha = pressoes(4,indice_posicao_saida); 
               % pressao no ponto de bolha = [psi] 
               % 
               % Como o poço está fechado o volume de gás que sai de 

solução e a pressão que o gás se encontra nesta posição serão constantes. 

           

                                

          %13)DEFININDO O COMPORTAMENTO DO GÁS APÓS ELE SAIR DE SOLUÇÃO:                     
          %13.1) Criando um perfil de posição do gás ao longo do poço e 

pressão após o gás sair de solução:     
          % Este perfil de posição foi criado considerando um passo = 60s 

                           
            x = H(1); 
            indice = 1; 
            % Posição entre fundo do poço e zona de perda de circulação: 
               while x(end)>= H(2) 
                     x = [x, x(end) - ((vel_SAC(1,1)+ vel_gas(1,indice))* 

passo)]; 
               end 
               delta_s = H(2)- x(end); 
               x(end)=x(end) + delta_s; 
               indice = Encontrar_indice(x(end),s,'d'); 

                
             % Posição entre zona de perda e posição saturação do gás:   
               while x(end)> posicao_saida 
                     x = [x, x(end) - ((vel_gas 

(1,indice_posicao_saida)/10) * passo)];  
               end                          
               delta_s = posicao_saida - x(end); 
               x(end)= x(end) + delta_s; 

               
              % Posição entre posição de saturação do gás e RCD: 
               while x(end) > H(5) 
                     x = [x, x(end) - (vel_gas (1,indice) * passo)]; 
               end 
               delta_s = posicao_saida - x(end); 
               x(end)= x(end) + delta_s; 
               indice = Encontrar_indice(x(end),s,'d'); 
               if x(end) >= H(end) 
                  x(end)= x(end-1); 
               end 
            end 
         end            

                   
       end %LOOP DO ESPAÇO 
   end %LOOP DO TEMPO 
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   %13.2) Criando um perfil de pressão da cabeça do poço variando com a 

posição: 
   for  i = 1: length (x) 
      k = Encontrar_indice(posicao_saida,x,'d'); 
      indice_2 =70; 
      if i< k 
         Pcabeca(i) = 200; 
      elseif i>=k && i<=length(x) 
         Pcabeca(i) = Pressao_bolha - (0.1705 * ro_LAM(1,indice_2)*x(i));  
         indice_2 = Encontrar_indice(x(indice_2),s,'d'); 
      end    
   end 
   % Pcabeca = [psi] 

    
   %13.3)Criando vetor de tempo: 

      
    time =(0); 
    delta_t= tempo_estudo_s /length(x); 
    while time < 21400 
         time = [time, time(end)+ delta_t]; 
    end 

     
   %14) GRÁFICOS: 
   %14.1) Gráfico: Pressão Cabeça x posição kick 
   % plot(x,Pcabeca,'r'); 
   % axis (0,6000,0,2000); 
   % ylabel('Pressão na cabeça(psi)'); 
   % xlabel('Posição kick (m)'); 

     
   %14.2) Gráfico: Pressão Cabeça x tempo 
   % plot(time,Pcabeca,'b'); 
   % axis (0,21400,0,2000); 
   % ylabel('Pressão na cabeça(psi)'); 
   % xlabel('Tempo(s)'); 

          
   %14.3) Gráfico: Posição kick x tempo  
   % plot(time,x','r'); 
   % axis (6000,1800,0,2000); 
   % ylabel('Posição do Kick(m)'); 
   % xlabel('Tempo(s)');       

               
   %15) CÁLCULO DOS PARÂMETROS PARA CONTROLE DO POÇO - PMCD: 
   %15.0) Limite de pressões 300 psi: 
   indice_limite_pressoes = Encontrar_indice(300,Pcabeca,'c'); 
   novo_indice_posicao_saida = 

Encontrar_indice(x(indice_limite_pressoes),s,'d'); 

    
   %15.1) Velocidade que o gás deixa a solução: 
   vel_minima_injecao = vel_gas(novo_indice_posicao_saida) + 

delta_v_seguranca;   

    
   %delta v de segurança = 0.5 m/s 
   %vel_minima_injecao = [m/s] 

    
   %15.2)Vazão mínima de injeção: 
   if x(indice_limite_pressoes) <= H(1) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(2) 
       Q_injecao = vel_minima_injecao * ((pi()/4)*((OD(1))^2-(ID(1))^2)); 

%não acontece 
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   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(2) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(3) 
       Q_injecao =  vel_minima_injecao *  ((pi()/4)*((OD(2))^2-(ID(2))^2));    
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(3) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(4) 
       Q_injecao =  vel_minima_injecao *   ((pi()/4)*((OD(3))^2-

(ID(3))^2));   
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(4) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(5) 
       Q_injecao =  vel_minima_injecao *   ((pi()/4)*((OD(4))^2-

(ID(4))^2));   
   else 
       Q_injecao =  vel_minima_injecao *   ((pi()/4)*((OD(5))^2-

(ID(5))^2)); %não acontece 
   end   

    
   %Q_injecao =[m³/s] 

    
   %15.3)Volume mínimo de injeção de LAM pelo anular: 
      Vol_kick = (p_poros * vol_gas_entra_bloco_m3 * temp 

(novo_indice_posicao_saida))/(Tfundo * 

pressoes(4,novo_indice_posicao_saida)); 
     % vol_kick a 300 psi = [m³]  

      
    if x(indice_limite_pressoes) <= H(2) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(3) 
       Vol_abaixo_kick = ((H(2) - x(indice_limite_pressoes))  * 

((pi()/4)*((OD(2))^2-(ID(2))^2))); 
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(3) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(4) 
       Vol_abaixo_kick = ((H(3) - x(indice_limite_pressoes))  * 

((pi()/4)*((OD(3))^2-(ID(3))^2)) + (H(2)-H(3))* ((pi()/4)*((OD(2))^2-

(ID(2))^2))); 
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(4) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(5) 
       Vol_abaixo_kick = ((H(4) - x(indice_limite_pressoes))  * 

((pi()/4)*((OD(4))^2-(ID(5))^4)) + (H(2)-H(3))* ((pi()/4)*((OD(2))^2-

(ID(2))^2)) + (H(3)-H(4))* ((pi()/4)*((OD(3))^2-(ID(3))^2))); 
   end   

    
   %Q_injecao * tempo_saida  

    

    if x(indice_limite_pressoes) <= H(2) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(3) 
       Vol_injecao = Vol_kick + Vol_abaixo_kick; 
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(3) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(4) 
       Vol_injecao = Vol_kick + Vol_abaixo_kick; 
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(4) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(5) 
       Vol_injecao = Vol_kick + Vol_abaixo_kick; 
   end   

    
   %Volume de injeção = volume do kick + volume de LAM abaixo da posição do 

kick = [m³] 

    

    
   %15.3)Tempo mínimo de injeção de LAM pelo anular: 
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   if x(indice_limite_pressoes) <= H(1) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(2)  
       Tempo_injecao = Vol_injecao / Q_injecao;  %não acontece 
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(2) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(3) 
       Tempo_injecao = Vol_injecao / Q_injecao; 
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(3) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(4) 
       Tempo_injecao = Vol_injecao / Q_injecao; 
   elseif x(indice_limite_pressoes) <= H(4) && x(indice_limite_pressoes) >= 

H(5) 
       Tempo_injecao = Vol_injecao / Q_injecao; 
   else 
       Tempo_injecao = Vol_injecao / Q_injecao; %não acontece 
   end   

    
   %15.4) Convertendo as unidades para padrões usuais: 

    
   %Volume injeção em bbl: 
   Q_injecao_bpm = ConvertUnit (Q_injecao, 'm3/s', 'bpm', 'flow'); 

    
   %Volume injeção em bbl: 
   Vol_injecao_bbl = ConvertUnit (Vol_injecao, 'm3', 'bbl', 'volume'); 

    
   %Tempo injeção em minutos: 
   Tempo_injecao_min = ConvertUnit (Tempo_injecao, 's', 'min', 'time'); 

    

    

    
  % _____________________________THE_END_____________________________ % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


