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RESUMO 

Com a publicação da Resolução ANP n° 46/2016 que estabelece o 

Regulamento Técnico SGIP e início da vigência do item 10.5 referente à abandono 

de poços que instigou a criação do “Caderno de Boas Práticas de E&P: Diretrizes 

para Abandono de Poços” do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo), criou-se a 

necessidade de realizar uma análise comparativa das principais melhores práticas 

(diretrizes) e regulamentações internacionais. A resolução determina-se que seja 

utilizado boas práticas para a realização do abandono dos poços. Neste contexto o 

objetivo deste trabalhar é comparar as melhores práticas da Noruega (NORSOK), 

Reino Unido (Oil & Gas UK), Brasil e a regulamentação dos Estados Unidos da 

América (BSEE). A escolha desses países foi devido ao amadurecimento dos 

campos do Mar do Norte e Golfo do México implicando no abandono de poços. Essa 

análise comparativa realizada neste trabalho ocorre quanto aos elementos que 

compõe o Conjunto Solidário de Barreiras (CSB). Para o caso do Brasil, Noruega e 

Reino Unido, são comparados a extensão recomendada dos tampões de cimento e 

as verificações recomendadas para cada cenário. Para o caso do BSEE, se 

compara apenas quanto as verificações, extensões e posicionamento do tampão, 

visto que não utilizam o conceito de CSB. No geral, poderá ser observado que as 

diretrizes da Noruega, Reino Unido e Brasil são bem similares quanto as 

verificações recomendadas e quanto à extensão dos tampões recomendados por 

cada diretriz são divergentes. 

 

Palavras-chave: Abandono de poço. Análise comparativa. Conjunto Solidário de 

Barreiras. CSB. NORSOK. OIL& GAS UK. BSEE. IBP 

  



 

ABSTRACT 

The comparative analysis is driven by ANP’s Resolution 46/2016, that establishes 

the Well Integrity Management System (known as SGIP in Brazil), and the start of the 

compliance for well abandonment, which motivated the creation of the “Good 

practices for E&P: Guidelines for well abandonment by the Brazilian Petroleum 

Institute. The item 10.5 of the Resolution establishes that the well Contractor should 

use best practices for the well abandonment. Therefore, a comparative analysis of 

international best practices and regulation for this activity is relevant. The aim of this 

study is to compare important international best practices such as: Norway’s 

standards (NORSOK), Oil & Gas UK Guidelines for well abandonment, Brazil’s 

Guidelines for well abandonment and the regulation used in the United States of 

America (BSEE). Those countries were chosen due to the aging of the basin in the 

North Sea and the Gulf of Mexico area and having as a result the abandonment of 

wells. The comparative analysis is regarding the elements of the permanent Well 

Barrier Elements, which are part of the envelope, for the best practices of Brazil, 

Norway and UK. The analysis will consist in comparing the recommendations for 

length, verification, position for all the elements that are part of the permanent 

envelope. Since the BSEE does not use the envelop concept, the analysis will 

encompass the length, position and verification necessary for the cement plug. 

Overall, during this study will be possible to conclude that the best practices of 

Norway, UK and Brazil are quite similar regarding the recommended verifications. 

However, the recommended lengths of the plug cement are divergent. 

 

Keywords: Well abandonment. Comparative analyses. Well Barrier Elements. WBE. 

NORSOK. OIL& GAS UK. BSEE. IBP 
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1 INTRODUÇÃO 

Poços são perfurados e completados para ter uma vida produtiva de cerca 

de 15 a 20 anos. Após esse período, o poço pode ser abandonado 

permanentemente, ou seja, quando não há a intenção de voltar a produzir/injetar, ou 

temporariamente, caso haja a intenção de uso do poço novamente. O projeto de 

abandono deve ser baseado no tipo de fluidos presentes no reservatório e a 

condição mecânica do poço no momento do abandono (KELM e FAUL, 1999).  

No mercado offshore, atualmente, duas áreas destacam-se por possuir um 

grande portfólio e o crescente número de poços abandonados. Essas regiões são o 

Mar do Norte e o Golfo do México. Ambas áreas são produtoras há muito tempo e 

possuem campos maduros e infraestruturas que estão envelhecendo (CAMPBELL e 

SMITH, 2013). 

No Brasil, segundo o site Petronotícias (2016), cerca de 500 poços deverão 

ser descomissionados. O tema descomissionamento e abandono de poços é um 

tema muito discutido atualmente devido ao cenário atual da economia de Exploração 

e Produção. O descomissionamento ocorre na etapa final da vida útil de unidades de 

produção de petróleo e gás, em que ocorre a desativação de instalações, abandono 

permanente dos poços e remoção de equipamentos (MARTINS, 2015). Os principais 

motivos para abandonar o poço podem ser queda do preço do barril, o 

amadurecimento de campos e como consequência, o fim da comercialidade de um 

poço.  

Este trabalho é motivado pela nova Resolução ANP n ° 46/2016 que 

estabelece o Regulamento Técnico SGIP (Sistema de Gerenciamento de Poços) e 

revoga a Portaria ANP n° 25/2012. A nova Resolução é ampla e refere-se a 

integridade do poço durante todo o ciclo de vida desse, incluindo o abandono.  

Diferentemente da Portaria, a nova Resolução é menos prescritiva e 

determina que em todas as fases do ciclo de vida do poço deverá existir no mínimo 

dois CSBs (Conjuntos Solidários de Barreiras) a fim de impedir o fluxo para o meio 

externo (ANP, 2016). Ainda, a Resolução diz que as especificações quanto à 

extensão e posicionamento dos tampões deverá seguir as melhores práticas da 

indústria. No entanto, existem pelo menos duas importantes diretrizes internacionais, 
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a NORSOK (da Noruega) e a UK Oil & Gas (do Reino Unido). Adicionalmente, visto 

que no Golfo do México há diversos campos maduros e descomissionamento de 

poços, utilizar o Regulamento americano para abandono de poços é relevante na 

comparação de exigências feitas nas principais áreas de E&P. O BSEE, 

diferentemente do Brasil, Noruega e Reino Unido, possui um regulamento mais 

prescritivo. Portanto, para fins comparativos serão utilizados essas exigências do 

BSEE no trabalho. Para o caso do Brasil, será utilizado o “Caderno de Boas Práticas 

de E&P: Diretrizes para Abandono de Poços” do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) 

Visto que existem diferentes diretrizes e a criação do Caderno de Boas 

Práticas de E&P do IBP, pela indústria brasileira recentemente, agosto de 2017, é 

relevante comparar as recomendações e exigências, no caso dos EUA, e verificar as 

similaridades e diferenças entre elas.  

1.1 Objetivo 

O presente trabalho tem como principal objetivo comparar os principais 

regulamentos e diretrizes, consideradas como melhores práticas da indústria, para o 

abandono de poços. A análise será realizada em cenários hipotéticos, sendo esses 

os principais tipos de poços presentes. Os principais casos analisados serão 

abandono permanente em: poços abertos (sem revestimento); poços revestidos; e 

poços abandonados com coluna de produção dentro do poço (through tubing). 

Ademais, será diferenciado os dois tipos de abandono existentes e quais são os 

elementos que compõe cada tipo. Neste trabalho serão focados os abandonos 

permanentes, visto que esses são de maior importância devido ao seu tempo de 

duração. 

Finalmente, neste trabalho serão utilizados recomendações para abandono 

utilizado em áreas que possuem vários campos maduros e tem diversos processos 

de descomissionamento e abandono do poço, ou seja, que já possuem experiência 

e o entendimento dessas melhores práticas. É importante ressaltar que cada diretriz 

é feita para o país que a desenvolveu, assim sendo é esperado que haja diferenças 

entre elas. 
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1.2 Estrutura do Trabalho 

A fim de facilitar a compreensão do trabalho, esse será dividido da seguinte 

forma: 

No primeiro capítulo é feita a introdução, onde é explanada a motivação do 

trabalho, bem como o objetivo e a sua estruturação. 

No segundo capítulo são introduzidos o conceito de poços de petróleo, as 

classificações de poços existentes de acordo com a ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 

O terceiro capítulo discorre sobre as principais causas de abandono de poço 

e os tipos de abandono existentes, temporário e permanente e quais são as 

diferenças entre elas. Além disso, é mencionado quais equipamentos podem compor 

o CSB (Conjunto Solidário de Barreiras) em cada caso. Ainda, é comparado o custo 

de abandono no mar do norte de acordo com o tipo de árvore de natal utilizada. 

No quarto capítulo são aprofundadas as principais razões do abandono e 

também é apresentada a equação que define o limite econômico de produção. No 

quinto capítulo são apresentadas as estatísticas de abandonos que ocorreram no 

Brasil e a previsão de abandonos para o mar do norte. 

No sexto capítulo são apresentados conceitos importantes de integridade de 

poço que facilitarão o entendimento de CSB e risco ALARP. No sétimo capítulo são 

apresentados regulamentos, resoluções e as diretrizes/manuais da Noruega, Reino 

Unido, Estados Unidos da América e Brasil. 

O capítulo oito descreve a metodologia utilizada na análise comparativa dos 

cenários. No capítulo nove são comparados os principais conceitos utilizados em 

cada diretriz/regulamento, para abandono de poço, dos países estudados. 

No capítulo dez é realizado o estudo de caso dos três cenários propostos, 

abandono permanente em: poço aberto, poço revestido e through-tubing para os 

quatro países.No capítulo onze é realizado a discussão dos resultados e 

comparação dos cenários estudados, levando em consideração as 

recomendações/exigências quanto à posicionamento, extensão, verificações dos 

elementos que compõe a barreira. No capítulo doze é apresentado a conclusão.  
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2 POÇOS DE PETRÓLEO 

 

Poços de petróleo são poços perfurados na superfície terrestre ou assoalho 

marinho utilizados para a produção e exploração do petróleo e/ou gás natural. Esses 

tem como objetivo atingir o reservatório em que o petróleo e/ou gás esteja 

localizado. Adicionalmente, os poços podem ser classificados como poços terrestres 

(onshore), operação feita em terra; e em poços marítimos (offshore), poços 

perfurados no assoalho marinho, abaixo de uma lamina d'água (O Petróleo, 2016). 

Os poços podem ainda ser agrupados em categorias de acordo com sua 

finalidade principal. Existem duas categorias principais, são elas: exploratório e 

explotatório. Poços exploratórios são poços que visam explorar áreas 

desconhecidas. De acordo com o Art. 4 da Resolução ANP nº 699/2017 sobre 

codificação, definição de resultado e status do poço, há 6 tipos de poços 

exploratórios, que são citados abaixo: 

 

 

 Poço Exploratório Pioneiro: visa testar a ocorrência de petróleo ou gás 
natural em um ou mais objetivos de um prospecto geológico ainda não perfurado; 

 Poço Exploratório Estratigráfico: visa conhecer a coluna estratigráfica e 
obter outras informações geológicas de subsuperfície em uma bacia ou região pouco 
explorada; 

 Poço Exploratório de Extensão: visa delimitar a acumulação de petróleo ou 
gás natural e/ou investigar características petrofísicas e petrográficas da rocha, 
propriedades de fluidos, contato entre fluidos, e comunicação entre regiões de um 
reservatório; 

 Poço Exploratório Pioneiro Adjacente: visa testar a ocorrência de petróleo 
ou gás natural em área adjacente a uma descoberta, em prospecto com similaridade 
geológica e proximidade geográfica, porém sem conectividade hidráulica àquela 
descoberta; 

 Poço Exploratório para Prospecto Mais Raso: visa testar a ocorrência de 
acumulações ou condições geológicas favoráveis mais rasas em determinada área sob 
Plano de Avaliação de Descoberta ou na Fase de Produção, em relação à(s) jazida(s) já 
descoberta(s); 

 Poço Exploratório para Prospecto Mais Profundo: visa testar a ocorrência 
de acumulações ou condições geológicas favoráveis mais profundas em determinada 
área sob Plano de Avaliação de Descoberta ou na Fase de Produção, em relação à(s) 
jazida(s) já descobertas. (ANP, 2017) 

 
 

Os poços denominados explotatórios, são poços perfurados com o intuito de 

produzir, ou seja, os poços exploratórios já foram inicialmente perfurados e 

obtiveram informações sobre as características do reservatório da área com 
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resultados satisfatórios. Seguindo ainda a definição da Resolução ANP nº 699/2017, 

citada acima, os poços explotatórios, ou produtores, são subdivididos de acordo com 

a sua finalidade e são eles:  

 
 

 Poços Explotatórios de Produção: visa drenar uma ou mais jazidas de um 
campo; 

 Poços Explotatórios de Injeção: visa injetar fluidos no reservatório com o 
objetivo de melhorar a recuperação de hidrocarbonetos; 

 Poço Especial: visa objetivos específicos que não se enquadram nas 
finalidades anteriormente definidas, tais como poço piloto para horizontal, poço para 
captação ou descarte de água, controle de blowout, e de observação. (ANP,2017) 

 
 

De acordo com os dados de poços da ANP (2017), existem cerca de 29.500 

poços perfurados no Brasil. Sendo 72 % deles explotatórios e 28% exploratórios. 

Entre os poços exploratórios, 36 % seriam poços marítimos. Enquanto que 17% dos 

poços explotatórios (poços de desenvolvimento) são marítimos. Portanto, a maioria 

dos poços no Brasil são terrestres e de desenvolvimento. A distribuição dos poços 

no Brasil pode ser vista na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fração dos poços terrestre e marítimos em (a) poços exploratórios e (b) poços 
explotatórios. 

 

 

 

 

Fonte: ANP (2017) 

 

Quanto à produção de poços de petróleo são instalados equipamentos de 

segurança no poço. O principal equipamento é a árvore de natal, que é um conjunto 

de válvulas acopladas à cabeça do poço, com o objetivo de controlar e permitir a 

produção de óleo, gás, e da injeção de água ou gás. Dependendo do tipo de 

Marítim
o 

36% 

Terra 
64% 

Poços Exploratórios 
Marítim

o 
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Terra 
83% 
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completação usada, a árvore de natal pode ser do tipo convencional (seca) ou 

molhada. Elas são representadas na Figura 2 e podem ser distinguidas pelas 

seguintes características: 

 ANC ou ANS (Árvore de Natal Convencional ou Seca): 

Instalada no topo do riser (na plataforma), em casos de poços offshore, ou 

na superfície, em caso de poços onshore; 

 ANM (Árvore De Natal Molhada): Instalada na cabeça do poço 

no fundo do mar. 

Figura 2 – Arvore de Natal: (a) ANS - Árvore de Natal Seca e (b) ANM (Árvore de Natal 
Molhada) 

 

 

(a) Fonte: Petrogas News (2011) 

 

(b) Fonte: Gonçalves (2015) 
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3 ABANDONO DE POÇO 

 

Quando um poço não possui o retorno econômico esperado ou ocorre algum 

problema operacional, pode ser abandonado. Outras razões para abandono são 

discutidos no Capítulo 4. Existem dois tipos de abandono, o abandono permanente, 

também conhecido como abandono definitivo. Esse ocorre quando não existe a 

intenção de retornar às atividades naquele poço, e há o abandono temporário, 

quando decide-se abandonar porém pode-se voltar as atividades no poço, no futuro 

(CAMPBELL e SMITH, 2013). 

Por outro lado, o abandono temporário pode ocorrer devido à 

indisponibilidade de sondas para realizar a atividade, seja essa de intervenção, 

perfuração ou completação (Nota Técnica nº 258/SSM/2016, ANP, 2016). Por 

exemplo, a empresa possui dez poços no mesmo campo, e apenas uma sonda para 

realizar a intervenção desses poços. Logo, é necessário abandonar 

temporariamente nove desses poços enquanto realiza a intervenção em um poço, e 

em seguida nos demais, de forma que o processo se dê em espécie de rodízio.  

Adicionalmente, um poço pode ser abandonado temporariamente para, 

posteriormente, ser utilizado como poço produtor ou injetor, como um método de 

recuperação. Todavia, devido às leis, a reentrada no poço é complicada e muitas 

vezes o custo seria maior que o lucro (SEGURA e HAQ, 2012). 

Além disso, de acordo com a Resolução 46/2016 ANP, são considerados 

abandonos temporários, poços produtores (injetores) que estejam equipados 

(completados), e que estejam aguardando o início da atividade do poço (produção, 

injeção), como também os poços já em produção que encontram-se fechados (ANP, 

2016). 

Os procedimentos para abandono onshore e offshore são similares e podem 

variar devido aos requerimentos básicos de cada país (agência reguladora). O 

método pode incluir a remoção da completação e a realização de um squeeze no 

anular do revestimento em zonas produtoras após a colocação do tampão. O 

requerimento geral é que a barreira permanente a ser colocada no poço deve selar 
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acima e abaixo e além disso, selar a pressão formação-formação incluída no anular 

(ABSHIRE, et al., 2012). 

Abandonos em poços terrestres ou em águas rasas são notoriamente menos 

complicados em relação aos poços de águas profundas. Visto que a cabeça de poço 

fica a uma lamina d’água menor (no caso de poços de águas rasas) ou na superfície 

(no caso de poços terrestres), tornando a operação menos custosa e de menor 

complexidade quando comparados a abandonos em poços de águas profundas.  

 

3.1 Abandono Temporário 

Em abandonos temporários, podem ser utilizados equipamentos de 

segurança que pertencem ao ciclo de vida do poço e não necessariamente apenas 

do abandono temporário. Esses equipamentos irão compor o Conjunto Solidário de 

Barreiras (CSB). Dentre esses, destacam-se os seguintes equipamentos: 

 BOP (Blowout Preventer): equipamento utilizado durante 

intervenções, perfuração, completação no poço. Sua principal função é 

prevenir um blowout; 

 BAP (Base Adaptadora de Produção): equipamento que conecta 

a cabeça de poço, ANM com as linhas de fluxo e controle; 

 ANM e ANC; 

 DHSV (Downhole Safety Valve) – Válvula de Segurança de 

Subsuperfície: válvula posicionada dentro do poço que compõe a coluna de 

produção. Sua principal função é evitar o fluxo descontrolado do poço, caso 

algum equipamento de segurança de superfície falhe; 

 Cabeça de poço:  

 Tampão mecânico da coluna de produção/injeção; 

 Suspensor da coluna de produção/injeção; 

 Componentes da coluna de produção/injeção; 

 Liner packer/tie-back packer; 

 Packer de produção; 
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 Válvula de acesso anular da cabeça de poço; 

 Válvula de segurança do anular; 

 Válvula de isolamento de superfície;  

 Bridge Plug Permanente (BPP), bridge plug recuperável, cement 

retainer e packer de abandono; 

Vale ressaltar que esses equipamentos são exclusivos para o caso de 

abandono temporário e não fazem parte de elementos possíveis para formar um 

CSB permanente (IBP, 2017). 

Ademais, esses equipamentos requerem um regime de verificação e 

monitoramento. Visto que esses devem assegurar que o poço suportará os esforços 

que serão impostos aos elementos durante o período de abandono e deverão 

permitir o retorno seguro para continuar coma s atividades no poço (IBP, 2017). 

Os abandonos temporários podem ser classificados de acordo com o 

monitoramento. Há o abandono temporário monitorado, em que ocorre a 

monitoração ou verificação periódica. Podendo essa ser um programa de inspeção 

visual periódica no entorno do poço, monitoramento dos anulares, entre outros. Esse 

tipo de abandono não há limite de duração, desde que as monitorações ocorra. O 

outro tipo de abandono temporário é o não monitorado, esse é aplicado em poços 

em que não há um monitoramento ou verificação periódico. Esta condição de 

temporário não monitorado pode durar no máximo três anos (IBP, 2017).  

 

3.2 Abandono Permanente 

Segundo as “Diretrizes para abandono de poços” do IBP, os elementos que 

podem constituir um CSB permanente e/ou temporário são: 

 Tampão de cimento; 

 Tampão de material alternativo; 

 Cimentação anular; 

 Revestimento; 
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 Material alternativo no anular; 

 Shoe track cimentado1; 

 Formação selante; 

 Formação com fluência2; 

 Coluna de produção/injeção. 

 

3.3 Custo do Processo de Abandono 

De acordo com o “Decommissioning Insight 2016”, publicado pela Oil & Gas 

UK, a média de custo de abandono por poço para o período de 2016 a 2025 é de £ 3 

milhões para a plataforma continental do Reino Unido e de £ 10 milhões para poços 

na plataforma continental Norueguesa. 

Tabela 1 - Expectativa de custo médio de abandono permanente por poço para o período de 
2016 a 2025. 

 Reino Unido Noruega 

Poços com ANS £ 3 mi £ 10 mi 

Poços exploratórios em 

abandono temporário com ANM 
£ 6,1 mi £ 16,1 mi 

Poços explotatórios com ANM £ 9,6 mi £ 16,1 mi 

Fonte: Decommissioning Insight 2016 (UK Oil & Gas, 2016 

 

                                            
1
 Trecho de revestimento entre a sapata e o colar flutuante preenchido com cimento (IBP, 2017). 

2
 Formação que exibe extrusão plástica para dentro do poço e veda o anular entre a formação e o 

revestimento (IBP, 2017). Tem-se como exemplo as halitas. 
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 A Tabela 1 indica a expectativa do custo médio por tipo de poço. Dentre os 

tipos tem-se: poços com ANS; poços exploratórios com ANM em abandono 

temporário; e poços explotatórios com ANM. Da Tabela 1, é pos-sível observar que 

o custo de abandono na Noruega é muito maior que no Reino Unido: para poços 

com ANS é 333% mais caro na Noruega e para poços que estavam em abandono 

temporário com ANM é 264% mais caro. 
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4 RAZÕES PARA ABANDONOS DE POÇOS 

 

De acordo com a ANP, no manual da RAP (Relatório de Abandono de 

Poço), as principais razões para abandono são quando o poço encontra-se seco, ou 

seja, quando não tenha sido caracterizado a presença de petróleo móvel e/ou gás 

natural. Pode ocorrer também quando o poço é denominado poço produtor 

subcomercial3. O abandono pode ocorrer também devido a problemas tais como: 

blowout4 e acidente mecânico ocasionado por problemas durante a perfuração ou 

completação. A perda de circulação pode ser também um dos motivos de abandono, 

que ocorre devido à perda de circulação de lama dentro do poço. Ademais, outras 

razões para abandono, de acordo com a ANP, seria quando a perfuração não atinge 

o objetivo5 ou o objetivo está fora de previsão. Pode-se abandonar também para 

aguardar a sonda de produção terrestre (SPT).  

Outro caso importante a ser mencionado são casos de problemas 

operacionais como a perda de equipamentos dentro de poços, deixando um item 

remanescente e impedindo prosseguir com as operações normais de perfuração. 

Esse item remanescente, também conhecido na indústria como peixe, pode ser 

coluna, broca de perfuração, BHA (Bottom Hole Assembly) entre outros. 

 

4.1 Limite Econômico de Produção 

A decisão de abandono é estritamente baseada em fatores econômicos, 

mesmo quando há problemas operacionais. Quando a taxa de produção começa a 

decrescer, os gastos operacionais são maiores que os ganhos operacionais, o poço 

se torna candidato a um abandono permanente (ABSHIRE et al., 2012).  

De acordo com Segura e Haq (2012), o limite econômico de produção é 

definido por uma equação que relaciona a taxa de produção na qual a receita líquida 

                                            
3
 Quando a produção é considerada antieconômica (ANP, 2008), isso pode ocorrer devido à baixa do 

preço do barril 
4
 Fluxo descontrolado de fluido de poço saindo de um poço, podendo ocasionar em acidente 

5
 Intervalo que motivou a perfuração de um poço 
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da produção não cobre os gastos, incluindo os impostos. O limite econômico para 

poços produtores de óleo e gás são, respectivamente: 

LEóleo =
WI∙LOE

NRI(PO+
(PG∙GOR)

1000
)∙(1−T)

                                                           ( 1 ) 

 

𝐿𝐸𝑔á𝑠 =
𝑊𝐼∙𝐿𝑂𝐸

𝑁𝑅𝐼((𝑃𝑂∙𝑌)+𝑃𝑔)∙(1−𝑇)
                           ( 2 ) 

 

Onde: 

𝐿𝐸ó𝑙𝑒𝑜: Limite Econômico para poços produtores de óleo, em barris por mês 

(bbl/mês) 

𝐿𝐸𝑔á𝑠: Limite Econômico para poços produtores de gás, em mil pés cúbicos 

por mês (Mscf/mês) 

𝑃𝑂 , 𝑃𝐺: Preço do barril, em USD/bbl e USD/Mscf, respectivamente 

𝐿𝑂𝐸: Despesas operacionais, em USD/poço/mês 

𝑊𝐼: Participação (working Interest), com 0 < 𝑊𝐼 < 1 

𝑁𝑅𝐼: Juros da receita líquida  

𝐺𝑂𝑅: Razão gás óleo, scf/bbl 

𝑌: Rendimento do condensado, bbl/MMscf 

𝑇: Taxa de produção e imposto sobre a exploração, com 0 < 𝑇 < 1 

 

No limite econômico há uma quantidade significante de óleo irrecuperável 

dentro do reservatório. É tentador para o operador esperar o preço do barril subir. 

Porém, com as resoluções existentes, existe um limiar de uso de técnicas de 

recuperação. Visto que as agências reguladores visam controlar o uso dessas 

técnicas para que não haja problemas ou danos no reservatório.  

 



26 

 

4.2 Problemas Operacionais 

Quando há perda de parte do equipamento, o poço pode ser abandonado 

definitivamente. Os problemas mais comuns de perda de equipamento seria o 

aprisionamento de parte da coluna devido à angulação do poço (poços direcionais), 

ruptura da broca, queda de seus cones, queda de acessórios de perfuração ou de 

outro equipamento durante a perfuração do poço. A cabeça do poço, onde há o 

peixe, pode ser reutilizada para a construção de um novo poço, um poço side track, 

ou também denominado poço direcional. O poço com o item remanescente é 

abandonado logo abaixo de onde ocorre o desvio para o novo poço (ABSHIRE et al., 

2012). Side track pode ser definido como um segundo poço desviado do poço 

original. É possível ter diversos side tracks, sendo cada um construído por uma 

razão distinta (SCHLUMBERGER, 2017). É possível ter um side track em poços que 

já eram poços direcionais, o novo poço poderá ser perfurado logo acima do poço 

original (o que teve de ser abandonado). A Figura 3 ilustra como seria o abandono 

definitivo por problemas operacionais, para realizar esse tipo de abandono é 

colocado um tampão de cimento dentro do reservatório e o desvio é realizado acima 

desse abandono. Esse tipo de abandono não possui dois CSBs (Conjunto Solidário 

de Barreiras) e continuará assim até que o poço desviado seja abandonado também 

e possibilitando assim o estabelecimento de um outro tampão para formar um CSB 

mais raso. Para constituir um CSB seria necessário que o tampão de cimento 

estivesse em uma formação selante, mas devido à problemas operacionais a única 

opção é posicionar o tampão no reservatório. Nos casos em que o abandono ocorre 

por problemas operacionais e não é possível compor o CSB, deverá ser pedido 

autorização da ANP, no âmbito de segurança operacional, para realizar o abandono, 

visto que esse estaria em desacordo com a Resolução ANP n 46/2016 
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Figura 3 - Poço side track 

 

Fonte: Bowling (2010) 

 

Para determinar se o custo de intervenção no poço (para a retirada do peixe) 

é justificável, utiliza-se um gráfico similar ao da Figura 4. Esse relaciona o custo da 

intervenção, significando ficar com a operação parada até que o item seja retirado 

(“pescado”), com o custo de abandonar o poço com o peixe dentro do poço. 

Percebe-se que, nesse caso hipotético, a partir do oitavo dia, o custo de da pescaria 

seria maior que o custo do abandono. 
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Figura 4 - Economicidade de pescaria  

 

Fonte: Elaboração própria 
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5 ESTATÍSTICAS DE ABANDONO 

 

De acordo com a Nota Técnica nº 258/SSM/2016 (ANP, 2016), os 

abandonos permanentes no Brasil sofreram uma queda no número total entre os 

anos de 2012 e 2015, como pode ser visto na Figura 5, apenas o número de 

abandono de poços em terra teve um aumento do ano de 2014 para 2015. A Figura 5 

mostra os abandonos permanentes por localização, terra ou mar, no período de 

2010 a 2015. Percebe-se que os abandonos de poços marítimos representam cerca 

de 70% dos poços abandonados no país.  

 

Figura 5 - Poços abandonados permanentemente no Brasil, por localização (terra e mar) 

 

Fonte: ANP (2016) 

 

Na região do Mar do Norte (apenas incluindo a plataforma continental 

norueguesa e a do Reino Unido) há a previsão de abandono de cerca de 1832 

poços no período de 2016 à 2025. Sendo 1470 poços no Reino Unido e 362 na 

Noruega, cerca de 64 por cento desses poços são poços com ANS e os demais 

poços com ANM. (Decommissioning Insight 2016)  
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A Figura 6 mostra a previsão de abandonos, por ano, para cada região do Mar 

do Norte, e por tipo de poço: CNS (Região Central do Mar do Norte); NNS (Região 

Norte do Mar do Norte); e SNS (Região Sul do Mar do Norte). É possível observar 

que há uma previsão de aumento de 60 % entre os anos de 2016 e 2017. Porém 

para os anos seguintes, entre 2017 e 2019, deverá haver uma pequena redução no 

número total de abandonos permanentes. Já no ano de 2020, a previsão é de haver 

um aumento de cerca de 50 poços a mais do que no ano anterior. A previsão para 

os demais anos, entre 2021 e 2025, são mais incertas devido ao longo período de 

previsão.  

 

Figura 6 - Previsão de número de poços abandonados no Mar do Norte 

 

Fonte: Adaptado do Oil & Gas UK Decommissioning Insight(2016) 
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6 CONCEITOS DE INTEGRIDADE DE POÇO 

 

Neste capítulo serão introduzidos alguns termos e conceitos que serão 

usados no decorrer deste trabalho. Primeiramente, será abordado o que é uma 

barreira para depois compreender o que é um CSB (Conjunto Solidário de 

Barreiras), mencionado em algumas diretrizes e resoluções. Logo, com os conceitos 

apresentados poderá ser compreendido o conceito de integridade de poços. 

Conceito muito importante durante todo o ciclo de vida do poço, especialmente 

durante e após o abandono do poço. Adicionalmente, será abordado a gestão de 

integridade de poços para melhor entendimento dos Regulamentos e tópicos 

abordados neste trabalho.  

Outro conceito importante seria o risco ALARP (As Low as Reasonably 

Practicable), que é muito utilizado em Regulamentos menos prescritivos. Onde, os 

Operadores do contrato possuem uma maior liberdade, utilizando análise de risco 

para definir seus padrões de segurança para atingir o nível ALARP. 

 

6.1 Barreira 

De acordo com Tarn (apud Kazuo,2004), existem três métodos para a 

análise de problemas: análise, projeto e controle. Kazuo (2004) propõe um quarto 

método para a análise de problemas denominado de análise de contorno. Este 

método consiste em analisar o sistema em si e não na análise do problema.  

O objetivo desse método é reforçar o contorno do sistema para que este não 

interaja com o meio ambiente, ou seja, o quarto método consiste em criar “barreiras” 

entre o sistema e o meio ambiente (Figura 7). Lembrando que nessa análise não há 

a presença de humanos dentro do sistema, e como o termo será usado para poços 

de petróleo, não irá haver ação direta do homem dentro do poço.  
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Figura 7 - Representação da análise de problema proposta por Kazuo (2004) 

 

 

 

Fonte: Kazuo (2004) 

 

6.2 Conjunto Solidário de Barreiras 

Para o melhor entendimento do SGIP (Sistema de Gerenciamento de 

Integridade de Poços) será definido o termo Conjunto Solidário de Barreiras. O 

Conjunto Solidário de Barreiras (CSB) é “um conjunto constituído de uma ou mais 

barreiras aptas a impedir o evento indesejável considerando todos os caminhos 

possíveis entre o sistema em estudo e o meio ambiente” (Kazuo,2004). 

Deve-se ressaltar que além de ter todas as barreiras, essas devem ser 

solidárias, ou seja, devem impedir os possíveis caminhos entre as barreiras. Um 

exemplo de conjunto solidário de barreira para um abandono de poço é o tampão de 

cimento no revestimento, cimentação do anular (anulares) e formação. 

 

Figura 8 - Conjunto Solidário de Barreiras 

 

Fonte: Kazuo (2004) 

 

 
Saída Entrada Sistema 
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A principal diferença no conceito de barreira e conjunto solidário de barreira 

é que barreira é considerada para cada caminho, seja esse anular ou poço. 

Enquanto que o conjunto solidário são considerados para cada cenário, seja ele, 

perfuração, completação ou abandono, por exemplo. A Figura 8 ilustra o objetivo do 

CSB que é impedir a comunicação entre zona com hidrocarboneto e o meio 

ambiente. Ademais, a Figura 8 mostra os possíveis caminhos caso haja um 

vazamento. 

Com o conceito de conjunto de barreiras, compreender como é realizado um 

abandono é simples. O isolamento do poço durante o abandono é dado utilizando 

tampões de cimento e/ou mecânicos dentro do poço a fim de garantir um envelope 

que engloba desde o cimento que interliga formação selante até o tampão de 

cimento. A Figura 9 mostra uma visão da seção transversal do poço e ilustra como 

seria esse envelope, onde a cor marrom seria a formação selante; cinza com textura 

de grafite, cimentação do revestimento; preto, revestimento; cinza com padrão 

ondulado, tampão de cimento. 

 

Figura 9 - Representação do Envelope 

Fonte: Elaboração própria 
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6.3 Gerenciamento de Integridade de Poços 

Diante da necessidade da indústria petrolífera de garantir que os poços 

permaneçam íntegros durante todo o seu ciclo de vida surgiu o termo 

Gerenciamento de Integridade de Poços. Esse termo pode ser definido como sendo 

a aplicação de soluções operacionais, técnicas e organizacionais que tem como 

objetivo reduzir os riscos de influxo descontrolado de fluidos da formação, durante 

todo o ciclo de vida do poço (NORSOK, 2013) 

Com o intuito de garantir a integridade de poços é necessário que existam 

pelo menos, dois conjuntos solidários de barreiras, que sejam funcionais, durante 

toda a vida do poço. Os elementos que constituem o CSB devem ser definidos antes 

do início das atividades, para que se estabeleça e verifique se esses se encontram 

dentro dos critérios de aceitação e monitoramento (ANP, 2016).  

 

6.4 Risco ALARP 

A expressão ALARP (As Low as Reasonable Practicable), refere-se à 

redução de risco de uma atividade para um nível tão baixo quanto realmente 

possível. Caso não seja possível mitigar o risco para níveis aceitáveis, o projeto 

deverá ser repensado (KAZUO, 2004). 

Para as agências reguladoras, utilizar o ALARP permite a fixação de metas 

para os responsáveis pela segurança – departamento de SMS (Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde), ao invés de utilizar regulamentações prescritivas. Essa 

flexibilidade gerada possui grandes benefícios e permite que as inovações da 

indústria sejam incorporadas, porém sua definição pode ser complicada, visto que a 

tomada de decisão seria dos responsáveis pela segurança. Na grande maioria dos 

casos é possível utilizar as “boas práticas da indústria” que foram decididas pelos 

players da indústria de E&P (Exploração e Produção) para chegar à um consenso do 

que seria o ALARP. Nos casos de riscos grandes, complexos, é utilizado a “boa 

prática” de forma mais consciente, incluindo análise de custo-benefício para realizar 

o julgamento (HSE,2017). 
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 Ademais, “boa prática” é definida pelo HSE (Health and Safety Executive) 

como: padrões para controle de riscos que o HSE julgou e reconheceu como 

satisfatórias perante a lei, quando aplicados à um determinado caso, de maneira 

apropriada. É decidido, por consenso, o que é a “boa prática” em discussões com 

empresas do setor, outros departamentos do governo (além do HSE), sindicatos, 

profissionais da área de segurança, entre outros. 

O conceito de risco ALARP para integridade de poços seria no caso de 

problemas como presença de trincas nos revestimentos, má cimentação no anular, 

entre outros. Esses riscos deverão ser mapeado e os riscos confrontados com o 

critério de aceitação. Caso o risco seja ALARP ou inaceitável, deverá ser utilizado 

uma ação mitigadora (KAZUO, 2004). 

De acordo com Kazuo (2014), usualmente a mitigação de risco, realizada 

durante a fase de projeto conceitual, acontece da seguinte maneira: caso os perigos 

mapeados não passem pelo critério de aceitação, o projeto deverá ser abortado ou 

alterado; caso os riscos do projeto caiam na zona ALARP, deverá ser criado uma 

série de ações mitigadoras para que o projeto possa ser realizado. 

Ter um risco reduzido para o nível ALARP significa mensurar o risco e o 

sacrifício necessário para reduzir esse risco ainda mais. A decisão dessa 

ponderação deve ser à favor da saúde e segurança, pois é pressuposto que os 

responsáveis pela segurança devem implementar a redução de risco – ações 

mitigadoras. Em outras palavras, é escolhido as medidas mitigadoras, exceto 

quando essas exigem um trabalho maior que o benefício gerado. A decisão não é 

tomada apenas com base nos custos e benefícios das medidas mitigadoras. Porém 

a decisão do que seria o mínimo aceitável é complexa pois depende de diversos 

parâmetros. 
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7 MELHORES PRÁTICAS E AGENTES REGULADORES 

 

Neste trabalho serão comparadas as diretrizes de algumas associações da 

indústria do petróleo, que são consideradas as melhores práticas da indústria 

internacional. Primeiramente, “melhores práticas” podem ser definidas como práticas 

e procedimentos utilizados na indústria de petróleo vastamente com o intuito de 

garantir: 

 

 

“a) conservação de recursos petrolíferos e gaseíferos, que implica 
na utilização de métodos e processos adequados à maximização da 
recuperação de hidrocarbonetos de forma técnica e economicamente 
sustentável, com o correspondente controle do declínio de reservas, e à 
minimização das perdas na superfície;  

(b) segurança operacional, que impõe o emprego de métodos e 
processos que assegurem a segurança ocupacional e a prevenção de 
acidentes operacionais;  

(c) preservação do meio ambiente e respeito às populações, que 
determina a adoção de tecnologias e procedimentos associados à 
prevenção e à mitigação de danos ambientais, bem como o controle e o 
monitoramento ambiental das operações de exploração e produção de 
petróleo e gás.” (ANP, 2008) 

 

 

 Dentre as melhores práticas, relativas à integridade de poço, destacam-se a 

NORSOK Standards e a UK Oil & Gas. O objetivo deste trabalho é comparar as 

recomendações dessas associações com as diretrizes criadas pelas empresas que 

fazem parte do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo). A criação de associações (como 

a NORSOK, UK Oil & Gas e IBP) formados pelos players da indústria tem como 

intuito alinhar os padrões a serem seguidos, e substituir as especificações utilizadas 

em cada empresa, caso essa seja menos conservadora.  

Como as áreas do Mar do Norte e Golfo do México são as áreas com o 

maior número de campos maduros e crescentes números de abandonos, será 

utilizado o Regulamento do BSEE (Bureau of Safety and Environmental Enforcemnt), 

agente regulador dos Estados unidos, para fins comparativos. 
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7.1 Noruega 

O agente regulador da Noruega é o PSA (Petroleum Safety Authority 

Norway) – Autoridade Norueguesa para a Segurança Petrolífera, criado em 2004. 

Esse é responsável pela segurança e ambiente de trabalho, anterior a criação 

desse, o órgão responsável era o NPD (Norwegian Petroleum Directorate) – 

Diretório Norueguês de Petróleo (que posteriormente, tornou-se PSA). O 

Regulamento que aborda integridade de poços é o “Regulamento relativa à 

condução de atividades petrolíferas (Regulamento de Atividade)” com última 

modificação em 15 de dezembro de 2016. O capítulo XV é referente a atividades 

relacionadas à poço e perfuração, sendo que na seção 85 fala-se sobre barreiras de 

poço.  

 

 

“Durante a perfuração e em atividades de poço, devem haver 
barreiras de poço testadas e com independência suficiente 

Se houver a falha de uma barreira, a atividade no poço não deverá 
ser continuada. As únicas atividades permitidas são as que tem como 
objetivo restaurar a barreira. 

(...) 
Na devolução de poços, os status (a condição) das barreiras 

devem ser testados, verificados e documentados.” (Regulations relating to 
conducting petroleum activities(the activities regulations), 2016). 

 
 

Outro regulamento da PSA que também alude sobre barreiras de poço é o 

“Regulamento relacionada a design e instalações nas atividades petrolíferas 

(Regulamento de instalações)”, em que abandono de poços é abordado no capítulo 

VIII, na seção 48 do regulamento é determinado o seguinte: 

 
 
 “As barreiras devem ser projetadas a fim de promover a 

integridade do poço e as funções de barreira são mantidas durante a vida 
útil do poço. 

As barreiras devem ser projetadas de modo que o fluxo de saída 
para o ambiente externo sejam impedidos, e de modo que não prejudiquem 
outras atividades no poço. 

Quando um poço produtor é abandonado temporariamente sem a 
completação do revestimento, pelo menos duas barreiras independentes e 
qualificadas devem ser posicionadas. 

Quando um poço é abandonado temporariamente ou 
permanentemente, as barreiras devem ser projetadas de tal forma que seja 
levado em conta a integridade do poço para o período mais longo em que o 
poço deva ser abandonado. 
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Durante a operação de abandono do poço (descida dos tampões 
de cimento), deverá ser possível cortar os revestimentos sem prejudicar os 
arredores do poço. 

As barreiras do poço devem ser projetadas de forma que sua 
performance possa ser verificada” (Regulations relating to design and 
outfitting of facilities, etc. In the petroleum activities (the facilities 
regulations), 2015) 

 
 

Na seção 88 do “Regulamento relativa à condução de atividades petrolíferas 

(Regulamento de Atividade)”, sobre segurança de poço, alude-se sobre o abandono 

temporário de poços e sobre a necessidade de monitoramento desses. De acordo 

com o trecho abaixo: 

 
 

“Todos os poços devem estar seguros antes de serem 
abandonados, de forma que a integridade seja mantida durante o abandono 
do poço. 

Para poços com completação submarina, a integridade do poço 
deverá ser monitorada caso o plano seja abandonar o poço por mais de 
doze meses. 

Poços exploratórios perfurados após 01/01/2017 não devem ser 
abandonados por mais de 2 anos. Em poços de produção perfurados após 
01/01/2014, zonas portadoras de hidrocarbonetos deve sem tamponadas e 
abandonadas permanentemente dentro de três anos, caso esse não seja 
monitorado continuamente. 

Deverá ser possível checar a integridade do poço no caso de 
reconexão em poços abandonados temporariamente. 

Fontes radioativas não devem ser abandonadas no poço, caso a 
fonte radioativa não possa ser removida, o poço deverá ser abandonado de 
maneira prudente.” (Regulations relating to conducting petroleum activities 

(the activities regulations), 2016). 
 
 

Logo, como será visto no desenvolvimento deste trabalho, no capítulo 7.4.1, 

a Resolução ANP n° 46/2016 possui muitas semelhanças com o Regulamento da 

Noruega. 

 

7.1.1. NORSOK 

Os padrões NORSOK (NORSOK Standard) são desenvolvidos pela indústria 

norueguesa que atua na plataforma continental norueguesa com o intuito de garantir 

segurança, efetividade nos custos e valor agregado para o desenvolvimento das 

atividades petrolíferas. A NORSOK possui acordos com a Federation of Norwegian 

Industries (FNI) - Federação Norueguesa de Indústrias, Norwegian Oil and Gas 

Association -Associação Norueguesa de Óleo e Gás e a Norwegian Shipowners´ 

Association – Associação Norueguesa de Armadores (STANDARDS NO, 2017). 
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Além disso, a Standards Norway é membro do CEN (Comite Europeu de 

Normalização) e ISO (International Organization for Standardization) (PSA,2017). 

 O padrão que será abordado nesse trabalho é a D-010, revisão 4 de junho 

de 2013. Essa norma/diretriz é referente à integridade de poços em toda a vida útil 

do poço, desde a perfuração até o abandono (Well integrity in drilling and well 

operations).  

 

7.2 Reino Unido 

A entidade responsável pela Segurança Operacional no mar do norte da 

parte do Reino Unido é o HSE (Health and Safety Executive), criado em 1975. 

Diferentemente da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis), ela é responsável por regular a segurança de diversos setores, 

não apenas de atividades relacionadas a petróleo. O órgão é dividido em setores, e 

o setor responsável pela indústria de óleo e gás offshore é a ED, Divisão de Energia 

(HSE, 2017).  

As regulações do Reino Unido para poços e instalações offshore são as 

Offshore Installations and Wells (Design and Construction, etc) Regulations 1996 (SI 

1996/913), ou também chamada de DCR. Os itens que abordam integridade, design 

e abandono de poço são os itens 13, 15 e 16. A DCR propõe metas que devem ser 

alcançadas e além disso, ela fixa um padrão mínimo que deve ser alcançado, 

também conhecido como risco ALARP. Resumidamente, o DCR exige que as 

operadoras previnam o escape de fluidos dos poços.  

 A regulamentação descrita acima é aplicada também para poços 

terrestres que possuem a devida licença, autoridades locais podem exigir outros 

requisitos para abandono de poços. Abaixo segue os itens 13,15 e 16 relativos a 

abandono de poços da DCR. 

 

 

“Obrigações Gerais 
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13.—(1) O operador do poço deve garantir que o poço é projetado, 
modificado, comissionado, construído, equipado, operado, preservado, 
abandonado temporariamente e abandonado permanentemente de forma 
que: 

(a) o risco de ter escape de fluido não planejado do poço seja tão 
baixo quanto exequível; e 

 (b) riscos à saúde e segurança de pessoas desses ou de 
qualquer coisa nesses, ou em intervalos a quais estejam conectados, 
ALARP” 

“Projeto para abandono temporário e permanente 

15.  O Operador do contrato deve assegurar que o poço é 
projetado e construído na medida em que seja razoavelmente praticável— 

 (a) o abandono temporário e permanente de forma segura; e 

 (b) depois do abandono temporário ou permanente não deverá 
haver escape não planejado de fluidos do poço ou do reservatório que 
conduziu” 

“Materiais 

16.  O Operador do contrato deve assegurar que todos os 
elementos do poço é composto por material que seja adequado para 
cumprir os requisitos do item 13(1).” (1996 No 913, Part IV) 

 

 

7.2.1. Oil & Gas UK 

A Oil & Gas UK é uma associação de indústrias que atuam na plataforma 

continental do Reino Unido, fundada em 2007. Essa associação possui 319 

membros, sendo 50 operadores (Oil & Gas UK, 2017). 

O time de HSE procura influenciar o desenvolvimento de diretrizes europeias 

e regulações do Reino Unido participando de Grupos de Trabalhos (GT), fóruns e 

realizando consultas para desenvolver e implementar posições políticas.  

A diretriz utilizada para abandonos é a “Guidelines for the suspension and 

abandonment of wells”, Edição 5 de 2015. 

 

7.3 Estados Unidos da América (EUA) 

Nos Estados Unidos da América, existem diversas entidades reguladoras, 

porém apenas algumas tem jurisdição sobre a extração de óleo e gás. No âmbito de 

Segurança Operacional, o Escritório responsável é o BSEE. 
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O BSEE (Bureau of Safety and Environmental Enforcement) – Escritório de 

Supervisão de Segurança e do Meio Ambiente foi fundado em 2011 e é o principal 

Escritório federal encarregado de monitorar a segurança e garantir a proteção 

ambiental do setor de energia offshore, principalmente de óleo e gás, na OCS (Outer 

Continental Shelf) Americana, que engloba a região do Alasca, Golfo do México e a 

região do Pacífico. O BSEE lida com a segurança dos trabalhadores, planos de 

emergência, responsabilidade ambiental e conservação dos recursos e tem como 

principais objetivos:  

i. Garantir uma abordagem nacional e consistente na detecção de 

não conformidades e nas investigações de incidentes; 

ii. Examinar o ciclo de vida de operações offshore e adaptar com a 

mudança das condições; 

iii. Incorporar, ainda mais, a análise de riscos para as tomadas de 

decisões nas funções básicas de segurança; e 

iv. Reforçar rigorosamente todas as proteções ambientais e 

preparações contra derramamento de óleo; 

 

O BSEE foi criado após o incidente do Deepwater Horizon, em 2010, no 

Golfo do México. A criação do escritório foi resultado de reformas realizadas no 

Department of Interior (DOI) – Departamento do Interior. As responsabilidades do 

BSEE vão desde design do poço até segurança no local de trabalho para a 

responsabilidade corporativa. 

A regulamentação que aborda abandono de poços permanentes e 

temporário é a “Title 30 – Mineral Resources” - Recursos Minerais do Code of 

Federal Regulations – Código de Regulamentações Federais (CFR). Mais 

precisamente no capítulo II, subcapítulo B, voltado para poços offshore, parte 250, 

subparte Q, que é totalmente voltado para regulações da jurisdição do BSEE. A 

subparte Q é sobre descomissionamento, sendo abandono permanente mencionado 

nos parágrafos 250.1710 a 250.1717 e abandono temporário nos parágrafos 

250.1721 a 250.1723 da subparte supracitada. 

No caso de abandono permanente, o CFR diz que: 
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“§250.1711 Quando o BSEE determinará que eu devo abandonar 
o poço definitivamente?  

BSEE determinará que você deve abandonar o poço 
definitivamente caso o poço:  (a) posiciona um risco para a segurança ou o 
meio ambiente; ou (b) não é útil para operações de concessões e não é 
capaz de produzir petróleo, gás ou enxofre em quantidades pagáveis. 

§250.1714 O que devo realizar com os tampões? 

Você deve garantir que todos os tampões: (a) Forneçam o 
isolamento dentro do poço nas zonas com hidrocarbonetos e zonas com 
enxofre; (b) Protejam os aquíferos de água doce; e (c) Previnam a migração 
de fluidos de formação no poço ou no fundo do mar. 

§250.1715 Como devo realizar o abandono permanente de um 
poço?  

(a) Você deve abandonar permanentemente um poço 
seguindo a Tabela 2 abaixo. O District Manager pode exigir tampões 
adicionais, caso necessário. “(Code of Federal Regulations, 2017) 

 
 

O BSEE possui recomendações para cada tipo de cenário, dentre as mais 

relevantes para o trabalho estão na Tabela 2. 

Para abandonos temporários, nos parágrafos de 250.1721 à 250.1723 do 

CFR é requerido: 

 

 

 “(b) Aderir aos requisitos de tamponamento e teste para poços 
abandonados permanentemente listados no §250.1715, exceto 
§250.1715(a)(8). Não é necessário cortar os revestimentos, remover a 
cabeça de poço, ou limpar o local; 

(c) Posicionar um bridge plug ou um tampão de cimento com 
pelo menos 100 pés de comprimento na base do revestimento mais 
profundo, a menos que o revestimento tenha sido cimentado e não tenha 
canhoneados. Se um tampão de cimento é colocado, não é necessário que 
o tampão de cimento se estenda até abaixo da sapata do revestimento no 
poço aberto; 

(d) Posicione um bridge plug permanente ou recuperável ou um 
tampão de cimento, com pelo menos 100 pés, posicionado dentro do menor 
revestimento. O topo do bridge plug ou tampão de cimento não deve estar a 
mais de 1000 pés abaixo do assoalho marinho. BSEE pode considerar 
aprovar requisitos alternativos para poços submarinos, caso a caso.”(Code 
of Federal Regulations, 2017) 
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Tabela 2 - Recomendações do BSEE 

Se você tem … Então você deve usar… 

Intervalo em poço aberto 

Tampão/tampões de cimento posicionado pelo menos 100 pés abaixo do 

intervalo até 100 pés acima do intervalo que contem óleo, gás ou aquífero, 

visando isola-lo. 

Poço aberto abaixo do 

revestimento 

(i) Um tampão de cimento, estabelecido pelo método de deslocamento, pelo 

menos 100 pés abaixo da sapata mais profunda; 

(ii) Um cement retainer com controle de contrapressão posicionado entre 50 

a 100 pés abaixo da sapata do revestimento, e um tampão de cimento que 

se estende pelo menos 100 pés abaixo da sapata e pelo menos 50 pés 

acima do retainer; ou 

(iii) Um bridge plug posicionado entre 50 e 100 pés acima da sapata com 50 

pés de cimento acima do bridge plug, em zonas de perda de circulação. 

Intervalo canhoneado 

que se encontra aberto e 

não ocorreu squeeze ou 

isolamento 

(i)Realizar squeeze de cimento em todos os canhoneados; 

(ii) Um tampão de cimento estabelecido pelo método de deslocamento, com 

pelo menos 100 pés acima a 100 pés abaixo da zona canhoneada, ou 

abaixo do plugue de revestimento, o que for menor; ou   

(iii) Se as zonas canhoneadas estão isoladas da parte debaixo do poço, 

pode-se usar qualquer um dos tampões especificados nos parágrafos (a)(3) 

(iii)(A) ao (E) desta seção, ao invés dos especificados nos (a)(3)(i) e (a)(3)(ii) 

desta seção. 

(A) Um cement retainer com controle de contrapeso posicionado entre 50 a 

100 pés abaixo da sapata do revestimento, e um tampão de cimento que se 

estende pelo menos 100 pés abaixo da sapata e pelo menos 50 pés acima 

do retainer; ou 

(B) Um casing bridge plug posicionado entre 50 e 100 pés acima do topo do 

intervalo perfurado e pelo menos 50 pés de cimento acima do bridge plug; 
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Fonte: Adaptado do US Government Publishing Office  

 

Para lamina d’água maior que 300 pés, no item (f) o BSEE recomenda que 

se proteja a cabeça de poço submarino, revestimentos cortados e entre outras 

obstruções que permaneça acima do assoalho marinho utilizando alguns 

equipamentos que atendam às exigências do CFR.  

A Regulamentação americana, diferentemente da Noruega, RU e Brasil, é 

prescritiva quanto aos comprimentos e posicionamento dos tampões de cimento que 

(C) Um tampão de cimento de pelo menos 200 pés de extensão, 

estabelecido pelo método de deslocamento, com a base do tampão não 

mais que 100 pés acima do intervalo canhoneado; 

(D) Um tampão basket through-tubing posicionado não mais que 100 pés 

acima do intervalo canhoneado com pelo menos 50 pés de cimento no topo 

do tampão basket; ou 

(E) Um tampão de revestimento posicionado não mais que 100 pés acima 

do intervalo canhoneado coberto (posicionado acima) com um volume de 

cimento suficiente para que se estenda pelo menos 100 pés acima do 

packer mais acima do poço e pelo menos 300 pés de cimento no anular do 

revestimento imediatamente acima do packer. 

Um anular que tem 

comunicação entre poço 

aberto e o assoalho 

marinho, 

Um tampão de cimento de pelo menos 200 pés posicionado no espaço 

anular. Para poços de completação seca, deverá ser testado com pressão 

cada anular do revestimento para verificar o isolamento. 

Um poço offshore com o 

anular não selado, 

Um cortador para cortar o revestimento, e deve-se instalar um tampão de 

superfície especificado nos parágrafos (a)(4) e (a)(5) desta seção. 

Poço com revestimento 

Um tampão de superfície de cimento com pelo menos 150 pés de extensão 

posicionado dentro do menor revestimento que se estende até o assoalho 

marinho com o topo do cimento não mais que 150 pés abaixo do assoalho 

marinho. 
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serão colocados no abandono. Logo, não houve a necessidade da criação de 

diretrizes pela indústria. 

A regulamentação americana também menciona que o poço deve ter duas 

barreiras independentes, sendo que uma deve ser uma barreira mecânica 

posicionada no centro do poço. 

 

7.4 Brasil 

No Brasil, a agência reguladora das atividades da indústria do petróleo e gás 

natural é a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O 

órgão federal regula a indústria do petróleo, desde a prospecção de petróleo e gás 

natural até os procedimentos para assegurar a qualidade os combustíveis vendidos 

ao consumidor final. A agência foi criada em 1998 e é vinculada ao Ministério das 

Minas e Energia. 

Neste trabalho, o foco será a atuação da agência no âmbito de integridade 

de poços especificamente durante o abandono de poços, ou seja, quanto à 

segurança operacional. Os abandonos permanentes e temporários, anteriores à 

maio de 2017, eram de acordo com a Portaria ANP N° 25/2002. Essa possuía um 

caráter prescritivo e nela eram determinados a extensão dos tampões para cada 

casa específico, o posicionamento adequado e o número de tampões necessários 

de acordo com a quantidade de intervalos à isolar. Entretanto, em novembro de 

2016 foi publicado a Resolução ANP n° 46/2016 que possui o Regulamento Técnico 

SGIP que revoga e substitui a Portaria ANP N° 25/2002 para abandonos a partir de 

7 de novembro de 2017, com um período de adequação.  

 

7.4.1. Resolução ANP n° 46/2016 do Regulamento Técnico SGIP 

O SGIP (Sistema de Gerenciamento de Integridade de Poços) é baseado no 

estabelecimento de Práticas de Gestão. A necessidade da criação desse 

Regulamento Técnico foi devido ao arcabouço regulatório da ANP, pois existiam 

lacunas regulatórias para as atividades pertinentes ao ciclo de vida dos poços de 
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petróleo e gás (ANP,2016). Portanto, o SGIP regula as atividades dos Operadores 

de Contrato para os seguintes itens: 

 Projeto de poço; 

 Construção do poço; 

 Aspectos relacionados à perfuração terrestre; 

 Produção do poço e as interações com as unidades de 

produção; 

 Intervenção do poço. 

 

A nova Resolução revoga e substitui, a Portaria ANP n° 25/2002 que se 

encontrava obsoleta com as melhores práticas da indústria e que não levava em 

consideração o conjunto solidário de barreiras, apenas determinava o uso de 

tampões. Deve-se ressaltar que a nova resolução possui um prazo de adequação 

quanto a presença dos dois conjuntos de barreiras durante todo o ciclo de vida do 

poço. De acordo com o Art. 3. da Resolução ANP n° 46/2016, as empresas 

detentoras de direito de exploração e produção offshore tem um prazo de 2 anos 

para adequação (a partir da data da publicação), as demais empresas, ou seja, as 

que possuem poços onshore, possuem um prazo de adequação de 3 anos. Porém, 

para os poços que ainda não foram abandonados, as empresas devem se adequar 

aos itens 10.5 (abandono) e 13 (monitoramento), no prazo de 180 dias. No 

regulamento SGIP o abandono permanente de poços é tratado no item 10.5.2, e o 

temporário no item 10.5.3. 

De acordo com a Nota Técnica nº 258/SSM/2016 (ANP), o desenvolvimento 

desse regulamento teve a contribuição da Indústria de E&P brasileira apoiada em 

normas, regulamentos internacionais e nas melhores práticas da indústria. 

Adicionalmente, foi mencionado que foram levados em considerações as duas 

diretrizes também abordadas neste trabalho, a NORSOK D-010 e o “Guidelines for 

the suspension and abandonment of wells” do UKOG (UK Oil & Gas) além de outras 

que não entraram no escopo desse trabalho. 

Resumidamente, para abandonar um poço deve-se ter dois CSBs. Abaixo 

segue o item 10.5 do SGIP que alude à abandono de poços: 
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“10.5 ABANDONO  

10.5.1 Objetivo  

10.5.1.1 Garantir o isolamento dos intervalos que apresentem 
Potencial de Fluxo, atual e futuro.  

10.5.2  Abandono Permanente de poços  

O Operador do Contrato deverá:  

10.5.2.1 Isolar as formações com Potencial de Fluxo 
conectadas pela perfuração do poço, estabelecendo, no mínimo, 01 (um) 
CSB Permanente para impedir o fluxo cruzado de fluidos de formações não 
conectadas naturalmente.  

10.5.2.2 Para formações com potencial de fluxo capaz de 
fraturar alguma formação acima desta, estabelecer, no mínimo, 02 (dois) 
CSB Permanentes em trecho com formação competente para suportar as 
pressões atual ou futura da formação com Potencial de Fluxo.  

10.5.2.3 Estabelecer para o Abandono Permanente de poços, 
no mínimo, 02 (dois) CSB Permanentes, a fim de impedir o fluxo para o 
meio externo dos fluidos dos:  

a) Reservatórios ou intervalos com Potencial de Fluxo portadores 
de óleo móvel e/ou gás; e  

b) Intervalos sobrepressurizados com Potencial de Fluxo e com 
qualquer tipo de fluido.  

10.5.2.4 Posicionar o CSB Permanente Secundário o mais 
próximo possível do CSB Permanente Primário.  

10.5.2.5 Garantir que os comprimentos e os posicionamentos 
dos elementos dos CSB Permanentes estejam aderentes às melhores 
práticas da indústria e às normas pertinentes.  

10.5.2.6 Prover o isolamento dos Aquíferos e das formações 
de interesse econômico ou público, estabelecendo CSB Permanentes.  

10.5.2.7 Utilizar materiais para a composição dos elementos 
dos CSB Permanentes que, no mínimo:  

a) Sejam impermeáveis a fluidos; 

b) Tenham propriedade de isolamento que não deteriorem ao 
longo do tempo; 

c) Sejam resistentes aos fluidos das formações;  

d) Tenham propriedade mecânica adequada para acomodação 
das cargas a que serão sujeitos;  

e) Não sofram contração que comprometam sua integridade; e  
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f) Sejam aderentes aos revestimentos e formações no seu 
entorno.  

10.5.2.8 Remover os cabos e linhas de controle ou injeção nos 
trechos onde forem posicionados os elementos dos CSB Permanentes.  

10.5.2.9 Avaliar e mitigar os riscos de compactação ou 
subsidência sobre a integridade dos CSB Permanentes.  

10.5.2.10 Posicionar tampão de superfície em caso de remoção 
da cabeça de poço, de revestimentos e de condutores, sem prejuízo da 
adoção dos demais procedimentos de Abandono.  

10.5.2.11 Não realizar o desvio do poço em um elemento 
estabelecido do CSB Permanente, a menos que seu comprimento seja de 
tal magnitude que não comprometa a integridade deste CSB.  

No que se refere a poços terrestres, o Operador do Contrato 
deverá:  

10.5.2.12 Posicionar um tampão de superfície de no mínimo 60 
(sessenta) metros, com seu topo posicionado no fundo do antepoço, sem 
prejuízo da adoção dos demais procedimentos de Abandono.  

10.5.2.13 Após o deslocamento dos tampões de cimento, retirar 
os equipamentos da cabeça de poço e cortar os revestimentos e o condutor 
ao nível da base do antepoço. “(Resolução ANP n46/2016) 

 

 

O trecho abaixo trata apenas de abandono temporário de poços. 

 

 

“10.5.3 Abandono Temporário de poços O Operador do 
Contrato deverá:  

10.5.3.1 Garantir a preservação da integridade da cabeça do 
poço, com o objetivo de prover um retorno seguro às atividades.  

10.5.3.2 Estabelecer um programa periódico adequado de 
inspeção visual no entorno do poço enquanto este estiver em Abandono 
Temporário.  

10.5.3.3 Limitar o período de Abandono Temporário Não 
Monitorado a um prazo máximo de 03 (três) anos, não prorrogáveis.  

10.5.3.3.1 Não é necessário limitar o Abandono Temporário Não 
Monitorado a um prazo máximo, caso sejam estabelecidos CSB 
Permanentes conforme item 10.5.2.  

10.5.3.4 Estabelecer um programa de monitoramento e de 
Verificação baseado em risco previamente ao Abandono Temporário 
Monitorado.  
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10.5.3.5 Para poços terrestres, adotar procedimentos para 
isolar fisicamente o acesso ao interior do poço de forma a evitar situações e 
condições que possam provocar incidentes, sem prejuízo da adoção dos 
demais procedimentos de Abandono. “(Resolução ANP n 46/2016) 

 

 

7.4.2. Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) 

O IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, fundado em 

1957, foi criado com o objetivo de difundir o conhecimento técnico relativo à indústria 

de petróleo. O instituto tem cerca de 240 companhias membro e consolidou-se como 

o principal representante do setor.  

O IBP conta com 1250 especialistas que atuam em comissões técnicas. 

Para a elaboração do “Diretrizes para Abandono de Poços” participaram 

representantes das principais empresas de E&P que atuam no Brasil e a ANP para a 

discussão das diretrizes adotadas. 

Em agosto de 2017 foi lançado o Caderno de Boas Práticas do IBP – 

Diretrizes para abandono de poços. Esse caderno foi elaborado por representantes 

da indústria para auxiliar no cumprimento dos requisitos de abandono da Resolução 

ANP nº 46/2016. 
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8 METODOLOGIA 

 

A análise comparativa entre as principais diretrizes e regulação se dará por 

meio de estudo de cenários. Serão abordados os principais cenários para cada tipo 

de poço para o abandono permanente  

Os cenários a serem analisados, para abandono permanente, são: poço 

aberto, em que há condutor, revestimento de superfície e revestimento intermediário 

no poço, mas o final do poço está sem revestimento; poço revestido, em que o poço 

é revestido da cabeça até o final do poço; e abandono through-tubing, no qual é 

deixado a coluna de produção dentro do poço  

Foi escolhido comparar os cenários apenas para abandono permanente 

devido as inúmeras possibilidades para a análise comparativa para os abandonos 

temporários. Ademais, o abandono permanente deverá ser o caso em que as 

diferenças ou similaridades poderão ser melhor observadas. 

Os principais pontos a serem observados são a extensão e posicionamento 

do tampão de cimento recomendado e os métodos de verificação. Primeiramente, 

será abordado alguns conceitos importantes e recomendações gerais relevante a 

abandono de poços. Sendo o primeiro, o conceito de intervalo a isolar. Em seguida, 

será comparado o tipo de material para compor as barreiras para cada 

diretriz/regulamento. 

Serão apresentados os esquemáticos dos poços perfurados e revestidos 

(sem os tampões) conforme Figura 10, Figura 12 e Figura 14. Posteriormente, será 

apresentado o esquemático levando em consideração as três diretrizes (Brasil, RU e 

Noruega) e a regulação dos EUA, com os devidos tampões. Seguidamente, será 

apresentada a verificação de cada elemento componente do CSB, caso a verificação 

seja diferente para cada cenário, as verificações são abordadas no item 10.4. 

Adicionalmente, deverá ser comparado a recomendação de materiais para os 

elementos da barreira. 

Nos esquemáticos, a área hachurada representa formações selantes, 

enquanto que os intervalos em amarelo representam zonas com hidrocarbonetos ou 

zonas com potencial de fluxo. Vale ressaltar que os esquemáticos não estão em 

escala, são apenas para facilitar a visualização e comparação. 
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9 CONSIDERAÇÕES DE CADA DIRETRIZ 

Neste capítulo serão abordados termos utilizados em cada diretriz, 

comparando suas interpretações para cada termo. 

9.1 Intervalos com potencial de fluxo 

No caso de abandonos permanentes, as barreiras tem como objetivo impedir 

o fluxo de zonas com fluxo. Cada diretriz especifica o que são as zonas a serem 

consideradas. 

Quanto a zonas com potencial de fluxo a NORSOK não possui uma 

definição exata do conteúdo da zona a ser isolado, é apenas mencionado que as 

barreiras devem isolar zonas com inflow, formações com pressões normais ou 

sobrepressurizadas/formações impermeáveis da superfície/assoalho marinho. 

Enquanto que no Oil & Gas UK é definido que zonas com potencial de fluxo são 

originadas de formações com permeabilidade e diferencial de pressão com outra 

formação ou superfície. Ademais, formações que usualmente são selantes, são 

passíveis de ser zona com potencial de fluxo, caso sejam fraturadas. Logo, essas 

também teriam que ser isoladas.  

Para considerar quais intervalos devem ser isolados, o Oil & Gas UK sugere 

que as zonas podem ser agrupadas em zonas com fluidos ou pressões similares, 

não sendo necessário uma barreira impedindo o fluxo cruzado. Ainda, é mencionado 

que no âmbito das medidas para mitigar possíveis consequências do potencial de 

fluxo deverá ser utilizado o conceito ALARP. O nível de potencial de fluxo aceitável, 

pós abandono, requererá uma avaliação de risco de dano às pessoas e ao meio 

ambiente. Essa análise de risco deverá levar em consideração o fluxo de saída para 

a superfície e o fluxo subterrâneo que pode ocorrer de uma formação a outra 

(inclusive nos aquíferos, quando aplicável). A análise a ser feita levaria em 

consideração o fluido da formação, pressões, força da rocha, potencial de fluxo, 

impacto ambiental, viabilidade de realizar atividades corretivas e tempo de resposta.  

A Regulação dos EUA exige que os tampões isolem zonas portadoras de 

hidrocarbonetos e enxofre, aquíferos de água doce e devem prevenir a migração de 

fluidos das formações para o poço ou para o mar. 
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Para o IBP, um intervalo com potencial de fluxo seria um intervalo com 

potencial de migração, atual ou futura, de fluido entre meios que apresentam 

regimes de pressão e/ou fluidos de natureza distinta. Adicionalmente, para o IBP é 

necessário estabelecer uma barreira para impedir fluxo entre zonas distintas não 

conectadas naturalmente e que o fluxo entre elas seja inaceitável. Já para o SGIP, 

por meio do item 10.5.2.3, o CSB tem como objetivo impedir o fluxo para o meio 

externo dos fluidos de reservatórios, ou intervalos com potencial de fluxo, sejam eles 

portadores de óleo móvel e/ou gás, e intervalos sobrepressurizados com potencial 

de fluxo e com qualquer tipo de fluido. Além disso, no item 10.5.2.6, é exigido que 

sejam isolados aquíferos e formações de interesse econômico ou público. Logo, os 

intervalos a isolar seriam os intervalos com potencial de fluxo e intervalos 

sobrepressurizados com potencial de fluxo para isolar de possíveis aquíferos e 

formações de interesse econômico ou público. 

 

9.2 Composição do material das barreiras 

Em relação a composição dos materiais das barreiras (elementos CSB), o 

Oil & Gas UK, IBP e SGIP possuem as mesmas recomendações. Dentre as 

principais seriam que os materiais dos elementos do CSB sejam impermeáveis a 

fluidos, sejam resistentes aos fluidos das formações e que tenham propriedade de 

isolamento e que não deteriorem ao longo do tempo. Os demais itens podem ser 

encontrados no item 10.5.2.7 do SGIP Já a legislação do RU diz apenas que toda 

parte do poço deverá ser composta por materiais que são adequados para atingir os 

propósitos do item 13 (1) do regulamento DCR, conforme pode ser consultado no 

Capítulo 7.2. Para a NORSOK todos os componentes do CSB (ou WBE – Well 

Barrier Elements) devem suportar o peso e condições ambientais a quais esses 

serão expostos no período de abandono. Dessa forma, percebe-se que as diretrizes 

e regulamentos possuem recomendações bem similares, cujo objetivo é garantir a 

integridade dos elementos durante e após o abandono e impedir o fluxo de fluidos 

dentro e para fora do poço. 
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10 ESTUDO DE CASO 

10.1 Abandono Permanente em Poço Aberto 

Cenário 1: Neste cenário (Figura 10), trata-se de um poço offshore 

constituído três fases: revestimento condutor (36”), revestimento de superfície (22”), 

revestimento intermediário (18”) e um trecho de poço aberto, ou seja, contato direto 

com a zona portadora de hidrocarboneto ou qualquer outro conteúdo que deva ser 

isolado, de acordo com as especificações do item 9.1. Ainda, nesse poço, há a 

presença de formações selantes na sapata do revestimento de 18” e abaixo do 

intervalo a isolar. A cabeça do poço encontra-se aproximadamente a 600 metros 

abaixo da lamina d'água. 

Figura 10 - Cenário 1: Poço Aberto 

 

Fonte: Elaboração própria 

Como mostra a Erro! Fonte de referência não encontrada., a NORSOK 

ecomenda a utilização de uma barreira primária (mais profunda), e uma barreira 

secundária acima da primária. Para compor a barreira primária, deverá ser 
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estabelecido um tampão de cimento (tampão 1) de no mínimo 100 metros, sendo 

que pelo menos 50 metros desse tampão cubra o intervalo com hidrocarboneto e os 

outros 50 metros esteja alinhado com a formação selante para formar a barreira 

primária. Quanto à barreira secundária, o tampão de cimento (tampão 2) deverá ter 

também no mínimo 100 metros, sendo que pelo menos 50 metros deverão estar 

abaixo da sapata do revestimento de 18”. A extensão de cimentação anular exigida 

é de no mínimo 50 metros, ou 30 metros caso realizado perfil de avaliação de 

cimentação na cimentação do anular. É recomendado retirar a cabeça de poço, 

como não há revestimento intermediário até a superfície, não seria necessário 

realizar o corte do revestimento. Ademais, deverá ser estabelecido um tampão de 

superfície de no mínimo 100 metros, no revestimento de superfície, 

preferencialmente abaixo da sapata do revestimento condutor. A Erro! Fonte de 

eferência não encontrada. ilustra quais elementos fazem parte do CSB primário e 

quais são do CSB secundário. 

Tabela 3 - Elementos do CSB para o cenário 1 de acordo com a NORSOK D-010 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento 1 1 

Formação selante 1 

Tampão de cimento 2 2 

Revestimento 18” 2 

Cimentação Anular 2 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 11 - Abandono permanente em poço aberto de acordo com (a) NORSOK D-010, (b) Oil & Gas UK Guidelines, (c) CFR (BSEE e (d) Diretrizes do IBP 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Elaboração própria
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A Figura 11(b) ilustra como seria o abandono de acordo com a Oil & Gas 

UK. O projeto de abandono seguindo a diretriz consistiria com um tampão de 

cimento que deverá selar completamente o poço aberto, esse deverá ter uma 

extensão mínima de 200 pés (aproximadamente 60m) MD (Measured Depth) de boa 

cimentação. A fim de garantir a extensão mínima de boa cimentação, normalmente, 

é bombeado o equivalente a 800 pés (aproximadamente 250 m) MD para que seja 

possível garantir que tenha os 200 pés necessários. A cabeça de poço e a retirada 

dos revestimentos pode ser necessária, caso a área tenha atividade de pesca, no 

caso hipotético, considera-se que não será necessário. A Tabela 4 ilustra quais 

elementos fazem parte do CSB combinado. 

Tabela 4 - Elementos do CSB para o cenário 1 de acordo com a Oil & Gas UK Guidelines 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento Combinado (1 e 2) 

Formação selante Combinado (1 e 2) 

Revestimento 18” Combinado (1 e 2) 

Cimentação Anular Combinado (1 e 2) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seguindo o parágrafo 250.1715, item (2)(i) da CFR, tem-se uma opção de 

abandono que é mostrado na Figura 11(c). Nessa projeto de abandono há um 

tampão de cimento localizado na sapata do revestimento de 18”, o tampão 1. Sua 

extensão deverá ser de 100 pés acima da sapata à 100 pés abaixo da sapata, 

totalizando no mínimo 200 pés (aproximadamente 60 m) de cimento. Na parte 

superior do poço deverá ser posicionado um tampão de superfície posicionado no 

máximo à 150 pés abaixo do assoalho marinho, que tenha uma extensão mínima de 

150 pés. Nesse cenário, deverá ser cortado os revestimentos e retirada a cabeça do 

poço.  
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A Figura 11(d) mostra um projeto de abandono seguindo as diretrizes do 

Caderno de Boas Práticas do IBP. Pode ser observado que no projeto foi utilizado 

um CSB Combinado, onde é utilizado apenas um tampão (tampão 1), com extensão 

mínima de 60 metros, ao invés de 2 CSBs. Porém, por se tratar de um CSB 

Combinado, estaria de acordo com a Resolução ANP nº 46/2016. O tampão de 

cimento é estabelecido logo acima do intervalo a isolar e está alinhado a formação 

selante. Não é necessário tampão de superfície para esse caso, por se tratar de um 

poço offshore. A Tabela 5 ilustra quais elementos fazem parte do CSB combinado. 

Tabela 5 - Elementos do CSB para o cenário 1 de acordo com as Diretrizes do IBP 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento Combinado (1 e 2) 

Formação selante Combinado (1 e 2) 

Fonte: Elaboração própria 

 

10.2 Abandono Permanente em Poço Revestido 

Cenário 2: Neste cenário, é representado um poço offshore de lamina 

d’água rasa, cerca de 200 m, constituído por cinco fases: revestimento condutor 

(30”); revestimento de superfície (20”); revestimento intermediário (13 3/8”); 

revestimento produtor (9 5/8”) e liner de produção de 7”. Existem dois intervalos a 

isolar, sendo um abaixo da formação selante até a sapata do liner de produção 

(intervalo 1) e um entre duas formações selantes (intervalo 2), esses dois intervalos 

são de naturezas diferentes. Ademais, há a presença de canhoneados no intervalo 

2. Adicionalmente, o assoalho marinho não apresenta erosões. A Figura 12 ilustra o 

cenário descrito acima. 
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Figura 12 – Cenário 2: Poço revestido 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Um projeto de acordo com a NORSOK D010 é ilustrado na Figura 13(a), 

nela é ilustrado um CSB Combinado, um CSB primário e um tampão de superfície. O 

tampão (tampão 1) que compõe o CSB primário para o intervalo 1 deverá ter no 

mínimo 100 m. Como o liner está cimentado desde o packer até a sapata, é atendido 

o requisito de ter no mínimo 50 m de cimentação anular verificado pelos resultados 

da operação de cimentação. Acima do intervalo 2 é estabelecido um tampão 

(tampão 2) que fará parte do CSB combinado para o intervalo 2. A extensão desse 

deverá ser de 200 metros MD, ou seja, 2 tampões de 100 metros MD. Ainda, esse 

CSB combinado atuará como o CSB secundário para o intervalo 1. Em relação ao 

tampão de superfície, de extensão igual a 100 m, seria necessário realizar os cortes 

no revestimento para estabelecer o tampão de superfície, vale ressaltar que a 

cabeça de poço deverá ser retirada. O corte e retirada da cabeça do poço é devido a 

lamina d'água rasa. A Tabela 6 ilustra os elementos pertencentes ao CSB primário e 

CSB combinado. 
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Tabela 6 - Elementos do CSB para o cenário 2 de acordo com a NORSOK D-010 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento 1 1 

Formação selante 1 

Tampão de cimento 2 Combinado (1 e 2) 

Liner de 7” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do liner Combinado (1 e 2) 

Revestimento de 9 5/8” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do 

revestimento de 9 5/8” 

Combinado (1 e 2) 

Fonte: Elaboração própria 

  



60 

 

Figura 13 - Abandono permanente em poço revestido de acordo com (a) NORSOK D-010, (b) Oil & Gas UK Guidelines, (c) CFR (BSEE e (d) Diretrizes do 

IBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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A Figura 13(b) ilustra como seria o projeto de abandono de acordo com a 

diretriz britânica seria caracterizado por um tampão de cimento (tampão 1) alinhado 

à formação selante mais profunda, isolando o intervalo 1 e compondo o CSB 

primário. Esse, como já mencionado no caso do poço aberto deverá ter 100 pés MD 

de boa cimentação, portanto, se possível, deverá ser projetado um tampão de 500 

pés MD Já para o intervalo 2 seria necessário estabelecer um tampão de cimento 

acima do liner de produção, sendo que o tampão deverá ter uma extensão de 200 

pés MD de boa cimentação, sendo normalmente estabelecido uma barreira de 800 

pés (250 m) para garantir a boa cimentação e formaria um CSB Combinado, como 

no projeto de acordo com a NORSOK, porém esse teria um comprimento maior. 

Ademais, seria necessário realizar a recimentação do anular entre os revestimentos 

de 13 3/8” e 9 5/8” a fim de estabelecer um conjunto solidário de barreira, para que a 

extensão total da cimentação anular seja maior que 1000 pés (cerca de 300 m), a 

partir da base do tampão de cimento.  

 

Tabela 7 - Elementos do CSB para o cenário 2 de acordo com a Oil & Gas UK Guidelines 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento  1 

Formação selante 1 

Liner de 7” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do liner Combinado (1 e 2) 

Revestimento de 9 5/8” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do 

revestimento de 9 5/8” 

Combinado (1 e 2) 

Fonte: Elaboração própria 
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Por se tratar de um poço com lamina d'água profunda, não seria necessário 

realizar o corte e retirada da cabeça de poço. A Erro! Fonte de referência não 

ncontrada. ilustra os elementos pertencentes ao CSB primário e CSB secundário. 

A Figura 13(c) ilustra o esquemático do poço de acordo com a 

regulamentação do BSEE. De acordo com o parágrafo 250.1715, deverá ser 

estabelecido um tampão de cimento de forma que o tampão (tampão 1) esteja 100 

pés (cerca de 30 m) acima e abaixo do canhoneio (item 3.ii do regulamento). Um 

tampão de superfície de pelo menos 150 pés (cerca de 45 m) deverá ser 

estabelecido a não menos de 150 pés abaixo do assoalho marinho, seguindo o 

disposto no item 8. Os anulares entre os revestimentos 20” x 13 3/8” e 13 3/8” x 9 

5/8” devem ser cimentados pois há uma comunicação do poço aberto com o 

assoalho marinho. As cimentações deverão ter uma extensão de 200 pés (cerca de 

60 m), cada uma, segundo o item 6. 

 

Tabela 8 - Elementos do CSB para o cenário 2 de acordo com as Diretrizes do IBP 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento  1 

Formação selante 1 

Liner de 7” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do liner Combinado (1 e 2) 

Revestimento de 9 5/8” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do 

revestimento de 9 5/8” 

Combinado (1 e 2) 

Fonte: Elaboração própria 
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A cabeça de poço e revestimentos deverão ser removidos e cortados pelo 

menos 15 pés abaixo do assoalho marinho. 

A Figura 13(d) ilustra o projeto de abandono seguindo as Diretrizes do IBP. 

Para isolar o intervalo mais profundo é estabelecido um tampão (tampão 1) alinhado 

com a formação selante mais profunda (acima do intervalo 1) e ao anular revestido. 

Esse tampão deverá ter 30 m de extensão. Como o liner está cimentado até o 

packer, é atendido o critério de aceitação que a cimentação anular deveria ter pelo 

menos 30 m de extensão. Portanto, estabelece-se o CSB primário do intervalo 1 

com o tampão, revestimento, cimentação anular e formação selante. Para compor o 

CSB secundário para o intervalo 1 e o CSB primário e secundário do intervalo 2 

estabelece-se um tampão (tampão 2) de pelo menos 60 metros de extensão. Sendo 

esse alinhado à formação selante e ao anular cimentado. A Tabela 8 ilustra os 

elementos pertencentes ao CSB primário e CSB combinado. 

 

10.3 Abandono Permanente through-tubing 

Cenário 3: O poço é offshore com uma lamina d’água de cerca de 2000 m. 

É constituído de cinco fases: revestimento condutor, de 30” de diâmetro; 

revestimento de superfície (20”); revestimento intermediário (13 3/8”); revestimento 

de produção (9 5/8”) e liner de produção de 7”. Neste cenário deseja-se deixar a 

coluna de produção no poço para tornar o abandono do poço mais econômico. Pois 

a não retirada da coluna implica em menor tempo de sonda, o que diminui os custos 

da operação de abandono. Logo, no esquemático são representados os packers de 

produção, as linhas de PDG (Pressure Downhole Gauge) e injeção química, a 

cabeça de poço e o BPP no fundo do poço. No intervalo produtor há três zonas de 

canhoneio separadas por packers, a Figura 14 ilustra o cenário 3. 

Por se tratar de um caso particular, as verificações extras ou específicas 

para abandono through-tubing serão tratadas neste item. As demais verificações 

serão tratadas no item 10.4. Neste cenário não será feita a análise das posições e 

extensões dos demais elementos que compõe a barreira, visto que são iguais para 

todos os cenários. 
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Figura 14 - Cenário 3: Through-tubing (abandono com coluna de produção) 

 

Fonte: Elaboração própria 

A Figura 15(a) ilustra como seria o projeto de abandono de acordo com as 

diretrizes da NORSOK. Pode-se observar que é necessário retirar as linhas de PDG 

e injeção química pois essas podem prejudicar a cimentação do anular e causar 

canais na cimentação, prejudicando a integridade dessa. O tampão de cimento 

anular (entre o liner e a coluna) deverá ter uma extensão mínima de 200 m e deverá 

ser posicionada sobre um packer de produção. O tampão de cimento no interior da 

coluna deverá ser sobre um plugue e também deverá ter 200 m de extensão. Vale 

ressaltar, que esses tampões devem estar alinhados à formação selante, 

revestimento e cimentação anular. Sendo que a extensão mínima de cimentação 

deverá ser de 60 m MD caso seja realizado perfil de avaliação dessa cimentação, 

caso não, deverá ter 100 m MD, verificados pelo método de deslocamento. Neste 

caso, não há necessidade de remoção da cabeça de poço, devido à grande lamina 

d’água. 
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De acordo com a NORSOK, quando tubulares de completação são deixados 

no poço e são instaladas as barreiras, deverá ser verificado a posição e integridade 

dessas. A cimentação entre o revestimento e a coluna deverá ser verificada por 

teste de pressão. Enquanto que para o tampão de cimento estabelecido dentro da 

coluna deverá ser realizado o teste de pressão e tagging. A Tabela 9 ilustra os 

elementos pertencentes ao CSB combinado. 

 
 

Tabela 9 - Elementos do CSB para o cenário 3 de acordo com a NORSOK D-010 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento no interior 

da coluna 

Combinado (1 e 2) 

Coluna de produção Combinado (1 e 2) 

Tampão de cimento anular Combinado (1 e 2) 

Revestimento de 9 5/8” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do 

revestimento de 9 5/8” 

Combinado (1 e 2) 

Formação selante Combinado (1 e 2) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na Figura 15(b) ilustra o abandono de acordo com o Oil & Gas UK Guideline, 

é possível observar que o esquemático é similar ao cenário 2, exceto que nesse há 

a presença de uma coluna. O tampão anular e o tampão dentro da coluna deverá ter 

uma extensão mínima de cerca de 60 m (200 pés) de boa cimentação. Logo, deverá 

ser estabelecido um tampão de maior extensão para garantir os 60 m. A 
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Figura 15 - Abandono permanente through-tubing de acordo com (a) NORSOK D-010, (b) Oil & Gas UK Guidelines, (c) CFR (BSEE e (d) Diretrizes do IBP 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Elaboração própria
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cimentação anular alinhada ao tampão deverá ter no mínimo cerca de 300 m (1000 

pés) a partir do packer. Essa extensão é para cimentação anular não verificada por 

perfilagem de avaliação de cimentação. Vale lembrar que a formação selante, 

cimentação anular, revestimento e tampão deverão estar alinhados.  

A Oil & Gas UK acredita que deverão ser considerados maiores 

comprimentos de tampão e base para a pasta de cimento devido aos possíveis 

problemas com formação de canais no anular ou queda de cimento. Pois caso isso 

não ocorra, ocorrerá de não ser estabelecido um anular completamente coberto com 

cimento para aquela barreira.  

Quanto aos procedimentos de verificação da posição e integridade do tampão, 

deverão ser realizados tagging e teste de pressão. Ainda, não é possível determinar 

o topo do cimento no anular e dentro da coluna. Por isso, deve-se utilizar não 

apenas um método para realizar a verificação. E sim, utilizar todos os parâmetros da 

operação de cimentação em conjunto como realizar o controle da qualidade do 

cimento durante a descida, analisando os seguintes parâmetros: o volume da pasta, 

perdas, a base do tampão, densidade do cimento e etc. Esses parâmetros aliados 

ao teste de pressão e tagging garantem a existência de uma barreira permanente. A 

Tabela 10 ilustra os elementos pertencentes ao CSB combinado. 

A Figura 15(c) ilustra um esquemático de abandono de acordo com o BSEE. 

O tampão anular deverá ter cerca de 90 m (300 pés), sendo esse assentado logo 

acima do packer. O plugue dentro da coluna deverá ser assentado 100 pés (cerca 

de 30 m) acima do canhoneio mais raso e deverá ser posicionado acima do plugue 

um tampão de cimento, que esteja cerca de 30 m (100 pés) acima do packer de 

produção. Quanto à parte superior do poço, deverá ser cortado parte da coluna, e 

removido as linhas, para que possa estabelecer um tampão de superfície de no 

mínimo 45 m (150 pés) posicionado a não menos que 45 m abaixo do assoalho 

marinho. Ainda, deverá ser cimentado os anulares 20” x 13 3/8” e 13 3/8” x 9 5/8” a 

partir do topo, garantindo uma extensão de cerca de 60 m (200 pés). Finalmente, 

deverá ser cortado o revestimento e retirada a cabeça de poço.  

O BSEE não faz exigências específicas para a verificação nos casos de 

abandono through-tubing portanto deverão ser seguido o item (b) do parágrafo 

250.1715. 

 

  



68 

 

Tabela 10 - Elementos do CSB para o cenário 3 de acordo com a Oil & Gas UK Guidelines 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento no interior 

da coluna 

Combinado (1 e 2) 

Coluna de produção Combinado (1 e 2) 

Tampão de cimento anular Combinado (1 e 2) 

Revestimento de 9 5/8” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do 

revestimento de 9 5/8” 

Combinado (1 e 2) 

Formação selante Combinado (1 e 2) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na Figura 15(d) tem-se o esquemático do projeto de abandono de acordo 

com as diretrizes do IBP. O tampão de cimento anular e dentro da coluna deverá ter 

uma extensão mínima de 60 m. Este deverá ser assentado sobre um packer, no 

caso do anular e sobre um plugue, dentro da coluna. No caso do tampão dentro da 

coluna, o plugue deverá ser assentado numa profundidade maior que o packer do 

anular, garantindo os 60 m de extensão. Neste caso, deverá ser removido as linhas 

da coluna para evitar a formação de canais na cimentação do tampão. A Erro! 

onte de referência não encontrada. ilustra os elementos pertencentes ao CSB 

combinado. 

Quanto à verificação, extensão e posicionamento do tampão, específica para 

o caso de through-tubing, o IBP diz que deverá ser seguido as mesmas 

recomendações de posicionamento e extensão feita para a cimentação anular e 

tampão de cimento. Quanto à verificação, deverá ser verificada por pressão (teste 

de pressão positiva) a cimentação no interior e anular da coluna para avaliar a 
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integridade da barreira permanente e deverá ser verificado o topo do cimento no 

interior da coluna.  

Nos casos em que o teste de pressão for inconclusivo, o IBP informa que é 

dispensada a verificação para o seguinte caso: tampão de cimento no interior e 

anular da coluna posicionados sobre uma base mecânica verificada previamente por 

pres-são. A verificação da cimentação do tampão de cimento por perfil de avaliação 

de ci-mentação poderá ser dispensada caso seja possível inferir o topo do cimento 

pelos parâmetros operacionais e a operação de cimentação atenda todos os itens a 

seguir: 

 

 
 “a) Registros da operação de cimentação atestando a normalidade da 
operação;  
b) Cimento em anular posicionado acima de base mecânica (por exemplo, 
packer de produção ou cimento) com os devidos excessos no volume para 
compensar os riscos de contaminação, deslizamento e rebaixamento do 
topo;  
c) Coluna de produção/injeção e revestimento verificados por pressão para 
evitar migração indesejada da pasta de cimento;  
d) Fora de trechos de alta inclinação;  
e) Geometria do poço bem definida, com os devidos diâmetros da coluna de 
produção/injeção e acessórios, bem como a tubulação do revestimento.” 
(Diretrizes para abandono de poços do IBP, 2017) 

 

 

Tabela 11 - Elementos do CSB para o cenário 3 de acordo com as Diretrizes do IBP 

ELEMENTO DO CSB CSB 

Tampão de cimento no interior 

da coluna 

Combinado (1 e 2) 

Coluna de produção Combinado (1 e 2) 

Tampão de cimento anular Combinado (1 e 2) 

Revestimento de 9 5/8” Combinado (1 e 2) 

Cimentação anular do 

revestimento de 9 5/8” 

Combinado (1 e 2) 
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Formação selante Combinado (1 e 2) 

Fonte: Elaboração própria 

 

10.4 Verificações de elementos para abandono permanente 

Neste capítulo serão apresentados os principais requerimentos de 

verificação para os elementos que compõe o CSB permanente no caso da 

NORSOK, Oil & Gas UK e IBP. Enquanto que para o BSEE será apresentado os 

requerimentos necessários apenas para o tampão de cimento, visto que é a única 

exigência explícita na CFR. 

 

10.4.1. Verificação dos elementos sugerida pela NORSOK 

A verificação da pressão que garante a integridade da formação selante, 

requerida pela NORSOK, poderá ser baseada em alguns testes e modelo, como 

exemplo: teste PIT6 (Pressure Integrity Test) – teste de integridade de formação; 

LOT7 (Leak-off Test) – teste de absorção; ou XLOT8 (extended Leak-off Test) - teste 

de absorção estendido, caso a tensão mínima da formação não seja conhecida ou 

poderá ser utilizado um modelo geomecânico do campo calibrado. 

Para verificar a integridade da cimentação do anular deverão ser analisados 

os seguintes pontos. Primeiramente, a capacidade selante da cimentação do anular 

deverá ser verificada pelo FIT (teste de integridade de formação) que é realizado 

para decidir onde será assentado a sapata do revestimento.  

                                            
6 PIT ou também denominado como FIT (Formation Integrity Test) é utilizado para confirmar que a 

formação e a cimentação anular são capazes de suportar uma pressão pré-determinada (NORSOK, 

2014). Teste realizado após perfurar o shoe track do revestimento (Well Control School) 

7 Utilizado na verificação da pressão que a parede do poço ou revestimento pode realmente suportar.  

8
 Procedimento com o objetivo de obter dados de qualidade das tensões horizontais realizando 

modificações no teste LOT. Normalmente são realizadas na sapata do revestimento. São realizados 
pelo menos dois ciclos de teste “Leak-off” (Steiger e Kunze, 1991). Com este teste determina-se a 
menor tensão in-situ da formação. 
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Seguidamente, a verificação da extensão da cimentação possui três 

alternativas: através de perfis de análise de cimentação, utilizando métodos e 

ferramentas que possibilitem a verificação da presença da cimentação anular (como 

exemplo tem-se os perfis CBL e VDL); pelo método de deslocamento ( que leva em 

consideração o volume de cimento bombeado no anular, o retorno do cimento para a 

superfície); ou caso haja perdas, poderá ser usado o FIT ou LOT como método de 

verificação (nos casos em que a cimentação do anular será usada como barreira 

solidária para a perfuração da próxima fase). 

Para que a cimentação se caracterize como um CSB, essa deverá estar 

posicionada acima do intervalo a isolar. Deverá ter 50 m MD, profundidade medida, 

de extensão verificada pelo método de deslocamento9 ou 30 m MD quando essa é 

verificada por perfis de cimentação. Ainda, a integridade da formação deverá 

exceder a pressão máxima prevista na base do intervalo. Nos casos em que a 

cimentação anular faz parte da barreira primária e secundária, essa deverá ter dois 

intervalos de 30 m MD verificado por perfis de cimentação. A integridade da 

formação deverá exceder o máximo da pressão prevista na base de cada intervalo. 

Para poços com pressão de injeção acima da pressão de integridade da formação 

selante, a cimentação do anular deverá se estender do ponto de injeção mais raso 

até 30 m MD acima do topo do reservatório que foi verificado por perfis de 

cimentação (NORSOK, 2013). 

Para a verificação dos revestimentos, é utilizado como critério de aceitação 

que seja realizado no revestimento/liner um teste de absorção com o diferencial 

máximo de pressão. Nos casos em que o revestimento/liner forem perfurados (para 

realizar um poço side track, por exemplo) deverá ser refeito o teste de absorção 

durante a completação do revestimento. O teste de absorção no revestimento 

deverá ser realizado logo após o bombeamento da pasta (batida do plug) de cimento 

ou após o cimento ter pega. 

No caso dos tampões de cimento a verificação recomendada pela NORSOK 

D-010 é que tampões posicionados em revestimentos deverão ser testados no 

sentido do fluxo (teste negativo) ou de cima para dentro do poço (sentido contrário 

ao fluxo – teste positivo). Para os casos em que o shoe track for usado como 

                                            
9
 Utilizado como parâmetro as dimensões dos revestimentos e o volume de cimento bombeado 
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elemento do CSB, deverão ser observados os seguintes pontos: o volume de retorno 

de cimento da cimentação do revestimento não deverá exceder em grande 

quantidade e deverá ser realizado um teste de pressão e deverá suportar o fluido em 

overbalance ou teste negativo. Adicionalmente, o desenvolvimento de resistência da 

pasta de cimento deverá ser observada através de amostras obtidas na superfície. 

Amostra essa “curada” no local em temperatura representativa. 

Para verificar que o tampão de cimento foi estabelecido corretamente deve-

se levar em consideração a avaliação da execução do trabalho, utilizando como 

parâmetros o diâmetro do poço, volume bombeado e retorno. Já para verificar a 

eficácia do tampão deverá ser realizado tagging10 em tampões a poço aberto e em 

poços revestidos: por tagging e teste de pressão. Para tampões em poço revestido, 

deverá ser realizado teste de pressão com 1000 psi acima do LOT (teste de leak-off) 

abaixo do revestimento (provável caminho de vazamento) ou 500 psi para tampões 

de superfície. Ainda, a pressão utilizada no teste não deverá exceder a pressão do 

revestimento e a resistência à pressão interna do revestimento deverá ser calculada 

para desgastes do revestimento. O teste de pressão só não é necessário nos casos 

em que o tampão é posicionado acima de uma base que já foi testada com pressão, 

sendo necessário apenas realizar o tagging no tampão. 

Quando um único tampão é utilizado como barreira primária e secundária, o 

tampão deverá ser perfurado até que seja confirmado que o cimento esteja 

endurecido. Entretanto, nos casos de tampões que se estendem do poço aberto até 

o revestimento, esse deverá ser testado com pressão. 

Em abandonos permanentes, a cabeça de poço e os revestimentos deverão 

ser cortados a uma profundidade que garanta que não irão reaparecer no assoalho 

marinho (caso ocorra erosão) no futuro e removidos, levando-se em consideração as 

condições do solo. Para poços de água profunda pode ser aceitável deixar a cabeça 

de poço, seja ela coberta ou não. (NORSOK, 2013) 

 

10.4.2. Verificação dos elementos sugerida pela Oil & Gas UK 

                                            
10

 Descido de tubo/coluna até que esse entre em contato com uma ferramenta de “downhole”, ou no 
caso do abandono, o tampão de cimento. (Schlumberger, 2017)  
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De acordo com a Oil & Gas UK, 2015, toda barreira permanente deverá ser 

verificado para garantir que a barreira está posicionada na profundidade correta e 

que tem a capacidade de selar.  

As formações selantes para serem qualificadas como barreiras devem 

prover capacidade selante no caso de um vazamento. Para se qualificar como um 

elemento da barreira é necessário que a formação tenha uma resistência à fratura 

para suportar as pressões esperadas no futuro. Ainda, é necessário que a formação 

selante tenha no mínimo 100 pés de extensão, por barreira. A resposta do perfil de 

avaliação de cimentação deverá ser equivalente ou melhor que a obtida na boa 

cimentação. Deverá ser corrido dois perfis independentes para cada poço para 

confirmar a aderência do cimento à formação, sem a presença de canais (Oil & Gas 

UK, 2015). 

A análise da cimentação anular ocorre com a verificação do topo do cimento 

(TOC – Top of Cement) através de perfis de cimentação, temperatura, sônico ou 

então é estimado através dos resultados do processo de cimentação do anular 

(volume bombeado, retorno, diferencial de pressão, entre outros). 

Para verificar a capacidade selante da cimentação anular podem ser usados 

diversos métodos: os perfis; a falta de pressão mantida no revestimento durante a 

vida do poço; o teste de absorção durante a perfuração do shoe track; ausência de 

anormalidades durante a cimentação; centralização dos revestimentos, washouts, 

pressões anulares, todos esses problemas devem ser levados em consideração; e 

teste de pressão. 

Para verificar a integridade do tampão de cimento, a verificação ocorre pela 

análise do desenvolvimento da força da pasta de cimento. A análise da posição do 

tampão deverá ser verificada pelo método de tagging ou medindo-se o volume 

bombeado para confirmar a posição do tampão de cimento. 

Para verificar a integridade da cimentação anular é necessário no mínimo 

100 pés (cerca de 30 m) de boa cimentação, caso tenha sido corrido o perfil ou 1000 

pés (cerca de 300 m) acima da base do tampão caso seja estimada por diferencial 

de pressão. 
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No caso de poços abertos, o tampão de cimento deverá ser testado com 

aplicação de peso sob o tampão. Esse teste pode ser realizado com uma coluna de 

perfuração de 10 a 15 klbs. Nos casos em que irá usar wireline para o teste, o peso 

dependerá das características do flexitubo ou stinger. 

No caso de poços revestidos, a barreira deverá ser testada com uma 

pressão documentada ou teste de inflow (teste negativo11). Os testes negativos 

devem ser realizados com pressão diferencial maior ou igual a qual o revestimento 

será exposto. 

De acordo com a diretriz britânica, o teste de pressão deverá ser no mínimo 

de 500 psi acima da pressão de injeção abaixo da barreira (exemplo: nos 

canhoneados ou formações abertas abaixo da sapata do revestimento). Todavia, 

não deverá ser maior que resistência do revestimento menos o fator de desgaste 

permitido ou de dano da cimentação primária, o que for menor. 

Nos casos de poço revestido, se for utilizado um tampão mecânico ou 

tampão de cimento em que foi realizado o tagging e o teste de pressão. Então, o 

teste de pressão no tampão de cimento não será representativo. Caso o 

planejamento de cimentação ocorra como o esperado, realizar o tag talvez não seja 

necessário. Porém, caso decida-se não realizar o tag deverá ser documentado e 

feito análise de risco. Nessa análise deverá ser considerado as condições do poço e 

da cimentação realizada, caso exista circunstâncias que aumentem o risco, é 

aconselhado realizar o tagging. 

Ademais, devido as atividades de pesca na área é considerado uma boa 

prática em cortar todas as colunas de revestimento em pelo menos 10 pés abaixo do 

assoalho marinho nos poços que já foram abandonados. Essa metragem pode ser 

revista de acordo com o poço e as condições do solo.  

 

10.4.3. Verificação dos elementos sugerida pelo BSEE 

                                            
11

 Teste em que a pressão hidrostática é reduzida até que a diferença de pressão líquida seja da 
formação para o poço (sentido do fluxo no caso de escape) (API RP 96) 
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O BSEE exige que o primeiro tampão abaixo do tampão de superfície e 

todos os tampões que estejam em áreas com perda de circulação e sejam poço 

aberto sejam testados. Na CFR são dadas duas opões de teste, o de peso e o de 

pressão. O teste de peso deverá ser feito com uma coluna de pelo menos 15 klbs 

em cima do tampão. Caso seja escolhido o teste de pressão, deverá ser bombeado 

pelo menos 1000 psi e não deverá ter uma queda de pressão maior que 10% 

durante um período de 15 minutos. Ademais, é informado que o District Manager 

pode exigir testes em outros tampões. 

O parágrafo 250.1716 alude sobre a remoção de cabeça de poço e 

revestimentos. No geral, deverá ser retirado todas as cabeças de poço e 

revestimento pelo menos 15 pés abaixo do assoalho marinho. Em três casos, o 

District Manager poderá aprovar uma profundidade diferente da citada acima, sendo 

eles: 

 A cabeça de poço ou revestimento não seriam uma obstrução para 

outros usuários do assoalho marinho ou área. Deverá ser apresentado informações 

de geologia e outros tipos de informações que possam demonstrar que o processo 

de erosão não é capaz de expor as obstruções; 

 Se for determinado pelo Operador e o BSEE concorda que deverão ser 

utilizados mergulhadores e que a estabilidade dos sedimentos do assoalho marinho 

sejam seguros; ou 

 A lamina d'água seja maior que 800 metros.  

 

10.4.4. Verificação dos elementos sugerida pelo IBP 

De acordo com os critérios de aceitação do Caderno de Boas Práticas de 

E&P do IBP, a competência da formação selante deverá ser verificada por teste de 

pressão, podendo ser o FIT, LOT ou XLOT, como também um modelo geomecânico 

calibrado do campo. Ademais, os testes de FIT e LOT podem ser extrapolados para 

verificar a integridade da formação para outras profundidades. 

Para verificar a extensão da cimentação anular poderá ser utilizado perfis de 

avaliação de cimentação, registros da operação de cimentação, como exemplo: 
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“Crescimento da pressão esperado ao final do deslocamento, 
controle dos volumes bombeados e retornados não indicando perda de 
circulação nem influxo, pastas e colchões misturados no peso específico de 
projeto, batida do plugue de topo no colar, vedação confirmada pelas 
válvulas flutuantes, teste de pressão indicando estanqueidade do 
revestimento na batida do plugue, etc” (Diretrizes para abandono de poços, 
2017)  

 

 

Em poços com perda de circulação, deverá ser documentado o local em que 

há a perda, sendo que essa deverá ser acima do topo planejado para a cimentação.  

Para que a cimentação anular seja considerada um elemento do CSB é 

necessário que essa esteja acima do intervalo a isolar e na mesma profundidade da 

formação selante. Para compor um CSB, sua extensão deverá ser de 60 m quando 

verificada pelos resultados de operação, ou 30 m caso seja verificado com perfil de 

avaliação de cimentação. Para que seja parte de um CSB Combinado, a cimentação 

anular deverá ter 120 m se for verificado pelos resultados operacionais, ou 60 m 

caso seja realizado a perfilagem na cimentação anular. 

Quanto a verificação da integridade do trecho de revestimento, que compõe 

o CSB, não há uma recomendação de verificação para abandono permanente. 

Acredita-se que não há critérios de aceitação objetivo, visto que é sempre 

considerado o revestimento cimentado durante as verificações da cimentação 

anular, citado acima. 

Os tampões de cimento podem ser verificados de duas maneiras, 

dependendo do tipo do poço. Em poço aberto é recomendado a aplicação de peso 

de 10 a 15 klbs para coluna de perfuração. Em poço revestido também é possível 

verificar a integridade com a aplicação de peso, como no poço aberto, porém o peso 

máximo fica a depender das características do flexitubo ou arame/cabo. Essa 

verificação poderá ser dispensada com uma análise de risco, em casos excepcionais 

Outro método para verificar a integridade é a aplicação da menor pressão dentre as 

4 opções: 
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“a) 500 psi acima da pressão de absorção (LOT), medida ou 
estimada, ou de injeção da sapata;   

b) 500 psi acima da pressão de absorção (LOT), medida ou 
estimada, ou de injeção no ponto de vazamento conhecido;  

c) 500 psi acima da pressão de absorção (LOT), medida ou 
estimada, ou de injeção do trecho canhoneado;   

d) Pressão de verificação dos revestimentos expostos e demais 
equipamentos expostos.” (Caderno de Boas Práticas de E&P: Diretrizes 
para abandono de poços, 2017) 

 

 

 Ainda, de acordo com as Diretrizes do IBP, a verificação por pressão de um 

tampão de cimento pode ser inconclusiva e, portanto, dispensada desde que sejam 

atendidos alguns itens como:  

 Tampão de cimento posicionado em poço revestido; 

 Tampão de cimento apoiado em um tampão mecânico ou shoe track 

cimentado verificado por pressão; 

 Não há canhoneados ou ponto de vazamento conhecido no trecho de 

revestimento abaixo do tampão de cimento; (Caderno de Boas Práticas de E&P: 

Diretrizes para abandono de poços, 2017)  



78 

 

11 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Primeiramente, no Reino Unido, Noruega e Brasil utilizam o conceito de 

conjunto de barreiras. Sendo que normalmente são compostas por formação 

selante, cimentação anular, revestimento e tampão de cimento. Ainda, é utilizado o 

conceito de duas barreiras para cada intervalo a isolar. Dessa forma, terá uma 

redundância (a segunda barreira) caso ocorra algum vazamento. Para o cenário 1, 

de abandono permanente de um poço aberto, em todos os casos não é utilizado 

tampões mecânicos abaixo dos de cimento.  

Analisando os casos mais similares, (Erro! Fonte de referência não 

ncontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada.) – casos do Oil & Gas UK 

e IBP, em que o conjunto solidário de barreira é combinado, ou seja, o CSB primário 

e secundário são consecutivos (sem espaços) são similares na disposição dos 

tampões e em parte na recomendação de extensão. Visto que ambas recomendam 

60 m de tampão para compor o CSB combinado. No entanto, a versão britânica diz 

que os 60 m devem ser de boa cimentação e para isso, deverá ser estabelecido um 

tampão maior, com cerca de 250 m (800 pés). A diretriz brasileira não menciona que 

os 30 m devem ser de boa cimentação porém é recomendado bombear um volume 

maior para que possa garantir que tenha os 30 m requeridos, mas não específica a 

quantidade, ficando a critério do operador.  

O esquemático de acordo com o BSEE (Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.) é bem similar ao brasileiro, diferenciando-se apenas pela presença de 

tampão de superfície de 150 pés (45 m). Já o da NORSOK é o único que recomenda 

dois tampões de 100 m de extensão, pra compor os dois CSBs e adicionalmente, 

tem-se o tampão de superfície de 100 m. Quanto à posição dos tampões de 

cimento, todos apresentam quase a mesma disposição, posicionado acima do 

intervalo a isolar, alinhados à formação selante. Exceto a NORSOK (Erro! Fonte de 

eferência não encontrada.), pois 50 m dos 100 m do tampão está alinhado a 

formação com hidrocarboneto.  

Comparando as verificações recomendadas para o tampão de cimento é 

possível observar, com o auxílio da Tabela 12, que apenas a Noruega e Reino Unido 

tem uma verificação específica para posicionamento, sendo esse o tagging. Para a 
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verificação da integridade do tampão é recomendado pela NORSOK, Oil & Gas UK e 

pelo BSEE o teste de pressão, podendo ser positivo ou negativo. Enquanto que para 

o cenário 1, a diretriz do IBP recomenda aplicação de peso para casos de poço 

aberto.  

Quanto à verificação e extensão da cimentação anular necessária, tem-se 

que para constituir um CSB: a NORSOK recomenda 50 m de cimentação anular 

(verificada por parâmetros operacionais), enquanto que o IBP recomenda 60 m 

(verificada por parâmetros operacionais). Caso seja realizado um perfil de avaliação 

de cimentação os valores caem para 30 m de extensão para ambas diretrizes.  

Ainda sobre cimentação anular, assim como a NORSOK e o IBP, a Oil & 

Gas UK recomenda uma extensão de aproximadamente 30 m (100 pés) caso seja 

realizado o perfil para compor um CSB permanente. Caso seja utilizado diferencial 

de pressão para a verificação, a cimentação anular deverá ter 1000 pés (300 m) a 

partir da base do tampão de cimento. Por outro lado, o BSEE, diferentemente das 

três já mencionadas, tem apenas um item que alude sobre cimentação anular. 

Nesse item, nos casos em que o espaço anular é um canal entre o poço aberto e o 

assoalho marinho é necessário cimentar o anular com cerca de 60 m (200 pés) de 

extensão, a partir do assoalho marinho. Adicionalmente, caso a completação tenha 

sido completação seca é necessário verificar o isolamento com pressão em todos os 

anulares.  

A NORSOK e Oil & Gas UK recomendam utilizar perfil de avaliação de 

cimentação e resultados da operação para verificar o posicionamento da cimentação 

anular. Quanto à verificação da integridade, NORSOK recomenda o FIT e a Oil & 

Gas UK indica o teste de absorção (LOT), perfis, pressão anulares, e resultados da 

operação. O IBP não possui recomendações específicas para integridade e 

posicionamento, é apenas recomendado utilizar como verificação, do elemento do 

CSB permanente, perfil de avaliação de cimentação e os resultados da operação. 

Quanto à verificação do revestimento, a única que tem uma verificação 

específica é a NORSOK que recomenda realizar um teste de absorção. A Oil & Gas 

UK e o IBP não tem uma verificação específica pelo fato do teste de cimentação 

anular testar o revestimento também. 
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Para a formação selante, a única que estabelece uma extensão mínima do 

intervalo de formação é a Oil & Gas UK. Essa exige um comprimento mínimo de 30 

m por barreira. As verificações de integridade, para formação selante, da NORSOK 

e o IBP são iguais e podem ser os testes FIT, LOT, XLOT ou um modelo 

geomecânico calibrado para o campo do poço. Para a Oil & Gas UK a verificação 

aceita seria perfilagem e testes de pressão, que podem ser FIT, LOT e XLOT ou 

outros. O BSEE não exige nenhum teste específico para verificar a integridade da 

formação selante. 

A remoção da cabeça de poço e corte de revestimentos em abandono 

permanente não são obrigatórios em todos os casos, ficando condicionada a alguns 

fatores, como: 

 NORSOK: Necessária a retirada da cabeça de poço e corte dos 

revestimentos em todos os poços. No entanto, se o poço for de águas 

profundas, pode ser aceitável deixar ou cobrir a cabeça de poço e 

revestimentos; 

 Oil & Gas UK: Deve-se cortar os revestimentos pelo menos 10 

pés (cerca de 3 m) abaixo do assoalho marinho. Esse requerimento deve-se 

as atividades de pesca na área. Já para os poços onshore, é recomendado 

ver com as autoridades competentes a condição necessária dos 

equipamentos de superfície; 

 BSEE: Todos os casos deve-se cortar os revestimentos 15 pés 

(cerca de 5 m) abaixo do assoalho marinho, apenas em casos específicos o 

District Manager pode optar profundidades diferentes; 

 IBP: Necessária a retirada da cabeça de poço e corte dos 

revestimentos em todos os poços onshore. 

Porém, vale ressaltar que caso o solo apresente problemas de erosão, o 

corte e retirada dos revestimentos e cabeça de poço não são mandatórios. 

Analisando para o cenário 2, em que há dois intervalos a isolar e logo serão 

necessários mais CSBs permanentes, sendo dois para cada intervalo. No entanto, 

vale ressaltar que um CSB pode atuar como CSB primário para um intervalo e como 

um CSB secundário para outro.  
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Ao comparar os quatro esquemáticos para o cenário 2, percebe-se que 

apenas no cenário do BSEE não há um tampão de cimento entre os dois intervalos. 

Os demais possuem um tampão com pelo menos 30 metros de extensão, formando 

um conjunto solidário de barreiras permanentes. Para isolar o intervalo 2, todos, 

(exceto BSEE), possuem um tampão acima do intervalo, sendo esse alinhado à 

formação selante. Novamente, a NORSOK é a que possui os tampões com maior 

extensão (200 m para compor um CSB combinado). A Oil & Gas UK recomenda 60 

m de boa cimentação para compor o CSB combinado, e ainda deverá ser cimentado 

o anular 13 3/8” x 9 5/8” para compor o CSB, visto que esse deverá ter pelo menos 

300 m (1000 pés) de cimentação anular verificado por diferencial de pressão ou pelo 

menos cerca de 60 m (200 pés) de boa cimentação no anular. 

Para o BSEE, apenas um tampão com 30 m (100 pés) acima e abaixo do 

canhoneado garante o isolamento do intervalo com hidrocarboneto. Ainda, o BSEE 

recomenda o tampão de 45 m (150 pés) posicionado 45 m abaixo do assoalho 

marinho. Devido a comunicação do anular 20” x 13 3/8” e 13 3/8” x 9 5/8” com o 

poço, ou seja, há um caminho potencial de vazamento nos trechos: sapata do 

revestimento de 20” e TOC da cimentação da sapata do 13 3/8”, bem como ocorre 

entre a sapata do 13 3/8” e o TOC da cimentação anular do 9 5/8”. Em comparação 

com os demais esquemáticos, a diretriz do IBP aparentemente possui barreiras 

menores e um menor número de barreiras, visto que NORSOK e BSEE 

recomendam tampão de superfície. A Tabela 13 simplifica a análise comparativa 

quanto à extensão, posição e verificação para o tampão de cimento. 

Quanto às recomendações de verificações para todos os tampão de cimento 

(exceto o de superfície, no caso do BSEE e NORSOK): a NORSOK e a Oil & Gas 

UK recomendam o tagging e teste de pressão, podendo ser teste positivo ou 

negativo; o BSEE possui a mesma recomendação independente do posicionamento 

do tampão, sendo essa a aplicação de peso ou teste de pressão; o IBP recomenda 

aplicação de peso ou teste de pressão, podendo ser positivo ou negativo. Quanto às 

verificações dos demais elementos, exceto o BSEE (que não faz exigências 

específicas quanto a verificação dos demais elementos do poço), independem do 

cenário. 
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Para o abandono permanente through-tubing (cenário 3), em todos os casos 

é necessário cimentar dentro da coluna, formando um tampão de cimento. Para tal, 

é instalado um plugue dentro da coluna abaixo do packer de produção que permite a 

cimentação dentro da coluna. Quanto ao tampão de cimento anular (entre o 

revestimento de 9 5/8” e coluna de produção), a NORSOK recomenda que o tampão 

deverá ter, no mínimo, 200 m de extensão, medidos a partir do topo do packer de 

produção, para compor o CSB combinado. Para a Oil & Gas UK o tampão que 

compõe o CSB Combinado deverá ter 60 m de boa cimentação a partir do packer. 

Para o IBP, o tampão de cimento anular deverá ter no mínimo 60 m de extensão a 

partir do packer – para compor o CSB combinado. Para os três casos mencionados 

acima, o tampão no interior da coluna deverá ter o topo alinhado ao topo do tampão 

de cimento anular, ou mais acima.  

O cenário do BSEE para esse abandono é o que mais se difere dos demais. 

Primeiramente, é requerido que o plugue no interior da coluna esteja cerca de 30 m 

(100 pés) do intervalo canhoneado e o topo do tampão no interior da coluna esteja 

30 m (100 pés) acima do packer de produção. Segundamente, o tampão de cimento 

anular deverá ter cerca de 90 m (300 pés) a partir do packer. Ademais, deverá ser 

cimentado os anulares 20” x 13 3/8” e 13 3/8” x x9 5/8” com 60 m a partir do 

assoalho marinho. Ainda, deverá ser instalado o tampão de superfície de 45 m de 

extensão, a 45 m abaixo do assoalho marinho, para isso a coluna de produção 

deverá ser cortada. 

Quanto às verificações dos tampões de cimento anulares e interiores, de 

acordo com a Tabela 14, a NORSOK recomenda a utilização de tagging para 

verificar a posição do tampão no interior da coluna e teste de pressão para verificar 

a integridade de ambos os tampões (anular e interior). A Oil & Gas UK recomenda a 

utilização de tagging e teste de pressão para verificar a posição e integridade, 

respectivamente. O IBP recomenda a verificação da integridade por teste de pressão 

e a confirmação do topo no interior da coluna, porém não diz por qual método. A 

verificação recomendada dos demais elementos independe do cenário. 

Para facilitar a análise, as Tabela 15 e Tabela 16, presentes no apêndice, 

fazem um comparativo dos requerimentos para a cimentação anular e demais 

elementos, respectivamente. 
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12 CONCLUSÃO 

 

O Reino Unido, Noruega e Brasil utilizam o conceito de Conjunto Solidário 

de Barreiras, logo as recomendações são bem similares, sejam elas quanto à 

verificação dos elementos ou quais elementos compõe o CSB Permanente. As 

principais divergências encontradas foram quanto ao comprimento dos tampões 

aceitos, visto que a Oil & Gas UK trabalha com o conceito de boa cimentação e as 

demais não. A NORSOK recomenda tampões bem mais extensos, se comparado ao 

IBP. Por outro lado, o BSEE possui uma característica diferente, pois não é utilizado 

o conceito de conjunto de barreiras.  

Analisando três diferentes cenários com três diferentes diretrizes e uma 

regulamentação, foi possível observar que em alguns casos, o poço abandonado 

permanentemente pode ser bem similar. O mais divergente seriam os cenários de 

acordo com o BSEE, mas o resultado é esperado devido ao conceito diferente dos 

demais. 

No geral, pode-se perceber que as verificações de integridade e 

posicionamento são separadas na Oil & Gas UK, porém na NORSOK e no IBP os 

tipos de verificações (integridade e posicionamento) são abordados conjuntamente, 

não havendo distinção quanto ao tipo de verificação ao qual se refere. Quanto aos 

elementos considerados como elementos de barreira pertencentes ao CSB, são os 

mesmos para a NORSOK, Oil & Gas UK e IBP. 

Pode-se perceber que a Diretriz do IBP levou em consideração parte da 

NORSOK e parte da Oil & Gas UK. Como exemplo, foi considerado a extensão do 

tampão de cimento recomendado pelo Oil & Gas UK, porém não foi utilizado o termo 

boa cimentação, sendo a diretriz britânica mais exigente. Ademais, quanto às 

verificações dos tampões de cimento, o método recomendado pela NORSOK e Oil & 

Gas UK é tagging e teste de pressão, enquanto que para o BSEE e IBP é aplicação 

de peso e teste de pressão, sendo o teste de pressão o mais representativo da 

integridade do elemento, sendo o negativo (no sentido do fluxo), o mais 

representativo. Portanto, apesar de algumas divergências pontuais, a NORSOK, Oil 
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& Gas UK e IBP são bem similares, sendo apenas o BSEE o mais destoante entre 

os analisados. 

Uma vez que o trabalho foi focado em realizar uma análise comparativa com 

quatro diretrizes/regulamentação mais especifica sobre abandono permanente de 

poços fica um espaço para futuras análises quanto às recomendações para 

abandono temporário de poços. Seja quanto ao monitoramento, verificações e 

elementos necessários. Pode-se ainda, ampliar a análise utilizando outras 

regulamentações, de outros países a fim de concluir se as boas práticas/ 

regulamentações existentes convergem. 
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APÊNDICES 
 

Tabela 12 - Comparativo dos requerimentos para tampão de cimento para o cenário 1 (poço aberto) 

 
NORSOK UK BSEE IBP 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 Tampão 1: mínimo 
de 100 m;  
 
Tampão 2: mínimo 
de 100 m;  
Tampão de 
superfície: 100 m 

Tampão 1: mínimo 
de 60 m de boa 
cimentação (tampão 
de 250 m para 
garantir);  
 
Tampão 2: mínimo 
de 30 m de boa 
cimentação (tampão 
de 150 m)  

Tampão 1: 60 m;  
 
Tampão de 
superfície: 45 m 

Tampão 1: 60 m 
(equivalente a 2 
tampões de 30 m) 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

E
N

T
O

 

Tampão 1: mínimo 
50 m alinhados à 
formação com 
hidrocarboneto e o 
restante alinhado à 
formação selante;  
 
Tampão 2:no 
mínimo 50 m abaixo 
da sapata do 
revestimento de 18" 

Tampões alinhados 
à formações 
selantes, sendo um 
na sapata do 
revestimento de 18" 
e outro logo no topo 
desse 

Tampão 1: 30 m 
acima e 30 m abaixo 
da sapata;  
 
Tampão de 
superfície: 45 m 
abaixo do assoalho 
marinho 

Tampões alinhados 
à formação selante, 
acima do intervalo a 
isolar 

V
E

R
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 Tampão 1:Tagging;  

 

Tampão 2: Tagging e 
teste de pressão 
(positivo ou negativo) 

Tampão 1: Tagging 
e aplicação de peso;  

 

Tampão 2: Tagging 
e teste de pressão 
(positivo ou 
negativo) 

Tampão 1: 
Aplicação de peso 
ou teste de pressão 

Tampão 1: 
Aplicação de peso 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 13 - Comparativo dos requerimentos para tampão de cimento para o cenário 2 (poço 
revestido) 

 
NORSOK UK BSEE IBP 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 Tampão 1: mínimo de 
100 m;  

Tampão 2: mínimo de 
200 m;  

Tampão de 
superfície: 100 m 

Tampão 1: mínimo de 
30 m de boa 

cimentação (tampão 
de 250 m para 

garantir);  
 

Tampão 2: mínimo de 
60 m de boa 

cimentação (tampão 
de 150 m) (2 CSBs) 

Tampão 1: -;  
 

Tampão de 
superfície: 45 m 

Tampão 1: 30 
m; 

 
  

Tampão 2: 60 
m (que equivale 
a 2 tampões de 

30 m) 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

E
N

T
O

 

Tampões alinhados 
à formações 
selantes e 
cimentação anular, 
acima do intervalo a 
isolar  

Tampões alinhados 
à formações 
selantes e 
cimentação anular, 
acima do intervalo a 
isolar 

Tampão 1: 30 m 
acima e 30 m 
abaixo do 
canhoneado; 
Tampão de 
superfície: 45 m 
abaixo do 
assoalho 
marinho 

Tampões 
alinhados à 
formação 
selante, 
acima do 
intervalo a 
isolar 

V
E

R
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Tampão 1 e 
Tampão 2: Tagging 
e teste de pressão 
(positivo ou 
negativo) 

Tampão 1 e 
Tampão 2: Tagging 
e teste de pressão 
(positivo ou 
negativo) 

Tampão 1: 
Aplicação de 
peso ou teste 
de pressão 

Tampão 1 e 
Tampão 2: 
Aplicação de 
peso ou teste 
de pressão 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 14 - Comparativo dos requerimentos para tampão de cimento para o cenário 3 (through-
tubing) 

 
NORSOK UK BSEE IBP 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 Tampão anular e 
interior da 
coluna: mínimo 
de 200 m a partir 
do packer de 
produção 

Tampão anular e 
interior da 
coluna: mínimo 
de 60 m (200 
pés) de boa 
cimentação, 
bombeia-se 
250m (800 pés) 
para garantir 

Tampão dentro da coluna: 
não especifica a extensão. 
Apenas diz que deverá 
estar 30 m acima dos 
canhoneios e 30 m do 
packer mais raso; 

 Tampão anular: 90 m 
imediatamente acima do 
packer 

Tampão anular e 
interior da 
coluna: mínimo 
de 60 m acima 
do packer 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

E
N

T
O

 

Posicionado 
sobre o packer 
do anular, e 
dentro da coluna 
sobre um 
tampão 

Posicionado 
sobre o packer 
do anular, e 
dentro da coluna 
sobre um 
tampão 

Posicionado 
sobre o packer 
do anular, e 
dentro da coluna 
sobre um tampão 

V
E

R
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Tampão no 
interior da 
coluna: deverá 
ser realizado o 
tagging e teste 
de pressão; 
tampão do anular 
deverá ser 
testado com 
pressão 

Deverá ser 
realizado tagging 
e teste de 
pressão (não 
especifica qual 
tampão) 

Não é feito nenhum 
requerimento específico, 
utiliza o mesmo método 
de verificação 
independente do cenário. 
"The District Manager may 
require you to tests other 
plug(s)", logo no CFR não 
especifica. 

Verificar por 
pressão o anular 
e interior da 
coluna; 
confirmação do 
topo do cimento 
no interior da 
coluna; 
verificação 
dispensada nos 
casos em que o 
CSB é 
constituido acima 
de base 
mecânica que foi 
previamente 
verificada por 
pressão 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 15 - Comparativo dos requerimentos para cimentação anular 

 
NORSOK UK BSEE IBP 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 Para constituir 
um CSB: mínimo 
de 50 m ou 30 m 
se for analisado 
por perfis de 
avaliação de 
cimentação 

Para constituir um 
CSB: mínimo de 30 
m caso tenha sido 
corrido o perfil ou 
no mínimo 300 m 
acima da base do 
tampão 

Mínimo de 60 
m (200 pés) 

Para constituir um 
CSB: deverá ter no 
mínimo 60 m caso 
seja verificado pelos 
resultados da 
operação ou 30 m 
caso seja verificada 
por perfis de 
avaliação de 
cimentação 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

E
N

T
O

 

Posicionada acima 
do intervalo à isolar, 
alinhado à formação 
selante 

Posicionada acima 
do intervalo à isolar, 
alinhada à 
formação selante 

Menciona 
apenas quanto 
aos anulares 
sem 
cimentação na 
superfície 

Posicionada acima 
do intervalo à isolar, 
alinhado à formação 
selante 

V
E

R
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

FIT (integridade) e 
perfil de avaliação 
de cimentação, 
resultados da 
operação 
(posicionamento) 

Posicionamento: 
perfil de 
cimentação, sônico, 
temperatura, 
resultados da 
operação de 
cimentação; 
Integridade: teste 
de absorção, perfis, 
pressões anulares, 
resultados da 
operação de 
cimentação 

No caso de 
poços com 
completação 
seca deverá 
ser realizado o 
teste com 
pressão em 
cada anular 

Posicionamento: 
Perfis de avaliação 
de cimentação, 
resultado da 
operação de 
cimentação;  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 16 - Comparativo dos requerimentos para os demais elementos 

  
NORSOK UK BSEE IBP 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

V
e
ri
fi
c
a
ç
ã
o

 
Teste de 
absorção 

N/A N/A N/A 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 S
E

L
A

N
T

E
 

V
e
ri
fi
c
a
ç
ã
o

 

FIT, LOT, 
XLOT, modelo 
geomecânico 

Extensão 
mínima: 30 m 
por barreira; 
Verificação: 
perfilagem de 
avaliação de 
cimentação e 
teste de 
pressão 

N/A 
FIT, LOT, 
XLOT, modelo 
geomecânico 

R
E

T
IR

A
D

A
 D

A
 

C
A

B
E

Ç
A

 

 

Sim* 

Sim*, corte do 
revestimento a 
3 m abaixo do 
assoalho 
marinho 

Sim*, corte do 
revestimento a 
5 m abaixo do 
assoalho 
marinho 

Apenas em 
poços onshore 

*Existem exceções 

Fonte: Elaboração própria 

 

 


