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RESUMO 

A instabilidade do poço é, na maioria das vezes, uma complicação relacionada às operações 

de perfuração, mas também pode aparecer em outras fases da produção de petróleo. Cerca de 

um décimo de todos os gastos realizados na perfuração são resultados das tentativas de 

solucionar os problemas decorridos e associados à instabilidade do poço. Uma vez que as 

contrariedades resultantes da instabilidade do poço se tornam mais complicadas com o passar 

do tempo, a chave para que se possa alcançar uma eficiência maior na resolução desses 

problemas é identificá-los o mais rápido possível.  

Por isso se torna necessário um estudo complexado dos diferentes riscos que podem aparecer 

em cada operação. Uma análise geral desses riscos deve ser feita, a fim de se determinar um 

critério de aceitação para os mesmos. Além disso, cada poço deve ser analisado 

individualmente, com o intuito de se obter novos dados, que serão necessários para que seja 

feita uma avaliação quantitativa e avançada dos riscos consequentes da instabilidade do poço.  

Alguns objetivos finais para que se possa mitigar as ameaças oriundas da instabilidade do 

poço, na perfuração, são: antever possíveis problemas, estudar sobre suas severidades, 

calcular o tempo e orçamento disponível para a solução dos problemas e estudar análises 

bem-sucedidas que foram feitas em operações similares. 

Com isso em mente, foi feita uma análise de caso em 3 poços do pré-sal na bacia de Santos, 

onde foi feito um estudo dos procedimentos utilizados na perfuração, dos problemas que 

ocorreram, e de como eles foram solucioná-los e implementados na construção de um modelo 

mais adequado que mitigasse os contratempos de perfurações futuras. 

Palavras-chave: Análise de Riscos, Poço de Petróleo, Perfuração, Instabilidade. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

For the most part, well instability is a complication related to drilling operations, but it may 

also appear in other phases of oil production. About one tenth of all drilling expenses are 

related to attempts of solving the problems associated to well instability. Since the setbacks 

resulting from well instability become more complicated over time, the key to achieving 

greater efficiency in solving these problems is to identify them as quickly as possible. 

Therefore, a complex study of the different risks that can appear in each operation is 

necessary. A general analysis of these risks should be made in order to determine an 

acceptance criteria for them. In addition, each well should be analyzed individually to obtain 

new data, which will be necessary for a quantitative and advanced assessment of the risks 

resulting from well instability. 

As a result, some final objectives to mitigate the hazards arising from well instability in 

drilling are: anticipated possible problems, study their severity, calculate the time and 

available budget to solve problems, and study successful analyzes which were made in similar 

operations. 

With that in mind, a case analysis was performed in 3 wells drilled in the pre-salt area of the 

Santos basin, where the procedures used in the process were studied, while also noting the 

problems that happened and how they were solved and implemented in the construction of a 

more adequate model that could minimize the setbacks in future drilling operations. 

Keywords: Risk Analysis, Oil Well, Drilling, Instability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Companhias de óleo e gás gastam por volta de 20 bilhões de dólares anualmente em 

perfuração. Infelizmente, nem todo esse dinheiro é investido apropriadamente. Uma porção 

significativa, cerca de 15% desse valor, é atribuído a perdas. Essa porção inclui a perda de 

material, como equipamentos de perfuração e fluidos, e a perda de continuidade do processo 

de perfuração, chamado de “non productive time” (NPT). Essas perdas estão inclusas durante 

a busca e implementação de remediações para os problemas de perfuração. Ao evitar 

problemas durante a perfuração, cortam-se custos de desenvolvimento o que permite que 

bilhões de dólares que seriam gastos com remediações, sejam gastos de maneira mais 

benéfica.  

Diversos problemas circundam o perfurador, e as soluções podem ser extremamente 

caras e até inexistentes em certos casos. A coluna de perfuração pode ficar presa contra a 

parede do poço devido ao diferencial de pressão ou alocada em irregularidades no poço, sendo 

necessária uma operação para liberá-la. Quando essa operação falha, algumas vezes a única 

solução é ao abandono da parte presa e a perfuração de um desvio ao seu redor, mudando 

completamente o programa de perfuração e potencialmente adicionando milhões de dólares de 

custo. Perfurar com uma alta taxa de penetração pode economizar tempo e dinheiro, mas 

quando acompanhada de uma baixa taxa de rotação da coluna de perfuração ou um fluxo de 

fluido ineficiente para carregar os fragmentos de rocha à superfície, o resultado é uma 

tubulação entupida. Além disso, falhas e fraturas encontradas no reservatório abrem a 

possibilidade para a perda de fluido de perfuração para a formação. Do mesmo modo, uma 

pressão de fluido excessiva pode fraturar a formação e causar perda de circulação. Uma 

pressão muito baixa, e o fluido não consegue manter formações com pressões elevadas sob 

controle, resultando em kicks (fluxo de fluídos da formação para dentro do poço durante a 

perfuração) ou até blowouts (fluxo incontrolado desses fluídos, podendo causar sérios 

problemas). Vibrações da coluna de perfuração podem enfraquecer e arruinar a tubulação e 

danificar seriamente a coluna dentro do poço. Alguns desses problemas, mesmo que eles não 

interrompam completamente o processo de perfuração, prejudicam as seguintes etapas: a 

perfilagem, completação e produção subsequentes. 

Tomar as decisões corretas na perfuração para corrigir esses problemas é um processo 

complexo, pois muitos fatores devem ser considerados. Por exemplo, aumentar o peso do 

fluido de perfuração para controlar a estabilidade do poço em um intervalo, pode causar uma 

fratura em outro intervalo. Soluções normalmente são específicas para um poço ou campo. 
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As anomalias presentes na instabilidade de um poço são causadas principalmente pelas 

formações. Problemas envolvendo a instabilidade de um poço incluem locais com baixa 

permeabilidade e porosidade, alargamento do diâmetro do poço, a inabilidade na realização de 

testes a cabo, limpeza do poço deficiente, operações malsucedidas de cimentação entre outros. 

Algumas vezes, esses problemas causam até o abandonamento do poço. De acordo com 

estudos recentes, problemas associados à instabilidade dos poços custam mais do que 109 

dólares por ano. 

No passado, soluções para instabilidade dos poços compreendiam o reconhecimento 

rápido de problemas específicos, identificação da causa principal e solução mais eficaz. Uma 

solução eficaz é necessária para incorporar a estabilidade quantitativa de um poço, análise de 

risco e abordagem nas fases iniciais da construção do poço. Tecnologias relativamente 

recentes como perfuração com a pressão abaixo do normal, poços de reentrada e poços 

multilaterais devem levar em consideração a avaliação de risco da instabilidade do poço. O 

objetivo dessa avaliação é quantificar a influência dos parâmetros que afetam a integridade de 

um poço como a falta de pressão, a transmissão da pressão de poros, inclinação e outros. 

Uma perfuração bem-sucedida depende do desenvolvimento de um plano, na 

atualização constante do mesmo tendo em vista informações adquiridas ao longo do processo, 

e a comunicação constante com a equipe envolvida. O plano deve incluir procedimentos a 

serem seguidos sob circunstâncias normais e métodos para lidar com os problemas mais 

prováveis e graves que podem ser encontrados. Com o treinamento adequado, um processo de 

perfuração bem definido, dados suficientes e ferramentas para interpretação, a perfuração será 

bem-sucedida. 

Nenhum poço é perfurado sem que ocorram transtornos, mas uma boa análise dos 

riscos pode evitar com que os problemas menores se tornem grandes obstáculos.  

Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo apresentar um resumo sobre como é 

feita a perfuração marítima e seus desafios, discorrer sobre os riscos e as causas da 

instabilidade de um poço de petróleo, apresentar os métodos de avaliação já existentes desses 

riscos, mostrar e apresentar um estudo de caso feito com 3 poços, adicionalmente serão 

propostas estratégias para que alguns dos problemas que acontecem na perfuração possam ser 

reduzidos e/ou evitados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, os objetivos serão: a apresentação dos conceitos básicos da perfuração 

offshore, suas principais etapas e alguns desafios pertinentes dessa operação. 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO OFFSHORE 

 

Em meados de 1891, os primeiros poços foram perfurados por plataformas construídas 

nas águas do reservatório de Mercer County, Ohio. Em 1896, surgem os primeiros poços 

marítimos a serem perfurados, no Canal de Santa Bárbara, Califórnia. Esses poços, porém, 

não eram explorados por plataformas, mas sim de píeres que se estendiam da costa. Pouco 

tempo depois, atividades de perfuração marítimas começaram a ser realizadas tanto em locais 

dos Estados Unidos, como no Texas e Louisiana, como em outros países como Canadá e 

Azerbaijão. 

Somente em outubro de 1947, porém, que foi perfurado o primeiro poço comercial 

marítimo por uma plataforma móvel, no Golfo do México, mostrado na figura 2.1. Na época 

em que estava em atividade, não havia muito reconhecimento de seus aspectos únicos, mas 

sabe-se que esse evento foi um grande marco para a indústria do petróleo e que iniciou uma 

nova era na exploração e produção de óleo e gás natural. 

 

 

Figura 2.1 – Primeiro Poço Comercial Offshore 
 

Fonte: Offshore Magazine, 2007.  
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Quando a perfuração offshore começou a ser efetuada em maiores profundidades, 

foram construídas as primeiras plataformas fixas. Eventualmente surgiu-se a necessidade de 

equipamentos mais modernos e que pudessem ser utilizados em áreas onde a profundidade 

muitas vezes atingia mais de 100 metros, gerando o desenvolvimento das plataformas auto 

eleváveis. Em 1961 surgiu a primeira plataforma semissubmersível no Golfo do México. 

No começo do século XXI, a perfuração offshore se tornou uma prática muito mais 

executada do que a onshore, gerando maior produção e lucro. Apesar disso, ela é muito mais 

perigosa devido a diversos desafios e requer certos cuidados. Devido a esse fato, o 

gerenciamento de riscos é de extrema importância para se certificar de que tudo está operando 

de maneira correta e de diminuir a possibilidade de um acidente que pode causar danos aos 

equipamentos e ao poço, o que gera perda de dinheiro, ou, acima de tudo, a perda de vida 

humana. A figura 2.2 mostra uma comparação entre os investimentos onshore e offshore no 

mundo, enquanto a figura 2.3 mostra uma comparação entre suas produções, também em 

âmbito global. 

 

 

Figura 2.2 – Comparação entre investimentos onshore e offshore 
 

Fonte: Oil&GasJournal, 2015. 
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Figura 2.3 – Comparação entre a produção onshore e offshore 
 

Fonte: Oil&GasJournal, 2015. 

 

2.2 ETAPAS E PROCECIMENTOS DA PERFURAÇÃO OFFSHORE 

 

O procedimento de perfuração offshore é similar ao onshore, porém com dificuldades 

a mais e uma etapa inicial diferenciada, tendo em vista a presença da lâmina de água, na 

figura 2.4 pode-se observar uma plataforma semissubmersível e um navio sonda, a foto 

representa a perfuração no Golfo do México, onde existem lâminas d'águas de até 3000 

metros. É uma atividade que requer bastante estudo e preparação, pois um único erro poderia 

significar o fim do projeto. 

Antes de tudo, deve-se certificar de que a plataforma está corretamente posicionada e 

que ela se manterá estável em uma variedade de situações em que as águas podem se 

encontrar, tais como grande fluxo de água por correntes marítimas, grandes ondas, etc. É feito 

um estudo das condições da área em que se encontra o reservatório, como por exemplo 

cálculo da lâmina d'água e da profundidade a ser perfurada, para se determinar o tipo de 

plataforma a ser utilizada, permitindo uma conexão segura com o fundo do mar. Além disso 

verifica-se a integridade de todos os equipamentos e sistemas que fazem parte da perfuração, 

para que toda a operação seja feita de forma natural e com menos chance de ocorrerem 

surpresas indesejáveis. Alguns dos principais sistemas constituintes da perfuração e alguns 

dos equipamentos existentes neles são: 
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i. Sistema de içamento e movimentação de carga 

 Derrick (Torre) - providencia um espaçamento vertical livre acima da 

plataforma de trabalho para permitir a execução de manobras. 

 Drawworks (Guincho) - recebe a energia mecânica, seja ela por motor 

elétrico ou a diesel, necessária para realizar movimentação de cargas. 

 Crown Block (Bloco de Coroamento) - conjunto de polias montadas em 

linha, localizado na parte superior da torre. Suporta as cargas 

transmitidas pelo cabo. 

 Top Drive - permite que durante a retirada ou descida da coluna, possa 

ser feita a rotação e circulação de fluído de perfuração ou lama de 

perfuração em seu interior, provendo um controle mais eficaz da 

densidade da lama no processo. 

ii. Sistema de segurança 

 Blowout preventer (BOP) - é formado por uma série de gavetas de 

segurança, é conectado à cabeça do poço e sua principal função é 

fechar e controlar o poço. 

iii. Coluna de perfuração 

 Drill Collars (Comandos) - possuem alto peso linear, sua principal 

função é fornecer peso sobre a broca e melhorar a rigidez da coluna. 

 Drill Pipes (Tubos de perfuração) - tubos de aço, resistentes a corrosão 

e desgaste interno. Os Heavy-Weight Drill Pipes fazem a transição 

entre um drill collar e um drill pipe de menor espessura de parede, por 

possuírem conexões mais resistentes e um reforço central em seu corpo, 

diminuem a possibilidade de falhas por fadiga. 

 Bits (Brocas) - ferramenta que promove a ruptura e fragmentação das 

rochas ou formações. 
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Figura 2.4 - Exemplo da operação de perfuração em uma plataforma semissubmersível 

(esquerda) e um navio sonda (direita). 

Fonte: Minerals Management Service, 2000.  

 

Com a verificação e certificação de que todos os sistemas existentes na operação estão 

funcionando corretamente, é dado início a perfuração. Desse modo, um tubo de grande 

diâmetro chamado condutor é descido até atingir o solo e com o auxílio de uma broca, 

impulsionada pelo fluido de perfuração, deslocam os primeiros sedimentos para fora. 

Quando o condutor atinge uma determinada profundidade que varia de acordo com a 

litologia da formação, a broca inicial é removida e um outro tipo pode ser introduzida em seu 

lugar, para continuar o processo. Uma ferramenta de cimentação é então conectada ao topo do 

revestimento de superfície, que foi instalado após a retirada do condutor, e um tampão de 

fundo (plug) empurra o fluido (água do mar mais sedimentos) de dentro da tubulação. A pasta 

do cimento é deslocada em alta pressão e ao atingir o colar de flutuação, esse plug sofre uma 

ruptura, fazendo com que o cimento saia pela extremidade inferior do revestimento e suba 

pelo espaço anular entre o mesmo e o poço. Depois desse processo, a ferramenta utilizada 

para a cimentação é removida e a perfuração é continuada por uma broca de diâmetro menor, 

uma vez que o cimento estiver endurecido. Essa broca passa pelo colar de flutuação e plug, 

até atingir a rocha e continuar a perfuração. 
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Completada essa etapa, a broca é removida e outra tubulação de aço conhecida como 

revestimento ou casing é descida ao fundo do poço e assim o espaço anular entre essa nova 

tubulação e a parede do poço é cimentado. Normalmente, a cada fase do poço que é perfurada, 

corresponde um revestimento, de tal forma que a fase seguinte possa ser executada com 

segurança, sem risco de comunicação entre zonas de diferentes pressões de poros.  

Depois de se atingir uma certa profundidade, o BOP é conectado a cabeça do poço e 

ligado à superfície do mar por uma tubulação de grande diâmetro conhecida como riser, que 

permite que fluidos de perfuração sejam retornados à superfície. 

A partir desse ponto, a perfuração é similar à perfuração onshore. Com o riser em seu 

lugar, a água salgada é substituída por um fluido conhecido como lama de perfuração, que é 

bombeada da mesma maneira, a figura 2.5 representa o caminho da lama de perfuração dentro 

do poço. A lama não só esfria a broca, mas também ajuda na remoção dos sedimentos, que 

são inspecionados na plataforma por geólogos com a intenção de caracterizar o tipo de rocha. 

 

Figura 2.5 – Caminho da fluído de perfuração no poço 

Fonte: Oilfield Review, 1999.  

 

Com a continuação do procedimento, sequências de brocas e casings de diâmetros 

cada vez menores são utilizados conforme o aumento de profundidade do poço. Cada casing é 

cimentado para que o sistema seja inteiramente selado desde seu topo até seu fundo. 

A densidade do fluído de perfuração é controlada constantemente, adicionando-se 

materiais densos quando necessário. O objetivo é produzir uma coluna de lama densa, que 

exerce pressão suficiente dentro do poço para que possa vencer a pressão de poros 
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encontrados na rocha. Esse controle de pressão realizado utiliza o BOP como uma medida de 

segurança. 

Quando uma rocha-reservatório em potencial é atingida, óleo e gás podem ser 

identificados a partir da análise dos sedimentos levados até a superfície. Nessa etapa é 

essencial a coleta da maior quantidade de dados a respeito do reservatório possível. Na etapa 

conhecida como testemunhagem, a broca é substituída por outra com ponta de diamante 

conectada a um tubo, que corta uma parte da rocha e a leva à superfície para que essa coleta 

seja efetuada. Em seguida, equipamentos de perfilagem podem ser introduzidos no poço para 

gerar informações gráficas capazes de registrar as propriedades petrofísicas da rocha. 

No momento em que informação suficiente foi reunida sobre o reservatório, avalia-se, 

economicamente, se o poço será completado para produção, suspenso para que seja possível o 

retorno mais tarde, ou se será feito o abandono.  

Percebe-se que a perfuração, tanto offshore quanto onshore, não são atividades 

simples e necessitam de um planejamento cuidadoso e de diversas análises e testes antes de se 

prosseguir para uma próxima etapa. 

 

2.3 DESAFIOS NA PERFURAÇÃO OFFSHORE 

 

Como dito anteriormente, a produção de óleo e gás offshore é muito mais complexa 

que a onshore, devido principalmente ao ambiente mais desafiador, que causa vários 

obstáculos. A maior parte das inovações que surgem na indústria aconteceram para que essas 

barreiras pudessem ser superadas. 

Plataformas de produção e perfuração representam um grande investimento, devido à 

escala do processo e também a seu tamanho. Plataformas fixas são mais caras, porém 

relativamente mais simples, quando comparadas às plataformas com sistemas de flutuação, 

que apesar de serem preferidamente usadas em águas profundas, introduzem novos desafios 

devido à sua natureza dinâmica. 

Instalações offshore também apresentam dificuldades na logística e nos recursos 

humanos. Membros de todas as equipes abordo são transportados por helicópteros para turnos 

de durações variadas, enquanto recursos são transportados por navios e devem planejados 

corretamente de modo a otimizar o limitado espaço disponível na plataforma. 

Um grande esforço é feito para que a maior parte possível dos trabalhadores esteja 

localizada nas instalações terrestres, como profissionais técnicos, engenheiros e 

coordenadores, com isso eles mantém contato com a plataforma por conferências de vídeo, 
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auxiliando o pessoal que está embarcado em todos os processos. Este tipo de trabalho onshore 

é mais visado pelos membros mais experientes da indústria do petróleo, pois conseguem ter 

uma capacidade maior de amparar a equipe offshore com a experiência adquirida.  

 

2.4 INSTABILIDADE DO POÇO 

 

A exploração e produção de petróleo (E&P) é uma das partes mais importantes da 

indústria do petróleo, onde geralmente são encontrados a maior parte dos problemas, que 

podem gerar tempo não produtivo e gastos adicionais. O problema mais comum e mais caro 

de todos tem a ver com a instabilidade nas paredes do poço e todas as adversidades causadas 

por ela. Estas adversidades geralmente aparecem nas operações da perfuração, mas também 

podem estar presentes durante a completação, manutenção do poço e em partes da produção 

de hidrocarbonetos. Obter um reconhecimento destes obstáculos, da principal causa de 

instabilidade e fazer uma ação corretiva em um curto período de tempo fazem parte da 

solução tradicional em resposta a problemas específicos de instabilidade. E para uma solução 

mais efetiva é necessário estabilizar a parede do poço e agregar uma avaliação dos riscos no 

começo da configuração do poço. 

Em geral, a perfuração é uma técnica que usa tecnologias muito específicas, por isso é 

necessário o uso de um conhecimento de engenharia, equipamentos e instrumentos 

adequados. Sendo assim se torna uma operação muito cara.  Com o avanço das tecnologias, a 

perfuração, atualmente, abrange ambientes de todos os níveis. O que ficou evidente nas 

últimas décadas foi o avanço da indústria para perfurações em ambientes complexos, como 

em águas árticas e ultra profundas, e também em litologias que exigem trabalho árduo, como 

áreas que são: tectonicamente ativas, possuem fraturas e falhas e áreas com camada de sais ou 

invasões de magma.  

Qualquer mudança entre o diâmetro do poço comparado com o diâmetro das 

ferramentas usadas na perfuração durante toda a operação, pode simplesmente gerar 

instabilidade no poço. A existência da instabilidade no poço pode resultar em diferentes 

problemas, tais como problemas durante a limpeza no poço, aumento do volume dos 

fragmentos da formação cortados pela broca (cuttings), aparecimento de fissuras provenientes 

na formação (cavings), possível aprisionamento da coluna, impossibilidade de colocar o 

revestimento no local, ou a inviabilidade de fazer a cimentação ou a perfilagem.  
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No passado, os problemas relacionados a instabilidade no poço eram solucionados, na 

maioria das vezes, pelo método da tentativa e erro (trial/failure) (VAN OORT et al., 1996; 

TARE et al., 2002). Esse método pode solucionar os problemas de instabilidade em um certo 

poço, mas não consegue ser a melhor solução para outros problemas particulares. Não há uma 

solução única para todos os problemas de instabilidade porque cada poço deve ser tratado 

individualmente, o que demanda um estudo específico. A individualidade do poço ocorre por 

conta das diferenças entre litologia, (arenito, folhelho, calcário, etc.), propriedades da rocha 

(forças de tração/compressão, condições de tensões in situ, fraturas, anisotropia etc.), presença 

de placas tectônicas (zonas com falhas, locais com intrusão magmática e de sais etc.) e 

propriedades de formato do poço (profundidade, trajetória, azimute, inclinação etc.). Em 

consequência disso, poços situados no mesmo campo as vezes possuem alguns diferentes 

problemas de instabilidade em suas paredes. 

Possíveis indicadores da instabilidade do poço, os quais são primeiramente causados 

pelo colapso, em suas paredes, são mostrados na tabela 2.1. McLellan, (1996) classificou os 

indicadores de instabilidade em dois grupos: os diretos e indiretos. Um indicador direto inclui 

observações como o diâmetro atingido pela perfuração, geralmente classificados como 

oversized (quando o poço fica com diâmetro largo), gauge hole e undergauge hole (quando os 

diâmetros do poço têm o mesmo tamanho e um tamanho menor que o diâmetro da broca, 

respectivamente), lidos pelo caliper (ferramenta capaz de medir o diâmetro simultaneamente 

em várias posições). Também se existem escavações (cavings) na superfície e todos as outras 

evidencias de que realmente há problemas de instabilidade na parede do poço. Os pequenos 

rombos na parede do poço e o preenchimento do poço, confirmam que processos de 

desmoronamento estão ocorrendo na parede do poço. O volume de fragmentos de rocha em 

excesso comparado ao que seria o volume normal em um gauge hole (poço com o mesmo 

diâmetro da broca usada na perfuração), analogicamente também atesta a ampliação no 

tamanho do poço. Um volume de cimento requerido sendo maior que o volume calculado de 

acordo com a perfuração também é um indicador direto de que o alargamento aconteceu. 

Por outro lado, indicadores como: vibração excessiva na coluna de perfuração, alto 

torque e fricção, problemas no controle dos desvios, etc. podem acontecer como resultado da 

instabilidade nas paredes do poço, mas também pode ser resultado de um regime de 

perfuração inadequado, falha de equipamentos ou erros técnicos. Um exemplo são os 

problemas na coluna de perfuração que podem ser resultados da instabilidade no poço, fadiga 

dos materiais ou um planejamento mal feito no design da coluna. Nas figuras 2.6 e 2.7 são 
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apresentados alguns problemas comuns na perfuração, muitos deles propiciados pela 

instabilidade do poço.  

 

Tabela 2.1 - Indicadores de instabilidade no Poço 

Indicadores Diretos Indicadores Indiretos 

Oversized hole Alto torque e fricção 

Undergauge hole Suspensão da coluna de perfuração, 

revestimento ou outra tubulação 

Grande volume de cuttings Aumento das pressões de circulação 

Grande volume de cavings Aprisionamento da coluna de perfuração 

Escavações e Cascalhos na superfície Vibrações excessivas na coluna de 

perfuração 
Preenchimento do poço após 

desmoronamentos 

Falha na coluna de perfuração 

Volume excessivo de cimento requerido Problemas no controle de desvios 

 Impossibilidade de gerar perfis 

 Fraca reposta das ferramentas de perfilagem 

 Vazamento do gás do anular devido a fraca 

cimentação 

 Assentamento da coluna de perfuração 

 Desvios excessivos  

Fonte: McLellan, 1996. 
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Figura 2.6 – Problemas comuns na perfuração 

Fonte: Oilfield Review, 1999.  

 

 

 

Figura 2.7 – Problemas comuns na perfuração 

Fonte: Oilfield Review, 1999.  
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 Diferencial de pressão: ocorre quando intensas forças de contato, resultantes da 

diferença entre as pressões do poço e do reservatório, são exercidas dobre uma 

grande área da coluna de perfuração. 

 Pressão geostática: é quando a pressão da formação é maior em certo ponto do 

que a esperada pelo gradiente de pressão, podendo assim causar um kick, ou se 

tornar um grande problema durante a perfuração. 

 Formação não-consolidada: formações onde seus sedimentos apresentam baixo 

grau de compactação, ou seja, esta formação não apresenta uma estrutura 

rígida. 

 Zonas fraturadas ou com falhas: as falhas são descontinuidades geológicas 

naturais que ao longo do tempos e com o movimento das rochas podem 

provocar fraturas nas formações. Podendo assim, ocorrer perda de circulação 

do fluído de perfuração pra formação, gerando má limpeza do poço. 

 Poço com diâmetro reduzido: ocorre em formações extremamente duras e 

abrasivas, que podem prender a broca desgastada, consequentemente, a coluna, 

no ato de seu movimento para dentro do poço. 

 Aprisionamento por chaveta: acontecem em formações com variação em sua 

dureza, em perfurações direcionais, no momento em que é feito um desvio, os 

elementos da coluna de perfuração com diâmetros maiores podem ficar presos.  

 Formação reativa: formações como por exemplo o folhelho, que pode reagir 

com uma lama a base de água e fazer com que a formação “inche”, fechando o 

poço. 

 Formação móvel: formações como o sal, que possui uma alta mobilidade, o 

que faz com que a formação tenda a se movimentar para dentro do poço, 

causando um grande risco de prisão de coluna, principalmente se a formação 

for muito espessa. 

 Colapso do revestimento: ocorre quando o revestimento não é resistente o 

suficiente para aguentar a pressão exercida pela formação, causando seu 

colapso ou deformação. 

 Fraca limpeza: a implementação de um fluido de perfuração inadequado pode 

gerar problemas de limpeza caso ele não esteja exercendo seu papel de levar 

cascalhos e fragmentos da formação para a superfície. 
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 Má cimentação: uma cimentação feita incorretamente pode permitir a 

passagem de gás pelo anular ou não conferir uma estabilidade adequada para o 

poço. 

 Vibração da coluna: uma vibração elevada da coluna pode gerar problemas de 

instabilidade devido a impactos com a parede do poço. 

 

2.5 AS CAUSAS DA INSTABILIDADE NAS PAREDES DO POÇO 

 

A primeira classificação das causas de instabilidade é baseada na possibilidade do 

controle das mesmas. Essa classificação criada por (McLellan, 1996) separa as causas em dois 

grupos de fatos: controláveis e incontroláveis (tabela 2.2). Fatos incontroláveis são na maioria 

das vezes relacionados com litologia, atividades tectônicas locais (falhas e dobramentos) e 

propriedades da rocha. Diferentemente dos incontroláveis, o grupo dos fatos controláveis tem 

relação com o processo de perfuração em si e podem ser devidamente controlados com uma 

perfuração bem estruturada e uma boa engenharia. 

 

Tabela 2.2 - As causas da Instabilidade no poço 

Fatores incontroláveis (naturais) Fatores controláveis 

Formações naturalmente fraturadas e com 
falhas 

Pressão de fundo de poço 

Formações tectonicamente tensionadas Inclinação do poço e Azimute 

Altas tensões in situ Pressões de poro transientes 

Formações flexíveis 
Interações físico-químicas entre fluido e 

rocha  

Formações não consolidadas  Vibrações na coluna de perfuração 

Natural colapso do folhelho por sobrecarga Erosão 

Indução ao colapso do folhelho por 
sobrecarga 

Temperatura 

Fonte: McLellan, 1996. 
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2.5.1 As Causas Mecânicas Da Instabilidade No Poço 

 

Com o decorrer dos anos, a geologia da Terra vive em constante mudança por ação de 

diferentes processos geológicos, tais como: sedimentação, atividades vulcânicas, diferentes 

atividades tectônicas (terremotos, falhas, dobramentos) etc., que exercem influência na 

litologia subterrânea local e nas propriedades das rochas. Antes da perfuração do poço, as 

rochas de uma determinada profundidade se encontram em um estado de equilíbrio devido aos 

processos citados acima. Esse estado de equilíbrio in situ pode ser apresentado em três 

principais tensões: 1) tensão principal máxima (σv), 2) tensão horizontal máxima (σH) e 3) 

tensão horizontal mínima (σh). 

Durante a perfuração do poço, certo volume de rocha é substituído pelo um mesmo 

volume da lama de perfuração, em uma densidade menor que o do volume de rochas, 

resultando no desenvolvimento de um novo regime de tensões (MCLEAN & ADDIS, 1990). 

Esse novo regime desenvolvido na parede do poço compreende três outras tensões 

perpendiculares: 1) tensão axial (σn), 2) tensão radial (σr) e 3) tensão tangencial (σt), como 

indicado na figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Redistribuição das tensões em volta do poço durante a perfuração. 

Fonte: McLean & Adis, 1990. 
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Pelo ponto de vista mecânico da rocha, a estabilidade do poço depende da relação 

entre as tensões in situ e tensões desenvolvidas nas paredes do poço assim como as 

propriedades mecânicas da rocha (anisotropia, tensões, descontinuidades, etc.). 

De acordo com Zhang et al. (2006a), a magnitude e as distribuições das tensões nas 

paredes do poço dependem dos efeitos químicos, mecânicos, térmicos e hidráulicos. É 

importante enfatizar a possibilidade da aparição simultânea de diferentes falhas mecânicas no 

mesmo poço, como resultado da diferença na litologia. A estabilidade mecânica também 

depende extremamente das características do poço, da trajetória do poço em particular, do 

azimute e da inclinação (LABENSKI et al., 2003). 

Visto que a maioria das formações perfuradas são de folhelho, uma interação físico-

química entre o folhelho e a lama de perfuração também tem um papel importante na garantia 

da estabilidade mecânica do poço. Além disso, é evidente que controlar o movimento de água 

e cátions que saem e entram na formação durante a perfuração é um dos fatores chaves para se 

controlar a estabilidade do poço.  

A desidratação do folhelho, em um determinado nível, pode ser benéfica para a 

estabilidade do poço, ao contrário da hidratação. Já uma super desidratação resulta em fraturas 

na formação ao redor do poço e também pode causar um distúrbio da estabilidade do mesmo, 

especialmente durante a perfuração de uma formação naturalmente fraturada. 

 

2.5.1.1 Efeitos Das Camadas Salinas Na Instabilidade Do Poço 

 

Quando sob ação de altas pressões, o sal (rocha evaporítica) se deforma como um 

material viscoso e se comporta de maneira intrusiva, perfurando ou dobrando sedimentos, 

formando uma estrutura conhecida como diapiro de sal. Essas estruturas possuem um papel 

importante no desenvolvimento de estruturas contendo hidrocarbonetos, armazenamento de 

gás e lixo tóxico. 

Esses diapiros de sal não possuem porosidade ou permeabilidade para criarem vários 

tipos de trapas, que são muito importantes para a exploração de petróleo. Os diapiros podem 

assumir diferentes formas e tamanhos devido à diversidade da mecânica do sal, que englobam 

maneiras diferentes de início de movimentação e dinâmicas de crescimento. Essa diversidade 

e complexidade dos diapiros significa que essas formas são difíceis de se descrever. 

Como dito anteriormente, a estimação correta da tensão in situ tem um papel 

fundamental na exploração do petróleo, e a presença de formações como o diapiro de sal tem 
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o potencial de interferir consideravelmente nessa tensão. Com isso, o conhecimento das 

tensões a uma distância significativa do diapiro não pode ser usado na análise da estabilidade 

do poço. 

Problemas na estabilidade do poço devido às tensões ocorrem com certa frequência, 

acarretando em muitos gastos para companhias que agem em regiões suscetíveis a isso. 

Problemas como prisão de coluna e perda de circulação também aumentam ainda mais esses 

gastos e estão diretamente relacionados à estabilidade devido à concentração não regular da 

tensão ao redor do poço. A instabilidade resulta da falha mecânica da parede do poço e é uma 

consequência da interação entre a tensão in situ, a força da rocha e características como 

diâmetro do poço, orientação e método de perfuração. Como a tensão in situ e a força da 

rocha não podem ser alterados, as outras características citadas influenciam drasticamente na 

operação, sendo fundamentais a escolha adequada do peso da lama e trajetórias bem 

planejadas. 

Historicamente, na perfuração, a situação ideal é ficar o mais longe possível desses 

diapiros, mas isso nem sempre é possível se as reservas a serem exploradas forem localizadas 

próximas a essas estruturas. Devido a sua complexidade geológica, há uma grande incerteza 

na previsão da litologia, pressão da formação e tensões, necessitando de grande cautela por 

parte da companhia que está realizando a perfuração. Todos esses fatores tornam o 

planejamento e a perfuração nessas áreas difícil e potencialmente caro. 

Melhorias na estabilidade do poço podem ser feitas com a utilização da informação 

das tensões relacionadas ao diapiro e com o planejamento do poço de forma que sua trajetória 

evite o máximo possível as zonas de grande risco. 

 

2.5.2 As Causas Físico-Químicas Da Instabilidade No Poço 

 

A interação entre o fluído de perfuração usado e as rochas presentes na parede e nas 

zonas ao redor do poço, geralmente resulta em redistribuição das tensões e do caminho da 

perfuração. Regularmente, essa interação indesejada é consequência de uma lama de 

perfuração designada erroneamente e das composições mineralógicas das rochas e suas 

propriedades petrofisicas (porosidade, permeabilidade, tamanho dos poros etc.). Na maioria 

dos casos, os problemas de instabilidade causados pelas interações físico-químicas entre rocha 

e fluído de perfuração são associados a formações de folhelho. 
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Folhelho é uma rocha de grão fino, com uma certa porção de diferentes minerais 

argilosos (esmectíticos, caulinita, ilita, clorita e outros minerais argilosos). Folhelhos 

representam 75% de todas as formações perfuradas no mundo todo e causam cerca de 90% de 

todos os problemas relacionados a instabilidade no poço (TAN et al., 2002). Além da 

composição mineralógica, o comportamento do folhelho durante a interação com lama de 

perfuração a base de água depende bastante de sua permeabilidade. Folhelhos possuem 

permeabilidades muito baixas se comparado ao arenito, por causa disso e de seu pequeno 

tamanho de poro (0.01 à 0.001 µm) o reboco não é formado na parede do poço. Logo, não há 

barreiras entra a lama de perfuração e o folhelho.  

Dependendo da quantidade total de argila e de um especifico tipo de mineral argiloso 

(montmorillonita, ilita, caulinita, cloritae outros minerais argilosos) as formações de folhelhos 

demonstram diferentes comportamentos durante o contato com a água da lama de perfuração 

(dispersão, dilatação, surgimento de escavações etc.). Levando-se em conta essas 

características, os folhelhos são divididos em 5 classes, como detalhado na tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Classificação dos folhelhos 

Classe Folhelho Conteúdo argiloso Características 

1 
Mole 

(Gumbo) 

Alta concentração de 

montmorillonita, pouco de ilita 
Alta dispersão 

2 Mole  
Alta concentração de 

montmorillonita, alta também 

de ilita 

Alta dispersão 

3 
Pouco 

duro 

Alta concentração de argilas 

intercaladas, alta de ilita e 

clorita 

Dispersão moderada, 

desmoronamentos 

4 Duro 
Concentração moderada de 

ilita e clorita 

Pouca dispersão, 

desmoronamentos 

5 
Muito 

duro 

Alta concentração de ilita, 

moderada de clorita 

Frágil, dispersão 

insignificante, surgimento de 

cascalhos 
 Fonte: O’Brein&Chenevert, 1973. 
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2.5.2.1 Osmose Química 

 

Por definição a osmose química pode ser descrita como o movimento de moléculas 

entre 2 meios com diferentes concentrações de solventes através de uma membrana 

semipermeável. Esse processo representa o principal movimento de íons durante a interação 

entre o folhelho e o fluido de perfuração. Nesse sistema folhelho/fluido de perfuração, o 

folhelho está agindo como a membrana semipermeável e o processo inteiro é determinado 

pela diferença de atividade de água entre a lama de perfuração e o folhelho nas condições in 

situ. A direção do escoamento é sempre do meio com maior atividade de água (baixa 

concentração de sais) para o meio com baixa atividade de água (alta concentração de sais). 

Esse fenômeno pode ocorrer tanto em fluidos de perfuração base água como em fluidos 

emulsificantes base óleo que possuem uma fase água. 

 

2.5.2.2 Escoamento Hidráulico 

 

A diferença entre a pressão da lama de perfuração e a pressão de poro do folhelho, 

resulta em um escoamento hidráulico (darcyano) da lama. Durante a operação de overbalance 

(quando a pressão exercida pelo fluído de perfuração é maior que a pressão dos fluidos da 

formação), o escoamento da lama de perfuração é geralmente do poço para a formação. Em 

comparação com os fluidos a base de água, fluidos de perfuração a base de óleo levam 

vantagem nesse tipo de escoamento pela pressão capilar de sua interface. Quando eles são 

usados, a tensão radial na parede do poço é maior em comparação com fluidos a base de água 

por causa da dissipação da pressão devido a miscibilidade deste fluido na água de poro da 

formação (ABASS et al., 2006). O escoamento hidráulico é descrito pela Lei de Darcy. 

 

2.5.2.3 Pressão Capilar 

 

Uma das possíveis soluções para os problemas de instabilidade no poço em folhelhos é 

o uso dos fluidos de perfuração a base de óleo. Por conta da tensão superficial entre dois 

fluidos imiscíveis (base óleo e água dos poros), a pressão capilar é desenvolvida nas paredes 

do poço. Essa pressão previne que o fluido de perfuração escoe para o espaço dos poros do 

folhelho e, ao mesmo tempo, neutraliza o fluxo do fluido de perfuração devido a pressão de 

overbalance. 
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2.5.2.4 Instabilidade Causada pela Presença de Hidratos 

 

Os hidratos de gás natural são depósitos que possuem uma mistura de água e gás com 

metano. Esses depósitos são estáveis sob condições de baixas temperaturas e altas pressões, e 

normalmente são encontrados em regiões permafrost (regiões onde o solo permanece 

congelado por muito tempo) e em profundidades rasas (Sloan, 1998).  

Durante a perfuração de sedimentos que contêm hidratos de gás, pode ocorrer um 

aumento na temperatura e uma queda na pressão, o que desestabiliza os hidratos e provoca 

sua dissociação. Como eles se encontram em profundidades rasas, a perfuração ocorre antes 

do BOP ser instalado. Essa dissociação pode representar riscos de instabilidade do poço, 

devido principalmente a duas razões: 

 Pode provocar a gaseificação da lama de perfuração, reduzindo sua densidade e 

modificando sua reologia, diminuindo a pressão hidrostática, o que pode levar 

ao alargamento do poço e seu eventual colapso; 

 Pode modificar as propriedades mecânicas e petrofísicas dos sedimentos, como 

um aumento da permeabilidade. 

Existem algumas técnicas desenvolvidas para diminuir o risco da perfuração desses 

sedimentos (Freij-Ayoub et al., 2007), como: 

 Aumentar o peso da lama de perfuração para estabilizar os hidratos, porém sem 

fraturar os sedimentos; 

 Resfriar a lama de perfuração; 

 Acelerar o processo de perfuração por meio da colocação do casing 

imediatamente após encontrar hidratos; 

 Adicionar inibidores químicos e aditivos à lama de perfuração para prevenir a 

formação de hidratos e reduzir a desestabilização dos hidratos na formação. 

 

2.6 INSTABILIDADE EM POÇOS HORIZONTAIS E DIRECIONAIS 

 

A instabilidade no poço se tornou um grande problema para as operadoras e as 

empresas de perfuração que utilizam as tecnologias de poços horizontais e direcionais. Os 

métodos tradicionais de completação para poços verticais são cada vez menos usados em um 
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momento em que as operadoras tentam reduzir os custos relacionados ao poço, mas ainda sim 

entregar uma produção elevada e obter um satisfatório acesso as reservas de hidrocarbonetos. 

As modernas técnicas de poços horizontais incluem inovações como o uso de técnicas de 

perfuração com pressões menores que a pressão de poro (underbalance), completação de 

poços com diâmetro reduzido (slimhole), poços com desvio (sidetrack) ou de reentrada (re-

entry), poços com completação aberta, poços multilaterais e poços horizontais. No momento 

em que todas essas técnicas são aplicadas, surgem, frequentemente, problemas durante a fase 

de planejamento do poço, que é quando o risco de desmoronamento do poço à curto ou longo 

prazo precisa ser considerado. 

Em muitas situações, a seleção da melhor estratégia para prevenir ou mitigar o risco de 

colapso do poço e o surgimento de complicações como as exemplificadas nas figuras 2.9 e 

2.10, podem comprometer um ou mais estágios da configuração geral do poço, tais como:  

 A taxa de penetração; 

 O risco de diferentes aprisionamentos; 

 Opções de descarte da lama e dos cascalhos da perfuração; 

 Habilidades de limpeza do poço; 

 Tamanho do poço; e, consequentemente,  

 As opções disponíveis de completação e estimulação; 

 Risco de dano a formação; 

 Possível perfil do poço. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 - Exemplos de problemas em perfurações inclinadas. 

Fonte: Pat McLellan, 1995 
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Figura 2.10 – Exemplos de problemas em perfurações inclinadas. 

Fonte: Oilfield Review, 1999. 
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3 METODOLOGIAS USADAS NA PREVENÇÃO DA INSTABILIDADE 

 

Os problemas de instabilidade na parede do poço são, muitas vezes, difíceis de serem 

previstos, principalmente quando não há muita informação sobre a formação e campo onde a 

operação de perfuração está ocorrendo. Apesar disso, existem métodos desenvolvidos ao 

longo do tempo que visam evitar que esses problemas aconteçam ou, no mínimo, que ocorram 

de maneira antecipada e controlada para que possam ser rapidamente resolvidos. 

Nesse capítulo serão apresentados alguns desses métodos de prevenção e combate à 

instabilidade. 

 

3.1 AVALIAÇÃO DOS RISCOS DEVIDO À INSTABILIDADE DO POÇO 

 

Na operação de exploração e produção de petróleo e gás e, assim como em outras 

indústrias, onde incertezas ocorrem, a análise de risco pode ser uma ferramenta muito útil 

(CUNHA, 2004). O primeiro artigo relacionado à análise de risco e ao gerenciamento de risco 

foi publicado em 1968 por Newendorp e Root. Nesse artigo fundamental, os autores 

consideram a possibilidade da análise de risco em investimentos de perfuração (CUNHA et 

al., 2005).  

Depois disso, a análise e gerenciamento de risco da instabilidade em um poço de 

petróleo foram discutidos por vários outros autores. De acordo com Cunha (2004), a análise 

de risco foi vastamente implementada em todos os aspectos das atividades de produção e 

exploração, especialmente no processo de tomada de decisão de operações específicas de 

perfuração, como: profundidade ideal para colocar o casing, perfuração direcional, operações 

a cabo, operações especiais de remediação, estabilidade do poço, a previsão da pressão de 

poro e gradiente de fratura, etc. Além disso, a aplicação do modelo de risco para novas 

tecnologias, como por exemplo, o processo de revestir durante a perfuração (casing while 

drilling), pode ser muito difícil porque não há nenhuma base de experiência para quantificar a 

probabilidade de um evento acontecer ou as consequências econômicas do evento. O 

gerenciamento de risco também pode ser uma ferramenta muito útil quando técnicas e 

métodos diferentes das práticas mais conhecidas na engenharia são consideradas. Por 

exemplo, operadores no Golfo do México consideraram uma configuração de revestimentos 
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muito mais agressivo para alcançar a profundidade desejada com o diâmetro de poço ideal e o 

número mínimo de colunas (BREHM et al., 2004).  

O risco é composto por dois segmentos: a probabilidade de um evento ocorrer e as 

consequências econômicas caso ele ocorra. Funcionários envolvidos em diferentes aspectos 

do processo de perfuração tomam decisões baseadas no gerenciamento de risco todos os dias. 

O processo de tomada de decisão no passado tem sido baseado mais em experiências pessoais 

e intuição do que ciência. Hoje as companhias implementam modelos de risco mais explícitos 

que quantificam tanto o risco quanto o potencial do impacto econômico nos projetos de 

perfuração (HOUTCHENS et al., 2007). Existem diversas técnicas que foram desenvolvidas 

para prever parâmetros ideais de operações de perfuração (peso do fluido ou trajetórias de 

perfuração). Tradicionalmente, essas técnicas foram limitadas para análises determinísticas 

que são baseadas na suposição de que as condições in situ e propriedades da rocha são 

precisamente conhecidas (MOOS et al., 2003, TUTUNCU et al., 2005). Enquanto que, devido 

à informação geomecânica insuficiente e problemas relacionados à incerteza (erro) associada 

com a medição, coleta e interpretação de dados, a utilização de métodos probabilísticos foi 

iniciada. Em 1999, Ottesen et al. apresentaram uma nova abordagem baseada na Análise 

Quantitativa de Risco (QRA). A análise quantitativa de risco é uma técnica usada para 

estabelecer a incerteza de um dado como função das incertezas no parâmetro de entrada. Essa 

técnica foi aplicada na avaliação da estabilidade de poços por diversos autores (MOOS et al., 

2004). 

A avaliação da estabilidade de poços representa uma das partes mais importantes da 

abordagem moderna de design de poço, e é incorporada nos estágios iniciais de planejamento 

de poço. A avaliação total da estabilidade de poços consiste de diferentes partes como o 

desenvolvimento do modelo geomecânico, planejamento de poço, otimização do regime de 

perfuração, coleta e interpretação de dados de perfuração em tempo real, e melhorias ao 

modelo geomecânico (ALDERD et al., 1999). 

O primeiro passo na avaliação da estabilidade de poço é o desenvolvimento da 

modelagem mecânica ou geomecânica em 1D ou 3D. O modelo mecânico ou geomecânico é 

constituído por uma representação numérica e visualização via software das propriedades da 

rocha de acordo com a profundidade (geológicas, petrofísicas, etc). A acurácia e 

complexidade do modelo geomecânico desenvolvido depende fortemente da disponibilidade 

de informação (BREHM et al., 2004). Normalmente, o desenvolvimento desse modelo 

começa com três componentes principais: a magnitude e orientação das tensões in situ, a 
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pressão de poros e força efetiva da rocha. De acordo com Moos et al. (2004), fontes 

quantificáveis de incerteza incluem: 

 Incertezas nas velocidades derivadas dos dados sísmicos; 

 Incertezas na forma funcional das transformações entre velocidades e outros 

parâmetros como a densidade que são resultados intermediários na análise; 

 Incertezas nos parâmetros usados nas equações de transformação; 

 E incertezas de profundidade em cálculos de tempo-para-profundidade. 

Durante o desenvolvimento de um novo campo em uma área inexplorada, sempre 

existem muito mais incertezas do que na perfuração de um poço em um campo existente. 

Incertezas são relacionadas primeiramente com a qualidade e quantidade de dados disponível. 

Confiabilidade nos dados pode ser aumentada por meio de correlações entre os dados obtidos 

por medidas sísmicas e dados obtidos por medidas de perfilagem ou por testes de laboratório 

em testemunhos. A correlação e calibragem dos dados não pode ser feita antes da perfuração 

do primeiro poço exploratório. Outra fonte de incerteza nas computações resulta da falta de 

informação de diferentes anomalias geográficas estruturais e estratigráficas, como a existência 

de intrusão magmática ou armadilhas de sal. A presença de uma formação de sal (intrusões) 

causa mudanças nas tensões in situ (DUSSEAULT et al., 2004). Diferente de formações 

típicas de arenitos e folhelhos, em uma formação de sal, a tensão in situ e geralmente suposta 

como igual em todas as direções e é igual ao peso da tensão de sobrecarga (BAKER et al., 

1994). 

A avaliação quantitativa de risco é usada para avaliar incertezas nos dados de entrada e 

os resultados apresentam a probabilidade de alcançar o grau de estabilidade desejado como 

função do peso do fluido. Também funciona como um método para identificação dos 

parâmetros críticos que mais contribuem para a incerteza dos resultados. Uma janela de peso 

de fluido representa um intervalo de densidades equivalentes de fluido permitidas ou de 

pressões que fornecem estabilidade do poço em uma profundidade específica. A pressão 

mínima do fluido precisa ser maior do que a pressão de colapso do poço e a pressão máxima 

do fluido precisa ser menor do que o gradiente de fratura para evitar a perda de circulação, em 

uma determinada profundidade. A pressão de colapso do poço é a pressão do fluido na qual a 

parede do poço se torna instável se atingir um determinado valor, e a pressão de perda de 

circulação é a pressão na qual uma quantidade significativa de fluido é perdida para a 

formação como resultado da iniciação e propagação de fraturas hidráulicas. Ambas as 
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pressões dependem fortemente das orientações e magnitudes das tensões in situ, orientação do 

poço, força da rocha e pressão de poro.  

Coletar dados em tempo real durante a perfuração é útil para a melhoria do modelo 

geomecânico, assim como a melhoria do processo de tomada de decisão da estabilidade geral 

do poço. Nessa coleta, a qualidade dos dados deve ser considerada tanto quanto a sua 

finalidade. Sobre isso, Millheim et al. (1998) concluíram o seguinte: primeiro, a organização e 

companhia de perfuração coletam a os dados de perfuração e, além disso, os dados de 

perfuração devem ser coletados com o pensamento de que eles podem ser analisados 

posteriormente para um propósito específico (LAGRECA et al., 2008). Sadilier et al. (2011) 

sugerem a introdução de um sistema de alarme de computador no processo de perfuração 

inteiro com a finalidade de filtrar e distribuir a informação relevante aos funcionários com 

maior eficiência. O objetivo principal dessa abordagem é garantir que a pessoa certa receberá 

a informação certa no tempo certo, para que possa tomar a decisão correta. 

 

3.2 ANÁLISE DO TEMPO/CUSTO NUMA OPERAÇÃO DE PERFURAÇÃO 

 

Perfurar um poço é um projeto bastante complexo. As principais causas da dificuldade 

são todas as incertezas que fazem o projeto ser superfaturado. Também podem ser incluídos 

os problemas imprevisíveis que podem acontecer durante a fase de planejamento do poço, 

assim os engenheiros de perfuração são forçados a acrescentá-los ao custo do projeto. Mas 

será que os engenheiros analisam os contratempos, de um modo estruturado e estudado, como 

deveria ser feito? Será que as ferramentas usadas no processo de análise são realmente 

apropriadas para a natureza dos problemas encontrados, para que assim elas possam 

economizar tempo e esforços extras? 

Na análise na perfuração, geralmente, pequenas reuniões são organizadas para resolver 

os problemas quando eles acontecem, e as decisões são tomadas escolhendo-se qualquer 

alternativa que possa resolver a adversidade ou pelo menos mitigar o efeito do tempo perdido. 

Para conseguir a melhor razão entre tempo e custo, uma análise detalhada deve ser 

feita sobre o tempo e custo de execução da perfuração, o processo de perfuração para cada 

poço é dividido em fases de acordo com o seu tamanho. Então, o melhor tempo, baseado na 

melhor performance atingida para cada tamanho (fase) é escolhido. Os melhores tempos de 

cada fase de um determinado poço foram somados para fornecer o melhor tempo combinado, 

menos o non productive time. Essa metodologia, apresentada na figura 4.1, irá resultar em um 

tempo de poço estimado composto da melhor performance para cada fase, logo, tem-se a 
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criação do “poço perfeito”, com a utilização das mais recentes tecnologias e práticas 

operacionais. 

O “poço perfeito’ é usado como um poderoso alvo, onde a performance atual é medida 

e comparada, com o intuito de descobrir quais as áreas possuem os maiores desvios e que 

precisam de uma análise crítica.  

Essa mesma análise pode ser feita com o custo do projeto, basta seguir o mesmo 

método, mas usando o custo no lugar do tempo. Assim pode se obter o melhor custo 

combinado. 

 

 

 

Figura 3.1 - Como estabelecer o Melhor Tempo/Custo Estimado. 

Fonte: SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference & Exhibition, 2007. 

 

3.2.1 Principais benefícios do modelo de análise na perfuração 

 

 Uso de uma análise estatística para estabelecer um alvo desafiador, mas alcançável 

(melhor tempo combinado), para poços semelhantes (local, profundidade, diâmetro). 

 As duas metas desafiadoras, tanto do tempo como do custo, são continuamente 

atualizadas, à medida que a performance melhora, dessa forma contribuem 

diretamente para a redução dos custos na perfuração. 

 Fornece uma metodologia estruturada que mostra como fazer uma comparação dentro 

de um projeto de uma mesma empresa assim como o projeto de concorrentes. 

 Conhecimento do histórico de construção do poço que pode contribuir para uma 

melhora constante na perfuração. 

 Método para fornecer feedback para os trabalhadores da própria empresa, para os 

contratantes da sonda (operadoras) e para as empresas de serviço.  
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3.3 PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NA PERFURAÇÃO OFFSHORE 

 

O processo de gerenciamento deve possuir elementos suficientes para assegurar a 

implementação de procedimentos críticos, a integridade de equipamentos e sistemas, e o 

consequente tratamento dos riscos identificados. Os elementos de maior importância serão 

apresentados nesse capítulo. 

 

 

3.3.1 Treinamento e Competência 

 

O propósito desse elemento é o estabelecimento de treinamentos específicos, 

habilidades e conhecimentos que possibilitam que o operário desempenhe suas tarefas 

relacionadas a uma função. Seus principais aspectos incluem: 

 Definição da estrutura organizacional da empresa; 

 Disseminação das políticas de valores, missão, visão e objetivos da empresa; 

 Definição de diferentes de treinamentos e competências; 

 Criação de meios para monitorar e manter atualizados os treinamentos 

fornecidos aos operadores; 

 Definição de um método de avaliação da qualidade do treinamento e da 

performance do trabalhador. 

 

3.3.2 Gerenciamento de documentação e informação 

 

Esse elemento está relacionado com o controle e acesso aos documentos relevantes ao 

gerenciamento de riscos. Ele deve considerar o desenvolvimento, atualização e integridade 

dos procedimentos e documentos de acordo com tópicos, sendo eles: 

 Fornecimento de um sistema para registrar e tornar documentos, 

procedimentos e padrões disponíveis para os operadores; 

 Estabelecimento desses padrões para desenvolvimento, identificação, revisão e 

comunicação; 

 Criação de uma avaliação periódica dos requerimentos legais e de segurança da 

documentação; 
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 Garantia de que toda a documentação e informação está disponível em sua 

versão mais recente em um banco de dados digital. 

 

3.3.3 Gerenciamento da Integridade 

 

O objetivo desse elemento é a criação de meios para avaliar a integridade e 

disponibilidade dos sistemas e equipamentos ao longo do ciclo de instalação. Sua 

implementação deve ocorrer de acordo com certos padrões, como: 

 Estabelecimento de um sistema computadorizado para registrar e gerenciar 

todos os equipamentos, sistemas e atividades de manutenção na instalação; 

 Elaboração de um processo para identificar e classificar esses equipamentos e 

garantir que estão propriamente registrados no programa; 

 Definição de um sistema de manutenção para a instalação de acordo com as 

recomendações do fabricante, experiência anterior, importância do 

equipamento, e padrões de operação; 

 Implementação de um mecanismo com fim de avaliar, monitorar e tratar 

quaisquer problemas identificados durante a manutenção, e também registrá-

las no sistema; 

 Criação de um mecanismo para avaliar os riscos e definir medidas de controle 

temporárias quando equipamentos críticos para segurança encontram-se 

degradados ou fora de operação. 

 

3.3.4 Gerenciamento de Emergência 

 

A finalidade desse elemento é o estabelecimento de mecanismos para a preparação e 

gerenciamento de emergências que podem acontecer durante as operações. Os fatores críticos 

relacionados a isso são: 

 Implementação de planos de emergência que fornecem uma resposta eficiente 

e procedimentos de evacuação de acordo com os requerimentos legais e 

cobrindo todos os cenários possíveis previamente identificados; 

 Disponibilidade dos recursos necessários para eventos de emergência e 

garantia de que eles estão funcionando corretamente; 
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 Verificação de que os responsáveis pela implementação das medidas de resgate 

estão qualificados para executá-las; 

 Execução de simulações de emergência periódicas para garantir que os 

operadores sabem como agir em uma ocorrência real; 

 Investigação adequada dos incidentes, visando a identificação da causa inicial 

do problema, confecção de relatórios e implementação de ações corretivas e 

preventivas; 

 Estabelecimento de critérios para revisão dos planos de emergência, como 

quando mudanças acontecem no sistema de operações. 

 

3.3.5 Procedimentos de Operação de Segurança 

 

Esse elemento destaca o processo de identificação de perigos e contribui na 

performance de tarefas que tem o potencial para causar danos a pessoas, equipamentos ou ao 

ambiente. Alguns pontos devem ser analisados para que a operação ocorra sem problemas, 

como: 

 Desenvolvimento de procedimentos de controle para garantir que as tarefas 

executadas nas instalações são planejadas levando em consideração os recursos 

humanos e materiais, a escala do trabalho e as medidas de segurança 

necessárias para controlar os riscos; 

 Garantia de que todas as documentações referentes a esses procedimentos de 

controle estejam documentadas, registradas e disponíveis para consulta; 

 Criação de um sistema que forneça assistência aos líderes dos projetos no 

momento de decidir se uma atividade deve ser continuada ou não, como uma 

indicação de quando uma operação está prestes a atingir os limites de 

segurança toleráveis; 

 Estabelecimento de meios para se certificar de que todas as medidas de 

segurança estão sendo comunicadas aos trabalhadores; 

 Verificação de que todos os operários estão treinados tanto nas condições 

normais quanto nas condições críticas de trabalho; 

 Estabelecimento de um sistema que fornece autoridade aos operários para 

interromper o trabalho quando condições perigosas são identificadas, 

recebendo seu feedback e sugestões. 
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3.3.6 Procedimentos Operacionais 

 

O elemento de procedimentos operacionais visa a criação de padrões e requerimentos 

que devem ser seguidos no desenvolvimento e execução de atividades. Esses requerimentos 

incluem: 

 Desenvolvimento e implementação do elemento para todas as etapas da 

instalação; 

 Garantia de que todos os procedimentos possuem instruções claras e 

específicas para a realização de tarefas, levando em consideração as medidas 

de segurança e complexidade da operação e informando o critério de sucesso 

da atividade; 

 Certificação de que todos os procedimentos estão sendo comunicados 

corretamente aos operários e que todos eles estão treinados nos mais 

importantes. 

3.3.7 Gestão De Mudanças 

 

Esse elemento estabelece meios para avaliar e gerenciar as mudanças nas operações, 

procedimentos, padrões, instalações ou equipe de trabalho para manter os riscos associados 

dentro de níveis aceitáveis. Os fatores associados são: 

 Estabelecimento de um critério para definir o que é considerado como 

mudança, especificando se ela é temporária ou permanente; 

 Definição do responsável por aprovar a mudança, certificando-se de que seu 

nível de gerenciamento é apropriado para autorizá-la; 

 Verificação de que as medidas e recomendações do gerenciamento de risco 

desenvolvidas para avaliar a mudança estão sendo propriamente monitoradas e 

implementadas; 

 Atualização dos procedimentos e documentação afetados pela mudança, assim 

como o registro, disponibilidade e adequação aos requerimentos legais desses 

documentos. 
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3.3.8 Gestão de Contratadas 

 

O gerenciamento das contratadas visa a certificação de que os mesmos estão dedicados 

ao projeto e de que possuem práticas, procedimentos e performance de segurança de acordo 

com os padrões e objetivos estabelecidos. Pode-se destacar alguns tópicos de grande 

importância, tais como: 

 Certificação de que as contratadas são qualificadas e treinadas para executar 

sua função; 

 Avaliação periódica para avaliar os fornecedores e contratadas com base em 

SMS (Segurança, Saúde e Meio Ambiente), aspectos técnicos e operacionais; 

 Desenvolvimento de um documento legal para estabelecer os requerimentos a 

serem atingidos pelas contratadas.  

 

3.4 FERRAMENTAS USADAS NA PREVENÇÃO 

 

Experiências com instabilidade de poço durante a perfuração em formações de 

características similares fizeram com que fosse desenvolvido como método um programa de 

aquisição de informação (Russel e Ayan, 2003), usado para a identificação de problemas que 

podem ser encontrados e maneiras de evitá-los ou solucioná-los. 

Para o campo de Tullich, localizado no Mar do Norte, a companhia britânica Kerr-

McGee North Sea construiu um modelo geomecânico utilizando as informações obtidas pela 

perfilagem, que incluía dados dos perfis de densidade e sônico. O modelo também continha 

informações básicas de petrofísica obtidos de perfis geofísicos como raios gamma, 

resistividade e neutrão. Os principais dados obtidos eram: 

 Tensão In Situ A concentração de tensão em volta de um poço varia de 

acordo com a magnitude e orientação das tensões principais in situ, e o cálculo 

dessas tensões é essencial para a elaboração dos limites de fratura ao longo do 

poço. 

 Overburden A tensão de overburden foi estimada pela integração da 

densidade da formação a partir dos perfis verticais no campo e por um modelo 

de extrapolação. 
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 Pressão de Poros O perfil de pressão de poros foi adquirido a partir dos 

testes de formação a cabo realizados no reservatório, e é necessário para 

indicar a tensão efetiva na zona de interesse. 

 Medições de tensões de mini fratura Como os métodos de obtenção de 

tensões horizontais feitos por meio de perfis são aproximações, foi utilizada 

uma ferramenta MDT (Modular Formation Dynamics Tester) para medir-se a 

pressão de fratura, e o valor equivalente à tensão horizontal mínima. 

 

Além dessas medidas, foram levados em consideração a litologia e caracterização das 

rochas, bem como o mecanismo de deformação que atua sobre elas. 

A aplicação desse modelo geomecânico comprovou alguns fatores, destacando-se o 

fato de que em operações de perfuração complexas, certos problemas com instabilidade são 

inevitáveis. Mesmo assim, a integração desse modelo é fundamental para compreender as 

razões da instabilidade e para melhor tratá-los, sendo essencial na otimização do design de 

poço. Durante a perfuração, os dados adquiridos devem sempre ser usados para aperfeiçoar o 

modelo em utilização, e essa informação pode também ser aplicada durante o planejamento da 

completação do poço. 

 

3.5 MPD COMO TECNOLOGIA DA OTIMIZAÇÃO NA PERFURAÇÃO 

 

A técnica Manage Pressure Drilling (MPD) foi introduzida no processo de perfuração 

com o intuito de diminuir a ocorrência de problemas que acabam por aumentar os preços e 

tempo não-produtivo e impactar negativamente a produção. Esse método provou ser eficaz em 

projetos onde se acreditava ser impossível de realizar a perfuração devido a seu 

gerenciamento preciso do perfil de pressão de um poço. 

Para que ele funcione, deve-se haver um sistema fechado e pressurizável de fluidos em 

circulação (Hannegan, 2003), o que permite uma visão da pressão no fundo do poço e seus 

limites para que se possa modificar a pressão hidrostática de acordo com as necessidades por 

meio da aplicação de uma contrapressão chamada back pressure. Essa técnica promove um 

maior controle e rápida identificação de kicks, maior taxa de penetração (ROP), menos tempo 

perfurando formações complexas, e outros benefícios. 



    46 
 

Com isso, o MPD também pode ser usado na análise e gerenciamento de riscos por 

meio da melhoria do controle do poço, evitando acidentes e problemas de instabilidade, uma 

vez que um controle de pressão está diretamente ligado à identificação de peso de lama 

insuficiente para manter a estabilidade da formação. 

Esse método, porém, requer um investimento monetário significativo que nem sempre 

é necessário, e sua utilização deve ser cuidadosamente estudada e avaliada, de modo que 

promova mais benefícios do que custos. Além disso, as sondas devem estar equipadas com a 

tecnologia requerida para usar o MPD, o que nem sempre é o caso. 

 

Figura 3.2 – Método Convencional vs MPD  

Fonte: www.marcellusdrilling.com, 2016 

 

 Durante uma perfuração convencional, caso seja identificado um aumento na pressão 

de poros, a solução mais comum seria aumentar o peso do fluido utilizado, para que a pressão 

hidrostática continue sendo maior do que a de poros por uma certa margem de segurança. 

Como observado na figura 4.1, com o MPD, uma contrapressão (back pressure), ou seja, uma 

pressão causada por fricção ou resistência induzida, pode ser aplicada e controlada por uma 

válvula na linha de fluxo (flowline), modificando assim a pressão hidrostática sem que seja 
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necessária a mudança de fluidos, fazendo com que essa solução seja muito mais rápida. 

Apesar de mais caro, o MPD é necessário em certos casos. 

 

3.6 MODELAGEM NA PREDIÇÃO DA INSTABILIDADE USANDO REDES NEURAIS 

 

A exploração eficiente de um poço depende do conhecimento e aplicação adequados 

das mecânicas de rocha e outros fatores como a tecnologia disponível. Quando há um modelo 

geomecânico desenvolvido que descreva de maneira apropriada uma região, a predição de 

problemas de instabilidade no poço se torna extremamente mais fácil. Antes da perfuração, a 

formação está em um estado de equilíbrio com as tensões in situ, o que muda quando o 

processo de perfuração se inicia, devido à introdução de tensões de diferentes orientações que 

problematizam a estabilidade. 

Durante a análise da integridade da parede do poço, diversos parâmetros são 

essenciais, como a porosidade, o gradiente de fratura, permeabilidade, propriedades da rocha, 

tensões in situ e diâmetro. Alguns desses dados, porém, são difíceis de se obter devido a 

vários motivos. Apesar dessa dificuldade, existe uma maneira de se estimar esses dados como 

função de certos parâmetros que sabe-se que influenciam consideravelmente o 

comportamento de um poço. 

Em 1957, um modelo mecânico das tensões ao longo do poço foi criado por Hubbert e 

Willis, assumindo um perfil linear. Após esse modelo, diversos estudos foram realizados com 

o intuito de melhorar esse modelo, e a técnica da Rede Neural Artificial (ANN – artificial 

neural network) foi bem-sucedida na previsão do comportamento do poço e reconhecimento 

de padrões. 

As ANN são redes de processamento de informações inspiradas pelo cérebro humano, 

e foram constatados casos em que esse modelo foi utilizado para estimar corretamente dados 

que não eram até então disponíveis, baseando-se em informações obtidas pela geologia, 

perfuração e reservatórios. Essas redes possuem um enorme potencial para prever problemas 

relacionados à instabilidade de um poço, além de serem beneficiais à indústria como um todo 

por representarem uma diminuição de gastos. 
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4 ANÁLISE DE CASO 

 

Este capítulo se baseia em apresentar e analisar casos reais da indústria de petróleo. 

Durante a perfuração de três poços (A, B e C) no pré-sal, todos em um mesmo campo offshore 

na bacia de Santos, aconteceram alguns contratempos, em sua maioria devido à instabilidade 

do poço. Com isso, foram necessárias intervenções extras para que a operação pudesse 

continuar.  

Serão apresentados gráficos relacionando diversos parâmetros a esses contratempos, e 

em seguida será feita uma análise detalhada do que veio a ocasioná-los. Em posse dessas 

informações se torna possível propor maneiras para que essas adversidades possam ser 

mitigadas ou evitadas. 

4.1 POÇO A 

No primeiro estudo de caso, será estudado um poço offshore genérico. O gráfico 4.1 

apresenta certos parâmetros do poço que serão úteis para o entendimento da análise: 

 

        Gráfico 4.1 – Gráfico TVDss x EMW poço A 
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  No gráfico 4.1 o eixo vertical representa a true vertical depth sub sea (TVDss), ou 

seja, a profundidade vertical em metros, enquanto o eixo x representa o peso de lama 

equivalente em gravidade específica (sg). A linha vermelha mostra o peso da lama de 

perfuração usada durante a perfuração do poço em suas diferentes fases. Os losangos verdes 

representam pontos onde foram realizados testes de absorção (LOT), enquanto o círculo 

amarelo indica a realização de um teste de integridade de formação (FIT). Ambos esses testes 

têm como objetivo a determinação da pressão de fratura da formação, mas operam de 

maneiras diferentes. No teste de LOT, são perfurados de 5m a 10m abaixo da sapata, e então 

pressuriza-se o poço não-revestido até que a primeira fratura seja observada. Nesse instante, a 

pressurização é interrompida e a pressão de fratura identificada. O teste de FIT é semelhante, 

mas ao invés de se pressurizar o sistema até que haja a primeira fratura, é determinado um 

valor de pressão para alcançar, e então verifica-se se ocorreram fraturas até que essa pressão 

fosse atingida. Isso é feito pois, no reservatório, a menor das fraturas pode representar um 

grande problema. Caso ocorra uma fratura durante o teste, ele se torna um LOT. Além disso, 

os losangos azuis mostram pontos de pressão de formação e os triângulos pretos indicam a 

profundidade das sapatas. 

  A figura 4.1 mostra a coluna litológica referente ao mesmo poço A, onde a seção 

verde representa camadas de folhelho. A grande seção rosa representa a camada de sal, 

composta principalmente por halita. Na parte do pré-sal, os retângulos azuis representam o 

carbonato, ou seja, o reservatório, que é o objetivo da perfuração. 

 Os poços analisados, por fazerem parte de uma mesma região, apresentarão colunas 

litológicas semelhantes, mas não idênticas. 

 

4.1.2 Estudo do Caso 

  

 A perfuração do poço A ocorreu sem grandes complicações, com apenas uma 

ocorrência de prisão de coluna. Após a instalação da segunda sapata, teve-se início a 

perfuração da camada de sal. Como dito anteriormente no item 2.5.1.1 deste trabalho, essa 

seção pode ser extremamente problemática, principalmente devido à alta mobilidade do sal. 

Em uma camada evaporítica extensa como a do poço A, os riscos de prisão de coluna são 

consideráveis e às vezes até inevitáveis, sendo necessário um planejamento prévio para 

decidir o procedimento que será realizado para solucionar esse possível problema.  
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 Ao se colocar a segunda sapata, perfurou-se aproximadamente 10 metros e realizou-se 

um teste de LOT (1,287sg), identificando-se então a pressão de fratura, que permitiu a escolha 

adequada do peso de lama suficiente para segurar a formação sem fraturá-la. 

 

 

Figura 4.1 – Coluna litológica do poço A 

 

 Ao se aproximar do final da camada de sal, foi identificada a prisão de coluna. Isso 

aconteceu devido à alta mobilidade do sal, que fez com que a formação já estivesse 

“fechando” o poço no momento em que a coluna estava atingindo o final da camada de sal. A 

primeira reação costuma ser a ativação dos drilling jars, que é um equipamento hidráulico ou 

mecânico utilizado para aplicar um impacto em um componente preso na tentativa de liberá-

lo. Após algumas aplicações dessa ferramenta, a coluna se soltou. Com o problema resolvido, 
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surgiu-se uma dúvida em relação à efeciência do peso de lama em utilização e, para que 

outros problemas de prisão fossem evitados, resolveu-se aumentar o peso de lama. 

 Antes de se aumentar o peso da lama, porém, deve-se verificar até que ponto esse peso 

pode ser incrementado. Foi realizado então outro LOT, que forneceu uma pressão de fratura 

de aproximadamente 1,307sg. Como a lama que estava sendo usada tinha um peso de 

aproximadamente 1,287sg, ocorreu uma dúvida em relação a qual dos testes era mais 

confiável. Após uma análise técnica, adotou-se o segundo teste como representativo e foram 

adicionados elementos que incrementassem o peso da lama fazendo com que ele atingisse 

1,29sg, e assim a perfuração prosseguiu. 

Ao entrar no reservatório, verifica-se que há uma boa margem de diferença entre a 

pressão da formação e a pressão hidrostática do fluido de perfuração utilizado, o que 

representa uma boa estabilidade do poço. 

 

4.2 POÇO B 

O segundo poço analisado, denominado de poço B, apresenta o gráfico TVDss x peso 

equivalente representado pelo gráfico 4.2: 

Gráfico 4.2 – Gráfico TVDss x EMW poço B 
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O poço B possui uma coluna litológica semelhante a do poço A, sem nenhuma 

diferença significativa, visto que se localizam próximos um do outro.  

O histórico de perfuração desse poço foi mais complexo e problemático do que o do 

poço analisado anteriormente. Sua estrutura em termos de fases e localização das sapatas 

segue a mesma linha do poço A, com a segunda sapata sendo colocada poucos metros dentro 

da camada de sal. 

Após a instalação da primeira sapata, inicia-se a fase de 26” com fluido de perfuração 

à base d’água. Quando a lama à base d’água entra em contato com a camada salina, elas 

reagem quimicamente fazendo com que o sal seja dissolvido. Isso provoca um washout do 

poço, ou seja, um alargamento do diâmetro, o que aumenta muito a instabilidade desse poço. 

Esse washout deve ser controlado para que não atinja níveis irreversíveis, e a perfuração com 

esse fluído de perfuração à base d’água não pode ser mantido por muito tempo. O motivo de 

não ser usado um fluido à base de óleo é devido ao fato do riser ainda não estar instalado, ou 

seja, o fluido está sendo despejado diretamente no mar. Assim que se alcança uma 

determinada profundidade no sal, o revestimento é descido e o riser instalado. A figura 4.2 

mostra o esquema de um washout do poço devido à dissolução na camada de sal: 

 

 

Figura 4.2 – Washout  

Fonte: Maurice B. Dusseault, 2005. 

Legenda: 1: Zona do poço com diâmetro dilatado; 2: Camada de Sal; 3: Camada fragmentada 
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 Assim como no poço A, observa-se que a região final da seção de sal é propícia à 

ocorrência de prisões de coluna, devido à sua alta mobilidade. Nesse poço foram identificadas 

5 prisões de coluna e 2 tight spots, que são regiões em que não chegou a haver prisão, mas 

que foi verificada certa resistência e dificuldade na movimentação da coluna. Todos as 

ocorrências foram solucionadas com a aplicação do drilling jar. 

 Ao chegar na última fase da perfuração, começaram a ser observadas perdas para a 

formação. Isso significa que o peso da lama está muito maior do que a pressão da formação, 

fazendo com que o fluido frature a formação. Isso foi sendo ajustado gradativamente, com o 

peso da lama sendo reduzido cada vez mais por meio do bombeio de LCM (lost circulation 

mud), que é uma lama usada para se efetuar o plug das fraturas, isso é, fechá-las, além de 

aditivos. Com essa diminuição, o problema foi resolvido, mas não sem um NPT considerável 

que encareceu o projeto. 

 

4.3 POÇO C 

O gráfico 4.3 representa o TVDss x peso de lama equivalente para o poço C: 

 

Gráfico 4.3 – Gráfico TVDss x EMW poço C 
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A figura 4.3 representa a coluna litológica do poço C:  

 

 

Figura 4.3 – Coluna litológica do poço C 

 

 A perfuração do poço C foi similar aos poços A e B, porém com apenas três sapatas. 

Novamente ocorreram diversos casos de prisão de coluna ao longo da camada de sal. Esse 

poço, porém, foi perfurado depois dos outros e, portanto, já se tinha um bom conhecimento da 

região. Com isso, havia-se preparado para a alta mobilidade do sal e outros possíveis 

problemas, mas mesmo assim as prisões de coluna foram inevitáveis. 
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 Ao se observar a coluna litológica, observa-se que todas as instâncias de prisão de 

coluna coincidem com as lâminas vermelhas que podem ser vistas na perfilagem litológica. 

Essas lâminas representam rochas vulcânicas, um tipo de formação que ainda não tinha sido 

identificado na região. O planejamento do poço não levou em consideração a possibilidade 

desse tipo de formação, o que fez com que a falta de preparo acarretasse em problemas como 

a baixa taxa de penetração, danificação da broca e prisão de coluna. Isso poderia ter sido 

evitado com a construção de um modelo geomecânico que englobasse a possibilidade de se 

encontrar esse tipo de rocha, o que faria com que as devidas providências fossem tomadas 

antes de se iniciar a perfuração. 

 Observa-se que o peso da lama está bem ajustado devido às experiências anteriores. 

Ele foi reduzido ao entrar no reservatório pois como o poço anterior (B) se tornou um poço 

produtor, era esperada uma diminuição da pressão no reservatório devido à depleção. 

 

4.4 COMPARAÇÃO 

O gráfico 4.4 compara os históricos dos três poços analisados: 

 

Gráfico 4.4 – Gráfico TVDss x EMW poços A, B e C 
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 Ao se observar as mudanças ocorridas entre a perfuração dos poços, é claro o 

aperfeiçoamento da técnica utilizada na região. Após diversos problemas com prisões de 

coluna na fase do sal nos poços A e B, foi usado um peso maior para o fluido de perfuração 

no poço C para essa fase, conferindo assim uma maior estabilidade para o poço e se 

prevenindo contra a mobilidade da formação. 

 As rochas vulcânicas foram uma surpresa na perfuração do poço C, mas serviram para 

que o modelo geomecânico fosse otimizado para futuras operações. Esse conceito das lições 

aprendidas é uma técnica que visa sempre otimizar as operações considerando todas as 

possibilidades de complicações que podem vir a surgir. 

 No gráfico 4.4 também fica clara a diferença da pressão de formação entre os poços, 

com a pressão do poço C sendo bem mais baixa. Percebe-se também a diminuição do peso do 

fluido de perfuração utilizado no reservatório do poço C quando comparado com os poços A e 

B. 
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5 CONCLUSÃO 

 A indústria o petróleo, infelizmente, é uma indústria de alto risco onde as novas 

técnicas de combate a problemas são adotadas de maneira reativa, após aprender com o erro. 

Durante a perfuração, existe a possibilidade de eventos inesperados como prisão de 

coluna ou blowout. Alguns desses eventos foram exemplificados na análise de caso e medidas 

para seu controle foram apresentadas. Para que essas medidas possam ser devidamente 

implementadas, é necessário o treinamento adequado da tripulação no que diz respeito à 

segurança, para que saibam como reagir em situações de emergência, e o fornecimento de 

instruções a serem seguidas durante o procedimento das operações de remediação de 

problemas. 

 Uma vez garantida a eficiência da tripulação, o acompanhamento da perfuração passa 

a ser o aspecto essencial na prevenção de problemas de instabilidade do poço. Certificando-se 

de que a pressão da formação está sempre menor do que a estática (pressão da lama), diminui-

se consideravelmente a possibilidade de riscos. Esse controle do fluido será facilitado ainda 

pelo aprimoramento do modelo geológico, que fornecerá uma pressão de fratura mais 

confiável para as formações a serem perfuradas, o que faz com que a mud window, isso é, o 

intervalo entre a pressão da formação e a pressão de fratura, que é onde a pressão da lama de 

perfuração deve estar, seja mais definida. 

 De uma maneira geral, a possibilidade de se ocorrerem problemas relacionados à 

instabilidade da parede do poço sempre existirá, mas atendendo aos procedimentos 

apresentados, estando preparado para o inesperado, e utilizando sempre o conceito das lições 

aprendidas, ela pode ser minimizada. 
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