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RESUMO 

A perfuração de poços vem custando cada vez mais caro, devido as grandes 

dificuldades encontradas nas novas áreas exploradas, como no caso do pré-sal 

brasileiro. 

Assim, com o intuito de otimizar a operação, surgiu o conceito de Energia 

Mecânica Específica, que consiste na análise da energia aplicada sobre a coluna e a sua 

melhor utilização. 

Através desse parâmetro, é possível avaliar o desempenho da perfuração e 

verificar se está acontecendo alguns problemas, como desgaste da broca, vibrações 

excessivas ou bottom hole balling. Dessa forma, o trabalho sugere uma exposição dessa 

ferramenta, junto com a análise de casos reais que levaram a uma melhora da operação. 

 

Palavras-chave: MSE, perfuração, otimização, vibrações, bottom hole balling, desgate 

de brocas. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The drilling process is getting more expensive with the years and the main 

explanation for this is related to the big challenges faced in new explored areas, like in 

the Brazilian pre-salt. 

Thus, the concept of Mechanical Specific Energy has been coming in order to 

optimize the drilling process. This concept consists in analyzing the energy applied on 

the drillstring and its best utilization. 

Through this parameter, it is possible to evaluate the drilling performance and 

verify if it is happening some problems, such as bit balling, excessive vibrations or 

bottom hole balling. So, this work suggests an exposition of this tool and an analysis of 

real cases which resulted in an optimization of the operation. 

 

Keywords: MSE, drilling, optimization, vibration, bit balling, bottom hole balling. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a maioria dos reservatórios de hidrocarbonetos mais rasos já foi 

explorada.  Nos dias atuais, a complexidade para se conseguir perfurar óleo e gás é 

muito alta. Consequentemente, os custos das operações envolvidas na extração desse 

combustível fóssil cresceram bastante. Como exemplo desse cenário, pode-se citar o 

pré-sal brasileiro, que enfrenta desafios relacionados tanto à grande profundidade dos 

reservatórios, podendo chegar até 7.000 metros (m) com 2.000 m de lâmina de água, 

quanto à espessa camada de sal, que chega a atingir valores de 2.000 m (PETROBRAS, 

2009).  Portanto, tem-se estudado muitas técnicas e novas tecnologias com o intuito de 

aperfeiçoar os trabalhos e diminuir o custo. 

 A área mais cara na indústria de óleo e gás como um todo é a perfuração de 

poços, que em determinados casos podem representar cerca de 85% do custo total de 

exploração (ROSENBLAT, 2006). 

 Logo, muito se tem feito para tentar otimizar a perfuração, diminuindo o tempo 

para perfurar e consequentemente o valor da operação, uma vez que os valores de 

aluguel das sondas são expressivos, na casa das centenas de milhares de dólares 

americanos, fora os outros serviços, salários dos profissionais etc. 

Dito isso, o presente trabalho tem o intuito de apresentar o método de perfuração 

mais usado hoje em dia, a perfuração rotacional, que teve início no final do século XIX 

(YERGIN, 1991) e analisar uma técnica relativamente nova, introduzida por Teale 

(1965), que vem se desenvolvendo cada vez mais: a Energia Mecânica Específica, do 

inglês Mechanical Specific Energy (MSE). 

Basicamente, tal técnica tem o propósito de acompanhar a perfuração de um 

poço e verificar se a energia aplicada na coluna, através do torque, peso na broca, 

velocidade de rotação é suficiente para perfurar determinado material rochoso ou se ela 

está muito alta e não está sendo bem aproveitada. 

Portanto, através dessa análise é possível acompanhar todo o processo de 

perfuração, seja em tempo real, seja depois da perfuração, e avaliar seu desempenho, 

identificando pontos que são necessárias mudanças para melhorar a taxa de penetração 

(rate of penetration - ROP) e aumentar a rapidez da operação.   
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1.1 OBJETIVO 

 

O trabalho tem como objetivo explicar e analisar a MSE e os conceitos 

fundamentais necessários para seu entendimento, como a perfuração rotativa, o drilloff 

test e a função de alguns equipamentos. 

Depois da introdução do conceito da energia mecânica específica, serão 

apresentadas algumas aplicações dessa técnica na análise em tempo real e na correlação 

com poços vizinhos em uma mesma área. Essas aplicações estão relacionadas com as 

brocas e seu desenho, problemas de vibrações e de embalonamento (bottom hole 

balling) e aplicação em poços direcionais. 

Com isso, espera-se difundir uma nova técnica já usada no cenário internacional, 

mas que ainda não é muito conhecida no ambiente brasileiro. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Com o crescente custo envolvido na produção de petróleo e gás, a indústria vem 

procurando maneiras para reduzir o gasto sem perder a qualidade do trabalho. A isso, 

soma-se o cenário econômico mundial, onde os recursos estão cada vez mais escassos.  

Então, uma área que vem sendo foco nas empresas petrolíferas é a de perfuração, já que 

ela é responsável pelos maiores custos.  

Existem diversas maneiras de se diminuir o custo de uma perfuração, porém, 

como já foi dito anteriormente será analisado aqui somente o uso da MSE, que é capaz 

de antecipar problemas, evitando-os, e assim, aumentando a rapidez e diminuindo o 

custo da perfuração.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

O material utilizado como suporte foi em sua maioria artigos principalmente de 

autores estrangeiros. Tais artigos foram escritos por pessoas provenientes de empresas e 

universidades renomadas da indústria do petróleo, como por exemplo, Exxon Mobil, 

Schumberger, Chevron, Halliburton e a Universidade de Houston. 

Além disso, foi utilizado um livro que é referência para perfuração de poços de 

petróleo, Applied Drilling Engineering escrito por Adamt T. Burgoyne Jr., Martin E. 
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Chenevert, Keith K. Millheim e F.S. Young Jr., que junto com outros trabalhos de 

pesquisa, ajudaram no entendimento do assunto abordado. 

A primeira parte do trabalho consiste na apresentação de alguns elementos 

básicos da perfuração e de outros subsídios necessários para o entendimento da MSE, 

além da conceituação da energia mecânica específica em si. Enquanto que a segunda 

parte aborda exemplos práticos e reais da aplicação da MSE.  

 

1.4 ESTRUTURA 

 

O trabalho em questão está estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução: Breve discussão sobre o tema, apresentando o 

objetivo, a justificativa, a metodologia e a estrutura. 

 Capítulo 2 – A Perfuração e Seu Sistema Rotativo: Este capítulo 

apresenta a perfuração no geral e seu principal método, o sistema rotativo. 

Serão apresentados os principais equipamentos utilizados, bem como os 

principais fatores que afetam essa operação. 

 Capítulo 3 – Energia Mecânica Específica - MSE: Neste capítulo, será 

abordado o conceito principal do presente trabalho, o de Energia Mecânica 

Específica. Para seu melhor entendimento, será mencionado primeiramente 

as principais ideias do drilloff test. E por último será analisado um caso 

especial da MSE, a Energia Mecânica Específica Hidráulica (HMSE), onde a 

energia hidráulica da broca é levada em consideração.  

 Capítulo 4 – Aplicações da Energia Mecânica Específica: Essa parte será 

destinada a apresentar e analisar as situações reais onde a MSE pode ser 

aplicada. Tais situações são: escolha das brocas, problemas com vibrações, e 

problemas de bottom hole balling e aplicação em poços direcionais. 

 Conclusão – Considerações finais sobre o uso da MSE. 
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CAPÍTULO 2 – A PERFURAÇÃO DE POÇOS E SEU SISTEMA 

ROTATIVO 

 

2.1 HISTÓRICO DA PERFURAÇÃO 

 

A indústria do petróleo teve seu início com a perfuração do primeiro poço de 

petróleo nos Estados Unidos da América (EUA) em 1859, na cidade de Titusville, 

Pensilvânia, pelo Cel. Drake. Tal poço tinha apenas 21 m de profundidade e foi 

perfurado com um sistema de percussão movido a vapor (THOMAS, 2001).  

Após essa descoberta, a indústria do petróleo teve uma ascensão muito grande 

principalmente nos estados da Pensilvânia (PA) e Texas (TX), nos EUA. Esse último foi 

palco de um importante marco na era do petróleo, pois foi em Beaumont, TX, onde 

Anthony Lucas usou a perfuração rotativa pela primeira vez para encontrar óleo por 

volta de 1900 (YERGIN, 1991). 

A partir de então, esse sistema foi amplamente aplicado na indústria do petróleo 

e é muito utilizado até os dias atuais. 

 

2.2 O SISTEMA ROTATIVO 

 

Com o passar do tempo, o sistema de rotação usado na perfuração veio se 

desenvolvendo bastante, mas basicamente ele consiste na rotação da coluna de 

perfuração junto com a broca, perfurando assim a rocha.  Para que isso ocorra é 

necessária à aplicação de peso sobre a broca, fator também conhecido como WOB, que 

vem do inglês Weight on Bit e do torque, fazendo com que a coluna gire. 

Além disso, pode-se dizer que o sistema rotativo é quase contínuo, uma vez que 

os cascalhos são removidos pela lama injetada no interior dos tubos de perfuração e 

voltam carregando esses detritos até a superfície pelo espaço anular. Ele só não pode ser 

considerado completamente contínuo, pois com o aumento da profundidade do poço, 

chega certa hora em que o tamanho da coluna não é suficiente para continuar a 

operação, então, é preciso haver a inserção de mais tubos para dar continuidade ao 

processo. 
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Para que haja a rotação da coluna juntamente com a broca, é necessária a presença 

das seguintes ferramentas: cabeça de injeção, mesa rotativa e kelly.  

A cabeça de injeção (Figura 2.1), mais conhecida como swivel, é onde o fluido ou 

lama de perfuração é injetado. Essa ferramenta é uma das responsáveis por suportar o 

peso da coluna de perfuração e ainda separar a parte rotativa da não rotativa, ou seja, 

toda parte abaixo do swivel consegue rotacionar enquanto que os elementos acima não o 

faz (THOMAS, 2001). 

 

Figura 2-1: Swivel  

  

Fonte: ( Rotary Components International Inc, 2014) 

 

A mesa rotativa, mostrada a Figura 2.2, possui uma abertura em seu centro, que 

permite a passagem do kelly, dos tubos e das brocas usadas durante a perfuração. Ela é 

responsável por fornecer energia à coluna. Além disso, ela possui algumas ferramentas 

que não permitem que a coluna caia no poço enquanto novos tubos são adicionados,  

chamadas de cunhas (THOMAS, 2001). 
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Figura 2-2: Mesa Rotativa  

 

Fonte: (SUNNDA, 2009) 

 

Fazendo parte do sistema rotativo, existe ainda o kelly, que geralmente possui uma 

seção hexagonal ou quandrangular e tem como principal função transmitir o torque da 

mesa para a coluna. Torque esse que é primeiro passado da mesa para o kelly bushing e 

somente depois para o kelly (THOMAS, 2001). 

O kelly bushing nada mais é que um adaptador que conecta a mesa ao kelly. 

 

Figura 2-3: Kelly e Kelly Bushing 

 

Fonte: (Modificado: VARHAUG, 2015) 

 

Esses são os constituintes do método mais tradicional de perfuração rotativa. 

Porém, existem ainda outros equipamentos que exercem a mesma função destes citados 

anteriormente. 

Como primeira opção, pode-se citar um motor hidráulico tipo turbina ou de 

deslocamento positivo acionado pelo fluido de perfuração, chamado de motor de fundo. 

Localizado logo acima da broca, ele faz girar somente o que está abaixo dele (broca), ou 
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seja, a coluna não gira, sofrendo muito menos com desgaste e fricção. 

Consequentemente, os poços horizontais e operações de desvio (sidetrack) são situações 

onde essa ferramenta é bastante aplicada. 

Uma das opções mais utilizadas hoje em dia são os motores de topo, mais 

conhecidos como top drive (Figura 2.4). Como o próprio nome diz, ele fica localizado 

no topo da coluna, logo abaixo do swivel. Com seu uso, não é necessário a utilização do 

kelly e da mesa rotativa.  

 

Figura 2-4: Top Drive 

 

Fonte: (“TOP DRIVE - SCHLUMBERGER OILFIELD GLOSSARY”, 2014) 

 

Basicamente, o sistema de um top drive é constituído de duas partes principais: 

uma responsável por rotacionar a coluna de perfuração e outra responsável pelas 

conexões e manuseios dos tubos de perfuração. A primeira parte também é conhecida 

como sistema de acionamento (drive system), que geralmente é composto por um motor  

acionado eletro ou hidraulicamente, caixa de engrenagem e o eixo principal, que é 

conectado à coluna de perfuração através de uma ferramenta de conexão conhecida 

como crossover sub. Já a parte responsável pelo manuseio e conexão dos tubos tem 

componentes fixos com relação à rotação e permanecem desconectados da coluna 

durante a perfuração. Suas principais funções são: estabilização horizontal, 

movimentação vertical, orientação e conexão da coluna de perfuração (MELO, 2014).  
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Uma grande vantagem desse equipamento é poder realizar a manobra do poço 

usando três tubos de uma vez ao invés de apenas um, como acontece com a mesa 

rotativa, além de permitir circulação da lama e rotação da coluna durante operações de 

manobra, o que é essencial na perfuração de poços horizontais, principalmente naqueles 

conhecidos como poços de longo alcance (extended reach wells). Esse tipo de poço foi 

definido pela antiga empresa de petróleo Mobil na década de 80, como sendo um poço 

onde sua seção horizontal é pelo menos duas vezes maior que a vertical. Isso faz com 

que sua limpeza seja de extrema importância, por isso a necessidade de circulação e 

rotação contínua da coluna ("SCHLUMBERGER OILFIELD GLOSSARY", 2014). 

 

2.3 FATORES QUE AFETAM A PERFURAÇÃO 

 

Como já mencionado anteriormente, a perfuração corresponde à parte mais cara 

de todo o processo upstream da indústria do petróleo. Portanto, muito se tem estudado 

sobre os fatores que afetam ou podem afetar a perfuração de um poço, pois assim é 

possível otimizá-los e, consequentemente, economizar tempo e dinheiro. 

Um dos principais fatores considerados nesse estudo é a taxa de penetração (rate 

of penetration - ROP), que basicamente consiste na velocidade em que a coluna está 

perfurando.  Logo, os responsáveis pelo processo de perfuração sempre estão focados 

nessa taxa, que é afetada por diversos fatores, como a litologia, o WOB, o tipo de broca 

e as propriedades do fluido de perfuração (BOURGOYNE et al, 1991).   

 

2.3.1 LITOLOGIA 

 

O principal tipo de rocha estudado na engenharia de petróleo em geral, são as 

sedimentares, uma vez que elas resultam da deposição de outros materiais, 

caracterizando-se assim pela presença de poros e canais interconectados entre eles, no 

qual confere a rocha permeabilidade aos fluidos contidos nele. Como exemplo pode-se 

citar os evaporitos, os carbonatos, os arenitos, os folhelhos, etc (PRESS et al, 2006). No 

entanto, a perfuração de poços abrange não só as sedimentares, pois para se chegar ao 

objetivo final (reservatório), tem que ser perfurar vários tipos de rocha. 
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Mesmo pertencendo à mesma classe de rochas, cada uma delas possui 

características distintas. Em alguns casos mesmo sendo teoricamente do mesmo “tipo”, 

elas ainda possuem alguns parâmetros diferentes, devido a diferentes cenários que 

levaram à sua formação. Portanto, quando um projeto para perfurar um poço for feito, 

tem que se tomar muito cuidado com a litologia, pois assim é possível evitar problemas 

e otimizar  tempo e ROP. 

Muitas características das rochas são medidas e calculadas durante um projeto de 

poço, como plasticidade, permeabilidade, porosidade, composição mineral, geopressões, 

mecânica das rochas etc. Porém, nesse trabalho vai ser dado foco na resistência da rocha 

(rock strength), que é de vital importância para a análise que será feita posteriormente. 

Uma das formas de se medir a resistência da rocha é através do Teste de 

Compressão. Existem várias variantes desse teste, onde é possível medir inúmeras 

características da rocha, como por exemplo, suas constantes elásticas, o limite elástico, 

o limite de proporcionalidade e a tensão resídual (AZEVEDO & LUIZ, 2009). Todavia, 

como dito no parágrafo anterior, o foco será dado nas características da rocha, ou seja, 

na sua resistência à compressão, uma vez que esse valor corresponde à mínima energia 

necessária aplicada a broca para que ela consiga perfurar aquele determinado material. 

Basicamente, esse teste consiste em adquirir uma amostra cilíndrica da rocha, 

também conhecida como testemunho e aplicar sobre ela um estado de tensões, podendo 

ser uni ou triaxial. No teste uniaxial, apenas a tensão vertical é aplicada, enquanto que 

no triaxial, são aplicadas mais duas tensões horizontais, também conhecidas como 

tensões confinantes. Depois de certo tempo sob esses esforços, a amostra irá se romper, 

finalizando o teste. Com o término, é registrado o valor das forças normal e cisalhante 

na qual a rocha foi quebrada, que corresponde a sua resistência à compressão 

(AZEVEDO & LUIZ, 2009). 

 

2.3.2 PESO NA BROCA 

 

O principal elemento responsável por aplicar peso sobre a broca é o conjunto de 

fundo do poço (Bottomhole Assembly - BHA), que consiste basicamente na parte 

inferior da coluna de perfuração e normalmente é composto pelos seguintes 

equipamentos: broca, sub de broca, estabilizadores, comandos, tubos pesados, sub de 
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cruzamentos e em alguns casos, motor de fundo e equipamentos utilizados na 

perfuração direcional e de perfilagem (também conhecidos como logging while drilling 

- LWD) (“SCHLUMBERGER OILFIELD GLOSSARY”, 2014).  

Na Figura 2.4, são apresentados dois BHAs típicos, a esquerda está um conjunto 

usado na perfuração vertical (BHA Straight Hole) e a direita um utilizado em poços 

direcionais (BHA para seções horizontais e de ganho de ângulo). Ambos são 

constituídos por tubos flexíveis (coiled tubing), conectores desses tubos (conector), 

válvulas que permitem o fluxo somente no sentido descendente (check valve assembly), 

desconectores de pressão (pressure disconnect), comandos (drill collars) e motores de 

fundo (mud motors). O que basicamente difere os dois são as ferramentas designadas 

para tornar o poço direcional, ou seja, o adjustable bent housing, usado para alterar a 

direção do poço e orienting tool, responsável pela orientação da coluna. 

Porém, as partes do BHA que são realmente responsáveis pela aplicação do peso 

são os comandos e os tubos pesados. Os comandos, também conhecidos como Drill 

Collars (DC), são os tubos mais pesados de uma coluna, uma vez que possuem paredes 

bastante espessas. Já os tubos pesados, chamados de Heavy Weight Drill Pipe (HWDP), 

são um pouco mais leves e menos espessos que os DC e tem a função de fazer uma 

transição entre os tubos de perfuração, conhecidos como Drill Pipes (DP) e os DC. 

Os dados de peso sobre a broca são de fácil acesso, pois uma vez conhecido o 

tipo de material da coluna, sabe-se seu peso nominal, usualmente expresso em libra por 

pé (lb/ft). Com isso, basta multiplicar esse valor pela profundidade da coluna, chegando 

assim, ao WOB. 

 Geralmente, quanto mais peso na broca é aplicado, maior é a taxa de penetração 

da coluna. Entretanto, existe um ponto onde a quantidade de cascalhos passa a ser 

relativamente grande, e essa ROP passa a crescer cada vez menos com o aumento do 

WOB, até que ela começa a decrescer independentemente do aumento do peso aplicado, 

conforme mostra o gráfico da figura 2.6. Onde R é a taxa de penetração e W o peso na 

broca. 
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Figura 2-5: BHA  

 

Fonte: (“BOTTOMHOLE ASSEMBLY - SCHLUMBERGER OILFIELD GLOSSARY”, 2014) 
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Figura 2-6: Gráfico ROP vs WOB  

 

Fonte: (BOURGOYNE Jr et al., 1991) 

 

2.3.3 TIPOS DE BROCA 

 

O tipo de broca afeta bastante a ROP. Assim, tem que haver um estudo de todo o 

cenário envolvido no programa de perfuração para que o tipo de broca possa ser 

definido e a melhor taxa de penetração seja atingida. Como exemplo, podem-se citar as 

brocas tricônicas, que geralmente são usadas no início da perfuração, por oferecer uma 

alta ROP. Porém, isso é válido apenas para formações ditas médias moles, pois se a 

rocha for muito dura, pode haver um desgaste da broca muito grande, acarretando em 

uma baixa penetração (BOURGOYNE et al, 1991). 

Outro tipo de broca muito usada na indústria são as brocas de diamante sintético 

ou Polycrystalline Diamond Compact (PDC), que tem seus cortadores feitos desse tipo 

de diamantes. Normalmente, o número e a disposição desses diamantes variam de 

acordo com a necessidade do poço e o desgaste também se relaciona com essa 

característica. 

Em todos os casos vai haver o desgaste da broca, e geralmente esses desgastes 

são localizados nos dentes no caso das tricônicas, e nos cortadores no caso das PDCs. 

Eles ocorrem devido ao atrito da broca com a rocha, podendo resultar na quebra 

completa dessas estruturas ou no desgaste gradual. 

Adicionalmente, existe mais um fator relacionado às brocas que afetam a 

perfuração: a hidráulica. É sabido que para atingir bons valores de ROP, precisa-se de 
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uma boa limpeza do poço e a hidráulica é a responsável por isso. Logo, as brocas devem 

possuir um bom dimensionamento (design) dos seus jatos, para que principalmente a 

limpeza do fundo do poço e dos dentes da broca ocorra de modo efetivo, acarretando no 

aumento da velocidade da operação. 

 

2.3.4 PROPRIEDADES DO FLUIDO DE PERFURAÇÃO 

 

O fluido de perfuração possui várias propriedades que afetam diretamente a 

ROP. Dentre elas pode-se citar: densidade, reologia, filtrado, conteúdo e distribuição 

dos tamanhos dos sólidos e composição química (BOURGOYNE  et al., 1991). 

O aumento da viscosidade diminui a taxa de penetração, uma vez que a perda de 

fricção de um fluido mais viscoso é maior, afetando assim a energia hidráulica utilizada 

para limpar o fundo do poço. Além disso, existem alguns estudos que demonstram que 

mesmo a broca estando limpa, a ROP continua a decrescer com o aumento da 

viscosidade (BOURGOYNE  et al., 1991). 

Outros fatores que diminuem a taxa de penetração é o aumento da densidade, da 

taxa de filtração e da quantidade de sólidos, pois eles controlam a diferença de pressão 

na zona abaixo da broca. 

E por fim, a composição química se relaciona com a ROP devido à hidratação 

das argilas, já que elas afetam o desgaste das brocas (BOURGOYNE  et al., 1991). 
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CAPÍTULO 3 – ENERGIA MECÂNICA ESPECÍFICA - MSE 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

O conceito de MSE foi introduzido por Teale (1965), por achar a energia 

específica um parâmetro muito importante, que consegue relacionar as propriedades do 

material perfurado com a dimensão dos equipamentos.  

A energia específica pode ser definida como sendo o trabalho feito para perfurar 

uma unidade de volume (TEALE, 1965). Portanto, para se perfurar certo material é 

preciso de uma quantidade mínima de energia, que está intimamente ligada com o tipo 

de material. No caso desse trabalho, o material é a rocha.  

É sabido que cada operação de perfuração está associada a uma região, e,  

consequentemente, a uma sequencia litológica diferente. Logo, conforme explicado no 

item 2.3.1, essa mínima energia necessária para perfurar cada litologia diferente 

corresponde à força de resistência à compressão da rocha. Vale salientar que para 

determinar essa resistência à compressão, tem que ser levado em conta a pressão de 

confinamento na qual o material perfurado está submetido nas condições de fundo do 

poço. Pois caso isso não seja feito, o valor da resistência será menor que o real valor 

daquela situação.  

Na indústria, quando a pressão de confinamento não está sendo levada em 

consideração (teste uniaxial), a resistência compressiva da rocha é conhecida como 

Uniaxial Compressive Strength (UCS). Já, quando as tensões confinantes estão sendo 

levadas em consideração, esse valor é conhecido como Confinement Compressive 

Strength (CCS). Esses valores são relativamente fáceis de serem obtidos em laboratório, 

porém, quando se está em campo, o UCS consegue ser calculado através de perfis 

sônicos e algumas correlações. No entanto, para obter o parâmetro do CCS, as 

correlações não são confiáveis, uma vez que para cada localidade diferente alguns 

coeficientes tem que ser mudados (BRITTO, 2010). 

Deste modo, quando a análise da energia utilizada no processo de perfuração 

está sendo feita, o valor de CCS é o que deve ser utilizado. Junto com esse parâmetro, 

também são usados alguns dados como os obtidos no drilloff test, dados de rotação, 

torque, WOB, ROP que serão mais bem detalhados nas próximas seções.  
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3.2 DRILLOFF TEST 

 

O drilloff test foi proposto no final da década de 50 por Lubinski (1958) com o 

intuito de estimar alguns parâmetros e otimizar a perfuração. 

Uma das técnicas mais tradicionais e antigas desse tipo de teste consiste na 

aplicação de um pré-determinado valor máximo de WOB e no acionamento de um freio 

que segure o topo da coluna, fazendo com que ela continue a girar e circular fluido de 

perfuração, mas sem que ocorra seu avanço. Com isso, a coluna sofre um alongamento e 

o WOB é reduzido, fazendo com que a ROP seja calculada a partir da mudança da taxa 

de elongação com o declínio do peso sobre a broca.  

A Chevron montou alguns procedimentos para a realização desse teste. A seguir 

encontram-se a sequência da operação (BURGOYNE  et al, 1991): 

 selecionar uma profundidade, de preferência com litologia constante, 

para a realização do teste; 

 acionar o freio e continuar “perfurando” até que o valor do peso na broca 

perca 10% de seu valor inicial e determinar o tempo para que isso ocorra. Esse tempo é 

conhecido como tempo característico; 

 aumentar o WOB para o seu valor inicial do teste. Esse valor deve ter um 

aumento de pelo menos 20% sobre o valor usado atualmente; 

 perfurar com esse peso até a broca atingir um padrão no fundo do poço. 

Esse tempo é determinado como sendo um tempo característico para cada 10% de 

aumento no WOB; 

 acionar o freio e manter uma velocidade de rotação constante. Anotar o 

tempo toda vez que o peso na broca cair para 4.000lbf, ou aproximadamente 17.793N. 

Porém, se ele não for constante, deve-se usar o ponto médio. Continuar essa etapa até 

que pelo menos 50% do peso da broca seja atingido; 

 plotar a variação do tempo (Δt) versus (vs) WOB, bem como a ROP vs 

WOB em um gráfico log-log, conforme mostrado nas figuras 3.1 e 3.2. 



28 

 

 

 

Figura 3-1: WOB vs Tempo  

 

Fonte: (BOURDON et al , 1989) 

 

Figura 3-2: ROP vs WOB 

 

Fonte: (BOURDON et al , 1989) 



29 

 

 

 

Como é possível perceber através da Figura 3.1, a relação entre o peso na broca 

e o tempo é exponencial. Já pela Figura 3.2, nota-se que o WOB e a taxa de penetração 

são parâmetros que variam linearmente um com o outro. Uma relação entre esses três 

parâmetros pode ser feita a partir da Lei de Hooke, que relaciona tensão com 

deformação, através da seguinte fórmula:  

 

 

(3.1) 

 

Na qual ∆σ é a variação da tensão normal em Pascal (Pa), E o módulo Young de 

elasticidade do aço, também em Pa e ∆ϵ a variação da deformação (adimensional). 

Além disso, sabe-se que a tensão corresponde a uma força dividida pela área em 

que ela esteja atuando.  Portanto, para uma coluna de perfuração, a variação da tensão 

normal pode ser escrita como a variação do peso sobre a broca dividida pela área da 

seção transversal do DP. Mais ainda, a variação da deformação corresponde, a 

elongação que o tubo sofreu dividida pelo tamanho do tubo. Assim, a equação 3.1 pode 

ser rearranjada da seguinte maneira: 

 

 

(3.2) 

 

 

(3.3) 

 

Onde ∆WOB é a variação do peso na broca, L é o comprimento do tubo, As é a 

área da seção transversal do DP e ∆L é a elongação que o tubo sofreu durante o teste de 

drilloff. 

Por fim, para se chegar a ROP, dividem-se os dois lados pela variação de tempo: 

 

 

(3.4) 
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Essa equação ainda pode ser modificada, dependendo de qual DP está sendo 

utilizado. Geralmente, os tubos de perfuração são classificados em 3 grupos diferentes 

segundo seu tamanho.  O grupo 1 consiste nos tubos com tamanho variando de 18 até 

22 pés (ft) (5,49 até 6,71m), o grupo 2 abrange aqueles com 27 a 30ft (8,23 a 9,14m) e o 

grupo 3 são aqueles tem o comprimento que vai de 38 a 45ft (11,58 a 13,72m). No caso 

do grupo dois, por exemplo, suas conexões correspondem cerca de 5% do tamanho do 

tubo e por elas terem uma área de seção transversal muito grande, essa parte pode ser 

desconsiderada da equação (BOURGOYNE Jr et al, 1991). Gerando assim, uma nova 

fórmula: 

 

 

(3.5) 

 

Em todos os casos, os DC são desconsiderados, uma vez que a mudança em seu 

tamanho não é significante.  

Contudo, na figura 3.2 só mostra o período em que a relação entre WOB e ROP 

é linear.  E isso não é verdade para todos os valores. Se esse comportamento fosse 

observado em todas as situações de perfuração, para aumentar a taxa de penetração 

bastaria aumentar o peso aplicado sobre a broca até se chegar a um valor desejado para 

a operação.  

Em uma operação prática do drilloff test, a relação entre WOB e ROP está 

representada pela figura 3.3. Nela se observa uma tendência linear até certo ponto. Após 

esse ponto, a taxa de penetração continua aumentando com o incremento do peso sobre 

a broca, porém de uma forma não linear, onde a concavidade voltada para baixo mostra 

que o ROP cresce em proporções menores que no período linear para um mesmo 

aumento do WOB. Se o peso aplicado continuar a crescer, observa-se uma redução da 

taxa de penetração. Vale salientar também que essa curva varia de acordo a velocidade 

rotacional da coluna, ou seja, para maiores valores de rotação por minuto (RPM), um 

mesmo peso na broca, resultará em um maior valor de ROP. 
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Figura 3-3: Drilloff test - Pontos experimentais  

 

Fonte: (DUPRIEST et al, 2005a) 

 

O ponto onde a curva deixa de ser linear é chamado de Founder point. Esse 

ponto não representa o maior valor de taxa de penetração, mas ele é muito importante, 

uma vez que conceitualmente, ele corresponde ao melhor ponto de WOB. Ou seja, ele 

mostra o melhor aproveitamento do peso sobre a broca, gerando assim uma operação 

mais rápida através de uma maior ROP (DUPRIEST et al, 2005a). 

Portanto, com o desenvolvimento do Drilloff test, foi possível concluir que não 

adianta só aumentar o WOB para se conseguir perfurar mais rapidamente. Chega certo 

ponto em que isso deixa de ser uma solução e passa a ser um problema, uma vez que a 

velocidade da operação pode ser seriamente comprometida.   

No geral, a figura 3.4 sintetiza o tipo de teste comentado nesse tópico. Segundo 

ela, um processo de perfuração pode ser definido em três regiões, de acordo com a 

relação entre WOB e ROP. 

A primeira região, mostrada no gráfico como “Região I”, chamada de DOC, do 

inglês depth of cut, ocorre quando o peso aplicado na broca não é suficiente para atingir 

uma profundidade de corte adequada. Portanto, esse é o período de “transição”, quando 

a coluna ainda não está operando com a sua melhor eficiência da taxa de penetração.  

Já a segunda região (Região II) é definida pela linearidade da função, conforme 

já foi explicado anteriormente. É nessa região onde se tem uma maior eficiência da 

coluna, no que se diz respeito à aplicação de energia para a perfuração do material 

rochoso.  Tal eficiência pode ser calculada pela razão entre a energia necessária para 
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quebrar a rocha (CCS) e pela energia total aplicada da broca. Estudos experimentais 

mostram que geralmente esse valor atinge cerca de 30 até 40% (DUPRIEST et al., 

2005a). Além disso, nessa fase, o único fator capaz de alterar isso seria a aplicação de 

mais energia. 

E por fim, existe a terceira parte (Região III), região após o Founder point 

caracterizada pela diminuição da taxa de penetração e da eficiência. Nela, quando se 

deseja aumentar a taxa de penetração não adianta apenas aumentar o peso sobre a broca, 

é preciso alterar o sistema, como por exemplo, tipo de broca, de lama etc. 

Existem situações onde a região III não é observada, ou seja, não consegue se 

alcançar o Founder point. Isso se deve principalmente a duas situações: a existência de 

ineficiências e de fatores que limitam a quantidade de energia aplicada à coluna. 

As ineficiências podem ser mitigadas e eliminadas. Geralmente, elas estão 

relacionadas às perdas por fricção, vibrações e desgaste da broca. Uma análise mais 

detalhada será feita posteriormente.  Já a limitação da quantidade de energia aplicada 

pode estar ligada a fatores como a eficiência de limpeza do poço e sua capacidade de 

carregar os cascalhos, limites de velocidade de equipamentos, como os de LWD, peso 

do BHA disponível, taxa do torque aplicado etc. 

 

Figura 3-4: Padrão de um Drill-off test  

 

Fonte: (Modificado: DUPRIEST et al, 2005a) 
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3.3 MSE - CONCEITO 

 

O conceito de Energia Mecânica Específica utiliza como base o drilloff test, uma 

vez que ela pode ser definida como a taxa entre a entrada de energia, ou seja, o WOB, e 

sua saída, representada pela ROP.  

A partir dessa definição, é possível concluir que enquanto o MSE se mantiver 

aproximadamente constante, a operação de perfuração se encontra na região II, e 

consequentemente, a taxa de penetração pode ser incrementada com o aumento do peso 

sobre a broca. Quando esse valor começa a sofrer modificações, percebe-se que o 

founder point foi atingido, acarretando em uma menor performance do processo. 

Isso pode ser exemplificado pela figura 3.5, onde se observa um perfil 

mostrando o torque, a velocidade rotativa, a taxa de penetração, o peso na broca, a 

pressão da bomba, a vazão do fluido de perfuração e a MSE. A princípio, serão 

observados apenas os valores da energia específica, calculada a partir desses outros 

parâmetros mostrados. Como se percebe, durante o intervalo de 11.000 até 11.100, 

aproximadamente, o MSE permanece quase que constante, ou seja, essa fase 

corresponde à região II do gráfico da figura 3.4. Já a partir de 11.100 ft, esse valor 

começa a sofrer uma alteração, tendo seu valor aumentado, devido a principalmente um 

aumento do valor do WOB, nos levando à terceira região, quando o ponto ótimo já foi 

ultrapassado. Para que ele possa ser atingido novamente, algum sistema tem que ser 

trocado, nesse caso em específico, foi colocada uma nova broca, fazendo com o que o 

valor de MSE volte a ser constante no início dessa nova parte da perfuração.  

Para quantificar esse valor de MSE, Teale (1965) fez a seguinte proposição: 

 

 

(3.6) 

 

Sendo WA o trabalho exercido pelo peso sobre a broca, WB o trabalho que o 

torque fornece e V o volume da rocha perfurado.  Cada um desses termos pode ser 

expandidos segundo as equações 3.7, 3.8 e 3.9, respectivamente e substituídos na 

equação 3.5, formando então, uma equação global para a MSE (3.10). 
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Figura 3-5: MSE - Exemplo  

 

Fonte: (DUPRIEST et al., 2005a) 

 

 

(3.7) 

 

 

(3.8) 

 

 

(3.9) 

 



35 

 

 

 

 

(3.10) 

 

Onde, WOB é o peso aplicado sobre a broca em libra força (lbf), Ax é a área 

seccional do poço em polegadas quadradas (in²), N é a velocidade de rotação em RPM, 

T o torque em pé - libra força (ft-lbf) e ROP a taxa de penetração em pés por hora (ft/h). 

Como já foi explicado anteriormente, o valor mínimo para perfurar uma 

determinada litologia é representado pelo valor de CCS. Portanto, a eficiência é definida 

como: 

 

 

(3.11) 

 

Ou seja, à medida que o valor CCS se aproxima ao de energia específica, a 

eficiência tende a 1 (100%). Isso implica que pouca energia está sendo dissipada pela 

coluna, e ela, quase que inteiramente está sendo aproveitada para a perfuração. 

Entretanto, os engenheiros estão mais acostumados a lidar com a tensão de compressão 

da rocha do que a MSE, portanto, geralmente esse valor é multiplicado pela eficiência, 

que normalmente varia de 30 a 40%, como já foi dito anteriormente, recebendo uma 

nova denominação: MSEajustado. Logo: 

 

 

(3.12) 

 

Esse conceito foi empregado na indústria através de uma monitoração a tempo 

real, onde os engenheiros no campo providos de todas as variáveis, CCS, T, ROP, 

WOB, N e Ax, conseguiriam calcular e analisar a eficiência da operação e ver se o 

founder point já teria sido alcançado. Com isso, seria possível realizar um novo 

dimensionamento do sistema para se conseguir uma extensão desse ponto, evitando que 
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a eficiência diminua. Pois como se sabe, depois do ponto de founder, o WOB pode 

aumentar, mas a ROP irá diminuir e ao analisar isso na fórmula 3.11, nota-se que o 

valor de MSE aumenta e com isso a eficiência diminui. 

 

3.4 INCLUSÃO DA ENERGIA HIDRÁULICA NA MSE 

 

Em sua primeira formulação, proposta por Teale em 1965, o conceito de Energia 

Mecânica Específica não incluía um fator muito importante na perfuração de poços: a 

energia hidráulica.  

A energia hidráulica em uma operação de perfuração é transmitida pelo fluido de 

perfuração, que possui funções de extrema importância, uma vez que ajuda na 

lubrificação e resfriamento da broca, evita a ocorrência de kicks, mantém a estabilidade 

das paredes do poço, etc. Porém, o que mais interessa para esse trabalho é sua 

capacidade de transmitir energia hidráulica para a broca, remover os cascalhos e 

conseguir perfurar a rocha através do impacto do jato que sai da broca, devido as suas 

relações diretas na velocidade e eficiência da perfuração. 

Portanto, o uso da MSE em seu conceito básico, não se tornou tão adequado 

quando poços muito complexos estavam sendo analisados. Já que nesses casos, os 

resultados subestimam significativamente a energia necessária para perfurar certo 

material (MOHAN et al, 2009). 

 A importância da inclusão da energia hidráulica pode ser evidenciada não só na 

perfuração de poços mais complexos, mas também quando formações moles estão 

sendo perfuradas.  Uma vez que em alguns casos, a energia hidráulica por si só é 

responsável pela ruptura da rocha.  

Então, a energia mecânica e hidráulica específica, também conhecida como 

HMSE, do inglês Hydro Mechanical Specific Energy, foi definida por Mohan (2009) 

como: 

 

  

(3.13) 
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Onde, WC é o trabalho realizado pela parte hidráulica e as outras variáveis já 

foram definidas anteriormente.  

O termo referente ao peso na broca (WA) sofre uma alteração quando comparado 

ao caso anterior, pois agora está sendo levado em consideração uma força que atua 

contra a broca e a coluna, também conhecida como pump-off force. Tal força ocorre 

devido à 3ª Lei de Newton (Lei da ação e reação) uma vez que a força de impacto dos 

jatos age na formação e sua reação de mesmo módulo, direção e sentido oposto age na 

coluna, diminuindo assim o peso na broca. 

Matematicamente, a força de impacto pode ser descrita como: 

 

 

(3.14) 

 

Onde, ρm é o peso específico da lama em libras por galão (lb/gal), Q é a vazão 

em galões por minuto (gpm), Vn é a velocidade com que o fluido deixa a broca em pé 

por segundo (ft/s) e Fj é a força de impacto do fluido sobre a rocha (lb). 

A energia hidráulica dispendida pela broca é dada através da seguinte fórmula: 

 

 

(3.15) 

 

Sendo ΔPb a diferença de pressão na broca (psi). 

Entretanto, sabe-se que não é toda energia disponível que chega a formação, 

parte dela se perde no caminho, devido a fatores como perda de carga, rugosidade do 

tubo, teor de sólidos etc. Tendo isso em mente, foi criado um parâmetro, denominado de 

η. Tal parâmetro relaciona a razão da velocidade com que o fluido sai da broca e a 

velocidade de retorno do fluido em torno desse mesmo equipamento, além da distância 

da formação até o ponto onde o fluido deixa a broca (MOHAN et al, 2009). Mas é 

preciso definir algumas outras variáveis para que o conceito do η seja inserido.  

Primeiramente, é preciso falar da variável Av, que pode ser descrita como a 

razão entre a área do anular nas proximidades da broca pela área dos buracos de onde 
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saem o fluido de perfuração, mais conhecidos como nozzles. A área do espaço anular 

em determinada região varia com o tipo de broca utilizada, assim, nesse estudo será 

adotada a utilização de uma broca tricônica, que tem uma região anular de 

aproximadamente 15% área do poço como um todo (WARREN, 1987). Logo: 

 

 

(3.16) 

 

Onde: db=diâmetro da broca; 

n= número de nozzles; 

dn= diâmetro dos nozzles. 

Adicionalmente, foi criada uma variável adimensional (M), que leva em conta a 

distância do  nozzle  até a formação, como mostra a relação a seguir (RABIA, 1989): 

 

 

(3.17) 

 

Sendo: L= comprimento do testemunho (geralmente 4-18 vezes o tamanho do 

diâmetro da broca) (in); 

s= distância do nozzle até o fundo do poço em polegada (in); 

θ= ângulo de saída do jato de fluido de perfuração (°). 

Portanto, a partir dessas definições, é possível chegar a uma formulação para η:  

 

 

(3.18) 

 

Assim como Av, o valor de k depende do tipo de broca utilizado. Geralmente, ele 

é utilizado como 0,122 (WARREN, 1987).  
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Voltando para a equação básica de HMSE (3.13), WA pode ser definido como na 

equação 3.19 e estando as variáveis WOB e Fj em lbf e o ROP em ft/s. 

 

     

(3.19) 

 

Já o termo responsável pela inclusão do torque vem causando algumas 

discussões nos dias atuais, uma vez que nenhum poço perfurado é 100% vertical. Com 

isso, teriam que ser considerados os torques na face da ferramenta, bem como o torque 

em sua parte lateral (MOHAN et al, 2009). Mas para a análise do presente trabalho, o 

torque será considerado assim como Teale definiu, valendo então a equação 3.6. O 

mesmo é valido para o volume de rocha perfurado (V), que será avaliado conforme a 

equação 3.7. 

Por fim, o termo que apresenta a principal diferença entre a MSE e a HMSE, o 

Wc pode ser definido como:  

 

 

(3.20) 

 

Substituindo as equações 3.6, 3.7, 3.17 e 3.18 na equação 3.11 e rearranjando, 

para dar um valor em unidades consistentes, chega-se a uma expressão final para a 

HMSE (MOHAN et al, 2009): 

 

         

   (3.21) 

 

Para validar esse modelo, Mohan (2009) estudou alguns casos reais e aplicou as 

formulações descritas aqui nesse tópico. Os dados de entrada, ele obteve principalmente 

de perfis corridos durante a perfuração, como são mostrados na Tabela 3.1.   
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Tabela 3.1: Dados Comparativos: MSE e HMSE  

 

Fonte: (MOHAN et al, 2009) 

 

Além desses valores, também foram considerados diâmetro da broca de 12,25 in, 

3 nozzles com diâmetro de 0,375 in, ângulo dos jatos de 3°, peso específico da lama de 

11 lb/gal, vazão do fluido de perfuração constante de 300 galões por minuto (gpm) e k 
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igual a 0,122. Com isso, ele obteve dados de MSE e HMSE também mostrados na 

Tabela 3.1. 

A partir desse resultado foram feitas algumas análises com relação à diferença 

da inclusão do termo hidráulico no conceito de MSE. No gráfico da Figura 3.6, por 

exemplo, é mostrada a contribuição da energia hidráulica na HMSE. Nota-se que sua 

contribuição chegou a até 25% em valores de ROP mais baixos, enquanto que em 

valores de taxa de penetração mais altos, seu valor chegou a aproximadamente 13%. 

Porém, é nessa área que é exibida uma melhor eficiência, através de um alto valor de 

ROP e um baixo de MSE/HMSE. 

 

Figura 3-6: Contribuição da Energia Hidráulica vs ROP  

 

Fonte: (MOHAN et al, 2009) 

 

Outro gráfico muito importante é apresentado na Figura 3.7, onde é mostrada a 

eficiência de perfuração em função da taxa de penetração.  Pode-se perceber que para 

um mesmo valor de ROP, a eficiência do MSE vai ser sempre maior que a do HMSE, o 

que evidencia ainda mais a importância do fator hidráulico, uma vez que eles são 

também responsáveis pelo incremento de energia na coluna e consequentemente para a 

determinação da eficiência de uma perfuração.  
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Figura 3-7: Eficiência de Perfuração vs ROP  

 

Fonte: (MOHAN et al, 2009) 
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CAPÍTULO 4 – APLICAÇÕES DA ENERGIA MECÂNICA 

ESPECÍFICA 

 

Em sua proposição da MSE, Teale (1965) reconheceu que esse valor não pode 

ser representado como um simples número, uma vez que o processo de perfuração é um 

sistema dinâmico, que sempre está em constante mudança, seja através dos parâmetros 

impostos pela coluna de perfuração, seja pelo ambiente encontrado pelas brocas. Além 

disso, observa-se também que os valores de MSEajustrado contém muitas incertezas, 

devido principalmente a perda de fricção que ocorre na coluna. Em situações em que 

essas perdas são muito grandes, o valor de MSEajustado pode exceder muito a força 

compressiva da rocha e mesmo assim, a broca estar operando eficientemente. 

Portanto, a MSE é usada como uma ferramenta de tendência, ou seja, os valores 

em si não têm muita importância, o que realmente é analisado são padrões que 

permitem ser traçados e delineados para diferentes momentos da operação. Assim, 

como já foi explicado no capítulo anterior, enquanto o MSE mantiver um valor 

aproximadamente constante, sabe-se que a broca ainda não atingiu o founder point  e ela 

está operando eficientemente. Mas a partir do momento em que a MSE tem seu valor 

acrescido, percebe-se que a eficiência da perfuração já não é mais a mesma, uma vez 

que o ponto de founder foi atingido.  

Dito isso, existem basicamente duas maneiras de se aplicar o conceito da 

Energia Mecânica Específica: através da análise em tempo real e através do estudo da 

correlação de poços já perfurados. Na análise em tempo real, as variáveis na qual a 

MSE dependem são constantemente monitoradas, para que possam ser calculados os 

valores da energia mecânica específica. Assim, com esse acompanhamento feito pelos 

responsáveis sobre a perfuração, é possível identificar quando uma broca não está 

dentro de sua melhor eficiência e, com isso, propor medidas corretivas imediatas, 

muitas vezes relacionadas com o desgaste e design das brocas e vibrações da coluna. 

Enquanto que no outro caso, são reunidas todas as informações sobre MSE e os 

parâmetros para sua definição de poços já perfurados em uma determinada região. Com 

isso, quando um novo poço naquela região for perfurado, uma análise desses valores 

pode ser feita, com o intuito de otimizar a perfuração através da escolha das melhores 

características da broca e da coluna como um todo.  
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A fim de avaliar onde o conceito da energia mecânica específica pode ser 

aplicado, serão analisadas nesse capítulo situações reais que envolvem o uso desse 

conceito, como na determinação de problemas nas brocas e no fundo do poço, nas 

vibrações e em poços direcionais. 

 

4.1 BROCAS 

 

Nessa primeira parte, serão avaliadas situações em que a MSE pode ser usada na 

determinação, retirada e/ou redesign das características da broca.  Ainda sobre essa 

parte, ela será dividida em duas seções principais: a primeira contemplará o uso da 

energia mecânica específica através de correlações de poços vizinhos em uma mesma 

área; e a segunda dirá respeito ao uso da MSE em tempo real.  

 

4.1.1 CORRELAÇÃO DE POÇOS VIZINHOS  

 

Esse tópico se refere a um estudo realizado por Hammoutene (2012), 

profissional da empresa Smith Bits, pertencente à Schlumberger, onde uma operadora 

pediu que fossem analisados os mecanismos que desgastassem a broca em uma 

perfuração de uma seção de 16 polegadas de diâmetro, bem como a determinação da 

vida econômica da broca. Para isso, foram providenciados 24 grupos de dados de 

diferentes seções de poços junto com o desempenho das brocas para uma mesma área.  

Antes de começar o estudo em si, alguns critérios e metodologias tiveram que 

ser propostos (HAMMOUTENE, 2012):  

 Comparação de Litologias e UCS; 

 Último valor de UCS permaneceu constante em áreas que não possuíam 

perfis; 

 Parâmetros não relacionados à broca, como diferentes equipes de 

trabalho na sonda, vibrações na coluna, foram mantidos constantes; 

 O estudo não incluiu hidráulica da broca, fluido de perfuração e 

performance da sonda. 

Um aspecto muito importante é mostrado na figura 4.1, onde nota-se que a 

análise foi feita para cada formação separadamente. Com isso, foram obtidos gráficos 
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com melhores definições. Na primeira coluna dessa figura, estão representadas duas 

diferentes formações (G e H), para um mesmo poço A, sendo os valores de UCS 

representados pela linha rosa, os de ROP pela verde tracejada e os de MSE pela linha 

azul, todos mostrados no eixo vertical. Enquanto que o eixo horizontal apresenta as 

profundidades. 

 

Figura 4-1: Análise Formação-Formação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (HAMMOUTENE, 2012) 

 

Feito isso, uma análise foi realizada a partir dessas figuras, mas não se chegou a 

nenhuma correlação. Assim, foi considerado cada metro perfurado como sendo uma 

parte do total, e esses valores foram sendo adicionados metro a metro e plotados como 

sendo uma função cumulativa (MSE cumulative), informando o total de energia 

absorvida pela coluna no processo de perfuração até o alvo ser atingido 

(HAMMOUTENE, 2012). O mesmo foi feito para valores de UCS. 

Através desses valores, foram comparados dois poços (A e B) com o mesmo 

design de broca. Entretanto, os resultados obtidos foram muito diferentes, conforme 

mostra a Figura 4.2. A fins comparativos, o poço A “gastou” cerca de 10
10 

psi de 
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energia até atingir o objetivo e não foi preciso trocar a broca. Enquanto que no poço B, 

a broca não conseguiu alcançar o alvo final, mesmo gastando muito menos energia, 

cerca de 4*10
9
 psi (HAMMOUTENE, 2012). Logo, concluiu-se que a diferença ocorreu 

devido ao uso de diferentes valores em parâmetros da perfuração, como o WOB, a 

velocidade rotativa, etc. E a partir desse momento, foi decidido usar os mesmos valores 

para esses parâmetros, tornando a análise mais focada no progresso das brocas e de suas 

estabilidades dinâmicas. Na figura 4.2, a curva laranja representa o valor de UCS 

cumulativo, a linha verde a MSE cumulativa, ambos em 10
3
 psi e a curva amarela indica 

a ROP em m/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator observado foi a eficiência, que teoricamente gira em torno de 30 a 

40% (DUPRIEST et al, 2005a), porém se ela for calculada segundo a equação 3.11 

através das análises dos poços (Figura 4.1), existirão muitas divergências desses valores 

entre si e o proposto por Dupriest (2005), como mostra a tabela 4.1. Isso se deve ao fato 

do valor sugerido em 2005 ser proveniente de experimentos laboratoriais e, portanto, 

representam uma média, enquanto que a variação apresentada na tabela 4.1 é justificada 

pelos diferentes design das brocas e de suas estruturas corte.  

 

 

 

Figura 4-2: MSE e UCS cumulativo. Poço A em cima e B em baixo  

 

Fonte: (HAMMOUTENE, 2012) 
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Tabela 4.1: Eficiência  

Poço Eficiência 

Poço A 30% 

Poço B 30% 

Poço C 26% 

Poço D 46% 

Poço E 64% 

Poço F 54% 

Poço G 37% 

Poço H 41% 

Poço I 57% 

Poço J 57% 

Fonte: (HAMMOUTENE, 2012) 

 

Então, o próximo passo foi a determinação do design da broca, que é um assunto 

que não será abordado aqui. Porém, será dada uma ideia geral: nesse processo são 

usados simuladores computacionais de alta tecnologia, que são alimentados com 

informações sobre a geometria do poço, os dados do BHA, o WOB, a velocidade 

rotativa e a litologia. Logo, com a inserção desses dados no programa, bem como as 

características da broca, o engenheiro responsável obtém como resultado o 

comportamento da broca e sua dinâmica na interface com a rocha. Com isso, através de 

varias simulações é possível chegar ao melhor cenário possível para determinada 

situação. Vale salientar que um intervalo perfurado por uma broca contém mais de um 

tipo de rocha, assim, o encarregado desse trabalho, tem que levar em conta a seção 

como um todo, verificando não só o melhor valor para cada litologia, mas também, 

avaliando se existe alguma região onde a perfuração tenha bastante problema. Ou seja, a 

palavra chave é estabilidade. 

Na parte da definição litológica foi feito um trabalho muito grande, já que a 

seção do poço continha aproximadamente 30 tipos diferentes. Com isso, no intuito de 

otimizar, foram feitas várias comparações das rochas que tinham em laboratório as 
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rochas do campo e ficou decidido que a seção seria composta por seis tipos de rochas, 

seus respectivos valores de UCS e a fração de cada tipo são mostrados na tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Tipos litológicos  

Litologia 

UCS 

(psi) % 

Anidrito 7.000 12 

Sal 3.000 4 

Calcário 7.000 8 

Arenito 9.000 22 

Folhelho 7.500 47 

Dolomito 25.000 7 
Fonte: (HAMMOUTENE, 2012) 

 

A partir disso, foram corridas várias simulações utilizando brocas PDC e para 

obter melhores resultados é evidente que a operação deve ser otimizada nos folhelhos, 

arenitos e anidritos, já que eles constituem a maior parte da seção a ser perfurada. 

 Serão mostrados dois casos: um chamado de simulação 919, onde a constituição 

litológica do poço não foi levada em conta; e outro de 916 que focou a operação nas 

formações mais presentes. As simulações diferem com relação ao design das brocas e os 

resultados podem ser vistos na Figura 4.3, onde o valor de MSE corresponde ao valor de 

MSEajustado mostrados em vermelho e o UCS está representado em azul. 

Analisando essa última figura, pode-se concluir que o resultado da simulação 

916 foi mais satisfatório, uma vez que os valores de MSEajustado se aproximaram mais 

dos valores de UCS do que na simulação 919, havendo assim pouca dissipação da 

energia. 
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Figura 4-3: Resultados diferentes designs  

 

Fonte: (HAMMOUTENE, 2012) 

 

4.1.2 ANÁLISE EM TEMPO REAL 

 

Um dos problemas que mais ocorre com as brocas durante a perfuração é o seu 

enceramento, mais conhecido como bit balling. Esse tipo de problema geralmente 

ocorre em folhelhos, e se caracteriza pela obstrução dos espaços entre os cortadores da 

broca, criando assim uma barreira para a passagem do fluido de perfuração, o que 

compromete a hidráulica e consequentemente a eficiência da broca (DUPRIEST et al, 

2005a).  Portanto, através da análise da MSE em tempo real, é possível avaliar a 

performance de uma perfuração e ver se o problema está no enceramento da broca, nas 

vibrações da coluna, na limpeza do poço etc.  

Para que esse estudo seja possível, é preciso que a sonda de perfuração disponha 

de sensores na superfície ou no fundo do poço que consiga coletar todos os dados 

necessários para o cálculo da MSE. Com isso, à medida que a operação vai 

acontecendo, são gerados gráficos com esses valores de entrada, para que os 

engenheiros responsáveis possam analisar e tirar suas conclusões. Serão apresentados 

aqui dois casos reportados por Dupriest (2005) que envolvem o enceramento da broca: 
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 Caso 1: 

O exemplo apresentado a seguir, ocorreu em um campo que continha muitas 

camadas de folhelhos. A partir da figura 4.4, detectou-se que os valores da MSE não 

eram constantes, aumentando em até 30.000 psi (libra/pol²) nas áreas dos folhelhos. 

Com isso, a equipe responsável pela perfuração concluiu que a broca estava sofrendo 

um enceramento e decidiu-se retirar a coluna para a troca do equipamento.  

Antes da retirada, a hidráulica da broca era caracterizada por um fator chamado 

de HSI, que consiste da força hidráulica da broca em horsepower (hp) dividida pela área 

da seção em polegadas ao quadrado (pol²). Até esse momento a broca utilizada tinha um 

HSI de 5,2 hp/pol². Uma vez detectado e enceramento, a broca foi trocada por uma de 

mesmo design, porém com um HSI de 11,5 hp/pol² (Figura 4.4). Através dessa figura, 

nota-se a grande melhora que a operação alcançou com essa medida, uma vez que antes 

da troca, a média da ROP era de 150 pés por hora (fph). Enquanto que depois, a broca 

chegou a operar com uma taxa de 300fph por até 3.000ft. Com isso, a equipe percebeu 

que através da melhoria da hidráulica da broca, eles conseguiriam mudar o founder 

point da coluna, para valores maiores, fazendo com que a broca operasse em sua 

eficiência ótima por mais tempo (Figura 4.5). 

 

Figura 4-4: Exemplo Caso 1  

 

Fonte: (DUPRIEST et al, 2005a) 
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Figura 4-5: Aumento do Founder Point  

 

Fonte: (Modificado: DUPRIEST et al, 2005a) 

 Caso 2:  

Esse caso consiste na utilização das duas ferramentas para analisar o MSE: a 

análise em tempo real e a correlação de poços. Os poços analisados pertencem a um 

campo maduro, com mais 30 anos de idade. Sabia-se que ele era caracterizado por 

arenitos intercalados por folhelhos. Logo, a perfuração passava por momentos de maior 

rapidez e outrora por momentos mais lentos. Isso era justificado como sendo um 

processo “natural”, uma vez que normalmente, as taxas de penetração no folhelho são 

bem menores (DUPRIEST et al, 2005a). Porém, com a ajuda da análise da MSE em 

tempo real, foi possível estudar melhor essa situação e chegar a uma conclusão 

satisfatória.  

Os poços eram perfurados com brocas de dentes de aço moles, voltadas para 

formações moles e com rolamento de fricção selado com proteção calibre, 1-1-7, 

segundo a classificação da International Association of Drilling Contractors (IADC). 

Os dados dessa operação podem ser visualizados na Figura 4.6. 

Observa-se que os valores de MSEajustado possui vários picos e não mantém um 

valor constante. Isso é justificado pela presença dos folhelhos, que causam o 

enceramento da broca, e consequentemente reduzem a ROP. No exemplo em questão, a 

taxa de penetração chegou a cair de aproximadamente 360fph para apenas 100fph. 

Então, a partir desses dados, verificou-se a necessidade de melhorar o desempenho da 
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perfuração e brocas do tipo PDC passaram a ser usadas naquele campo e nos próximos a 

serem perfurados. 

Entretanto, o uso da energia mecânica específica, tem que ser avaliado caso a 

caso, separadamente. Pois em algumas situações, verifica-se um alto valor de MSE e o 

problema na broca, mas mesmo assim, é preferível manter aquela situação a retirar a 

coluna para a troca da broca. Como exemplo pode-se citar a perfuração de poços do pré-

sal brasileiro, onde muitas vezes, deseja-se perfurar a camada de sal em apenas uma 

fase, sem que haja a retirada da coluna no meio da camada do evaporito, já que alguns 

são muito plásticos. Assim, se for verificado o desgaste da broca no meio da camada de 

sal, a retirada da coluna para a troca da broca não seria interessante, já que o ganho com 

a nova broca não compensaria devido aos grandes problemas que a camada de sal 

poderia causar durante essa parada, como por exemplo, o fechamento do poço. 

 

Figura 4-6: Exemplo Caso 2  

 

Fonte: (DUPRIEST et al, 2005a) 
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4.2 VIBRAÇÕES 

 

Outro fator que afeta a eficiência da perfuração e pode ser analisado através da 

MSE são as vibrações que ocorrem na coluna e na broca. Assim, para um melhor 

entendimento dessas situações uma breve explicação sobre os tipos de vibrações será 

dada nesse primeiro momento. 

Durante a perfuração de um poço, podem ocorrer basicamente três tipos 

diferentes de vibrações, são elas: axial, torsional e lateral. A vibração axial consiste no 

movimento da coluna ao longo do eixo do poço, ela faz com que a broca “quique” no 

fundo, danificando não só ela, mas também os equipamentos ao longo da coluna. Já as 

vibrações torsionais são causadas pela rotação na superfície da coluna associada com a 

desaceleração no fundo do poço, por causa da fricção dos equipamentos. Normalmente, 

ela é caracterizada por um alto torque e flutuação na coluna. Por fim, as laterais, ou 

whirl, consistem de movimentos perpendiculares à trajetória do poço e são conhecidas 

por causar uma rotação excêntrica, aumentando o diâmetro do poço  (BEVILACQUA et 

al, 2013). 

Cada tipo de vibração é tratado de uma maneira. Primeiramente, quando se tem 

uma vibração axial ou lateral, é recomendável que aumente o WOB e diminua a 

velocidade rotativa. Contudo, se a vibração é torsional, a primeira ação a se tomar é 

diminuir o peso sobre a broca e aumentar a rotação. Mas no geral, uma tarefa que 

geralmente melhora todos os tipos é aumentar a lubricidade da lama de perfuração, 

reduzindo assim, a fricção da coluna (BEVILACQUA et al, 2013). 

As vibrações são medidas através de equipamentos de LWD em tempo real. 

Porém, o principal objetivo dessas ferramentas são identificar grandes aumentos das 

vibrações, responsáveis por danificar os equipamentos.  Portanto, através do uso da 

MSE, é possível verificar a performance da perfuração e checar se os dados de vibração 

estão sofrendo pequenas alterações. Se confirmado, pode-se dizer que a causa do 

problema reside nessa questão. Ou seja, as duas ferramentas se complementam.  
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Figura 4-7: Vibrações  

 
Fonte: (BEVILACQUA et al, 2013). 

 

Nesse aspecto, serão citados dois casos, expostos por Dupriest (2005), que 

relacionam os diferentes tipos de vibração com o uso da MSE e de equipamentos LWD: 

 Caso 1 – Vibração Lateral:  

A Figura 4.8 mostra uma situação onde nota-se a ocorrência de vibrações laterais 

relativamente altas. Até aproximadamente 13:10 tinha-se uma ROP média de 15ft/h, 

uma vibração lateral de 3 e um MSEajustado de 50.000 psi, sendo que a rocha perfurada 

tinha um UCS de 30.000 psi. A partir desses dados, foi verificado que a perfuração 

estava sendo comprometida pelas vibrações laterais. A fim de reverter essa situação, o 

WOB foi aumentado de 15.000 para 21.000 lbs, e chegou-se a valores de MSEajustado de 

35.000psi, que é próximo ao valor de UCS. A taxa de penetração foi para 30fph e a 

vibração lateral alcançou uma estabilidade no valor de 2. Ou seja, verificou-se a 

otimização da perfuração, através de um maior valor da ROP (DUPRIEST et al, 2005b).  
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Figura 4-8: Exemplo vibração lateral  

 
Fonte: (DUPRIEST et al, 2005b) 

 

 Caso 2 – Vibração Torsional:  

Na figura 4.9, é possível perceber o caso onde a vibração torsional é um fator 

dominante na rapidez e eficiência da perfuração. Até aproximadamente a profundidade 

de 5.200ft, tem-se uma ROP média de 25fph, uma vibração torsional (stick slip) de 6,5, 

WOB de 45.000lbs e MSEajustado ultrapassando os 100.000psi. Assim, com o intuito de 

diminuir a vibração para melhorar a perfuração, diminui-se o peso sobre a broca para 

um valor de aproximadamente 35.000lbs. Como resultado, observou-se uma efetiva 

redução da vibração torsional e MSEajustado e a taxa de penetação teve um significativo 

acréscimo, ultrapassando 200fph.  

 

4.3 BOTTOM HOLE BALLING 

 

O Bottom Hole Balling é um tipo de situação que ocorre no fundo do poço, entre 

a broca e a formação. Assim como no enceramento da broca, nessa situação a energia 

tem certa dificuldade em se transferir da broca para a rocha, diminuindo assim, a 

eficiência da perfuração. (DUPRIEST et al, 2005a). 
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Figura 4-9: Exemplo vibração torsional  

 
Fonte: (DUPRIEST et al, 2005b). 

 

O bottom hole balling é caracterizado pela deposição de pequenas partículas na 

broca no fundo do poço. Essa deposição é mantida pela diferença de pressão. 

Geralmente, esse cenário ocorre em rochas duras, onde brocas com inserto de seus 

elementos cortantes são utilizadas. A resolução desse problema depende da taxa de 

penetração do fluido de perfuração nessas pequenas partículas, que eliminam a 

diferença de pressão.  

A Figura 4.10 apresenta uma situação caracterizada pelo bottom hole balling. 

Nota-se uma valor de MSEajustado da ordem de 800.000psi, enquanto que a rocha 

perfurada tem uma resistência de 25.000psi. A determinação da causa do problema foi 

feita por eliminação, uma vez que a rocha daquela área é muito dura e o enceramento da 

broca não ocorre nesse tipo de ambiente. Além disso, a “regularidade” das curvas 

aponta que as vibrações também não eram o problema. Logo, concluiu-se que o alto 

valor da energia específica mecânica era devido ao bottom hole balling (DUPRIEST et 

al, 2005a). 

 

4.4 POÇOS DIRECIONAIS 

 

A MSE foi utilizada para poços direcionais pela empresa Exxon Mobil em um 

campo offshore no norte do Qatar e foram obtidos excelentes resultados, como são 

mostrados nas Figuras 4.11 e 4.12. 
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Figura 4-10: Exemplo Bottom Hole Balling  

 
Fonte: (DUPRIEST et al, 2005a) 

 

 
Figura 4-11: Resultado MSE – Seção direcional dos poços  

 

Fonte: (DUPRIEST et al, 2005b) 
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Figura 4-12: Resultado MSE - Seção vertical do poço  

 

Fonte: (DUPRIEST et al, 2005b) 

 

Na figura 4.11,onde é apresentada a seção direcional dos poços, nota-se que o 

período antes da aplicação da MSE, mostrado como “Pre-FDP”, tinha uma velocidade 

média de 508 pés por dia (ft/d), enquanto que  depois da aplicação da energia mecânica 

específica, essa taxa passou para 773ft/d. Já  os resultados para a seção vertical do poço 

(Figura 4.12), apresentam um aumento da velocidade de 358 ft/d para 1354 ft/d. 

(DUPRIEST et al, 2005b). 

Portanto, com o intuito de avaliar melhor esses números, se considerarmos que a 

seção direcional de 17-1/2 polegadas perfure um intervalo de 2200ft, o número de dias 

da perfuração reduziria na seguinte quantidade: 

 

 

 

Já na fase vertical de 12-1/4 polegadas, se os mesmo 2200 ft forem perfurados, a 

diferença de dias seria: 
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Com isso, somente nessas duas fases, a perfuração se reduziria em 6 dias (4,52 + 

1,48), o que consequentemente, diminuiria também o custo da operação. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 
 

No decorrer do trabalho, foram apresentados os conceitos básicos necessários 

para o entendimento da MSE, o conceito da MSE em si e suas aplicabilidades.  Como 

foi dito anteriormente, esse parâmetro não pode ser representado por um simples 

número, uma vez que tanto as variáveis da perfuração, como ROP, WOB, torque, 

quanto às características da rocha variam muito. Mas mesmo assim, a MSE é uma 

maneira precisa de medir a eficiência da operação, através da análise da tendência desse 

valor. 

Assim, com o intuito testar na prática essa aplicação, a operadora multinacional 

ExxonMobil no início do ano de 2004 usou o conceito de MSE como uma ferramenta 

para maximizar a taxa de penetração em tempo real.  Como resultado, foram obtidos um 

aumento em 133% do ROP nas 6 plataformas selecionadas,e ainda mais,  nos 11 poços 

testados, 10 bateram o recorde daquele determinado campo. (DUPRIEST et al, 2005a) 

Conclui-se então, que a partir de dados reais, os resultados obtidos com a MSE 

foram mais que satisfatório. Mostrando recorde de rapidez de perfuração na maioria das 

situações. 

Para futuros trabalhos sugere-se a análise de uma nova ferramenta utilizada na 

perfuração de poços, o Drilling Advsory Sistem (DAS), que consiste em um sistema que 

recebe dados de perfuração, e através de algumas análises, incluindo a MSE, transmite 

recomendações para que se consiga uma melhor eficiência da operação (CHANG et al., 

2014). 
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