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RESUMO 

O trabalho proposto aborda a sedimentação de adensantes em fluidos de perfuração e 

avalia como este material interfere na mitigação do Annular Pressure Buil-up (APB), quando 

a técnica da Sapata Aberta é adotada. Para isso, a sedimentação foi modelada com a finalidade 

de fornecer perfis de concentração de partículas sólidas ao longo de um espaço anular 

confinado, e consequentemente a altura do leito poroso formado na base deste. 

Adicionalmente, um modelo foi criado com o intuito de avaliar a drenagem de fluido do 

sistema e o alívio de pressão gerado. Mediante as simulações e experimentos realizados, ficou 

comprovado que o leito de barita formado não impede a comunicação hidráulica entre o 

anular e a formação rochosa, o que classifica a Sapata Aberta como uma boa prática no 

controle do APB para o cenário avaliado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: sedimentação, anular confinado, fluidos de perfuração, Sapata 

Aberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work addresses the sedimentation of the weighting agent in drilling fluids and 

assesses how this phenomenon interferes in mitigating the Annular Pressure Build-up (APB), 

when the Open Shoe's technique is used. For it, the settling was modeled in order to provide 

profiles concentration of solid particles along a confined annular and consequently the height 

of the porous bed formed in the base thereof. In addition, a model was created in order to 

assess the drainage of the system fluid and the generated pressure relief. Through performed 

simulations and experiments, it was proved that the barite thickness formed doesn't prevent 

the fluid communication between annular space and the rock formation, which defines the 

Open shoe's method as a best practice in control of APB to the assessed scenario. 

 

KEYWORDS: settling, confined annular, drilling fluids, Open Shoe’s method. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 Contexto 

 

A indústria do petróleo teve início em 1859, após a perfuração do primeiro poço 

exploratório bem sucedido, localizado em Titusville na Pensilvânia. O responsável pelo feito 

histórico foi Edwin Laurentine Drake, conhecido como Coronel Drake. Este foi contratado 

para explorar áreas nas quais se acreditava haver petróleo, pelo advogado George Bissell, que 

vislumbrou um cenário no qual o “óleo de pedra” (petróleo) poderia ser mais interessante 

economicamente que os óleos extraídos do carvão, vendidos na época como fonte energética 

para iluminação. 

Tal descoberta aliada às inúmeras formas de utilização do petróleo desencadeou um 

processo crescente de exploração deste recurso, tornando-o cada vez mais importante no 

cenário econômico mundial. Fato que se intensificou com o desenvolvimento da indústria 

automotiva e com a 1
a
 Guerra Mundial, período no qual a demanda de petróleo aumentou 

graças ao abastecimento de aviões, automóveis e até mesmo submarinos. 

Diante do papel estratégico incorporado pelo uso petróleo, as nações passaram a tratar 

a exploração e produção desse recurso como prioridade, vislumbrando assim a descoberta e 

exploração de novas reservas. No entanto, o surgimento de novas áreas exploratórias de fácil 

acesso reduziu, e a busca se voltou para regiões nas quais anteriormente não se imaginava 

haver hidrocarbonetos. A tentativa se mostrou bem sucedida, e descobertas como as do Golfo 

do México, Mar do Norte, Bacia de Campos e mais recentemente o Pré-Sal foram realizadas. 

Devido às dificuldades impostas pelo cenário offshore como extensas lâminas d’água, 

dificuldades logísticas, ambientes submetidos a elevadas pressões e temperaturas, dentre 

outros, a inovação científica se mostrou de fundamental importância no processo de superação 

dos inúmeros desafios encontrados. O que gerou a necessidade de redução dos gastos com a 

exploração e produção de petróleo bem como o desenvolvimento de práticas que garantissem 

a segurança operacional e a preservação do meio ambiente. 
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1.2 Objetivo 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor uma ferramenta computacional que seja 

capaz de auxiliar engenheiros no projeto de poços de petróleo, caso estes possuam anulares 

confinados em sua configuração. Dessa forma um levantamento bibliográfico se fez 

necessário para fundamentar a modelagem do problema denominado Annular Pressure Build-

Up (APB), atrelado à decantação de adensantes presentes nos fluidos de perfuração. 

Adicionalmente, busca-se analisar as implicações do fenômeno de sedimentação da 

barita sobre um dos vários mecanismos de mitigação do APB, a Sapata Aberta, objetivando a 

validação do procedimento como sendo uma prática eficaz contra o problema. 

Por fim, algumas sugestões indicam possíveis alternativas que venham a 

complementar o trabalho proposto, baseadas nos temas abordados e nos resultados obtidos ao 

final do projeto. 

 

1.3 Estrutura 

 

O trabalho foi estruturado em sete capítulos, o Capítulo 1 introduz o contexto que 

justifica a escolha do tema abordado. 

O Capítulo 2 faz um levantamento geral sobre conceitos básicos da perfuração de 

poços e sobre fluidos de perfuração. 

O Capítulo 3 realiza uma revisão bibliográfica detalhada sobre o problema do APB, 

bem como um levantamento histórico de sua ocorrência e de métodos de mitigação 

atualmente utilizados.  

O Capítulo 4 introduz fundamentos essenciais sobre a decantação de barita, 

fundamentando assim a modelagem realizada para descrever o fenômeno, além de 

contextualizar este processo com a técnica de mitigação do APB, a Sapata Aberta. 

O Capítulo 5 faz um estudo de caso sobre um poço localizado no campo de Chinook, 

Golfo do México Americano, visando validar a utilização da Sapata Aberta como forma de 

mitigação do APB. Para isso, inúmeros parâmetros são analisados, como o perfil de pressões 

e temperatura do poço, composição do fluido de perfuração, permeabilidade e porosidade do 

leito de partículas formadas na base do anular, vazões de drenagem do fluido e a configuração 

do poço. 
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O Capítulo 6 expõe as conclusões a partir dos resultados previamente discutidos, além 

de propor melhorias e implementos possíveis ao trabalho realizado. Por fim, são indicadas as 

referências bibliográficas que tornaram possível a elaboração do trabalho. 
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Capítulo 2 – Conceitos Básicos 

 

2.1 Perfuração Rotacional 

 

Uma vez terminada a fase de prospecção de petróleo, cuja finalidade é de definir o 

local de maior probabilidade de haver acumulações de hidrocarbonetos, inicia-se a etapa de 

perfuração do poço. Este estágio é responsável pela maior parte dos gastos durante o processo 

exploratório e, é a única forma de comprovar a existência do recurso energético em questão. 

A perfuração do poço é um processo de extrema complexidade e importância, haja 

vista que este será o canal de comunicação entre a zona produtora e a superfície. Esta etapa é 

efetuada em fases sucessivas, e na medida em que maiores profundidades são atingidas, o 

diâmetro do poço reduz de acordo com as brocas utilizadas, conforme mostrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Esquema de um poço de petróleo. 

 

Fonte: http://frack-off.org.uk/cuadrillas-three-casings-gambit/. 

 

O método de perfuração rotativa funciona através da aplicação de peso e rotação sobre 

uma broca fixada na extremidade da coluna de perfuração, visando esmagar e raspar a 

formação rochosa. Assim sendo, os fragmentos de rocha produzidos são retirados do poço por 
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meio da circulação contínua do fluido de perfuração, que é injetado com o auxílio de bombas 

no interior da coluna, passando posteriormente pela broca e pelo espaço anular formado entre 

a coluna e as paredes do poço, retornando assim à superfície, como mostrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Esquema do escoamento de fluidos de perfuração. 

 

Fonte: Dissertação, Estudo da Sedimentação de Barita em Fluidos de Perfuração, ELER 2012. 

 

Com o avanço da perfuração, profundidades cada vez maiores são atingidas e 

consequentemente o poço se torna mais instável. Portanto, para evitar o desmoronamento das 

paredes do poço e isolar as formações rochosas atravessadas faz-se necessário o revestimento 

e a cimentação. Neste processo, a coluna de perfuração é completamente retirada do poço e 

são descidos tubos de revestimento de aço, cujo diâmetro é inferior ao da broca. Em seguida, 

o espaço anular é cimentado por meio do bombeio da pasta, que flui por meio do revestimento 

e posteriormente ocupa a região anular que será cimentada. Terminada a operação de 

cimentação, é descida a coluna de perfuração com uma broca de menor diâmetro que a 

anterior, dando prosseguimento assim à perfuração do poço. A sequência descrita é mostrada 

na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Sequência esquemática perfuração-cimentação-perfuração. 

 

Fonte: https://www.pinterest.com/pin/541980136379087227/. 

 

2.2 Fluidos de Perfuração 

 

Os fluidos de perfuração por definição são aqueles que possuem a capacidade de 

proporcionar as condições necessárias durante a operação de perfuração, estando estes em 

circulação ou estáticos no poço. Portanto, estes devem remover os cascalhos e encaminha-los 

para a superfície, exercer pressão hidrostática, estabilizar as paredes da formação e resfriar e 

lubrificar a broca e a coluna de perfuração (BOURGOYNE et al., 1991). 

Para atender essas exigências, o fluido de perfuração deve apresentar propriedades 

físico-químicas adequadas à operação na qual está inserida, com este intuito utilizam-se 

inúmeros aditivos para manipular tais características. Dentre estas se destacam quarto: a 

reologia, a densidade, a perda de filtrado e a reatividade com folhelhos (DARLEY, 1988); que 

devem ser monitoradas durante a perfuração de acordo com testes padronizados pela 

American Petroleum Institute (API). 

Em relação à constituição química, os fluidos de perfuração são sistemas líquidos 

multifásicos compostos por água, sólidos em suspensão, sais dissolvidos e materiais orgânicos 

dissolvidos ou emulsionados. Eles podem assumir características de suspensão, dispersão 

coloidal ou emulsão, dependendo do estado físico de seus componentes (GALVES, 2013). 

De maneira geral o fluido de perfuração pode ser classificada como à base óleo, ou à 

base água. A primeira categoria corresponde às emulsões de água em óleo, que são 

estabilizadas por agentes emulsificantes. Estes fluidos apresentam melhor estabilidade 

https://www.pinterest.com/pin/541980136379087227/
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térmica, lubricidade, inibição de reatividade de folhelhos e proporcionam altas taxas de 

penetração da broca e melhor estabilização das paredes do poço quando comparado aos de 

base água. Porém, não são bem aceitos ecologicamente e apresentam custos mais elevados. 

Em contrapartida, os fluidos de base água possuem maior capacidade de limpeza em poços de 

grande inclinação e extensão (CAENN, 1996). 

 

2.2.1 Densidade 

 

Durante a perfuração de poços de petróleo o controle de pressão de fundo deve ser 

constantemente avaliado, haja vista que este parâmetro é considerado como sendo uma grande 

preocupação durante o processo. Caso esta variável não seja bem regulada, e excessivas 

pressões atuem sobre a formação rochosa, esta pode ser fraturada. Enquanto que baixas 

pressões podem permitir o influxo de fluidos da formação para dentro do poço, causando 

acidentes como o blowout (OMLAND, 2009).  

A pressão atuante no fundo do poço esta ligada intimamente com a densidade do 

fluido de perfuração, grandeza esta que deve ser manipulada de forma que a janela 

operacional de pressão seja respeitada. O limite inferior é determinado pela pressão de poros 

da formação, e o superior não deve ultrapassar a pressão de fratura da formação. A 

representação de uma janela de operação pode ser observada na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Representação de uma janela operacional de pressão. 

 

Fonte: Adaptada de Omland (2009). 
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Para aumentar a densidade do fluido de perfuração e consequentemente a pressão de 

fundo, deve-se adicionar barita (BaSO4) ou outro sólido insolúvel de alta densidade à lama. 

Caso a redução dessas grandezas seja o objetivo, recomenda-se diluir o fluido de perfuração 

por meio da adição de fluido-base (THOMAS, 2001). Dessa forma, é possível atender os 

requisitos da janela operacional e garantir a segurança do poço. 

 

2.2.2 Reologia 

A reologia é responsável por estudar, ao longo do tempo, o comportamento 

deformacional e o fluxo de matéria, estando esta submetida a tensões e condições 

termodinâmicas determinadas. Assim sendo, este estudo é capaz de descrever a deformação 

tanto de líquido, sólidos como de gases sob a influência de tensão. Para isso, se vale de 

propriedades como: plasticidade, viscosidade e elasticidade. 

Tendo isso em vista, o comportamento do fluxo de um fluido de perfuração pode ser 

caracterizado de acordo com um modelo reológico, que irá influir de forma direta no cálculo 

de perdas de carga na tubulação, na gelificação do fluido e nos perfis de velocidade durante o 

escoamento. Modelos como o Newtoniano, o de Bingham e o de Lei de Potências receberam 

maior enfoque. 

 

2.2.2.1 Modelo Newtoniano 

 

Este modelo considera que a tensão de cisalhamento (τ) é diretamente proporcional a 

taxa de cisalhamento do fluido (γ) e que a viscosidade do mesmo (µ) é a constante de 

proporcionalidade, de acordo com a Equação 1. Fluidos que se adequam a este modelo são a 

água, os gases e óleos de massa específica elevada. 

                                                                                                                                                            ( ) 

 

2.2.2.2 Modelo de Bingham 

 

Se trata de um modelo não-newtoniano por não apresentar relação constante entre a 

tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento, e pseudoplástico devido ao fato da viscosidade 

aparente reduzir com o incremento da taxa de cisalhamento. Este modelo, definido de acordo 
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com a Equação 2, descreve bem o comportamento de fluido de perfuração e de pastas de 

cimento. 

 

                                                                                                                                                    ( ) 

 

onde µp é a viscosidade plástica, τy o limite de escoamento e γ a taxa de cisalhamento. 

 

2.2.2.3 Modelo da Lei de Potências 

 

De acordo com as características anteriormente abordadas, o modelo da Lei de 

Potências também pode ser descrito como sendo não-newtoniano e pseudoplástico. Ele é 

usualmente usado para modelar o comportamento de fluidos de perfuração e pode ser definido 

pela Equação 3: 

 

                                                                                                                                                          ( ) 

 

onde k e n são os índices de consistência e de comportamento.  

Torna-se possível avaliar, por meio do Gráfico 2.1, a diferença entre os modelos 

mediante a observação do gráfico de tensão cisalhante versus taxa de cisalhamento. 

 

Gráfico2. 1 – Comparação dos modelos: Newtoniano, de Bingham e da Lei de Potências. 

 

Fonte: Monografia, Impacto da Solubilidade de Gás na Detecção de Kicks em Fluidos de Perfuração de 

Base n-Parafina, GALVES 2013. 
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Capítulo 3 – Annular Pressure Build-Up 

 

O fenômeno conhecido como Annular Pressure Build-up ou Annular Fluid Expansion 

(AFE) tem sido registrado com certa frequência na indústria do petróleo e gás como sendo um 

fator preocupante durante o projeto de um poço, já que pode comprometer a segurança e 

confiabilidade operacional deste. O evento em questão consiste no aumento substancial da 

pressão interna de anulares confinados, que é ocasionado pela expansão térmica sofrida pelos 

fluidos presentes nestes, mediante o incremento de temperatura do sistema. 

A ocorrência do APB pode ser notada em qualquer poço que contenha um anular 

confinado em sua configuração, porém o cenário se torna mais crítico quando este é marítimo 

(offshore) ou está localizado em regiões muito frias. Em ambos os casos nota-se um agravante 

em comum, a elevada diferença de temperatura entre os fluidos contidos nos anulares 

próximos à cabeça do poço e os produzidos na coluna de produção. Tal valor pode ser de até 

110 °C, o que de acordo com testes realizados em laboratório ocasionaria variações de 

pressão na ordem de 69 MPa (10.000 psi), podendo assim gerar falhas no revestimento e/ou 

em suas conexões (LODER et al., 2003). 

O anular confinado, exemplificado pela Figura 3.1, é uma estratégia desejada quando 

o trecho a ser cimentado é muito extenso, haja vista que projetar uma pasta que atenda os 

limites inferior e superior da janela operacional, para estas condições, é uma tarefa muito 

complicada e em algumas ocasiões inviável. Adicionalmente, essa prática reduz os custos do 

poço de forma significativa.  

 

Figura 3.1 – Presença de um anular confinado em um poço de petróleo. 

 

Fonte: Artigo SPE, Prediction of and Effective Preventative Solution for Annular Fluid Pressure 

Buildup on Subsea Completed Wells – Case Study, LODER et al., 2013. Adaptada. 
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Outro agravante é a incapacidade de alívio da pressão por meio da drenagem de fluido, 

visto que a comunicação com o anular é quase impraticável. Tal procedimento é realizado 

com sucesso e relativa praticidade em poços terrestres (onshore), porém para casos em que 

isto não é possível, medidas de mitigação do problema devem ser estudadas e escolhidas de 

forma a garantir os requisitos mínimos de segurança e operação do poço. 

 

 

3.1 Histórico 

 

A relevância do tema abordado é justificada mediante inúmeros casos nos quais o 

APB é visto como causa principal do abandono do poço, ocasião em que todo investimento 

realizado no processo exploratório é perdido. Tal situação é ilustrada pela falha ocorrida no 

revestimento do poço A-2 localizado no Campo Marlim, Bacia de Campos. 

Pouco tempo depois do início da produção deste poço, em novembro de 1999, foi 

detectado um pequeno vazamento na tubulação que evoluiu para uma falha irreversível dos 

revestimentos. Dessa forma iniciou-se um processo de investigação com o intuito de averiguar 

as possíveis causas da deformação da tubulação. A partir das suspeitas levantadas chegou-se a 

conclusão de que o colapso do revestimento teria sido causado por um conjunto de fatores 

aliados. Dentre estes, a formação de um plug constituído de hidratos no anular “C”, que é 

externo ao revestimento intermediário, teria sido responsável pela formação de um espaço 

anular confinado susceptível ao APB (BRADFORD et al., 2002). A Figura 3.2 mostra a 

configuração do poço em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Figura 3.2–Esquema do poço localizado no Campo Marlin. 

 

Fonte: Artigo SPE, Marlin Failure Analysis and Redesign; Part 1, Description of Failure, BRADFORD 

2002. 

 

3.2 Mecanismos do APB 

 

O mecanismo responsável pelas alterações notadas tanto no revestimento como no 

fluido confinado já foi amplamente discutido em inúmeras publicações com a finalidade de 

equacionar o APB. Dessa forma é possível utilizar tais expressões para quantificar o aumento 

da pressão interna do anular mediante a variação de volume sofrida pelos componentes 

constituintes do sistema. 

Com este intuito devemos considerar um fluido relativamente incompressível e que 

esteja preenchendo totalmente o espaço anular. Caso ocorra o aumento de temperatura do 

sistema notaremos a tentativa de expansão do fluido regida pelo seu coeficiente térmico de 

expansão, porém tal tendência será restringida pelos revestimentos, ocasionando assim o 

aumento da pressão interna do conjunto. No entanto, as paredes do anular também irão 

expandir mediante às alterações citadas, fato que ameniza o incremento de pressão. O 

mecanismo de expansão do conjunto fluido-revestimento pode ser visualizado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Esquema da expansão volumétrica do conjunto fluido-revestimento. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 

 

A variação de pressão gerada pelo aumento de temperatura é, portanto, função das 

propriedades mecânicas e térmicas do fluido, da flexibilidade dos revestimentos bem como da 

variação de temperatura. Tal abordagem pode ser feita de duas formas distintas (ELLIS et al., 

2002): 

 

 Em termos da compressibilidade do fluido e da expansão térmica, 

 

      (     
 

  
  )                                                                                                                   ( ) 

 

 

onde Vf é o volume inicial do fluido, αf e Cf o coeficiente térmico de expansão e de 

compressibilidade deste, respectivamente. 

 

 

 Em termos da densidade do fluido. 

 

    ∫       ∫( 
  

    
)                                                                                                 ( ) 

 

  

onde ρ(P, T) é a densidade do fluido para determinadas condições de temperatura T e pressão 

P e Δ representa mudança em quantidade. 

Por conveniência a Equação 5 será adotada na análise, já que se baseia apenas na 

variação de densidade do fluido em função da temperatura e pressão, não sendo assim 

necessário o prévio conhecimento a respeito dos coeficientes térmico e de expansão do 

mesmo. A expressão em questão é consequência da conservação de massa do fluido no 
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interior do anular e por motivo de simplificação é desconsiderada a interferência de anulares 

vizinhos no processo. 

Considerando que certo volume de fluido esteja confinado em um anular no qual a 

temperatura e pressão sejam constantes ao longo de seu comprimento, observa-se por meio do 

Gráfico 3.1 (ΔVf versus P) o comportamento do sistema para casos nos quais o revestimento é 

considerado rígido ou elástico. A curva azul representa a mudança de volume do fluido em 

função da pressão, para uma dada temperatura Ti, já a curva vermelha representa o mesmo 

fenômeno, porém para um valor de temperatura Tf maior. O ponto de origem do eixo das 

pressões representa a pressão inicial Pi e o gráfico pode ser construído mediante a utilização 

da Equação 5. 

 

Gráfico 3.1 – Mecanismo APB. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

 

Sendo Tf a temperatura final do sistema, é possível chegarmos ao valor referente ao 

incremento de pressão devido ao mecanismo do APB. Com este intuito é necessário que seja 

traçada uma terceira curva, que irá representar a variação de volume do revestimento em 

função da pressão e da variação de temperatura, de maneira que o ponto de intersecção entre 

esta curva com a vermelha significará equilíbrio mecânico fluido/revestimento. 

Adicionalmente, a projeção do segmento de reta AC sobre o eixo das pressões, denotada por 

AC’, indica o aumento de pressão para o caso de um revestimento elástico, já o vetor AB 

representa a mesma grandeza, porém para um envoltório rígido (SATHUVALLI et al., 2005). 
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Adicionalmente, o segmento de reta AD representa a expansão volumétrica do fluido 

caso não houvesse resistência a esta tendência e a projeção do vetor AC, no eixo ΔV, indica o 

ganho de volume do espaço anular. Dessa maneira a diferença entre estes segmentos fornece a 

variação de volume do recipiente devido às mudanças de pressão e temperatura 

(SATHUVALLI et al., 2005). 

 

 

3.3 Métodos de Mitigação 
 

Para prevenir e/ou remediar as consequências do APB é necessário um estudo 

precedente ao início da perfuração do poço, dessa forma os métodos de mitigação surgem 

como solução do problema. Estes buscam evitar o colapso da tubulação por meio de diversos 

mecanismos, dentre os quais podemos citar a drenagem do fluido contido no anular, o 

isolamento térmico dos revestimentos e a utilização de fluidos especialmente desenvolvidos 

para a situação. Tais métodos podem inclusive ser utilizados de forma simultânea caso seja 

necessário. 

 

3.3.1 Espumas Sintéticas 

 

Espumas sintéticas são sólidos constituídos de material poroso, que se acoplados aos 

revestimentos, de acordo com a Figura 3.4, podem amenizar o aumento de pressão no espaço 

anular. Ao serem submetidas a uma pressão de esmagamento, seus poros podem entrar em 

colapso ou podem ser invadidos pelo fluido caso a pressão de rompimento seja atingida. Fato 

que fornece ao fluido um espaço extra, disponível para sua expansão, amenizando assim o 

aumento de pressão do sistema. 

 

Figura 3.4 – Espuma sintética acoplada ao revestimento. 

 

Fonte: http://www.trelleborg.com/en/offshore/Products/Crushable--Foam--Wrap/Crushable--Foam--

Wrap. 

http://www.trelleborg.com/en/offshore/Products/Crushable--Foam--Wrap/Crushable--Foam--Wrap
http://www.trelleborg.com/en/offshore/Products/Crushable--Foam--Wrap/Crushable--Foam--Wrap
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O comportamento dessas espumas está intimamente ligado à pressão de quebra dos 

poros e a taxa de compressão, e pode ser conferida mediante o Gráfico 3.2 (pressão versus 

deformação volumétrica). Fatores estes que podem ser facilmente manipulados com o intuito 

de atender as condições operacionais do projeto. 

 

Gráfico 3.2 – Resposta da espuma sintética à pressão. 

 

Fonte: Artigo SPE, Development of a Screening System to Identify Deepwater at Risk for Annular 

Pressure Buil-up, SATHUVALLIet. al., 2005. 

 

O funcionamento desse método de mitigação é entendido mais facilmente mediante a 

análise de um caso hipotético. Considerando um recipiente rígido e preenchido por um fluido 

incompressível, submetido a condições iniciais de temperatura T1 e pressão P1, situação 

representada pelo ponto A conforme o Gráfico 3.3, sua densidade é dada pela seguinte 

expressão (SATHUVALLI et al., 2005): 

 

    (     )  
 

(   )  
                                                                                                                   ( ) 

 

onde ρi e m são a densidade inicial e a massa do fluido respectivamente, Va o volume do 

espaço anular e f a fração do volume total ocupada pela espuma.  

 

 

 

 



30 
 

Gráfico 3.3 – Mitigação do APB através do uso de espuma sintética. 

 

Fonte: Artigo SPE, Development of a Screening System to Identify Deepwater at Risk for Annular 

Pressure  Buil-up, SATHUVALLI et. al., 2005. 

 

Caso este recipiente não possua material poroso em seu interior e que o fluxo de 

matéria não seja possível através de suas fronteiras, a densidade do fluido não irá se alterar 

mediante o incremento de temperatura até T2. Nesta situação o vetor AB representará a 

variação de pressão gerada. Porém, na presença de espuma sintética, ao ser atingida a pressão 

de colapso dos poros Pc (ponto C’), estes irão se romper e consequentemente disponibilizar 

um volume antes inacessível ao fluido, denotado pelo produto fxVa. Assim sendo, surge uma 

nova expressão para a densidade do líquido: 

 

  
   (  

    )  
 

[(   )    ]  
                                                                                                    ( ) 

 

onde x é a taxa de compressão da espuma. A situação descrita pela Equação 7 é representada 

pelo ponto C e usualmente, Pc’≤ Pc, e a diferença estes valores é determinada pelo PVT do 

fluido em questão e pelo volume criado por meio do esmagamento dos poros. 

 Continuando o raciocínio a partir do ponto C, nota-se que elevando a temperatura até 

T2 a densidade do fluido se manterá igual. Assim sendo, é possível observar que o segmento 

de reta AB representa o APB para um caso onde a espuma não foi utilizada, em contrapartida 

o caminho AD fornece o APB na presença desta (SATHUVALLI et al., 2005). Possibilitando 

assim, averiguar o impacto do método de mitigação citado realizando a subtração entre P2 e 

P2,foam. 
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3.3.2 Fluidos Compressíveis 

 

A utilização de fluidos compressíveis como técnica de mitigação do APB foi uma das 

primeiras práticas bem sucedidas utilizadas em poços offshore de extensa lâmina d’água. Por 

meio desse método é possível absorver a expansão volumétrica do fluido confinado, causada 

pelo incremento de temperatura. Isso é possível devido à incorporação de nitrogênio ao fluido 

de perfuração, porcentagem que usualmente não ultrapassa 5% do volume total do fluido 

confinado (LODER et al., 2003). 

De acordo com a Lei dos Gases Ideais, caso um gás sofra uma significativa redução de 

seu volume por compressão, isso resultará em um incremento de pressão do sistema, porém 

de baixa magnitude. Para o caso do anular confinado o aumento de pressão pode ser 

modelado pela Lei de Boyle: 

 

                                                                                                                                          ( ) 

 

onde a pressão é denotada por P, o volume por V e a condição inicial e final por 1 e 2, 

respectivamente. Diante deste raciocínio é interessante notar a diferença no comportamento 

do fluido confinado de acordo com a presença ou não de nitrogênio em sua composição. 

Considerando água comum contida em um recipiente rígido e fechado, onde não seja 

possível fluxo de massa pelas fronteiras deste, nota-se o incremento de pressão em cerca de 

70 psi para cada 1 
o
F de elevação de temperatura. Portanto, caso a variação seja de 100 °F a 

pressão sofrerá um salto de 7000 psi em relação ao valor inicial. Sendo este parâmetro igual a 

2000 psi, o sistema estará submetido a 9000 psi ao final do processo. O Gráfico 3.4 mostra, 

para alguns fluidos não espumados, o incremento de pressão gerada devido o aumento da 

temperatura (LODER et al., 2003).  
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Gráfico 3.4 - Aumento de pressão causada pelo incremento da temperatura em fluidos não espumados. 

 

Fonte: Artigo SPE, Prediction of and Effective Preventative Solution for Annular Fluid Pressure 

Buildup on Subsea Completed Wells – Case Study, LODER et. al., 2003. 

 

Em contrapartida, ao adicionarmos ao fluido em questão um volume de nitrogênio 

equivalente a 5% do volume total, percebe-se uma incrível redução de pressurização do 

sistema para a mesma variação de temperatura (100 °F), que para um caso equivalente foi de 

apenas 400 psi, como pode ser notado por meio do Gráfico 3.5. Esta sensível diferença ocorre 

graças à compressão sofrida pelo gás em 20% de seu volume inicial devido à expansão do 

líquido em apenas 1% do seu próprio volume (LODER et al., 2003). 

 

Gráfico 3.5 – Aumento de pressão causada pelo incremento da temperatura em fluidos espumados.

 

Fonte: Artigo SPE, Prediction of and Effective Preventative Solution for Annular Fluid Pressure 

Buildup on Subsea Completed Wells – Case Study, LODER et. al., 2003. 
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3.3.3 Sapata Aberta 

 

O método conhecido como sapata aberta (Open Shoe) se apresenta como solução ao 

problema do APB, por permitir a drenagem de fluido do interior do espaço anular para a 

formação vizinha a este. Possibilitando assim a redução da pressão a níveis aceitáveis por 

meio da diminuição de massa do sistema. 

Tal técnica deve ser utilizada quando não há necessidade de isolamento entre a 

formação e o poço, dessa maneira no processo de cimentação o topo de cimento não deve 

atingir a sapata do revestimento anterior, deixando assim um trecho da formação rochosa em 

contato com o fluido confinado. A Figura 3.5 representa a configuração citada. 

 

Figura 3.5 – Representação simplificada da sapata aberta no poço. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 

 

Diante dessa configuração, caso haja o aquecimento do fluido e a pressão na base do 

anular atinja a pressão de fratura da formação, esta irá entrar em colapso, permitindo assim a 

comunicação hidráulica anular/formação. Inicia-se então a drenagem do fluido e 

consequentemente o alívio de pressão, processo este, que se encerrará quando as pressões da 

formação e do anular se equalizarem. O volume drenado corresponde ao segmento de reta 

DE, conforme a Figura 3.6, podendo assim ser facilmente calculado. 
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Gráfico 3.6 – Efeito da utilização da Sapata Aberta. 

 

Fonte: Artigo SPE, Development of a Screening System to Identify Deepwater at Risk for Annular 

Pressure  Buil-up, SATHUVALLI et. al., 2005. 
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Capítulo 4 – Sedimentação de Barita 

 

A barita é um mineral constituído de sulfato de bário (BaSO4) que é muito utilizado na 

indústria do petróleo para aumentar a densidade de fluidos de perfuração. Porém tal prática 

traz consigo alguns problemas relacionados à sedimentação deste material, já que este 

processo ocasiona flutuações indesejáveis na densidade de tais fluidos. 

As causas e implicações deste fenômeno já foram tratadas em publicações anteriores, e 

inúmeras práticas foram propostas para contornar os problemas gerados. Entretanto, o 

mecanismo que rege a decantação de adensantes ainda não é totalmente compreendido e 

equacionado, devido ao fato de inúmeros parâmetros estarem envolvidos. Tal incerteza pode 

implicar no surgimento de complicações durante a perfuração de um poço, principalmente em 

cenários onde estejam presentes uma das seguintes características: perfuração de poços 

direcionais mediante estreita janela operacional, dificuldade na limpeza do poço e utilização 

de fluidos base óleo em poços sujeitos a elevadas condições de temperatura e pressão 

(ZAMORA, 2009). 

Diante dessa realidade é fundamental que se compreenda por completo o processo de 

sedimentação, para que seja possível minimizar os contratempos ocorridos durante a 

perfuração do poço, como: a perda de circulação, prisão da coluna, desestabilização do poço, 

dentre outros. No entanto, para que o objetivo seja alcançado é necessário que os estudos 

relacionados avancem e que haja a padronização dos testes laboratoriais atualmente 

realizados, o que irá possibilitar a comparação dos resultados entre si, fato que por enquanto 

ainda não é possível (SCOTT et al. 2004). 

 

 

4.1 Fatores que Influem na Sedimentação 

 

O processo de separação sólido-líquido no qual a suspensão é mantida em repouso é 

denominado sedimentação em batelada, porém caso este ocorra com alimentação ininterrupta 

da mistura, é intitulado como sedimentação contínua. Apesar das diferenças entre os dois 

processos, o principio fundamental de funcionamento é o mesmo para ambos, no qual as 

partículas mais pesadas em suspensão no fluido tendem a se depositar no fundo do recipiente 

devido à ação da gravidade (MCCABE et al., 1993; PERRY & GREEN, 1999). 

O fenômeno tratado é influenciado pelas propriedades físico-químicas do fluido e 

pelos parâmetros envolvidos nas etapas de perfuração, completação e até mesmo durante a  
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vida produtiva do poço. Neste cenário, as propriedades reológicas do fluido (TEHRANI et al., 

2004), a velocidade de rotação imposta sobre a coluna de perfuração (HEMPHIL & RAVI, 

2006), a inclinação do poço (SKALLE et al., 1999), a velocidade de escoamento do fluido 

(NGUYEN, 2009) e a morfologia e concentração de partículas de adensantes (OMLAND et 

al., 2005) são fatores que possuem grande relevância no modo com o qual a decantação se 

processa. 

 

4.1.1 Reologia de Fluidos de Perfuração 

 

A tentativa de relacionar parâmetros reológicos de fluidos de perfuração com o 

processo de sedimentação é complicada, na medida em que a natureza reológica destes é 

complexa. Usualmente são utilizados fluidos tixotrópicos que possuem o comportamento que 

obedece a Lei de Potências e apresentam, em sua formulação, inúmeros aditivos que atribuem 

algumas propriedades necessárias a operação de perfuração (ZAMORA, 2009). 

Os parâmetros ideais ainda não foram encontrados (NGUYEN 2009), porém algumas 

observações experimentais comprovam que a sedimentação ocorre com mais intensidade a 

baixas taxas de cisalhamento, ou seja, a baixas velocidades de escoamento e a baixas 

velocidades de rotação da broca (HEMPHIL & RAVI, 2006). 

Algumas das medidas tomadas para minimizar a decantação dos adensantes em fluidos 

de perfuração são baseadas em testes realizados em viscosímetros de campo, como o Fann 

35A. No entanto, estes equipamentos não conseguem definir com precisão as características 

reológicas a baixas taxas de cisalhamento (ELER, 2012), o que pode ser provocar equívocos 

na tomada de decisões, podendo ser este o motivo para o insucesso de algumas práticas que 

tentam reduzir e/ou eliminar a sedimentação (TEHANI et al., 2004). 

 

 

4.1.2 Morfologia dos Adensantes 

 

A velocidade de deslizamento das partículas através do fluido está intimamente ligada 

à densidade, volume e forma geométrica destas (SAMPLE & BOURGOYNE, 1997). Com a 

finalidade de simplificar a análise, Stokes descreveu a sedimentação de um corpo esférico 

isolado em um fluido Newtoniano, desconsiderando assim outras configurações espaciais para 

este. Porém, sabe-se que a mudança da morfologia do adensante bem como a presença de 
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outras partículas no meio ocasiona a alteração da velocidade de sedimentação de forma 

significativa (OMLAND et al., 2005). 

Diante dessa realidade notou-se a necessidade de criação de um parâmetro que levasse 

tais questões em consideração. Assim sendo, o coeficiente de arraste (CD) surgiu como 

alternativa para descrever os efeitos da forma geométrica da partícula na equação da força de 

arraste (FD), grandeza esta que representa a força que o fluido realiza sobre o adensante. Um 

fato interessante de se observar é que FD é influenciada tanto pela área quanto pela orientação 

da partícula, o que fica claro mediante a observação da Equação 9. 

 

   
 

 
        

                                                                                                                                   ( ) 

 

onde ρf é a densidade do fluido, vt é a velocidade terminal de Stokes e A é a área 

característica. 

A Figura 4.1 ilustra como dois corpos de mesma massa, volume e dimensões podem 

possuir diferentes orientações, ou seja, possuem diferentes áreas projetadas sobre o mesmo 

plano. 

 

Figura 4.1 – Orientações distintas para corpos idênticos. 

 

Fonte: Dissertação de Pós Graduação em Engenharia Química, “Estudo da Sedimentação de Barita em 

Fluidos de Perfuração, ELER 2012. 

  

4.1.3 Inclinação do Poço 

 

Mediante a análise da sedimentação de adensantes em poços de petróleo, inúmeros 

pesquisadores apontam o ângulo de inclinação do poço como sendo um fator influente no 

processo (ELER, 2012). É possível observar a configuração das zonas de distintas 
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concentrações formadas no poço por meio da Figura 4.2, sendo estas responsáveis pela 

criação de um diferencial de pressão hidrostática, que acelera a taxa na qual a decantação se 

processa (OMLAND, 2009). Dessa maneira nota-se a formação de uma zona clarificada e de 

menor concentração de partículas acima da suspensão, e um leito destas no fundo do poço, 

onde a aglomeração das mesmas é maior. 

 

Figura 4.2 – Representação do Efeito Boycott. 

 

Fonte: Oil and Gas Journal, “Controlling Barite Sag Can Reduce Drilling Problems”. ZAMORA et al.; 

Adaptado. 

 

O fenômeno citado, mais conhecido como Efeito Boycott, é potencializado à medida 

que o ângulo de inclinação com a vertical se torna maior (NGUYAN, 2009). Porém, a partir 

de determinado valor crítico tal tendência desaparece. Tal grandeza é função tanto da natureza 

do fluido, como do tamanho e forma das partículas (SKALLE et al., 1999). 

 

4.1.4 Concentração de Adensantes 

 

O fenômeno conhecido como Sedimentação Impedida ou Efeito de População, afirma 

que suspensões muito concentradas apresentam características de sedimentação bem distintas 

das observadas na sedimentação de uma partícula isolada (MASSARANI, 2002). Tal fato 

ocorre devido ao efeito da concentração, que altera a dinâmica de interação entre as partículas 

adensantes, causando assim a redução da velocidade de deslizamento através do fluido 

(CAMENEN, 2005). 

Tais teses são confirmadas por meio de experimentos da sedimentação de barita em 

água, realizados por Eler (2012). Por meio destes, foi possível analisar o avanço da interface 
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de decantação ao longo do tempo, e consequentemente concluir que houve a redução da 

velocidade de escorregamento das partículas ao realizarmos o mesmo teste para suspensões 

mais concentradas, o que pode ser comprovado por meio da comparação entre os Gráficos 4.1 

e 4.2. O experimento foi realizado em triplicata para assegurar a confiabilidade dos 

resultados. 

 

Gráfico 4.1: Altura da interface em função do tempo para c = 6,7%. 

 

Fonte: Dissertação de Pós Graduação em Engenharia Química, “Estudo da Sedimentação de Barita em 

Fluidos de Perfuração, ELER 2012. 

 

Gráfico 4.2: Altura da interface em função do tempo para c = 12%. 

 

Fonte: Dissertação de Pós Graduação em Engenharia Química, “Estudo da Sedimentação de Barita em 

Fluidos de Perfuração, ELER 2012. 
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A interface analisada nos procedimentos experimentais é a fronteira que separa a zona 

de clarificado, região na qual a concentração de partículas é igual a zero, da zona de 

sedimentação ou suspensão, conforme mostra a Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Zonas e interfaces formadas durante a sedimentação. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 

 

4.2 Modelagem da Sedimentação 

 

A modelagem da sedimentação de partículas utilizada neste trabalho é o resultado de 

um estudo realizado pelo professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Luis 

Américo Calçada. A pesquisa foi desenvolvida por meio do equacionamento do fenômeno, 

culminando assim na criação de um modelo teórico, que posteriormente foi ajustado com base 

nos dados experimentais realizados em conjunto com o Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Melo (CENPES) e a Universidade Federal de 

Uberlândia. 

 

4.2.1 Introdução Teórica 

 

Quando o processo de sedimentação é observado em uma suspensão estática, surgem 

três regiões bem definidas, a zona de clarificado, a zona de sedimentação e a zona de 

compactação, exemplificadas na Figura 4.4. A primeira destas é caracterizada pela ausência 
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de partículas sólidas, já a segunda por apresentar velocidade de sedimentação constante e a 

terceira pela ocorrência da compactação dos sedimentos. 

 

Figura 4.4 – Evolução das interfaces durante a sedimentação. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 

 

 Dessa forma, a modelagem tem por objetivo principal o de fornecer um perfil de 

concentração de sólidos ao longo de determinado recipiente, possibilitando assim delimitar as 

três regiões mencionadas. 

 

4.2.2 Equacionamento da Sedimentação 

 

O equacionamento proposto leva em consideração um modelo simplificado composto 

por equações de conservação de massa e da quantidade de movimento das partículas sólidas. 

Assim sendo, as seguintes hipóteses foram consideradas: 

 

 As partículas sedimentam na direção do campo gravitacional; 

 O fluido encontra-se estático; 

 O sistema é isotérmico; 

 O sistema é unidimensional; 

 O fluido pode ser considerado Newtoniano ou não-Newtoniano; 

 Sobre as partículas atuam as forças de campo gravitacional, sólido-fluido e sólido-

sólido. 
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A partir dessas premissas tem-se a equação da continuidade para a suspensão, que 

nada mais é do que o balanço de massa para o sólido: 

 

   

  
    

    

  
    

   

  
                                                                                                                 (  ) 

 

               

 

             

 

               

 

onde Cs é a concentração volumétrica de sólidos, que é o volume de sólido por unidade de 

volume da suspensão, vsz a velocidade das partículas na direção z, t o tempo, a direção da 

sedimentação e Cs0 a concentração inicial da suspensão. 

 A equação que modela o movimento das partículas é a seguinte: 

 

    

  
   

 

  

(   
     

 )                                                                                                                    (  ) 

 

              

 

onde ρs é a densidade do sólido, fsl a força sólido-líquido e fss a força sólido-sólido. 

 As equações para o cálculo das forças constitutivas do sistema são as seguintes: 

 

   
  

     (       )

   (    )   
|       |                                                                                                   (  ) 

 

onde CD é o coeficiente de arraste, ρl a densidade do líquido, vlz a velocidade do líquido na 

direção z e ds o diâmetro médio das partículas. A Equação 13 fica responsável pelo cálculo de 

CD. 

 

   
  

    
                                                                                                                                              (  ) 
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Sendo Resz o número de Reynolds da partícula sólida na direção z. Para o caso de fluidos 

Newtonianos: 

 

     
  (    )|       |  

  
                                                                                                       (  ) 

 

onde µl é a viscosidade do líquido. 

 Caso o fluido em questão seja não-Newtoniano, adota-se o conceito de número de 

Reynolds modificado, que é definido pela Equação 15. 
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)

   

(
    

  
)

                                                                                                                     (  ) 

 

onde K é o índice de consistência, n o de comportamento. 

 Adicionalmente ao que foi exposto foram adotadas algumas restrições 

complementares e hipóteses: 

 

 A velocidade das partículas e a concentração destas na zona de clarificado foram 

consideradas nulas; 

 Na região de compactação, considera-se nula a velocidade das partículas quando a 

concentração crítica é atingida, sendo esta a concentração limite nesta região. 

 

4.2.3 Reologia Para o Escoamento ao Redor das Partículas 

 

Com a finalidade de calcular a viscosidade aparente de fluidos não-Newtonianos, 

foram considerados dois modelos reológicos, são eles: o Modelo Lei de Potência e o de 

Bingham, que são definidos pelas Equações 16 e 17, respectivamente. 

 

                                                                                                                                                        (  ) 

 

                                                                                                                                                   (  ) 
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 Para o caso da análise da sedimentação ser realizada em um anular é necessária a 

determinação do diâmetro hidráulico (Dh) deste, que é de fundamental importância para o 

calculo do número de Reynolds: 

 

        (     )                                                                                                                         (  ) 

 

onde D1 e D2 são os diâmetros interno e externo respectivamente.·. 

A taxa de deformação junto à partícula de sólido em escoamento é definida por 

(SCHEID et al., 2002): 

 

  
    

√ 
                                                                                                                                                 (  ) 

 

onde λ é a taxa de deformação característica do fluido, vsed a velocidade de sedimentação e K 

a permeabilidade do leito formado pela compactação das partículas que é definida pela 

equação: 

 

 ( )

          
  

(   ) 
[   ]                                                                                                 (  ) 

 

onde ϕ é a porosidade do leito, que possui valor entre 0,75 (Cs=0,25) e 0,96 (Cs=0,04). Dessa 

forma, foi possível calcular a viscosidade aparente próxima às partículas em escoamento por 

meio da Equação 21. 

 

    
 

 
                                                                                                                                                  (  ) 

 

onde τ é a tensão cisalhante do fluido e µap a viscosidade aparente do fluido. 

 A força sólido-sólido é definida por meio de uma expressão empírica (ELER 2012): 

 

        
                                                                                                                                                (  ) 
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onde a e b são parâmetros do modelo. A ordem de grandeza das forças atuantes no processo e 

os dados para alguns parâmetros são exemplificados para um conjunto de dados típicos dos 

casos estudados, o que pode ser conferido nas Tabelas 4.1 e 4.2, respectivamente. 

 

Tabela 4.1 – Dados típicos das grandezas envolvidas. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

Tabela 4.2 – Constantes utilizadas nos cálculos. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

 

4.2.3.1 Análise Gráfica das Forças 

 

Com o intuito de analisar a ordem de grandeza das forças atuantes sobre a partícula 

durante o processo de sedimentação e alguns parâmetros envolvidos no problema, realizou-se 

um estudo com o fluido de perfuração do tipo BR-MUL, utilizado pela PETROBRAS em 

suas operações. Dessa forma é possível observar como a viscosidade aparente é afetada pela 

velocidade das partículas do fluido e pelo número de Reynolds, como é demonstrado pelos 

Gráficos 4.3 e 4.4. 
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Gráfico 4.3 – Viscosidade aparente versus velocidade de sedimentação. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Gráfico 4.4 – Viscosidade aparente versus Reynolds modificado. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Adicionalmente é possível observar a evolução da força sólido-líquido e das forças 

atuantes sobre a partícula em função do número de Reynolds por meio dos Gráficos 4.5 e 4.6, 

respectivamente. Para melhor visualização das forças atuantes sobre o adensante, seus valores 

foram divididos pela densidade do sólido (ρs=42000 kg/m3) e as forças da gravidade e sólido-

sólido foram divididas por 10-6 e 10-4 respectivamente, visando igualar suas ordens de 

grandeza com a da força sólido-líquido. Os valores utilizados na construção do Gráfico 4.6 

estão presentes na Tabela A1. 
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Gráfico 4.5 – Força sólido-sólido versus Reynolds. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Gráfico 4.6 – Valores das forças em função do Reynolds modificado. Cs = 0,067 mol/l. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

 Os mesmos cálculos foram realizados para a concentração de 0,12 mol/l e para a 

concentração crítica (0,5mol/l), e podem ser conferidos através da análise da Tabela A2 e do 

Gráfico A1 para o primeiro caso e pela Tabela A3 e do Gráfico A2 para o segundo. A partir 

da comparação entre os casos estudados, notou-se que não há grande influência do aumento 

da concentração de partículas na força sólido-líquido, o que não ocorre em relação à força 

sólido-sólido, devido ao Efeito de População. 
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4.2.4 Validação do Modelo 

 

O modelo proposto para a sedimentação foi implementado por meio de um código 

computacional escrito em linguagem FORTRAN. Feito isso, mostrou-se necessário à 

validação para o caso de interesse, no qual a barita é utilizada como material adensante e a sua 

sedimentação se processa em fluidos a base de água e em emulsões. Tal estratégia foi adotada 

com a finalidade de estimar os parâmetros da expressão que define a força sólido-líquido, ou 

seja, a Equação 22. 

Com este intuito comparou-se os resultados experimentais com as simulações 

realizadas pelo modelo, por meio do Gráfico 4.7. Para o caso de fluidos a base de água os 

resultados se mostraram satisfatórios, e o modelo foi capaz de prever a evolução da altura da 

zona de compactação com o tempo, permitindo assim o ajuste dos parâmetros a e b da 

equação mencionada (ELER 2012). Alguns parâmetros do problema podem ser analisados por 

meio da Tabela 4.3. 

 

Gráfico 4.7 – Altura da zona de compactação versus tempo. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 
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Tabela 4.3 – Dados referentes à sedimentação da barita em água. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

Para o caso da sedimentação da barita em um fluido BRMUL, a simulação dos casos 

também se mostrou satisfatória, o que foi comprovado por meio do experimento envolvendo 

raios gama desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia, que mostra a concentração 

de partículas adensantes ao longo do tempo em um ponto fixo, situado 21 cm acima da base 

do recipiente. Para a realização dos cálculos o Modelo de Bingham foi adotado. É possível 

notar a evolução da concentração com o tempo através do Gráfico 4.8. 

 

Gráfico 4.8 – Variação da concentração de sólidos como função do tempo. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 
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Capítulo 5 – Estudo de Caso 

 

O estudo de caso em questão visa avaliar as implicações da sedimentação de barita 

sobre o fenômeno do APB, e como o método de mitigação da Sapata Aberta pode ter a sua 

eficiência prejudicada por este processo. Tendo isso vista, foram implementadas equações em 

linguagem PASCAL que modelam o problema, e que serão capazes de validar ou não a 

prática de mitigação citada. 

Assim sendo, serão utilizados os perfis de concentração de barita fornecidos pelo 

modelo de sedimentação em conjunto com os dados do poço para avaliar alguns aspectos a 

cerca do problema, dentre eles: 

 

 Formação de um leito poroso na base do anular devido à sedimentação; 

 Porosidade, permeabilidade e altura do leito, caso este seja formado; 

 Impedimento de comunicação hidráulica entre o anular e a formação; 

 Vazões de drenagem que permitirão a redução da pressão interna do anular; 

 

A sequência cronológica dos acontecimentos é mostrada na Figura 5.1. Inicialmente a 

concentração de adensantes ao longo do anular é constante, e então inicia-se o processo da 

sedimentação, culminando assim na formação do leito poroso. Finalmente, caso a pressão seja 

suficiente para fraturar a formação, haverá drenagem do fluido e alívio da pressão do sistema. 

 

Figura 5.1 –Sequência cronológica dos acontecimentos. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 
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5.1 Cenário Analisado 

 

O cenário escolhido como objeto de estudo foi o poço Chinook #6, localizado no 

Golfo do México, por este possuir características que se enquadram nos requisitos desejados, 

tais como: estar situado em um campo offshore, possuir extensa lâmina d’água, estar sujeito a 

elevadas condições de temperatura e pressão, possuir anular confinado em sua configuração e 

utilizar a sapata aberta como método de mitigação do APB. A localização geográfica do poço 

em questão é mostrada na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 – Localização do campo de Chinook. 

 

Fonte: http://www.offshoreenergytoday.com/petrobras-brings-first-gulf-of-mexico-fpso-to-production/. 

 

A Figura 5.3 mostra a configuração do poço estudado. Com a finalidade de facilitar a 

análise, foi realizada uma pequena simplificação na geometria do anular C. As regiões 

externas às linhas tracejadas foram desconsideradas, fato que não afetará os resultados de 

maneira significativa. 
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Figura 5.3 – Esquema do poço Chinook #6. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 

 

Mediante a configuração do poço são extraídos importantes parâmetros, que são estão 

na Tabela 5.1, possibilitando assim o estabelecimento das condições iniciais para a análise.  

 

Tabela 5.1 – Parâmetros inicias para a simulação. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 
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5.2 Transferência Térmica 

  

Visando simplificar a análise das trocas térmicas foi considerado que estas se deram 

apenas através do revestimento de 14 polegadas, desprezando-se assim as perdas de calor para 

a formação e para o assoalho marinho. Tais fronteiras foram úteis apenas na determinação da 

temperatura inicial do sistema, que foi definida como sendo a média dos valores de 

temperatura do leito marinho (40 °F) e da formação na base do anular C (206 °F). Tais 

informações foram obtidas com base no gradiente geotérmico da formação. 

A temperatura final do sistema foi estimada por meio de uma simulação realizada com 

o software WELLCAT Casing Design, que retratou a variação dessa grandeza após 300 meses 

do início da produção do poço, gerando assim perfis de temperatura para os revestimentos e 

espaços anulares que o constituem. O Gráfico 5.1 traz os perfis citados. 

 

Gráfico 5.1 – Perfis de temperatura dos revestimentos. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

 Com tais dados em mãos e considerando que o poço entrou em operação 1000 dias 

após a sua completação, foi possível estabelecer uma função para a variação da temperatura 

com o tempo, grandeza esta tida como constante ao longo de todo o anular. Fato que 

simplifica a análise e exclui possíveis efeitos das ondas de convecção sobre o processo da 

sedimentação. O Gráfico 5.2 mostra a função adotada. 
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Gráfico 5.2 – Temperatura ao longo do anular em função do tempo. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

5.3 Considerações Gerais 

 

Devido à complexidade do problema foram desconsiderados alguns aspectos que 

poderiam influir na abordagem deste, o que culminou nas seguintes proposições 

complementares:  

 

 O anular foi considerado como sendo um vaso de paredes rígidas; 

 O fluxo do fluido se dá no sentido anular-formação. O escoamento contrário não é 

considerado, apesar de ser possível quando a produção do poço é interrompida; 

 A degradação de polímeros e/ou substâncias poderia alterar a viscosidade do fluido, 

sendo assim desconsideradas; 

 Para que o Efeito Boycott não fosse equacionado no problema, inclinações do poço 

foram desprezadas; 

 As partículas adensantes não sofrem deformação e possuem o mesmo diâmetro; 

 A viscosidade foi admitida constante, já que o gel é estabelecido de forma rápida após 

o repouso do fluido; 

 A interferência dos anulares vizinhos A e B, foi desconsiderada;  

 Apenas a dilatação volumétrica da parafina será considerada no estudo. 
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5.4 Equacionamento 

 

O equacionamento global do problema foi realizado considerando a divisão do anular 

em trechos, o que irá permitir ao usuário da ferramenta computacional escolher o grau de 

detalhamento desejado na análise, ou seja, o número no qual o anular será dividido. Dessa 

forma, o cálculo da pressão atuante em um ponto do sistema P[n,t] contabiliza a pressão 

observada no ponto anterior P[n-1,t] e a pressão hidrostática atuante, sendo esta calculada 

com base na densidade média do fluido ρmédio trecho entre às duas posições citadas. Essas 

grandezas são definidas pelas Equações 23 e 24, respectivamente. 

 

 [   ]   [     ]                                                                                                     (  ) 

 

 

              
   [   ]     [     ]

 
                                                                                        (  ) 

 

onde n é o índice que denota a posição do ponto analisado no eixo longitudinal do anular, t o 

tempo em dias, g a aceleração da gravidade, Ltrecho o comprimento do trecho e ρfl a 

densidade do fluido. 

Para o cálculo da densidade do fluido, definida pela Equação 25, foram consideradas 

as seguintes expressões complementares:  
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onde Cs é a concentração de partículas, Roa a razão água/óleo, T a temperatura, P a pressão, ρ 

a densidade, fs, fliq, fo, faq, média, topo, base, parafina se referem à fase sólida, a fase 
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líquida, a fase oleosa, a fase aquosa, ao valor médio da grandeza em questão, ao topo do 

anular, a base do mesmo e a parafina. 

Na análise do leito poroso formado na base do anular devido à sedimentação de barita, 

foi considerada uma expressão amplamente conhecida para o cálculo da porosidade ϕ, já a 

permeabilidade k foi definida por meio da correlação Kozeni-Carman, e a equação de Darcy 

para fluxo vertical em meio poroso foi utilizada para determinar a vazão Q na qual o fluido 

escoa através do leito. Esses parâmetros são definidos pelas Equações 29, 30 e 31, 

respectivamente.  
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onde A é a área transversal ao fluxo, µ a viscosidade do fluido, L o comprimento do leito 

poroso, Ø o potencial hidráulico no ponto considerado, ε e Dp são a esfericidade e o diâmetro 

médio da partícula, respectivamente. 

 

5.5 Experimentos Propostos 

  

Visando reproduzir algumas características a cerca do estudo em questão, dois 

experimentos foram propostos, o Ensaio de Filtração Estática e o Ensaio de Centrifugação. 

Para a realização destes foi formulado um fluido BR-MUL 60/40, segundo formulação padrão 

presente na Tabela 5.2, cujas propriedades físicas específicas podem ser conferidas na Tabela 

5.3. 
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Tabela 5.2 – Formulação do BR-MUL. 

*Quantidade suficiente para conferir massa específica igual a 15 ppg. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

Tabela 5.3 – Propriedades físicas do fluido. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

5.5.1 Ensaio de Filtração Estática 

   

Este experimento possui o objetivo de averiguar se há transmissibilidade de pressão 

através de um leito de partículas formado no fundo de uma celulada de filtração devido à 

sedimentação. Por meio da Figura 5.4 é possível identificar as células utilizadas no 

experimento. 
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Figura 5.4– Células de filtração. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 

 

 O procedimento foi planejado de acordo com as seguintes etapas: 

 

 O fluido foi dividido em alíquotas e confinado em quatro células diferentes, estando 

estas submetidas à pressão 1500 psi e temperatura de 200 °F; 

 Depois do fechamento das células, aguardaram-se períodos de tempo distintos para 

que a sedimentação se processasse; 

 Após o confinamento determinado para cada célula, válvulas localizadas na 

extremidade inferior destas foram abertas para atestar se o leito impedia ou não a 

transmissão de pressão. A Figura 5.5 representa bem a situação. 

 

Figura 5.5 – Esquema do ensaio de transmissibilidade. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 



59 
 

Uma vez coletados os resultados, contidos na Tabela 5.4, a transmissibilidade do leito 

poroso foi avaliada em termos do tempo necessário para drenar todo o fluido contido na 

célula. Dessa forma, constatou-se que independentemente do tempo de confinamento do 

fluido nas células, os leitos são capazes de transmitir pressão e consequentemente não 

impedem a drenagem da suspensão. 

 

Tabela 5.4 – Resultados dos ensaios de transmissibilidade de pressão. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

5.5.2 Ensaio de Centrifugação 

  

O ensaio em questão está fundamentado no conceito de que o processo de 

sedimentação pode ser acelerado caso uma amostra do fluido seja submetida à centrifugação. 

Tal fato ocorre devido ao aumento do campo gravitacional, o que permite simular longos 

períodos de sedimentação em um curto espaço de tempo. 

Para fluidos Newtonianos existe uma relação linear entre a aceleração do campo 

centrífugo e a gravidade, o que não se aplica a fluidos não-Newtonianos, tais como os de 

perfuração. No entanto, o ensaio de centrifugação pode fornecer informações qualitativas a 

respeito da sedimentação. 

Sustentando-se em tais conceitos, amostras de BR-MUL foram submetidas a campos 

centrífugos para simular 3, 6, 12 e 24 meses de sedimentação, possibilitando assim a 

constatação da formação ou não das zonas de clarificado, sedimentação e compactação. Os 

resultados presentes no Gráfico 5.3, confirmam a formação de tais regiões e mostram que a 

zona de clarificado é formada basicamente pela base orgânica do fluido, a n-parafina, que 

possui massa específica de 6,9 ppg, valor que foi observado nos experimentos para esta 

porção da amostra. A Tabela 5.5 traz os resultados de forma detalhada. 
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Gráfico 5.3 – Zonas de sedimentação para 3, 6, 12 e 24 meses.  

*Ordem crescente do período de tempo: esquerda para direita. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Tabela 5.5 – Resultados do Ensaio de Centrifugação. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

 Após a realização dos experimentos constatou-se a que ocorrera a quebra da 

emulsão do fluido, fato indesejado e que altera a velocidade na qual as partículas de barita 

sedimentam, uma vez que a n-parafina por possuir menor viscosidade que a emulsão, favorece 
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a sedimentação. Dessa maneira, as zonas de clarificado tornaram-se translúcidas devido à 

ausência de sólidos e por esta ser constituída apenas por n-parafina, que migrou para o topo 

do recipiente por possuir menor densidade. 

As zonas de sedimentação são compostas de água, barita e uma pequena quantidade de 

n-parafina emulsionada. Estas regiões apresentam tendência de diminuição de sua espessura 

ao longo do tempo graças à migração dos sólidos para a zona de compactação e da n-parafina 

para a de clarificado. Já em relação às porções mais inferiores observou-se que estas são 

compostas por baritina altamente hidratada e apresentam crescimento com o passar do tempo. 

 

5.6 Estrutura do Programa 

 

De acordo com as premissas abordadas foi proposta uma ferramenta computacional 

que capacitará o usuário a validar o método da Sapata Aberta como forma de mitigação do 

APB. Dados como a altura do leito poroso em função do tempo tornará possível analisar se a 

via de comunicação entre o sistema e a formação será encoberta. Caso isto ocorra os perfis de 

temperatura, pressão, porosidade, permeabilidade e densidade do fluido permitirão avaliar a 

vazão de drenagem e consequentemente a interferência do leito no alívio de pressão. 

Para melhor compreensão, os acontecimentos foram organizados de acordo com a 

seguinte ordem cronológica: 

 

1) A completação do poço é finalizada; 

2) Inicia-se o processo de sedimentação dos adensantes presentes no fluido confinado e 

consequentemente a formação do leito poroso; 

3) Decorridos 1000 dias após a completação, o poço inicia a produção de óleo; 

4) Os fluidos contidos nos anulares são aquecidos; 

5) Aumento da pressão interna do sistema; 

6) Caso a formação seja fraturada, poderá ou não ocorrer a drenagem do fluido. 

 

 A lógica do programa pode ser entendida por meio da visualização do fluxograma 

simplificado, mostrado na Figura 5.6, que destaca dois dados de entrada, a temperatura e o 

perfil de concentrações. Com a primeira informação aliada aos dados de pressão atuante no 

sistema, calcula-se a densidade da fase líquida do fluido. Utilizando esta grandeza com o 

perfil de concentração de sólidos, obtém-se o de densidade do fluido. Adicionalmente, por 

meio dos dados de concentração adquire-se a porosidade ao longo do anular, que geram os de 
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permeabilidade, e este por sua vez fornece a altura do leito. Finalmente, com as informações 

adquiridas é possível calcular a vazão, o volume e massa de fluido drenado. Tais cálculos 

geram um novo perfil de pressão ao longo do anular por meio de uma equação PVT, que 

encerra o ciclo e permite o recomeço do processo descrito. 

 

Figura 5.6 – Lógica de funcionamento do programa. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 

 

5.7 Resultados 

 

As simulações foram realizadas de maneira que pudessem testar a sensibilidade do 

modelo a variações da viscosidade do fluido confinado, assim sendo notou-se que o aumento 

desse parâmetro gerou a redução da velocidade de sedimentação das partículas adensantes e a 

consequente alteração nos perfis de concentração de sólidos, pressão, porosidade, 

permeabilidade e densidade. O que gerou mudanças na altura do leito poroso durante o 

processo de drenagem e elevou o tempo necessário para o alívio de pressão do anular. 

Para a análise do efeito da viscosidade sobre os perfis de pressão, a observação de 

pontos específicos do anular se mostrou mais eficaz e perceptível, o que justifica a escolha 

dos pontos A e B, localizados a 926,2 e 3199,6 metros respectivamente do assoalho marinho. 

A Figura 5.7 mostra os pontos adotados na análise. 
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Figura 5.7 – Localização dos pontos A e B no anular. 

 

Fonte: Figura de elaboração própria. 

 

Mediante a análise da variação de pressão com o tempo para os pontos citados, por 

meio dos Gráficos 5.4 e 5.5 observou-se que o aumento da viscosidade gera uma redução 

mais suave da pressão após o faturamento da formação para ambos os pontos. Tal fato ocorre 

porque a vazão de drenagem é inversamente proporcional à viscosidade do fluido de acordo 

com a Equação 31. Nota-se também que ocorre um pico de pressão no milésimo dia da 

simulação devido ao acréscimo de temperatura e a consequente manifestação na pressão do 

sistema, como já era esperado. 

 

Gráfico 5.4 – Variação da pressão em função do tempo no ponto A para um fluido de viscosidade igual 

a 100 cp. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 
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Gráfico 5.5 – Variação da pressão em função do tempo no ponto A para um fluido de viscosidade igual 

a 5000 cp. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Além das constatações descritas, observou-se por meio dos perfis de concentração que 

a espessura das zonas de clarificado (Cs=0) e de compactação (Cs>0,3) são menores para 

fluidos de maior viscosidade, fato que pode ser percebido por meio da comparação dos 

Gráficos 5.6, 5.7 e 5.8.  

 

Gráfico 5.6 – Perfil de concentração de sólidos para um fluido com viscosidade de 100 cp e tempo igual 

a 1000 dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 
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Gráfico 5.7 – Perfil de concentração de sólidos para um fluido com viscosidade de 1000 cp e tempo 

igual a 1000 dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Gráfico 5.8 – Perfil de concentração de sólidos para um fluido com viscosidade de 5000 cp e tempo 

igual a 1000 dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Diante dessas observações fica claro perceber que quanto menor for a viscosidade do 

fluido, mais espessa será a região de máxima porosidade (Ф= 1) e permeabilidade no topo do 

anular. Adicionalmente, notou-se que na medida em que aumentamos a viscosidade, as zonas 

de baixa porosidade e permeabilidade se tornam menos espessas na base do sistema, o que é 
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coerente devido à altura de leito ser maior para baixas viscosidades. Essas observações ficam 

evidentes mediante a análise dos Gráficos 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12. 

 

Gráfico 5.9 – Perfil de porosidade para um fluido com viscosidade de 100 cp e tempo igual a 1000 dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Gráfico 5.10 – Perfil de porosidade para um fluido com viscosidade de 5000 cp e tempo igual a 1000 

dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 
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Gráfico 5.11 – Perfil de permeabilidade para um fluido com viscosidade de 100 cp e tempo igual a 1000 

dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Gráfico 5.12 – Perfil de permeabilidade para um fluido com viscosidade de 5000 cp e tempo igual a 

1000 dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Quanto aos perfis de densidade, mostrados nos Gráficos 5.13 e 5.14, constatou-se que 

quanto menor for a viscosidade do fluido maior será a região do anular que irá apresentar 

valores de densidade iguais a da parte líquida do mesmo (7,53 ppg), ou seja, sem a presença 

de adensantes em sua constituição. A afirmação é válida ao compararmos fluidos de 

diferentes viscosidades para um mesmo tempo de sedimentação. 
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Gráfico 5.13 – Perfil de densidade para um fluido com viscosidade de 100 cp e tempo igual a 1000 dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Gráfico 5.14 – Perfil de densidade para um fluido com viscosidade de 5000 cp e tempo igual a 1000 

dias. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Já o crescimento da altura do leito poroso se mostra mais lento para fluidos que 

possuam viscosidades mais elevadas, de acordo com os Gráficos 5.15 e 5.16, devido à 

redução da velocidade de sedimentação das partículas. Este fato gera um processo mais lento 

de concentração dos adensantes no fundo do anular, gerando assim um crescimento lento do 

leito, uma vez que apenas trechos com porosidade abaixo de 0,70 foram considerados partes 



69 
 

constituintes do meio poroso. Tal parâmetro irá influir diretamente na vazão de drenagem, 

visto que esta é inversamente proporcional ao comprimento de leito conforme a Equação 31. 

 

Gráfico 5.15 – Altura do leito poroso em função do tempo para um fluido com viscosidade de 100 cp. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Gráfico 5.16 - Altura do leito poroso em função do tempo para um fluido com viscosidade de 5000 cp. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Mediante os resultados apresentados é possível entender as diferenças existentes entre 

as 3 simulações realizadas para um mesmo cenário, variando-se apenas a viscosidade do 

fluido. Esses parâmetros explicam o motivo pelo qual o alívio depressão do anular para 

fluidos mais viscosos se dá de forma mais lenta que se comparados a fluidos de menor 



70 
 

viscosidade. O tempo gasto para drenar o volume necessário de fluido para equalizar as 

pressões do anular e da formação, e outros dados importantes são mostrados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Paramêtros importantes no estudo realizado. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 

 

Outro aspecto importante, é que apenas para o caso em que o fluido tem viscosidade 

igual a 100 cp o leito encobre completamente a região de contato entre a formação e o anular, 

tendo em vista que o comprimento desta região é de 173,7 m. Dessa forma caso o leito 

impedisse totalmente o alívio de pressão, o que não ocorre, a formação poderia ser fraturada 

acima dos leitos porosos para o caso de 1000 e 5000 cp. 

Por meio da análise da expressão que rege a vazão no processo é possível observar que 

fatores como a diferença de pressão entre as extremidades do leito ΔP, o comprimento deste 

H e a própria viscosidade do fluido µfl são favoráveis a maiores taxas de vazão quanto menor 

for a viscosidade do fluido. 
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Capítulo 6 – Conclusões e Recomendações 

 

6.1 Conclusão 

 

O estudo realizado propôs uma ferramenta computacional capaz de auxiliar os 

engenheiros no projeto de um poço de petróleo, caso este possua anular confinado em sua 

configuração. A ferramenta em questão tinha o objetivo de avaliar a interferência da 

sedimentação de adensantes em fluidos de petróleo sobre um método de mitigação do APB, a 

Sapata Aberta. 

Com este intuito foi criado um modelo baseado em equações de conservação, que 

descreve a sedimentação e é capaz de fornecer perfis de concentração de adensantes ao longo 

do poço. Aliado a este, utilizou-se um modelo para fornecer as vazões de drenagem do fluido 

e perfis de pressão, porosidade, permeabilidade e de densidade. Adicionalmente, alguns 

experimentos foram realizados visando validar os resultados obtidos pelas simulações. 

Mediante os resultados obtidos, chegou-se a conclusão de que o leito de partículas 

formado na base do anular não impede a comunicação hidráulica entre este e a formação 

rochosa. Dessa forma, a Sapata Aberta foi classificada como uma boa prática contra o APB 

para o caso estudado. 

 

 

6.2 Recomendações de Trabalhos Futuros 

 

Com base no estudo realizado e na experiência adquirida, são propostas algumas 

sugestões que podem aperfeiçoar a análise das questões abordadas, já que o assunto em 

questão é complexo e envolve alguns conceitos que não foram abordados neste trabalho.   

 

 Ampliar a análise para uma gama maior de fluidos de perfuração; 

 Considerar outros adensantes que não a barita; 

 Avaliar a degradação dos fluidos de perfuração e como este processo pode afetar em 

suas propriedades físico-químicas; 

 Implementar perfis de temperatura que sejam condizentes com a realidade do poço e 

avaliar a interferência dessa melhoria sobre o fenômeno de sedimentação; 
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 Aperfeiçoar o modelo proposto, para que este seja capaz de prever o colapso dos 

revestimentos que constituem o anular em análise; 

 Propor equações que avaliem a mudança da viscosidade do fluido com a variação da 

temperatura; 

 Adicionar ao modelo informações que descrevam melhor o fraturamento da formação; 

 Englobar poços que possuem inclinação em relação a vertical na análise da 

sedimentação, considerando assim o Efeito Boycott.  
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Anexo I 

Tabela A1- Relação entre as forças para Cs = 0,067mol/l. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

Tabela A2 – Relação entre as forças para Cs = 0,12 mol/l. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

Gráfico A1 – Valores das forças em função do número de Reynolds modificado. Cs = 0,12 mol/l. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 
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Tabela A3 – Relação entre as forças para Cs = 0,5 mol/l. 

 

Fonte: Tabela de elaboração própria. 

 

Gráfico A2 - Valores das forças em função do número de Reynolds modificado. Cs = 0,5 mol/l. 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria. 
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Anexo II 
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