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RESUMO 

Tendo em vista o dinamismo da indústria petrolífera, este trabalho apresenta 

uma revisão da contribuição dos avanços tecnológicos dos equipamentos de 

completação inteligente para a melhoria dos resultados de produção de petróleo e 

gás. Teve-se o intuito de contribuir aos alunos de graduação, com uma abordagem 

mais simples e didática, com conhecimentos relativos à completação de fato utilizada 

pela indústria. Inicialmente foi feita uma revisão das etapas e principais 

equipamentos da completação tradicional, afim de facilitar o entendimento do 

impacto dos avanços tecnológicos dos equipamentos. Para tal, procurou-se ilustrar 

adequadamente cada um deles. Visto que uma infinidade de tecnologia foi 

desenvolvida por diversas empresas do mercado desde suas primeiras aplicações, 

procurou-se elencar as principais relativas à sistemas de controle, medidores e 

controle de areia. Afim de evidenciar os resultados destes avanços, foram 

apresentados dois estudos de caso de poços no pré-sal brasileiro, mostrando que a 

contribuição da completação inteligente perpassa pela otimização de tempo, 

economia de recursos, facilidade e melhoria da produção. 

Palavras-chave: Completação; Equipamentos; Tecnologia. 



ABSTRACT 

Considering the dynamism of the oil industry, this work presents a review of 

the contribution of the technological advances of the intelligent completion equipment’s 

for the improvement of the results of oil and gas production. It was intended to 

contribute to undergraduate students, with a simpler and didactic approach, with 

knowledge regarding the actual completion used by the industry. Initially a revision 

of the stages and main equipment of the traditional completion was made, in order to 

facilitate the understanding of the impact of the equipment’s technological advances. 

For this, we tried to adequately illustrate each one of them. Since an infinity of 

technology has been developed by several companies in the market since its first 

applications, it has been sought to list the main ones related to control systems, 

meters and sand control. In order to show the results of these advances, two 

case studies of wells in the Brazilian pre-salt were presented, showing that the 

contribution of the intelligent completion includes time optimization, resource savings, 

ease and production improvement. 

Keywords: Completion; Equipment; Technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para que o petróleo ou o gás sejam extraídos das rochas, transportados e 

transformados no produto final, existem diversas etapas a serem cumpridas, a qual 

chamamos de “cadeia produtiva do petróleo”. De maneira geral ela se divide em 

Upstream, que engloba a fases de Exploração, Desenvolvimento e Produção, e a 

Downstream, onde os hidrocarbonetos são refinados e distribuídos. 

A fase de exploração tem por objetivo descobrir e avaliar jazidas de petróleo 

e/ou gás natural através da aquisição de dados sísmicos, gravimétricos, 

magnetométricos, geoquímicos, entre outros. A fase seguinte, chamada de 

Desenvolvimento, envolve a perfuração do poço e a preparação para que ele possa 

produzir, etapa a qual chamamos de Completação. 

É nessa etapa que são instalados no poço os equipamentos que serão 

necessários para trazer os fluidos à superfície de modo controlado, além de outros 

tipos de equipamentos que têm a finalidade de monitorar a exploração. 

A Completação Inteligente (CI) resume-se basicamente em uma completação 

que permita o monitoramento e o controle remoto do fluxo de um poço, sem que seja 

necessária uma intervenção física para otimizar a produção e o gerenciamento do 

reservatório em questão (IMOMOH, 2013). Antes dos anos 80, quando foi 

introduzida na indústria petrolífera, a obtenção de dados, intervenção em poços e 

outros procedimentos eram feitos através da introdução de ferramentas na 

tubulação, o que não se mostrava muito eficaz, já que muitas vezes era preciso 

interromper a produção para a realização de tais técnicas, o que causava  um impacto 

econômico negativo. À medida que a capacidade de produzir hidrocarbonetos em 

águas mais profundas foi aumentando, surgiu a necessidade de desenvolver novas 

técnicas que tornassem o processo mais viável no que diz respeito a critérios 

econômicos. 

Ao longo dos anos, o aperfeiçoamento da tecnologia tornou possível o 

acompanhamento em tempo real dos poços e o controle do fluxo de fluidos, seja ele 

da produção em si ou da injeção em reservatórios para a manutenção da pressão. 

Além de todos os benefícios econômicos, o uso dessas técnicas faz com que seja 

cada vez menos necessário o uso da intervenção humana direta, minimizando riscos 

e aumentando a segurança. 
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1.1 OBJETIVO 

Tendo em vista o dinamismo da indústria do petróleo e de como os avanços 

tecnológicos influenciaram no seu desenvolvimento, o objetivo deste  trabalho  é traçar 

um paralelo entre a Completação tradicional e a Inteligente, além de analisar os 

principais avanços na área da CI, desde sua implementação até o presente. Para isso 

será necessário entender o que envolve um projeto de completação e o papel dos 

principais equipamentos e processos. Além disso, será apresentada a aplicação da 

mesma no cenário brasileiro. 

1.2 METODOLOGIA 

A metodologia consiste na revisão bibliográfica dos conceitos fundamentais 

que diz respeito ao sistema de completação, definição dos sistemas inteligentes e 

suas principais aplicações no Brasil. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Tendo em vista a dificuldade em traçar separadamente uma abordagem 

histórica e uma técnica, optou-se por, primeiramente evidenciar como ocorrem os 

processos tradicionais. Em seguida foi traçado um panorama histórico da completação 

inteligente e de como os equipamentos e sensores evoluíram, além de abordar o 

funcionamento do controle de areia. Dessa forma, estruturou-se o trabalho da seguinte 

maneira: 

• Capítulo 2: Apresentação das etapas e principais equipamentos envolvidos

em uma completação;

• Capítulo 3: Revisão histórica da CI, explicitando o mecanismo de

funcionamento e os avanços tecnológicos das principais ferramentas

utilizadas, além do uso de técnicas de controle de areia, como o Gravel Pack

e o Frac Pack;

• Capítulo 4: Aplicações no Cenário Brasileiro;

• Capítulo 5: Conclusão
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2. COMPLETAÇÃO: DEFINIÇÕES E EQUIPAMENTOS

2.1 PROJETO E FASES DA COMPLETAÇÃO TRADICIONAL 

Segundo Bellarby (2009), a completação pode ser definida como “conjunto de 

procedimentos realizados na interface entre o reservatório e o sistema poço – 

superfície com a finalidade de maximizar a produção”, sendo o papel do engenheiro 

dessa área transformar um poço perfurado em um condutor eficiente e seguro da 

produção ou injeção. Essa tarefa pode variar de complexidade conforme o ambiente 

geológico (tipo de reservatório, tipo de rocha, se é onshore  ou offshore, 

profundidade da lâmina d’água, entre diversos outros fatores) e tem se tornado cada 

vez mais desafiadora a medida que o cenário da extração de petróleo migra para 

lugares mais hostis, como Ártico e poços ultra profundos. 

O projeto de uma completação envolve, em um primeiro momento, assimilar o 

máximo de dados de outras áreas (exploração, perfuração, reservatório, financeiro, 

etc) e entender seu grau de incerteza (já que na maioria das vezes os dados são 

dinâmicos ou estipulados por correlações). A partir dessas informações a equipe de 

completação começa a traçar qual será a melhor (e mais segura)  maneira  de equipar 

o poço, quais zonas serão canhoneadas, se será necessário estimular ou não o

reservatório, entre outros. O ideal, porém nem sempre alcançável, é conseguir prever 

quais intervenções (workover) o poço poderá enfrentar ao longo de sua vida útil e 

tentar minimizá-las ao máximo, já que a parada da produção para sanar qualquer 

tipo de problema gera altos custos para a operadora. 

Bellarby (2009) sugere que o projeto da completação pode ser dividido em 

“completação inferior (do reservatório)” e “completação superior”. Segundo ele, as 

decisões mais importantes  em relação à completação do reservatório (conexão 

reservatório-poço) são: 

• Trajetória do poço e inclinação;

• Poço aberto ou revestido;

• Necessidade de equipamento de controle de areia e qual seu tipo;

• Necessidade de estimulação e qual seu tipo (fraturamento ou

acidificação);

• Zona única ou múltiplas zonas de produção;
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Cada reservatório é composto por diferentes tipos de rochas. Existem 

diversas tecnologias para que estes possam ser aproveitados da melhor maneira 

possível. A seguir citaremos alguns tipos distintos de completação de poços, 

mostrados na Figura 2.1, cada um possui suas vantagens e desvantagens e são 

utilizados levando em conta o custo, o volume de produção, etc. 

2.1.1 POÇO ABERTO: 

Tipo de completação do poço em que a fase produtora pode produzir sem a 

necessidade de um revestimento, devido à resistência mecânica considerável da 

rocha (Figura 2.1A). 

2.1.2 LINER RASGADO: 

Liner de produção instalado na zona de interesse que possui  rasgos  ou fendas 

de dimensões calculadas, distribuídos ao longo do seu comprimento e perímetro. 

Nessas aberturas ocorre o escoamento de fluidos entre a formação e o interior do 

poço. São projetados em função da granulometria da formação na zona de interesse 

e podem fazer parte do sistema de controle de produção de areia. (Figura 2.1B) 

2.1.3 LINER CANHONEADO: 

Após descer o revestimento e ser cimentado, explosivos são descidos dentro 

do poço e acionados na frente da zona produtora, para que a coluna passe a ter 

contato com os fluidos de interesse e estes possam ser produzidos. (Figura 2.1C) 

2.1.4 POÇO ABERTO COM CONTROLE DE AREIA: 

Como já mencionado, a zona de interesse não recebe o revestimento, porém 

há uma técnica de controle de areia, que é realizada por meio de telas, chamadas 

de Gravel Pack ou Frac Pack, tecnologias que serão exemplificadas mais a frente 

(Figura 2.1D). 

2.1.5 POÇO REVESTIDO, CANHONEADO COM CONTROLE DE AREIA: 

Este tipo de poço recebe um revestimento, a técnica de canhoneado é aplicada 

e, também, há uma preocupação com o controle da produção de areia. 
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Normalmente aplicados em arenitos pouco consolidados ou inconsolidados (Figura 

2.1E). 

Figura 2.1 - Tipos de Completação 

Fonte: BELLARBY, 2009 

As decisões mais relevantes em relação à “completação superior” (conexão 

entre o conjunto reservatório-poço e os equipamentos de superfície) são: 

• Necessidade de elevação artificial e qual seu tipo (gas lift, bomba, etc)

• Dimensionamento da coluna de produção;

• Completação dupla ou única;

• Necessidade  de  isolar  alguma  área  através  de  algum  obturador

(packer);

Quando se opta por não produzir a poço aberto (Figura 2.2 A) é necessário 

definir a quantidade e o posicionamento das colunas de produção e dos packers. 

Na Figura 2.2 B há apenas uma coluna e o poço pode produzir através dela ou pelo 

espaço anular, enquanto na Figura 2.2 C a produção é feita apenas através da 

coluna, já que o anular está isolado pelo packer. Na Figura 2.2 D há duas colunas 

que produzem zonas de interesse diferentes, porém não há produção compartilhada. 

A escolha pela coluna ao invés do poço aberto também viabiliza intervenções futuras 

como a elevação artificial, já que os fluidos são geralmente injetados através do 

espaço anular (BELLARBY, 2009). 
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Figura 2. 2 Completação Superior 

Fonte: BELLARBY. (2009) 

De maneira geral, a etapa da completação começa logo após a broca perfurar 

até a profundidade da fase detalhada no projeto e posterior descida do revestimento 

(no caso de poço aberto essa etapa não é realizada), continuando com a 

cimentação do mesmo à parede do reservatório. Na etapa seguinte o poço é equipado 

de acordo com o projeto e suas necessidades específicas, para então passar por 

testes e por fim entrar em operação. 

2.2 PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos utilizados na completação de um poço podem ser bem 

específicos e variar de poço para poço, no entanto alguns são comuns e 

encontrados em quase todo projeto de completação. A seguir descreveremos alguns 

deles. 

2.2.1 COLUNA DA PRODUÇÃO: 

Tubulação de aço que transporta o fluido produzido do reservatório até a 

cabeça do poço no fundo do mar, no caso de campos de petróleo “offshore”. É 

responsável pela ancoragem da coluna de produção, vedação entre a coluna e o 

revestimento e controle do fluxo de fluidos na superfície. 
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2.2.2 SHEAR-OUT 

Equipamento instalado na extremidade inferior da coluna de produção que 

permite o tamponamento temporário desta. Também pode ser conhecido como Sub 

de Pressurização. Essa ferramenta possui três sedes e a inferior é tamponada. 

Antes de ser alocada no poço, a sua pressão de rompimento é dimensionada e é 

colocado o número necessário de parafusos de cisalhamento. Ao aplicar pressão na 

coluna, a força que atua na sede faz com que os parafusos anteriormente instalados 

cisalhem, o que faz com que a sede caia no fundo do poço, liberando a passagem 

da coluna. Se houver a necessidade de tamponar novamente, são lançadas esferas 

no poço, que se alojarão nas suas sedes (Figuras 2.3 e 2.4). 

Figura 2.3 Shear-Out em corte 

Fonte: FERREIRA, M. (2009) 
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Figura 2.4 Sedes e esfera da shear-out 

Fonte: FERREIRA, M. (2009) 

2.2.3 HYDRO-TRIP 

A hydro-trip é uma ferramenta muito similar à shear-out, e também serve para 

o tamponamento temporário da coluna. A diferença é que a hydro-trip possui uma

rosca na parte inferior, podendo ser instalada em qualquer ponto da coluna (Figura 

2.5). 

Figura 2. 5 Hydro-Trip dupla 

Fonte: FERREIRA, M. (2009) 
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2.2.4 NIPPLES DE ASSENTAMENTO 

Os perfis ou nipples de assentamento são acessórios (subs) que dispõem de 

uma sede de travamento e uma área polida para vedação. Seu objetivo é alojar, 

numa profundidade definida, plugs (isola zonas produtoras), standing valves (impede 

perda de fluido para a formação), registradores de pressão,  entre  outras ferramentas. 

Normalmente são alocadas no fim da coluna, mas também podem aparecer ao 

longo da mesma. 

Figura 2.6 Standing Valve assentando no nipple de assentamento 

Fonte: FERREIRA, M. (2009) 

2.2.5 VÁLVULAS DE CONTROLE DE INTERVALO (ICV) 

Tem o objetivo de prover comunicação de fluidos entre o anular e a coluna, 

podendo ter diferentes mecanismos de funcionamento. Na Figura 2.7 é possível 

observar uma ICV do tipo sliding sleeve (ou camisa deslizante) que possui uma 

camisa interna que desliza conforme ação mecânica ou hidráulica, determinando a 

posição fechada (Figura 2.7 B) ou aberta (Figura 2.7 A). 
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Figura 2.7 Camisa Deslizante na posição aberta e fechada 

Fonte: FERREIRA, M. (2009) 

2.2.6 CHECK VALVE 

É uma válvula que tem o objetivo de impedir o fluxo no sentido descendente. 

Possui uma sede com uma válvula de retenção que é lacrada quando aplicada 

pressão para baixo e aberta quando aplicada pressão para cima. Evita que o fluido 

escoe para a formação e mantém a coluna cheia (Figura 28). 
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Figura 2.8 Check Valve 

Fonte: FERREIRA, M. (2009) 

2.2.7 PACKER DE PRODUÇÃO 

Possui várias funções, como compor a primeira barreira de segurança, 

proteger o revestimento contra pressões da formação e contra fluidos corrosivos. No 

caso de elevação artificial por gás lift, o packer possibilita que o gás seja injetado de 

forma controlada pelo anular. Se colocado mais de um packer, permite a produção 

seletiva de mais de uma zona, através da mesma coluna de produção. São 

assentados por diferencial de pressão entre o exterior e o interior da coluna. 

Figura 2.9 Packer 

Fonte: www.bhge.com. Acessado em outubro/2018 

http://www.bhge.com/
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2.2.8 JUNTA TELESCÓPICA (TSR) 

A junta telescópica, também conhecida como Tubing Seal Receptable (TSR) 

tem a finalidade de absorver a expansão ou contração da coluna de produção, 

devido à variação de temperatura sofrida quando produz ou injeta fluidos no 

reservatório. É composta por duas partes independentes: o mandril e a camisa 

externa. 

Figura 2.10 Junta Telescópica 

Fonte: FERREIRA, M. (2009) 

2.2.9 MANDRIL DE GAS LIFT (MGL) E VALVULA DE GAS LIFT (VGL) 

O mandril de gás lift (MGL) é um componente da coluna que tem a finalidade 

de alojar diversos tipos de válvulas, conhecidas como válvulas de gas lift (VGL), que 

promovem a comunicação da coluna com o anular, os principais tipos de VGL são: 

VGL de orifício (injeção de gás na coluna de elevação por gas lift), VGL de pressão 

(ajuda a aliviar o peso da coluna hidrostática durante a indução de surgência) e VGL 

cega (reserva uma posição estratégica na coluna para comunicação entra a coluna e 

o anular).
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Figura 2.11 Mandril de Gás Lift 

Fonte: MEDEIROS, L. 

2.2.10 CABEÇA DE PRODUÇÃO 

Equipamento conectado por flanges ao revestimento do poço e à árvore de 

natal. Serve de apoio à coluna de produção e dá continuidade ao revestimento. 

Nela, geralmente são conectadas a linha de injeção de gás e a linha de matar (kill 

line). 

Figura 2.12 Cabeça de Produção 

Fonte: www.webnordeste.com 

http://www.webnordeste.com/
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2.2.11 ÁRVORE DE NATAL (AN) 

É um conjunto de válvulas localizadas na cabeça do poço, com o propósito de 

ser o primeiro recurso para fechá-lo, fornecer acesso para intervenções, conectar-se 

à coluna de produção, regular a produção de fluidos, entre outras funções 

(BELLARBY, 2009). Pode ser molhada, horizontal ou vertical (subsea), ou seca 

(onshore ou alocada na plataforma). É o equipamento responsável por suportar o 

peso da coluna de produção e vedar o anular entre a coluna e o último revestimento, 

tem acionamento hidráulico, pneumático e manual, com a função de permitir o fluxo 

controlado de fluidos do poço. 

Figura 2.13 Árvore de Natal Molhada 

Fonte: www.tnpetroleo.com.br. Acessado em: outubro/2018 

Figura 2.14 Árvore de Natal Seca 

Fonte: www.tnpetroleo.com.br. Acessado em: outubro/2018 

http://www.tnpetroleo.com.br/
http://www.tnpetroleo.com.br/
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2.2.12 VÁLVULA DE SEGURANÇA DE SUBSUPERFÍCIE (DHSV) 

Equipamento que faz parte da coluna de produção que tem a função de 

fechá-lo em casos de  emergências e impedir o vazamento de hidrocarbonetos. 

Localizado geralmente 30 metros abaixo da superfície. 

Figura 2.15 Equipamentos da Coluna de Produção 

Fonte: Ferreira, M. (2009) 
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3. COMPLETAÇÃO INTELIGENTE

3.1 HISTÓRICO 

Até os anos 80, os sistemas de controle remoto utilizados na produção de 

petróleo limitavam-se em geral a transdutores de superfície ao redor da AN e do 

choke, controle eletro-hidráulico da árvore de natal e controle hidráulico das válvulas 

de segurança (ROBINSON, 2003). Com o desenvolvimento de melhores sensores 

pela indústria, começou-se a considerar a possibilidade de um controle remoto e em 

tempo real do influxo no poço. Até esse momento a modificação da abertura do 

mesmo era feita através de válvulas sliding-sleeve (ou válvula de camisa 

deslizante) que exigiam uma intervenção física e consequente parada da produção. 

Esse tipo de válvula funciona através de um sistema mecânico de “engate”: um 

wireline ou flexitubo desce pelo poço com uma ferramenta que engata na camisa, 

fazendo-a deslizar pela parede e abrir/fechar a gaveta por onde o hidrocarboneto é 

produzido. 

Nos anos seguintes essa válvula, assim como outros equipamentos, foi sendo 

adaptada para funcionar através de comandos hidráulicos, elétricos ou eletro- 

hidráulicos. No caso das válvulas do tipo sliding-sleeve, por exemplo, seu 

funcionamento deixou de ser através do wireline e passou a ser através do 

incremento de pressão (hidráulico) (ALBUQUERQUE, 2014), como vemos na Figura 

3.1: 

Figura 3.1 Funcionamento de uma válvula do tipo sliding-sleeve por pressão hidráulica 

Fonte: ALBUQUERQUE (2014) 
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Outras melhorias continuaram sendo feitas, focando principalmente em tornar 

os equipamentos resistentes às condições diversas que ocorrem no poço, como 

erosão e altas pressões e temperaturas. 

Mesmo com a oferta de sensores mais modernos, que facilitariam as 

operações e diminuiriam custos, a completação inteligente demorou a ser aceita no 

mercado. O principal motivo era o de ser considerada um custo de alto risco, pois 

os sensores, equipamentos e sistemas representavam um gasto inicial a mais que 

não possuíam evidências concretas de que funcionariam como prometido. A 

resposta dos desenvolvedores para que esse receio fosse superado foi a criação de 

sistemas hidráulicos mais baratos, com algumas funcionalidades dos sistemas mais 

sofisticados. Dessa maneira a introdução da completação inteligente foi feita de 

forma mais cautelosa, permitindo que os bons resultados fossem aos poucos abrindo 

o caminho para a inserção de novas tecnologias.

Outro ponto que também representou um desafio  na introdução da 

completação inteligente na indústria petrolífera foi a grande quantidade de 

desenvolvedores e fornecedores de  sensores  e equipamentos.  Isso  acabou por 

gerar a necessidade de uma padronização para garantir a compatibilidade com os 

equipamentos da indústria (ROBINSON, 2003). Em 1995 surgiu, então, a IWIS – 

Intelligent Well Interface Standardisation, um projeto conjunto da indústria petrolífera, 

fruto da associação entre representantes de empresas operadoras, fornecedores de 

sistemas de controle subsea e fornecedores de equipamentos de poços inteligentes, 

além de um consultor gerencial, a OTM, Offshore Technology Management Ltd 

(BAIRD, 2002). O objetivo era obter um sistema que reunisse de forma flexível e 

compatível o fornecimento de energia e a transmissão de dados entre os 

equipamentos da Completação Inteligente e os sistemas de controle subsea. Isso 

evitaria que as operadoras tivessem que desenvolver suas próprias interfaces e 

garantiria que novos equipamentos fossem desenvolvidos levando em conta a 

adaptabilidade aos já existentes. O “IWIS – Práticas Recomendadas” foi finalizado 

em 2007, atualizado em 2011 e serviu de suporte à criação da ISO 13628-6, de 

2006. Dentre os tópicos cobertos pelo manual estão recomendações para 

adaptações físicas, de comunicação, energia elétrica e energia hidráulica. 

Desde então os equipamentos utilizados para completar poços de petróleo 

e/ou gás vem sofrendo melhorias contínuas, embora a escolha por determinado 

equipamento varie conforme as características do projeto e dos critérios adotados 
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pela empresa em questão. Nas próximas seções serão explicitados de maneira geral 

o mecanismo de funcionamento dos principais equipamentos utilizados na CI, assim

como seus avanços tecnológicos. 

3.2 FEEDTROUGH PACKER 

Assim como mencionado anteriormente, entre as principais funções de um 

packer estão: compor a barreira de segurança do poço, proteger o revestimento 

contra pressões da formação e fluidos corrosivos e isolar zonas de interesse para 

produção seletiva. Para a Completação Inteligente é de extrema importância o 

isolamento das zonas, já que, em conjunto com as válvulas de controle remoto e os 

sensores em tempo real, é possível otimizar a produção, permitindo que o operador 

escolha qual zona do reservatório irá produzir e quando. 

Ao se alocar diversos packers em uma coluna é necessário que haja 

passagem para as linhas de controle das ICVs e dos cabos conectados aos 

sensores. Feedthrough-packers exercem as mesmas funções dos tradicionais, 

porém sua estrutura permite a passagem das linhas necessárias, como vemos na 

Figura 3.2. 

Figura 3.2 Feedthrough packer 

Fonte: www.bhge.com. Acessado em outubro/2018 

Esse modelo de packer é assentado hidraulicamente e pode ser recuperável, 

ou seja, caso esteja em bom estado pode ser desassentado e utilizado em outras 

completações. 

http://www.bhge.com/
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3.3 SISTEMA DE CONTROLE DE SUPERFÍCIE 

O sistema de controle de superfície (Surface Control System – SCS) é um dos 

componentes fundamentais da Completação Inteligente. Ele permite tanto a leitura 

de uma grande quantidade de dados fornecidos pelos medidores e sensores 

localizados dentro do poço, como também o controle dos equipamentos lá 

instalados. 

O software mais utilizado pela indústria petrolífera nos últimos quarenta anos 

tem sido o Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA, capaz de coletar 

uma enorme quantidade de dados brutos, que demandam uma grande quantidade 

de pessoas para analisar e transformar em informações, de fato, úteis. A introdução 

da internet como um meio de comunicação barato e abrangente influenciou de 

maneira positiva os sistemas de controle de superfície, permitindo um 

aprimoramento do SCADA tradicional (WALLACE, 2009). 

O sistema SCADA tradicional normalmente é composto de uma unidade remota 

terminal (RTU) conectada aos sensores e atuadores do equipamento; o RTU é 

conectado a um computador central (servidor), que coleta dados e é capaz de 

enviar comandos (fornecidos pelo operador). O sistema SCADA moderno utiliza 

RTUs inteligentes,  conectados  ao servidor por meio da internet, o que  permite 

diversos benefícios: 

• Agrega e integra diferentes dados, de diversas fontes;

• Possui menor tempo de resposta aos comandos, além de permitir comandos

simultâneos;

• Melhor apresentação visual dos dados, já que o sistema permite o uso de

HTML, Java, FLASH, etc.

• Requer um menor número de pessoas para interpretar os dados coletados;

3.4 SISTEMAS DE CONTROLE 

Independentemente do tipo de válvula instalada no poço, é necessária uma 

força para move-la, seja esta elétrica, hidráulica ou uma combinação de ambas. A 

constante demanda por sistemas de controle mais rápidos e eficientes promoveu 

uma gradual implementação da CI, assim como também moveu a indústria por 

diferentes fases: controles puramente elétricos, puramente hidráulicos e controles 

eletro-hidráulicos. 
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3.4.1 SISTEMAS PURAMENTE ELÉTRICOS 

A primeira geração de sistemas de controle utilizava motores de fundo de 

poço ou bombas hidráulicas para gerar força motriz e conectava múltiplas válvulas à 

superfície através de apenas um cabo elétrico (SHAWN, 2011). O controle 

eletromecânico oferecia  pouca força para abrir e fechar as ICVs  o que  gerava 

problemas com detritos. Além disso havia um problema maior de confiabilidade, já 

que as condições no fundo do mar são severas e o menor vazamento poderia 

danificar os sistemas elétricos. 

3.4.2 SISTEMAS ELETRO-HIDRÁULICOS 

Além dos puramente elétricos, a primeira geração de sistemas de controle 

também utilizava uma combinação de energia elétrica e hidráulica. O comando 

hidráulico servia para abrir/fechar as ICVs enquanto o eletrônico apenas selecionava 

qual válvula seria utilizada (por qual linha passaria o fluido de alta pressão). Esses 

sistemas eram extremamente versáteis em comparação aos puramente elétricos da 

época, já que possibilitavam também o controle de injeção de químicos e o 

assentamento de packers (SHAWN, 2011). Apesar do bom desempenho e rapidez 

na operação, infelizmente os diversos equipamentos eletrônicos utilizados nesse tipo 

de sistema não resistiam às condições dentro do poço e eram suscetíveis à curtos- 

circuitos devido ao eventual contato com a água (JACOB et al, 2016). Havia a 

possibilidade de instalação de um sistema secundário, que funcionaria em caso de 

falha do primeiro, mas que encareceria o projeto. 

3.4.3 SISTEMAS PURAMENTE HIDRÁULICOS 

Na tentativa de eliminar os riscos intrínsecos aos sistemas elétricos, a 

indústria passou a utilizar, então, válvulas com funcionamento puramente hidráulico, 

onde fluidos de alta pressão são levados da superfície até o equipamento através de 

linhas de alimentação. Esse tipo de sistema é muito mais resiliente e barato do que 

o eletrônico, no entanto, possui um tempo de operação muito mais longo e requer

uma quantidade muito maior de linhas de controle, principalmente nos poços com 

múltiplas zonas. Podemos dividir os sistemas puramente hidráulicos, de maneira 

geral em: diretos, de linha única por válvula e os que utilizam multiplexação das 

linhas hidráulicas. 
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Os sistemas hidráulicos diretos utilizam N+1 linhas para controlar N válvulas: 

cada ICV possui uma linha exclusiva, tipicamente de abertura, enquanto há uma 

linha comum à todas, tipicamente de fechamento. Na Figura 3.3 observamos uma 

única válvula e suas duas linhas de alimentação nas duas posições possíveis. Em 

“A” é aplicada uma pressão hidráulica na linha (verde), fazendo com que a camisa 

deslize e abra a ICV; já em “B” a pressão hidráulica é aplicada na outra linha (verde), 

o que expulsa o fluido da câmara e fecha a válvula.

Figura 3.3 Válvula de controle hidráulico direto 

Fonte: JACOB et al (2016) 

Em sistemas com mais de uma ICV é utilizada uma única linha para 

fechamento de todas, diminuindo a quantidade de linhas necessárias dentro do 

poço. Na Figura 3.4, observamos três válvulas com funcionamento hidráulico direto, 

A, B e C. O ideal é posicioná-las de maneira que todas estejam fechadas 

inicialmente, assim, para se abrir uma ICV específica é necessário apenas aplicar 

uma certa combinação de pressões. Para se abrir a válvula B e C, por exemplo, 
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aplica-se pressão nas linhas 2 e 3. Para fechar apenas a C é necessário aplicar 

pressão na linha comum, o que fará com que todas se fechem, e, novamente na 

linha 2, garantindo a abertura apenas da B. 

Figura 3.4 Conjunto de válvulas hidráulicas diretas 

Fonte: adaptado de JACOB et al. (2016) 

Apesar da linha comum diminuir a quantidade total de linhas de controle 

dentro do poço, esse tipo de sistema é limitado à capacidade de alocação das 

mesmas na cabeça de poço e nos packers. Poços com 8 – 10 zonas produtoras têm 

se tornado prática cada vez mais comum na indústria e normalmente acabam sendo 

completados com apenas cinco válvulas de controle de fluxo (JACOB et al, 2016). 

Sanjay et al. (2013), apresentou estudo de caso de um campo localizado no norte da 

Indonésia, em que seis zonas foram isoladas utilizando  completação inteligente 

(maior número de ICVs implantadas utilizando-se o sistema hidráulico direto N+1 até 

2016, segundo Jacob, 2016). No entanto, esse é um caso raro, já que a necessidade 

de adaptação dos equipamentos para alocar o número necessário de linhas 

encarece o projeto final. 

Na tentativa de diminuir o número total de linhas de controle, foram 

desenvolvidos os chamados Sistemas Hidráulicos de Linha Única por Válvula. Nesse 

tipo de sistema não há uma linha comum de fechamento, apenas uma por válvula. 

Quando esta linha é pressurizada, aciona uma mola para abrir ou fechar a ICV; 

quando despressurizada a válvula volta a posição contrária. Essa mola pode ser 

mecânica ou até mesmo um fluido comprimido. O problema com esse tipo de 

sistema é que a pressão na linha de controle não pode nunca estar abaixo da 
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pressão hidrostática exercida na mesma. Além disso, uma mola dimensionada para 

abrir/fechar uma válvula no início da operação de um poço pode não ter força 

suficiente para atuar uma vez que o poço comece a depletar. 

A demanda por arquitetura de poços cada vez mais complexas e com mais 

zonas frente à quantidade de linhas que devem ser alocadas no poço para operar as 

ICVs levou à busca por sistemas mais enxutos, dentre eles o J-Latch Multiplexing. 

Um J-Latch Multiplexing funciona de maneira similar a canetas esferográficas: 

toda vez que uma pressão é aplicada ao topo um dispositivo interno rotacional e 

permite que a ponta esteja para fora ou para dentro. No caso do sistema J-Latch o 

dispositivo assume uma posição diferente toda vez que uma linha é pressurizada. 

Cada uma dessas posições direciona uma linha hidráulica para a abertura ou 

fechamento de uma ICV específica. Um sistema típico possui três linhas, uma para 

modificar a posição do dispositivo e outras duas para abrir ou fechar a válvula 

(SHAWN, 2013). Embora esse tipo de sistema tenha a grande vantagem de operar 

com poucas linhas acima do dispositivo, abaixo dele ainda é necessária uma 

quantidade N+1, além de haver uma grande dificuldade de se determinar a posição 

do selecionador uma vez que esta tenha sido perdida. 

3.4.4 SISTEMAS ATUAIS 

Com o tempo, válvulas operadas hidraulicamente tornaram-se prática 

convencional da indústria, tendo sido completados mais de 1000 poços com tais 

equipamentos (JACOB et al, 2016). Apesar das vantagens que os sistemas 

puramente hidráulicos apresentam, como maior resistência às severidades do 

ambiente submarino e baixo custo, a limitação ao número de ICVs e o longo tempo 

para operá-las levou a indústria a readotar os sistemas eletro-hidráulicos, mais 

sofisticados, porém, que os da primeira geração. 

Recentemente a Saudi Aramco desenvolveu uma combinação dos sistemas 

eletrônico e hidráulico, que permite operar até doze válvulas com apenas três linhas, 

duas hidráulicas e uma elétrica (JACOB et al, 2016). Na Figura 3.5 vemos um 

esquema desse tipo de sistema: cada ICV é conectada à uma válvula solenoide; 

todas as válvulas solenoides são conectadas à linha elétrica; todas as ICVs são 

conectadas às linhas hidráulicas, uma de abertura e outra de fechamento. Em suma, 

a parte elétrica é responsável por selecionar qual das válvulas será operada, 

enquanto a parte hidráulica fornece a força motriz para que ela opere. 
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A válvula solenoide possui uma bobina que é formada por um fio enrolado 

através de um cilindro. Quando uma corrente elétrica passa por este fio, ela gera 

uma força no centro da bobina solenoide, fazendo com que o êmbolo da válvula seja 

acionado, criando um sistema de abertura e fechamento. Outra parte que compõe 

a válvula solenoide é o corpo, que possui um dispositivo possibilitando  ou bloqueando 

a passagem de um fluido, quando sua haste é acionada pela força da bobina. Esta 

força é que faz o pino ser puxado para o centro da bobina, liberando a passagem do 

fluido. O processo de fechamento da válvula solenoide ocorre quando a bobina perde 

energia, pois o pino exerce uma força através de seu peso e da mola instalada 

(RIBEIRO, 1999). No  caso em questão foram utilizadas válvulas solenoides de 

3/2 vias (Figura 3.5): quando energizada permite a passagem de fluido da porta 

direita para a esquerda; quando desenergizada o fluxo se dá através das portas 

esquerda e superior. 

Figura 3.5 Válvula solenoide de 3/2 vias 

Fonte: www.citisystems.com.br. Acessado em outubro/2018 

Neste caso da Figura 3.6 a linha elétrica (em verde) fornece energia à válvula 

solenoide B que, quando em operação, permite a passagem de fluido de  alta pressão 

através da Linha 2 (em roxo), abrindo a ICV. Caso seja necessário fechar a válvula 

B, é necessário apenas desenergizar a válvula solenoide, para que esta feche a 

passagem da Linha 2 e permita o fluxo através da Linha 1 (em amarelo), de 

http://www.citisystems.com.br/
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abertura. O mecanismo de fechamento e abertura de cada válvula é o mesmo dos 

sistemas hidráulicos diretos, exemplificados na Figura 3.3. 

Figura 3.6 Esquema de sistema eletro-hidráulico de completação inteligente 

Fonte: JACOB et al (2016) 

O conjunto eletro-hidráulico (EH) desenvolvido pela Saudi Aramco é formado 

pela válvula solenoide e pelo multiplexador (dispositivo responsável pelo 

direcionamento da energia elétrica à ICV desejada) e é fisicamente separado da 

válvula de controle. Isso flexibiliza o uso do equipamento, já que permite que a 

indústria utilize a ICV sozinha ou com outros componentes do mercado, de acordo 

com a necessidade em questão. A solução da empresa para o principal problema 

gerado pela utilização de eletrônicos dentro do poço (vazamento de água e possível 

curto-circuito) foi a adoção de um sistema elétrico com câmara externa isolante, 

preenchida com fluido de alta pressão. 

Afim de testar o equipamento de controle desenvolvido, a empresa converteu 

um poço lateral já existente de apenas uma zona em um multilateral, com total de 

seis zonas, como se observa na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Esquema de poço multilateral com seis zonas 

Fonte: JACOB et al (2016) 

O poço foi completado com ICVs com um total de 10 possibilidades de abertura, 

o que permite um controle maior de produção do que as válvulas com mecanismo

de simples abrir/fechar. O tempo de completação do sistema EH foi muito menor 

do que o de sistemas puramente hidráulicos, devido, principalmente, ao menor número 

de linhas de controle. Depois de efetuada a completação foi realizada a limpeza de 

cada uma das zonas, garantindo a remoção de qualquer resquício de lama de 

perfuração. Após essa etapa, cada zona foi testada afim de se obter dados individuais 

de pressão de reservatório, GOR, corte de água, etc. A performance da produção 

concomitante foi modelada através de software com o intuito de se determinar a 

contribuição de cada zona para a produção. Na Figura 3.8 podemos observar a 

produção de óleo de cada zona quando todas as válvulas estão abertas na posição 

máxima (10). 
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Figura 3.8 Porcentagem de óleo através de cada lateral 

Fonte: JACOB et al (2016) 

Observa-se que quando todas as válvulas estão abertas as zonas 5 e 3 

possuem o influxo dominante, enquanto as zonas 4 e 0 são as menos contribuintes. 

Produzir nessas condições durante muito tempo pode ocasionar  produção prematura 

de gás ou água através das zonas de maior contribuição, o que diminui a vida útil do 

poço. Para se maximizar o influxo das zonas mais fracas é necessário diminuir a 

pressão na cabeça de poço, fechando parcialmente as ICVs de maior produção 

(JACOB et al, 2016). Na Figura 3.9 pode-se observar as configurações 

recomendadas de choke de cada válvula. 

Figura 3.9 Configurações de choke das válvulas 

Fonte: JACOB et al (2016) 

A  utilização  das  ICVs  operadas  eletro-hidraulicamente  através  do  conjunto 

multiplexador  –  válvula  solenoide,  desenvolvido  pela  Saudi  Aramco,  permitiu  a 
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maximização da produção do poço em que foi testado, além de diminuir o tempo de 

completação e operação em relação a outros sistemas de controle usados 

anteriormente. Atualmente outras empresas também utilizam sistemas similares. 

3.5 Medidores 

O medidor de fundo de poço (Permanent Downhole Gauge – PDG) é 

responsável por fazer uma leitura contínua de dados, detectando alterações de 

pressão e temperatura dos fluidos dentro da coluna ou do anular (MASOUDI et al, 

2012). 

O medidor, de maneira geral, é composto por sensores responsáveis pela 

coleta dos dados (eletrônicos, ópticos ou acústicos) acoplados em um mandril, como 

se observa na Figura 3.10. 

Figura 3.10 Medidor 

Fonte: RAHMAN (2012) 

Antes de os PDGs serem introduzidos na indústria, a única forma disponível 

de se obter dados de dentro do poço era através de técnicas de perfilagem, que 

envolviam a parada da produção e intervenção física. Apesar de retornar dados 

confiáveis, o alto custo e risco inerentes a operação tornavam-na infrequente. A falta 

de dados e informações recentes comumente afetava a capacidade do operador em 

otimizar a produção (CHANGHONG, 2007). 

Os primeiros medidores permanentes instalados dentro do poço forneciam 

dados de pressão e temperatura em tempo real e, conforme foram provando seu 

valor à indústria, a medição de outros parâmetros, como taxa de fluxo, foi 

introduzida. Assim como os sistemas de controle de ICVs os PDGs iniciais eram 

eletrônicos, não suportando adequadamente o ambiente de fundo de poço, 

principalmente  em  relação  à  temperatura.  Segundo  Canghong,  a  taxa  de  falha 
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desses equipamentos dobrava a cada 10ºC de variação de temperatura e também 

não costumavam durar o mesmo tempo de vida do poço. Isso prejudicava a 

implantação da CI como um todo, já que não há sentido em implementar válvulas 

controladas remotamente se a obtenção de dados necessita de intervenção (e 

consequente retirada de todos os equipamentos de completação). 

Em resposta a baixa durabilidades dos eletrônicos, medidores de fibra-ótica 

passaram a ser utilizados pela indústria. Comparados aos utilizados anteriormente 

estes possuem um tempo de resposta mais curto, suportam condições adversas de 

pressão, profundidade e temperatura e permitem medições ao longo de toda a 

coluna (Distributed Temperature System – DTS), ao invés de apenas medições 

pontuais. Mais recentemente também passaram a ser utilizados medidores com 

sensores acústicos. 

3.5.1 MEDIDORES COM SENSORES ÓPTICOS 

Uma fibra óptica é composta tipicamente de três componentes: núcleo, 

revestimento interno e revestimento externo. O revestimento interno reflete a luz 

para o núcleo, que garante a sua transmissão com perda mínima, e o externo, que 

serve de proteção contra possíveis danos causados pelo ambiente. Um sensor de 

fibra óptica poder ser extrínseco, quando a fibra é apenas um meio para se conduzir 

a luz ao sensor, e intrínseco, quando a própria fibra é utilizada como sensor, sendo 

este último o mais usado na CI. 

Há no mercado uma grande variedade de sensores ópticos que se baseiam 

em diferentes tecnologias e oferecem vários graus de performance. Um dos mais 

comuns e utilizados é o Fiber Bragg Gratings (FBG). Os FBGs, segundo a fabricante 

National Instruments, são construídos “usando interferência holográfica para expor 

um pequeno pedaço de fibra fotossensível a uma distribuição periódica de 

intensidade da luz. O índice de refração da fibra é permanentemente alterado de 

acordo com a intensidade da luz exposta. A variação resultante do índice de refração 

é chamada de Fiber Bragg”. Essa alteração cria uma espécie de filtro na própria 

fibra, que reflete determinado comprimento de onda e permite a passagem dos 

demais. O comprimento de onda refletido pode variar conforme a aplicação de tensão 

no cabo ou com a variação de temperatura. Na Figura 3.11 observa-se como a 

aplicação de tensão modifica o sensor e reflete diferentes comprimentos de onda. 



30 

No caso dos PDGs o comprimento de onda refletido pelo “filtro” varia conforme a 

temperatura dentro do poço. 

Figura 3.11 Sensor FBG com variação de tensão 

Fonte: www.aos-fiber.com. Acessado em outubro/2018 

Essa tecnologia apresenta diversas vantagens em relação ao sensoriamento 

elétrico, como: 

• Uso de fibra ao invés de fios de cobre, prolongando a vida útil do medidor e

garantindo uma maior resistência ao ambiente externo e à possíveis

vazamentos.

• Fibras não são condutoras e são imunes à ruídos eletromagnéticos;

• Pouca perda de integridade da medição, mesmo à longas distâncias;

• Cada fibra-óptica pode alocar diversos sensores FBG, reduzindo peso,

tamanho do medidor e minimizando as dificuldades de instalação dentro do

poço.

Além de mensurar a temperatura ao longo do poço, os sensores de fibra-óptica 

também são capazes de fornecer a pressão ao longo da coluna. 

3.5.2 MEDIDORES COM SENSORES ACÚSTICOS 

Os medidores com sensores acústicos (Distributed Acoustic Sensors – DAS) 

funcionam de maneira similar aos DTS: um pulso de luz é enviado pela fibra-óptica e 

http://www.aos-fiber.com/
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um determinado comprimento de onda retorna, o tempo entre o envio e o 

recebimento de sinais fornece o sinal acústico em cada ponto ao longo da fibra 

(XIAO, 2013). Estes sensores são utilizados, principalmente, quando a variação 

geotermal ao longo do poço não apresenta grandes variações, ou seja, não fornece 

informações suficientes para o operador. Na Arábia Saudita foram testados sensores 

acústicos utilizando-se a mesma fibra-óptica originalmente instalada para o DTS em 

um poço de petróleo horizontal com três zonas completadas. A partir da energia 

acústica produzida pelos equipamentos, pelo influxo de óleo através das ICVs e 

através de diversas técnicas de análise da propagação das ondas acústicas no 

espaço, tempo e frequência, foi possível determinar a velocidade de escoamento do 

fluido em cada zona (XIAO, 2013). 

Foram testadas diversas configurações de abertura das válvulas e, com os dados 

obtidos, foram gerados perfis acústicos, mostrados na Figura 3.12. “0” significa que 

a ICV está totalmente fechada e “10” que está totalmente aberta. 

Figura 3.12 Configurações de abertura das válvulas 

Fonte: Adaptado de XIAO (2013) 

A detecção da velocidade do som e o cálculo da velocidade de influxo mostrou-

se mais fácil quando as válvulas estavam configuradas com aberturas intermediárias, 

pois quando fechadas ou totalmente abertas não produziam quase 
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nenhuma energia acústica. O fechamento da ICV foi detectado pelo som de “click” 

produzido pela mesma. Os autores chegaram a uma velocidade média de 20 ft/s 

entre as válvulas L1 e L2, o que condiz com as taxas comuns de produção daquele 

poço (XIAO, 2013). O teste, efetuado pela Saudi Aramco em 2013, evidenciou a 

possibilidade não só da utilização de energia acústica em tempo real para 

caracterização do poço, como também a versatilidade de se utilizar tanto o DTS 

quanto o DAS conforme a necessidade do operador. Atualmente estuda-se utilizar 

os sensores acústicos distribuídos para detecção de influxo de areia no poço, um 

dos grandes problemas em reservatórios de arenito (WHITE et al, 2016). 

3.6 CONTROLE DE AREIA 

A produção de areia em poços petrolíferos não é muito incomum, 

principalmente em trechos onde a formação predominante é o arenito, que se 

caracteriza por ser pouco consolidado. Essa ocorrência pode causar diversos danos, 

já que a areia depositada no fundo do poço pode cobrir os canhoneados, 

restringindo a vazão de fluidos, e os grãos de areia que seguem o fluxo e sobem a 

coluna podem se acumular nos equipamentos de superfície, podendo causar 

estragos em tubulações, válvulas, separadores, etc. Em poços profundos a 

habilidade de controlar remotamente a produção da areia de formação  elimina custos 

adicionais de intervenções da sonda, enquanto melhora consideravelmente o volume 

da produção do fluido de interesse. Em casos extremos, muitas toneladas de areia 

podem ser produzidas por dia, e isso causa, além dos problemas já citados, grande 

dificuldade com o descarte, uma vez que essa areia chega na superfície embebida 

em óleo. Duas das técnicas mais utilizadas atualmente para o controle da produção 

dessa areia são o Gravel Pack e Frac Pack, que serão exemplificados abaixo. 

3.6.1 GRAVEL PACK 

Na técnica do Gravel Pack, uma tela de metal é colocada no poço e o entorno 

do anular é preenchido com partículas de sustento chamado propante, do tamanho 

correto para prevenir a passagem da areia de formação. O objetivo é impedir a 

passagem de areia da formação, causando mínimo prejuízo para a produção do 

poço. O propante utilizado deve ser limpo, pode ser de material sintético ou natural, 

mas deve ser pequeno o suficiente para excluir grãos da formação e grande o 
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suficiente para não passar pelas telas. Uma lama com propante e fluido carreador é 

bombeado nos canhoneados e no anular, entre as telas e o revestimento 

canhoneado, ou no poço aberto. O propante flui pela formação ou circula de volta 

para a superfície através das telas. Em um poço aberto, a tela é colocada na seção 

sem revestimento. Existem alguns problemas associados com essa técnica. O skin 

(dano), é um parâmetro adimensional que é calculado para determinar a eficiência 

da produção de um poço comparando as condições reais com as teóricas, 

consideradas ideais. Um valor de skin positivo significa que há algum dano ou efeito 

que causa certo prejuízo à produção, e um valor negativo de skin indica que o poço 

está estimulado. O uso do gravel pack pode levar o poço a ter valores positivos de 

skin, isso acontece por problemas de empacotamento dos túneis canhoneados. 

Areia fina produzida durante o canhoneado, se misturada com o propante pode levar 

a uma grande queda de pressão entre a formação e o poço. Em operações 

convencionais com a utilização da técnica de Gravel Pack, um valor de skin de 10 é 

considerado adequado, porém valores ao redor de 20 são mais típicos (SANCHES, 

2007). Em alguns poços mais antigos encontrados em campos estabilizados, o 

Gravel Pack pode resultar em valores de skin em cerca de 40 ou 50. Esses valores 

muito elevados podem bloquear a produção do poço. Em poços muito permeáveis 

que são telados de forma indevida, a produção pode diminuir em até 50% 

(SANCHES, 2007). Tal técnica é muito usada em perfuração horizontal a poço 

aberto, que não requer canhoneio e se mostra uma opção viável e muito produtiva 

em águas profundas. 

A Figura 3.13 mostra um esquema do Gravel Pack sendo utilizado em poço 

revestido (Figura 3.13 A) e em poço aberto (Figura 3.13 B). 
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Figura 3.13 Gravel Pack a poço revestido / Gravel Pack com poço aberto 

3.6.2 FRAC PACK 

Fonte: SANCHEZ, M. (2007) 

Os primeiros poços a utilizar essa técnica foram no Golfo do México, no início 

da década de 1980. O Frac Pack é basicamente a combinação de Gravel Pack com 

fraturamento hidráulico. A fratura é criada bombeando um fluido de alta viscosidade 

até que a pressão desse jato seja maior que a pressão de fratura, e então telas são 

alocadas no revestimento. Essa técnica combina o aumento da  produção proveniente 

do fraturamento hidráulico com o controle de areia, o que permite atingir uma maior 

taxa de produção com um valor médio de skin muito baixo, o que o torna mais efetivo 

que a técnica convencional de Gravel Pack. A taxa de falha para o Frac Pack é cerca 

de ¼ se comparada a um poço com Gravel Pack. Em 2007, mais de 65% dos poços 

no Golfo do México já utilizavam esse sistema (SANCHEZ, 2007). 

3.6.3 AVANÇOS NOS MÉTODOS DE CONTROLE DE AREIA 

Lorenz, em seu artigo em 2003 sobre poços inteligentes com controle de 

areia, explica que o método de perfuração horizontal associada à técnica de Gravel 

Pack a poço aberto, com zona de isolamento mecânico e um sistema elétrico 

inteligente, era, na época, muito utilizado em poços produtores e injetores brasileiros 

com lâmina d’água profunda, principalmente na Bacia de Campos, como no campo 

de Marlim, desde 1998. Na época, a técnica do Gravel Pack horizontal a poço aberto 

continuou mostrando vantagens econômicas, e foi desenvolvida uma tecnologia de 

válvula desviadora, que criava um isolamento de certas áreas específicas, o que, 

juntamente com os longos alcances de poços horizontais, davam ao operador a 
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habilidade de realizar uma drenagem seletiva do reservatório, atingindo o menor 

custo por barril equivalente. 

Segundo Lorenz, 400 poços horizontais bem-sucedidos com essa técnica 

tinham sido instalados no mundo todo, sendo 7 deles no Brasil. Uma tela era colocada 

no poço, um propante muito permeável misturado ao fluido carreador era circulado 

para preencher o espaço anular entre a tela e a formação, e ferramentas 

especializadas davam estabilidade ao fundo do poço e mantinham o propante 

circulando. O propante era retido pela tela enquanto o fluido carreador escoava por 

ela, subindo pela coluna e atingindo a superfície. 

Em 2018, Colbert redigiu um artigo acerca das melhores práticas de Frac 

Pack em campos offshore no Brasil. No início, foi utilizado o método de Gravel Pack 

para o controle de areia do poço em questão, localizado na Bacia de Campos, 

porém, devido ao grande fator de skin encontrado, a técnica do Frac Pack começou 

a ser discutida. Na Bacia de Campos, tal técnica começou a ser introduzida no fim 

dos anos 90 e se tornou muito usual. A estratégia era obter uma fratura mais 

condutiva, reduzir o skin o tanto quanto possível utilizando Tip Screen Out (uma 

técnica de fratura em que o propante, juntamente com o fluido de fratura, cria uma 

ponte entre os canhoneados, impedindo um rápido aumento da pressão da bomba e 

formando uma fratura muito condutiva). 

Também em 2018, Kamat exemplificou no seu artigo sobre  o desenvolvimento 

do controle de areia em poços horizontais, o tipo de filtro utilizado no Gravel Pack. 

Foram apresentados dois tipos, o 2D e o 3D. A área de fluxo do tipo 2D pode ser 

rapidamente reduzida pelo caminho aberto naturalmente pela areia, o filtro 3D 

permite que um meio permeável seja formado pela combinação do próprio filtro e o 

tamanho médio dos grãos da formação que ficam presos dentro do meio. Isso ajuda 

a reter uma gama maior de tamanhos de grãos e mantém uma grande área de 

fluxo para o líquido e grãos finos passarem através desse “meio embalado”. Tais tipos 

de tela podem ser exemplificados na Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Comparação da retenção de areia por filtros 2D e 3D 

Fonte: Adaptado de KAMAT (2018) 

3.6.4 CONTROLE DE AREIA NA COMPLETAÇÃO INTELIGENTE 

Muitas completações inteligentes realizadas em reservatórios que necessitam 

do controle de areia foram mais complexas pelo fato de, com as tecnologias vigentes, 

a ICV não poder ser alocada na zona produtora. As zonas são completadas 

convencionalmente com Gravel Pack, e o equipamento de controle de fluxo é 

acoplado na completação superior com comunicação para a completação inferior. 

Essa configuração permite que haja um limite de duas zonas controladas com 

ICVs. 

A maioria dos reservatórios que requerem controle de areia são separados 

por folhelho. Mais de cinco zonas podem ser completadas, porém essas zonas estão 

tipicamente sob diferentes pressões e as taxas de depleção das zonas diferem, e 

algumas sofrem irrupção de água (também chamado de water breakthrough, 

condição em que a água, normalmente  proveniente de aquíferos adjacentes ao 

reservatório, começa a ser produzida). Por esses possíveis problemas é desejável 

um design de completação com isolamento e controle para cada área 

separadamente. 

Em poços abertos horizontais, pode ser feita a completação com telas 

autônomas,   Gravel   Pack   a   poço   aberto   ou   telas   expansíveis.   Diferentes 
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permeabilidades ao longo do comprimento do poço podem criar dificuldades futuras 

para o controle de influxo. As exigências do controle de areia com a falta de isolamento 

ao longo do poço não permitiram que fossem utilizados os aparelhos inteligentes 

de controle de fluxo nesse tipo de completação. 

Bixenman (2001), em seu artigo, se refere à tecnologia em vigência na época 

como tendo adicionado o controle de fluxo às completações com controle de areia 

segregando o fluxo em duas zonas distintas podendo produzir concomitantemente, 

pelo anular e pela coluna. A segregação de fluxo é realizada com a completação 

superior, e cada zona produtora é completada convencionalmente. Se mais de duas 

zonas forem completadas, uma terceira zona iria apresentar uma restrição hidráulica 

muito grande, e provavelmente não produziria de forma satisfatória. A Figura 3.15 

exemplifica esse tipo de completação. 
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Figura 3.15 Design da completação em dois estágios 

Fonte: BIXENMAN (2001) 

A completação com três ou quatro zonas pode ser realizada uma vez que as 

ICVs e os sensores forem integrados na zona de produção, deve-se também integrar 

a zona de controle com o sistema de controle de areia. O anular entre o tubo de 

produção e o revestimento, que direciona o fluxo de produção às ICVs não está 

disponível, pois o fluido deve passar pelo sistema de controle de areia. Por isso, a 

produção é direcionada a uma ICV via uma tela–tubo de base sólida, denominada 

high-rib. A produção flui na área do anular entre o diâmetro interno da tela e o 

diâmetro externo do tubo. 
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Os equipamentos básicos dessa configuração para cada zona, do topo à 

base, são: 

• Feedthrough Packer superior

• Gravel Pack

• Tubulação

• High-rib

• Sensores

• Equipamento de controle de fluxo

• Feedthrough Packer inferior

A completação é feita no poço com todas as válvulas de controle fechadas. 

Essa configuração permite a circulação de fluidos para a lavagem do poço. Após a 

completação ser realizada e todas as válvulas de controle e sensores terem seus 

sistemas testados, uma ferramenta é passada através do tubo, conhecida como 

service tool. Os aparelhos de controle de fluxo são usados como uma parte integral 

das operações do Gravel Pack. Após todas as ferramentas estarem em seus devidos 

lugares, a ICV inferior é aberta para permitir que a circulação possa retornar. 

Depois do Gravel Pack ser alocado, a válvula de controle é fechada. A service 

tool é movida para a próxima zona acima da atual, fechando a válvula que as 

conecta, tornando essa zona totalmente isolada durante as operações 

subsequentes. 

O design de um poço revestido, como mostra a Figura 3.16, permite que a 

produção flua através das telas do anular até a parte mais baixa da zona em 

questão. Um packer separa a tela e o equipamento de controle de fluxo com um 

desvio de fluxo conectado à tela. O packer age como uma barreira para manter o 

propante do gravel pack longe da porção inferior da zona. A área entre o packer e o 

isolamento inferior da fase cria um anular entre o revestimento e o equipamento de 

controle de fluxo, isso permite o uso de controladores de fluxo regulares em poços 

revestidos e canhoneados. 
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Figura 3. 16 Design de um poço revestido 

Figura 5: Fonte: BIXENMAN (2001) 
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4. ESTUDOS DE CASO

4.1. COMPLETAÇÃO INTELIGENTE DURANTE TESTES DE LONGA DURAÇÃO 

EM POÇOS EXPLORATÓRIOS BRASILEIROS 

Um Teste de Longa Duração (TLD) tem o objetivo de obter dados e 

informações para conhecimento dos reservatórios e a avaliação da descoberta, tem 

duração superior a 72 horas e é realizado durante a fase de explotação. 

Muitos campos do Pré-Sal contêm reservatórios com seções muito espessas 

de carbonato ou com variação significante de permeabilidade vertical.  Essas  e outras 

incertezas podem ser reduzidas drasticamente usando o TLD. Mais 

especificamente no Bloco de Libra, campo de Mero, que fica na Bacia de Santos, foi 

implementada uma solução para que a realização do TLD fosse feita da melhor 

forma possível, aumentando o grau de conhecimento do reservatório. 

Uma campanha de perfuração exploratória foi realizada e fatores importantes 

foram obtidos de cada poço. Porém, um campo sempre apresenta incerteza de 

resultados. Para ajudar a maximizar o entendimento do reservatório e ter um aumento 

nas possibilidades de recuperação, foi decidido realizar o TLD em três poços com 

o uso de equipamentos de Completação Inteligente de fundo de poço. Tais poços

seriam completados usando ferramentas de monitoramento e controle de fluxo para 

ajudar a aumentar a certeza dos dados do TLD, e consequentemente permitir uma 

boa análise de cenários em potencial. 

Na época da idealização do projeto, uma Completação Inteligente de três 

zonas foi considerada a melhor solução a ser aplicada para um maior entendimento 

sobre como cada intervalo iria se comportar com uma possível produção ou injeção. 

O TLD foi realizado em dois poços produtores e um injetor nesse mesmo campo. 

Utilizando dois poços produtores, o operador pôde maximizar a retirada de óleo, 

realizando o teste com detalhes da produção de cada zona em tempo real, ao invés 

de obter informações do poço como um todo. Nos dois poços produtores foram 

realizadas a Completação Inteligente de duas zonas, devido a limitações técnicas, e 

no poço injetor, foi utilizada a Completação Inteligente de três zonas. 
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Após a completação do primeiro reservatório de pré-sal, ficou claro que a 

implementação da tecnologia correta nestes tipos particulares de poços seria crucial 

para obter os resultados esperados. 

Os três poços possuem cerca de 5500 metros de comprimento, temperatura e 

pressão no fundo do poço de, respectivamente 90ºC e 9000 psi. Para ajudar a obter 

dados detalhados em cada zona de interesse, um padrão de completação inteligente 

foi definido, com uma pequena mudança de produtores para injetores, como 

mostrado na Figura 4.1. 

Figura 4.1 Design das zonas para poços injetores e produtores, respectivamente 

Fonte: COSTA, L. (2017) 

Para ser utilizada no poço injetor, a completação inteligente foi composta das 

seguintes ferramentas: 

• Feedthrough Packer: permite que as zonas de interesse sejam isoladas

e a passagem de linhas de controle elétricas.

• Medidor Permanente de Pressão e Temperatura de Fundo: Sensor

ressonante de cristal de quartzo instalado em um mandril que se

comunica com a superfície. O uso do sistema permite obter informações

sobre  pressão  e  temperatura.  Dados  de  cada  poço
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normalmente são conectados a um sistema de supervisão, que irá 

transmitir dados do reservatório como um todo e ajudar o operador 

com decisões de abertura e fechamento. 

• Válvula de Controle Remoto com Controle de Fechamento: Cada porta

exposta da válvula permite uma porcentagem de fluxo. Esse design foi

criado considerando os parâmetros do reservatório e as curvas de

expectativa de produção, onde o operador pode gerenciar o influxo de

acordo com a sua perspectiva de performance.

• Para produtores, um sistema de injeção química foi implementado na

extremidade inferior da montagem, para prevenir erosão, além de outras

funcionalidades.

Esse design ajuda a garantir que cada zona atuará e será analisada 

independentemente, mesmo quando produzindo simultaneamente. Essa pode ser a 

maior vantagem, em termos de estatísticas de produção, onde cada poço pode não 

ter necessariamente só um único ponto de análise, mas sim em cada zona, cada 

uma tendo suas próprias singularidades e propriedades. 

Como já foi citado anteriormente, todos os equipamentos instalados no campo 

foram designados adequadamente para que mantenham suas funcionalidades nas 

condições existentes nos reservatórios do pré-sal. Os componentes foram 

desenvolvidos para tolerar pressões de 7500 psi e ambiente com H2S e CO2 (COSTA, 

L. 2017). A integridade de componentes de completação na vida produtiva do poço 

será crucial para alcançar os resultados obtidos na fase de TLD. 

Além  do  ganho  em  relação  à  aquisição  de  dados  e  entendimento  do 

reservatório, o uso da CI também irá fornecer benefícios econômicos durante o TLD, 

e isso pode ser atribuído à capacidade de operar remotamente os equipamentos do 

poço. Ao alocar a válvula em determinada zona, o operador pode simplesmente 

ativar as unidades de força hidráulica da superfície para alterar a pressão e a válvula 

irá se abrir ou fechar, conforme os comandos dados. Com esse benefício, nenhuma 

intervenção da sonda será necessária para alterar parâmetros do poço durante os 

testes, permitindo o operador a simular diferentes cenários sem aumento de CAPEX. 

O TLD foi inicialmente projetado para quatro poços, porém, por limitações 

operacionais, o programa foi alterado para três. Os poços foram conectados a uma 

FPSO com capacidade de 50000 BOPD, e compressão e reinjeção de 4000 Sm³/D 

de gás associado. No projeto, os autores do artigo relataram algumas dificuldades 
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de atuação das Válvulas de Controle Remoto, provavelmente causados por 

incrustação prematura. Atualmente, um dos dois poços produtores em que a técnica 

foi aplicada é o poço que mais produz petróleo (Figura 4.2) e gás natural (Figura 4.3) 

do Brasil, segundo o Boletim de Produção Mensal, divulgado pela Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Figura 4.2 Ranking de poços com maior produção de petróleo (bbl/d). Referente a setembro/2018 

Fonte: www.anp.gov.br 

Figura 4.3 Ranking de poços com maior produção de gás natural (Mm³/d). Referente a 

setembro/2018. 

Fonte: www.anp.gov.br 

http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
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4.2. COMPLETAÇÃO INTELIGENTE COMO UMA TECNOLOGIA 

CHAVE NO PRÉ-SAL BRASILEIRO 

No Brasil, uma grande companhia de óleo e gás decidiu implementar a 

tecnologia da completação inteligente em larga escala para campanhas de 

desenvolvimento e exploração em dois blocos importantes no pré-sal, porém, tal 

decisão se tornou um grande desafio devido à experiência limitada nessa região. 

Essa tecnologia, como já citado anteriormente, inclui sistemas multizonas, válvulas 

que controlam o fluxo remotamente, monitoramento de temperatura e pressão, 

válvulas injetoras, entre outras. 

Na época, com conhecimento e infraestrutura disponíveis de forma limitada, 

um bom planejamento e gerenciamento foi extremamente necessário para garantir 

sucesso na execução do projeto. Explorar um poço na área do pré-sal por si só já é 

um desafio devido às condições e incertezas relacionadas a fatores como 

incrustação de carbonato de cálcio, vibração, erosão, corrosão, entre outras. Em 

aproximadamente cinco anos, o empenho da indústria em diminuir o tempo da curva 

de aprendizado possibilitou que a tecnologia da CI fosse realizada atingindo um 

recorde no país (RODRIGUES. 2017). 

Constantemente a técnica de completação inteligente vem sido considerada 

durante todos os estágios de vida de um campo, desde o TLD até o estágio de 

campo maduro, com diferentes benefícios esperados em cada aplicação. Com a 

necessidade de aumentar a otimização de poços do pré-sal, uma abordagem 

holística foi necessária para integrar dados de recuperação e controle ativo em uma 

plataforma digital para permitir um processo de tomada de decisão mais estratégico 

utilizando a CI, para que assim os valores dos reservatórios sejam maximizados. 

Um marco de 50 poços instalados em diversos campos usando tal tecnologia 

foi alcançado em águas profundas do pré-sal brasileiro, com uma curva de 

aprendizado muito elevada (ROGRIDUES, 2017). Na fase inicial surgiram muitas 

incertezas, porém muitas instalações realizadas com sucesso provaram 

confiabilidade na implementação dessa tecnologia, com pequenas flutuações no 

CAPEX, se comparadas com poços convencionais. 

Alguns fatores fizeram com que a predição do comportamento da área sobre 

uma condição dinâmica de produção se tornasse um desafio maior, como a baixa 
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resolução sísmica nas zonas de camada de sal mais grossa, variação da razão gás- 

óleo (ROG), alto teor de CO2, deposições orgânicas e inorgânicas, entre outros. 

Apesar destes riscos, foi tomada uma decisão de acelerar o desenvolvimento, mesmo 

desconhecendo os impactos trazidos por essas imprecisões. A CI foi utilizada para 

diminuir o grau de tais incertezas e prover maior flexibilidade no gerenciamento 

do campo, o que, apesar de alguns gargalos descobertos mais a frente, foi 

considerado um sucesso. 

Para que se pudesse diminuir o risco associado ao uso da CI, foi decidido 

realizar um padrão de projeto de poço utilizando uma completação inteligente de 

zona dupla com sistema hidráulico. Cada intervalo foi composto por um 

multifeedthrough (canais de linhas de controle) packer, ICVs, monitoramento 

permanente de pressão e temperatura no fundo do poço, e um sistema de injeção 

química para poços produtores. Além disso, dispositivos (flatpacks) foram instalados 

para transmitir fluido da  cabeça do poço até ferramentas no fundo do poço, e 

braçadeiras de proteção foram instaladas para proteger tais linhas. Foi implantado 

um sistema de controle na superfície, integrado com a estação de controle no fundo 

do mar. Com os avanços e um maior conhecimento da aplicação, a decisão de 

realizar a padronização passou por algumas limitações e novos conceitos foram 

desenvolvidos para poços futuros. 

Como foi abordado anteriormente, o design da CI foi padronizado, porém, em 

alguns casos específicos, aconteceram variações. Em águas ultraprofundas, 2100 a 

2300 metros, os poços foram revestidos com diferentes diâmetros: 9 5/8” (79.59 

kg/metro), e 10 ¾ (126.9 kg/metro). Cada intervalo foi canhoneado usando um tubo 

que canhoneia duas seções em um só tiro. A distância dos canhoneados 

normalmente ultrapassa 100 metros por intervalo. Os poços eram tipicamente 

verticais ou com inclinações de, no máximo, 50º e a máxima severidade da curvatura 

(dogleg severity) era 3º/30m. O sistema pode ser dividido em 5 categorias principais: 

controle de fluxo, monitoramento permanente, injeção química, infraestrutura digital 

e acessórios. 
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Figura 4.4 Overview do padrão de duas zonas 

Fonte: RODRIGUES, 2017. 
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Para aplicações críticas, os tubos utilizados na completação devem ser sem 

costura, somente barras temperadas devem ser utilizadas devido à alta 

probabilidade de stress residual. As barras SDSS aguentam cerca de 85000 psi de 

pressão, e alguns casos requerem maiores propriedades mecânicas. Nestes, são 

utilizados a liga de níquel, que suportam 110000 psi ou mais. 

O sistema de controle hidráulico foi escolhido devido à sua simplicidade e 

confiabilidade. A arquitetura do sistema escolhida é a N+1, cujo N é o número de 

ICVs, já explicado anteriormente na seção 3.4.3. Também fazendo parte do sistema 

de controle de fluxo, packers multifeedthrough (MFT) foram selecionados para isolar 

os intervalos superiores e inferiores. Dois tipos de packers foram usados, a maior 

diferença entre eles é o método de recuperação. O MFT utiliza um sistema “cortar 

para liberar”, usando cortadores químicos e mecânicos. O segundo modelo, o HF1, 

possui um sistema “deslocar e bombear”, que requer uma ferramenta de 

deslocamento especial para que seja levada para a altura do packer, e assim o 

mecanismo de bombeamento ser ativado. 

O sistema de monitoramento é composto por transdutores ressonantes de 

quartzo, que medem a pressão e temperatura no fundo do poço. Em cada trecho, 

dois medidores de temperatura e pressão fazem suas medições do anular. No 

intervalo superior, um segundo par de sensores é incluso, mas enviado para a 

tubulação. Os medidores utilizam eletrônicos híbridos para aumentar sua 

confiabilidade. A transmissão de dados e energia é realizado através de um cabo 

elétrico de ¼” com um condutor de cobre maciço. Tal sistema mensura a 

temperatura e pressão e envia os dados para um “cartão de controle” no fundo do 

mar. Tal cartão é responsável por traduzir os dados dos sensores do fundo do poço 

em unidades conhecidas e transmiti-los para a superfície, onde é distribuída para 

uma estação de controle para ser analisada e manipulada pelo operador. 

A interface “homem-máquina” também é considerada uma unidade de 

controle, que controla a lógica da operação das ferramentas no fundo do poço. O 

sistema de controle é responsável pelo envio de comandos coordenados, para que 

estes sejam executados por um módulo de atuação no fundo do mar (SCM), que se 

encontra no leito marinho quando um sistema de controle multiplexed está sendo 

utilizado. Dados são enviados da superfície para a cabeça do poço por meio de 

umbilicais, que são responsáveis por controlar e enviar energia para ferramentas de 

CI no poço e para válvulas e sistemas de monitoração. 
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Cada intervalo possui um único sistema que compreende todos os 

equipamentos que serão necessários para o controle de tal zona. Esse conjunto é 

montado em terra, para que assim haja um menor número de atividades realizadas 

na sonda e um menor risco associado a proteger os cabos dos equipamentos lá 

existentes. O processo requer que as linhas percorram os packers, ICV e mandris, e 

se toda essa atividade for realizada na sonda, a probabilidade da ocorrência de 

algum tipo de acidente aumenta, assim como o tempo necessário para realizar a 

função. Todas as conexões são centralizadas em splice subs (pequenos 

componentes da coluna que permitem que ferramentas de diferentes  encaixes sejam 

conectadas, funcionam como adaptadores) facilitando a múltipla junção simultânea 

das linhas com os flatpacks, reduzindo tempo de trabalho na sonda. A posição de 

cada linha deve ser planejada para seguir a sequência programada das funções das 

linhas nos flatpacks. A padronização do projeto do poço e do material contribuiu 

para que o processo de preparação em terra tenha seu tempo otimizado e sua 

qualidade preservada. Inicialmente, eram preciso 25 dias para preparar todo o 

equipamento necessário, esse tempo foi reduzido para 7 dias, sem comprometer a 

qualidade do serviço (RODRIGUES, 2017). 

O packer de produção foi submetido a uma modelagem de carga pois nenhum 

sistema de compensação de movimento do tubo que permite linhas de controle 

estava disponível. O packer deve suportar as cargas transferidas do tubo durante 

as operações e a produção, sendo elas buckling (flambagem), expansão térmica 

e efeitos de pistão. 

Durante a etapa de planejamento do poço, foi feita uma análise chamada 

torque and drag (torque e arraste), que prevê o comportamento do sistema na 

manobra de descida para o poço (RIH). A Figura 4.5 mostra a simulação realizada 

em um poço direcional com 23º de inclinação, com o kick off point (ponto do início do 

desvio) a 10300 pés (3140 metros). 
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Figura 4.5 Tensão efetiva por profundidade para avaliar risco de buckling durante o desenvolvimento. 

Simulação realizada no software WELLPLAN 

Fonte: RODRIGUES, 2017 

Uma das medidas usadas para avaliar a performance do time de completação 

inteligente da sonda era o tempo necessário para preparar o BHA para a descida no 

poço, como é demonstrado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Tempo do Rig Up (subir a coluna) até o início do RIH 

Fonte: RODRIGUES, 2017. 

Como somente o tempo gasto para a montagem do BHA não pode 

assegurar a qualidade do serviço, a Figura 4.7 mostra um gráfico do número total de 

poços por ano que tenham utilizado de ferramentas ou serviços da completação 

inteligente x o tempo não produtivo total (NPT). 

Figura 4.7 Horas não produtivas x Número de poços utilizando a completação inteligente 

Fonte: RODRUIGUES, 2017. 
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A causa de um alto valor de NPT em 2013 foi um acidente ocorrido em que 

uma linha de controle foi danificada já perto da profundidade final do poço. Toda a 

coluna teve de ser puxada e o equipamento substituído. Depois disso, foi encontrado 

um defeito de fábrica em um flatpack durante o RIH, porém o defeito foi descoberto 

e reparado. 

Um dos desafios enfrentados foi acerca da fase de 8 ½” a poço aberto, onde 

há o risco de dano das linhas de controle e uma dificuldade de isolar zonas nessa 

área após a estimulação ácida. O isolamento também se torna um desafio devido à 

variação da permeabilidade dos carbonatos. A localidade do sistema de isolamento 

no poço aberto deve ser selecionada cautelosamente para que esse isolamento 

possa se manter e, se o número de intervalos isolados aumentar durante o 

gerenciamento do reservatório,  esse desafio  de manter o  isolamento fica ainda 

maior. 

Outro aspecto importante que se torna bastante relevante é a produção 

individual do poço. Para aumentar o retorno econômico dos campos do pré-sal, 

menos poços vem sido planejados, devendo ser produzidos cerca de 100.000 BOE/D 

por poço e reduzir as perdas de produção devido às falhas de equipamentos ou de 

sistemas. Devido à baixa viscosidade e alto ROG, a vibração também se torna um 

módulo passível de falha, principalmente por parte das linhas de controle. A 

tecnologia multilateral foi evoluída e pode ser combinada com sistema de controle de 

areia, Gravel Pack e Frac Pack, já discutidos anteriormente. 

O sistema de controle usado nessa campanha foi hidráulico, que é 

considerado como um dos métodos de controle mais simples na completação 

inteligente pela sua flexibilidade, facilidade de entendimento, confiabilidade e um 

bom histórico. Para aplicações no pré-sal, pressões transientes devido ao sistema 

de controle tem um papel importante no tempo de uma completação inteligente. A 

pressão precisa passar por um tubo de 0.152” de diâmetro interno durante 3000 

metros, o que torna o tempo de resposta do ICV mais lento. Para obter uma resposta 

mais rápida, levar os eletrônicos para o fundo do poço permitiu um maior 

monitoramento. O sistema consiste em ter um único esquema de controle atuando 

em todas as válvulas remotas do poço, o que significa que as válvulas de injeção 

química e até as de segurança podem ser controladas por um só sistema. 

Por fim, a decisão de se implementar a completação inteligente em um campo 

em desenvolvimento pode se tornar uma tecnologia que diminui drasticamente os 
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riscos do projeto e faz com que o desenvolvimento de poços profundos e 

ultraprofundos sejam mais viáveis, competitivos e deve ser considerada tão 

importante quanto as outras etapas da vida de um poço. 
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5. CONCLUSÃO

Produzir o presente trabalho de pesquisa permitiu às autoras ampliar seus 

conhecimentos sobre um tema atual, porém não tão abordado na graduação. A 

revisão dos avanços dos equipamentos da Completação Inteligente pode agregar 

informações para aqueles que buscam entender a CI de maneira mais ampla, tendo 

em vista que os artigos relacionados ao tema costumam tratar de pontos muito 

específicos da mesma. 

Partindo da revisão das etapas da completação tradicional, foi possível 

observar como a atividade de completar um poço exige uma grande quantidade de 

informações, advindas de diversas áreas. Uma das fases mais importantes é a de 

estruturação do projeto, pois é nela que será decidido quais equipamentos, válvulas 

e sensores deverão ser alocados na coluna. Quanto mais bem feito esse projeto, 

menores as chances de haver necessidade de uma intervenção, um dos pontos 

chave da Completação Inteligente. 

Dentre os principais acessórios utilizados na CI, optou-se por analisar o 

mecanismo de funcionamento dos sistemas de controle (tanto válvulas quanto 

software), medidores e equipamentos de controle de areia. Foi possível observar a 

influência da internet em software de análise de dados tradicionalmente usado pela 

indústria, o SCADA. Os sistemas de controle de ICVs passou por diversas fases: 

inicialmente elétrico/eletro-hidráulico, passando pelos puramente hidráulicos e por 

fim retornando aos eletro-hidráulicos. Atualmente as empresas não necessariamente 

utilizam apenas sistemas EH, pois cada poço e projeto é único, porém estes são os 

que mais sofreram avanços nos últimos anos. Os medidores, analogamente aos 

sistemas de controle, também eram inicialmente elétricos, migrando para a 

tecnologia da fibra-óptica com o passar dos anos. Além disso, deixaram de ser 

apenas pontuais e passaram a poder medir variáveis, como temperatura, ao longo 

de todo o comprimento do poço. Também foi abordado o tema do controle de areia, 

muito importante para que se possa ter um maior aproveitamento do reservatório e 

no que tange ao tempo de vida útil dos equipamentos de superfície. Suas 

tecnologias mais usuais, Gravel Pack e Frac Pack, foram explicadas, assim como 

seus avanços tecnológicos e sua aplicação em um poço completado com a técnica 

da CI. 
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Além de realizar uma revisão destes avanços, foi possível observar o impacto 

positivo dos mesmos através de estudos de caso de poços localizados no pré-sal 

brasileiro. O primeiro estudo focou principalmente em evidenciar como o uso da 

Completação Inteligente durante o TLD produziu resultados mais do que satisfatórios, 

visto que permitiu a obtenção de diversas informações, em menos tempo do que 

o usual, do poço que mais produz petróleo no pré-sal brasileiro atualmente. O

segundo estudo focou principalmente nos detalhes do projeto da completação, 

evidenciando, por exemplo, como a utilização da CI diminuiu o número de horas não 

produtivas nas operações, o que reflete diretamente na receita do projeto. 

Por fim, a partir do conteúdo desenvolvido para este trabalho, é possível notar 

o impacto que os avanços tecnológicos dos equipamentos utilizados na CI têm sobre

a receita do projeto. Sugere-se para trabalhos futuros uma análise econômica, 

confrontando a utilização da completação tradicional com a inteligente. 
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