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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a técnica de perfuração underbalanced 

mediante sua diferenciação da perfuração convencional. Para isso, conceitos das duas 

técnicas foram esmiuçados, com um detalhamento maior para a perfuração 

underbalanced, por ser menos conhecida. As principais diferenças, tais como os tipos 

de fluidos, as considerações necessárias para sua utilização e os equipamentos 

desenvolvidos especialmente para utilização da técnica em pauta foram apresentados, 

com o objetivo de posicionar a mesma no cenário industrial. 

 Com base na literatura corrente, foi desenvolvido um estudo conceitual das 

vantagens da perfuração underbalanced frente à perfuração convencional, dando ênfase 

a três delas: o aumento da taxa de penetração, a redução do dano à formação e a 

eliminação do efeito de prisão por diferencial de pressão, tendo sido conduzidos estudos 

de casos para referendar a análise desenvolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Perfuração underbalanced, taxa de penetração, dano à formação, 

prisão por diferencial de pressão 
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ABSTRACT 

 

The present work aimed analyzing the underbalanced drilling technique by 

discussing its main differences from conventional drilling. For that, basic concepts of 

both techniques were detailed, with greater attention to the ones concerning 

underbalanced operations, due to the fact that it is less common. The main differences, 

such as the fluids employed, necessary considerations for implementation and special 

equipments designed for the underbalanced technique were presented, in order to 

establish its role in the industrial scenario. 

 A conceptual framework of the advantages of the underbalanced drilling over 

the conventional one was developed, based on the prevailing literature, with emphasis 

to three aspects: the increase on the rate of penetration, the reduction of the formation 

damage and the elimination of the differential sticking, followed by a case study to 

confirm the developed analysis. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 O petróleo é um recurso natural que vem sido maciçamente explorado desde o 

século XIX. A informação de que existe uma dependência mundial por essa riqueza e 

que essa atividade é altamente rentável é amplamente divulgada na sociedade atual. 

Como resultado disso, o óleo teoricamente mais fácil de produzir vai deixando de 

existir, dando lugar a novas fronteiras de exploração, onde os desafios são maiores, e 

consequentemente, a necessidade de investimento em tecnologia avançada fica cada vez 

mais inerente ao processo. 

 Nesse contexto de desenvolvimento de campos que antigamente não eram 

colocados em pauta devido à sua complexidade, é que entra a necessidade do 

aperfeiçoamento das técnicas de exploração. E como a perfuração é uma etapa crucial 

do desenvolvimento de um campo, esta fase do processo vem sofrendo melhorias 

constantes, para que a indústria do petróleo possa continuar avançando. 

 Esse considerável avanço foi possível graças a um investimento maciço em 

Engenharia de Poço. A perfuração de poços de petróleo tem se destacado muito nos 

últimos anos. A profundidade média de lâmina d’água dos poços exploratórios subiu de 

1600 metros (m) para um patamar de 2650 m. em pouco menos de 10 anos. Essa mesma 

tendência ocorreu em poços de desenvolvimento, com a estabilização da lâmina de água 

em 1850m., considerada ultra-profunda (Rocha, 2008). 

 Nesse panorama de necessidade de aperfeiçoamento é que aparece uma das 

técnicas que vem ganhando espaço no mundo do petróleo, conhecida pelo termo em 

inglês Underbalanced Drilling, que, simplificadamente, significa perfuração sub-

balanceada, utilizando um fluido de baixa densidade. Apesar de essa prática ser antiga, 

ainda é uma tecnologia em desenvolvimento devido à sua complexidade, porém, suas 

vantagens são extremamente significantes e suas desvantagens podem ser minimizadas 

pelas inovações tecnológicas e pelos custos suportados pelo preço do petróleo.   
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1.1 Motivação 

 

   Este trabalho é motivado pela constatação da ausência de literatura, no país, 

que reúna as principais características dessa técnica. Suas vantagens e suas aplicações 

em situações especiais são significantes ao ponto de ser possível visualizar o 

crescimento da utilização desta em um futuro próximo de um a dois anos. A maioria dos 

poços perfurados utilizando-se da técnica de underbalanced drilling no Brasil eram 

localizados em terra. O projeto pioneiro desta técnica em águas brasileiras foi realizado 

no final do ano de 2005 na Bacia de Santos. Deste período em diante, o investimento 

em tecnologia underbalanced vêm crescendo consideravelmente, e projetos desse tipo 

ganham espaço na indústria de petróleo brasileira. Isso tudo referenda a motivação e faz 

com que o trabalho possa ser amplamente utilizado posteriormente. 

 

1.2 Objetivo 

 

 Neste trabalho, será feita a análise da técnica de perfuração Underbalanced, bem 

como serão esmiuçadas suas vantagens, desvantagens, equipamentos e considerações 

necessárias. Devido à tendência de utilização de fluidos gaseificados em poços de 

lâmina de água profunda no Brasil, este trabalho dará ênfase a esta técnica de 

perfuração underbalanced. 

 Primeiramente, será feita uma revisão bibliográfica baseada nos conceitos de 

perfuração de poços para que posteriormente possam ser introduzidos os conceitos de 

perfuração underbalanced, considerações necessárias para o desenvolvimento do 

projeto e a descrição de alguns equipamentos e técnicas especiais pertencentes ao 

processo. A partir de um terreno um pouco mais conhecido, será feita uma análise mais 

detalhada das vantagens em contrapartida com a perfuração convencional, para que 

estas sejam compreendidas mais a fundo. Por fim, são obtidas conclusões baseadas em 

todo o estudo desenvolvido neste trabalho. 
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1.3 Organização 

 

 Esta monografia foi dividida em 5 capítulos. O primeiro será constituído da 

presente introdução, que será seguida por uma revisão bibliográfica para situar o leitor 

no contexto do trabalho, apresentada no Capítulo 2. O terceiro capítulo será composto 

pela descrição da técnica de Underbalanced Drilling, com o principal objetivo de 

introduzir todos os conceitos relativos à técnica, assim como suas vantagens, 

desvantagens, equipamentos e considerações necessárias. Após isso, o Capítulo 4 fará 

uma avaliação mais aprofundada de algumas vantagens, mostrando seus resultados para 

que a análise seja fundamentada. Por fim, o quinto capítulo será composto da conclusão 

final do trabalho. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar alguns conceitos básicos sobre 

perfuração convencional com o intuito de, ao abordar o assunto de perfuração 

underbalanced, poder fazê-lo em contraponto àquela, evidenciando as particularidades 

em termos de operação, equipamentos e insumos. 

 

2.1 Perfuração 

 

 A perfuração de poços de petróleo é uma operação realizada por sondas, que 

através do uso conjunto de suas várias estruturas, desenvolvem esta atividade 

(Halliburton Energy Services, 1997). A Figura 2.1 mostra uma representação 

esquemática de uma sonda: 

 

 

Figura 2.1: Sonda de perfuração 

Cortesia: http://www.mikegrantdesign.com/Files/012.html 

 

 

http://www.mikegrantdesign.com/Files/012.html
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Na perfuração rotativa, método predominante na atualidade, as rochas são 

perfuradas pela ação da rotação e peso aplicados a uma broca posicionada na 

extremidade inferior de uma coluna de perfuração. Os fragmentos da rocha são 

removidos continuamente através de um fluido de perfuração.  

Segundo Thomas (2001), os principais sistemas de uma sonda rotativa são: de 

sustentação de cargas, de geração e transmissão de energia, de movimentação de carga, 

de rotação, de circulação, de segurança do poço, de monitoração e o sistema de 

subsuperfície (coluna de perfuração). Para não fugir do tema principal do trabalho, neste 

capítulo serão apenas descritos os sistemas de rotação, circulação, de segurança do poço 

e o sistema de subsuperfície. Devido à sua maior importância, os dois últimos sistemas 

serão descritos em tópicos separados nos assuntos recorrentes ao tema principal do 

projeto. 

O sistema de rotação inclui todos os equipamentos utilizados para proporcionar 

o movimento de rotação da broca. Algumas das principais partes deste sistema são: 

swivel, kelly, rotary drive e mesa rotativa (Bourgoyne, 1991). Nas sondas 

convencionais, a coluna de perfuração é girada pela mesa rotativa localizada na 

plataforma da sonda e é representada na Figura 2.2.   

 

 

Figura 2.2: Mesa rotativa 

Fonte: http://www.cotema.com.br/produtos/mesa_rotativa.html 

 

A rotação é transmitida a um tubo de parede externa poligonal, o kelly, que fica 

enroscado no topo da coluna de perfuração (Thomas et al, 2001). 

Nas sondas equipadas com top drive, a rotação é transmitida diretamente ao topo 

da coluna por um motor acoplado a esta. Existe ainda a possibilidade de se perfurar com 

motor de fundo, colocado logo acima da broca (Thomas et al, 2001). Esta última 

http://www.cotema.com.br/produtos/mesa_rotativa.html


6 

 

possibilidade, assim como outros equipamentos de subsuperfície, será descrita 

posteriormente.   

Bourgoyne (1991) cita que a principal função do sistema de circulação de 

fluidos é remover os cascalhos de dentro do poço, com o progresso da perfuração. Para 

tal, o fluido é injetado por bombas para o interior da coluna de perfuração e retorna a 

superfície através do espaço anular formado pelas paredes do poço e coluna (Thomas et 

al, 2001). A Figura 2.3 representa uma bomba. 

 

 

 

Figura 2.3: Bomba de circulação 
Fonte: http://uralwell.com/duplex1.html 

 

Para que o fluido de perfuração escoe por todo caminho, existe um sistema 

complexo que é encarregado desta função. Em uma circulação normal, o fluido de 

perfuração é succionado dos tanques pelas bombas de lama e injetado na coluna de 

perfuração até chegar à broca. Após sair pelos jatos da broca, o fluido percorre o espaço 

anular, carregando os cascalhos até a superfície, aonde recebe o tratamento para que 

possa voltar aos tanques (Baker Hughes Inteq, 1996) 

É importante salientar que em um sistema de circulação convencional, a linha de 

retorno do fluido fica acima de qualquer barreira, ou seja, acima dos BOPs (Blowout 

Preventer). A Figura 2.4 evidencia este esquema. 
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Figura 2.4: Sistema de Circulação 

Fonte: Baker Hughes Inteq, 1996 

 

Uma linha de fluxo importante no sistema de circulação, que pode ser observada 

na figura acima, é a choke line, utilizada normalmente para aliviar a pressão anular 

através da retirada cuidadosa a vazões controladas pelo uso de uma válvula hidráulica 

(Baker Hughes Inteq, 1996).  

Parte do sistema de circulação, os fluidos de perfuração são misturas complexas 

de sólidos, líquidos, produtos químicos e, por vezes até gases (Thomas et al, 2001). Os 

fluidos têm como principais funções: remover e trazer os cascalhos produzidos pela 

broca até a superfície; em uma perfuração convencional, exercer pressão hidrostática 

suficiente contra a formação para impedir o fluxo de fluidos indesejados para dentro do 

poço; estabilizar as paredes do poço e esfriar e lubrificar a coluna e a broca (Bourgoyne, 

1991). 

Existem basicamente três tipos de fluidos de perfuração: a base de água, a base 

de óleo e gases comprimidos. Os fluidos à base de água são mais baratos e mais simples 

de operar, consistindo de uma fase líquida contínua de água aonde materiais argilosos 

permanecem suspensos. Em casos específicos, sólidos reativos e não reativos são 

adicionados para se obter propriedades especiais (Baker Hughes Inteq, 1996).  

O segundo tipo de fluido é o à base de óleo, que por sua vez, pode ser dividido 

em emulsões ou emulsões invertidas. As emulsões são sistemas em que diesel ou óleo 
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cru são dispersos em uma fase contínua de água. Já nas emulsões invertidas, assim 

como o nome sugere, a água é dispersa em uma fase contínua de óleo (Baker Hughes 

Inteq, 1996). 

Por último, os gases comprimidos, que podem ser formados por ar ou gás 

comprimido e algumas vezes pode ser utilizado em conjunto com agentes espumantes, 

para melhorar o carreamento de cascalhos (Baker Hughes Inteq, 1996)  

 

2.2 Coluna de Perfuração e o BHA 

 

Durante a perfuração é necessária a concentração de grande quantidade de 

energia na broca para cortar diversas formações rochosas. A coluna de perfuração é a 

responsável direta por todo esse processo e consta dos seguintes componentes 

principais: comandos, tubos pesados e tubos de perfuração. Os comandos fornecem 

peso sobre a broca e provém rigidez à coluna, permitindo melhor controle da trajetória 

do poço. Os tubos pesados promovem uma transição de rigidez entre os comandos e 

tubos de perfuração, diminuído a possibilidade de falha por fadiga. Por fim, os tubos de 

perfuração são tubos de aço que formam a maior parte da coluna (Thomas et al, 2001) 

  O termo “Bottomhole Assembly” (BHA) se refere ao arranjo de ferramentas 

incorporadas abaixo dos tubos de perfuração. O BHA pode ser formado por qualquer 

arranjo que contenha broca, drill collars, estabilizadores, subs de crossover, tubos 

pesados e outras ferramentas especializadas (Baker Hughes Inteq, 1996).  

 Dentre as ferramentas especializadas, estão as de Measurement While Drilling 

(MWD), que fazem parte de um sistema que mede as propriedades da formação (i.e. 

resistividade, raio gama, porosidade, etc), geometria do poço (inclinação, azimute), 

sistema de orientação da perfuração (toolface), e as propriedades mecânicas durante o 

processo de perfuração. A Figura 2.5, mostra um exemplo de MWD. 

 A ferramenta MWD se localiza no BHA, o mais próximo possível da broca e é 

um equipamento eletromecânico que realiza as medições citadas acima e transmite os 

dados para a superfície através da criação de pulsos de pressão dentro do fluxo de lama 

no interior dos tubos de perfuração. 
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Figura 2.5: Ferramenta MWD  

Fonte: Baker Hughes Inc., 2011 

 

 Esses pulsos de pressão são detectados na superfície por transdutores e depois 

decodificados através de sofisticados softwares (Baker Hughes Inteq, 1997). A Figura 

2.6 mostra esquematicamente, a geração do pulso. 

 

 

Figura 2.6: Pulser MWD  
Fonte: Baker Hughes Inteq, 1996 

 

 Uma das formas de se proporcionar a rotação da broca é através da utilização de 

motores de fundo. Um motor de deslocamento positivo (Positive Displacement Motor – 

PDM) é um motor hidráulico que age como um transmissor de força, convertendo 
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energia hidráulica do fluido em energia mecânica, independentemente da rotação da 

coluna (Baker Hughes Inteq, 1995). A Figura 2.7 mostra um PDM. 

 

 

Figura 2.7: Motor de fundo (PDM) 

Fonte: Baker Hughes Inc, 2011 

 
 

 Na parte inferior do BHA, são conectadas as brocas, equipamentos que têm a 

função de promover a ruptura e desagregação das rochas ou formações. Basicamente as 

brocas podem ser divididas de duas maneiras: brocas com e sem partes móveis (Thomas 

et al, 2001).  

 As brocas com partes móveis, comumente conhecidas como tricônicas, são as 

mais comuns atualmente. Estas são chamadas deste modo por possuírem estruturas 

cortantes em forma de cone que giram em um eixo preso ao corpo da broca (Baker 

Hughes Inteq, 1996). A Figura 2.8 mostra uma broca tricônica. 

 

 

Figura 2.8: Broca Tricônica 
Fonte: http://www.halliburton.com/public/sdbs/sdbs_contents/Overview/images/EnergyBalanced.jpg 

  

Enquanto isso, nas brocas sem partes móveis, o corpo da broca e as estruturas 

cortantes giram conjuntamente. Estas são mais recentes, com sua estrutura de corte 

ainda em evolução, e normalmente são utilizadas em condições mais severas (Baker 

Hughes Inteq, 1996). A Figura 2.9, abaixo, mostra uma broca PDC (Polycrystalline 

Diamond Compact): 



11 

 

 

Figura 2.9: Broca PDC 

Fonte: http://www.varelintl.com/content/inline-images/oil_and_gas/ToughDrill_Bit.jpg 

  

2.3 Controle de poço 

 

O controle de poço pode ser definido como uma série de procedimentos a serem 

executados sobre a pressão das formações perfuradas, a fim de evitar o fluxo de fluidos 

dessas formações para dentro do poço e também os métodos a serem utilizados para 

combater esse influxo, caso ele ocorra (Aird, 2009) 

Segundo Bourgoyne (1991), uma das mais importantes aplicações da pressão 

hidrostática está relacionada a determinar a pressão do anular durante a operação de 

controle de poço. Operações de controle de poço referem-se a seguidos procedimentos 

de emergência quando os fluidos da formação começam a fluir para dentro do poço, 

deslocando o fluido de perfuração. O fluxo dos fluidos da formação para dentro do poço 

é chamado kick. 

Os fluidos da formação que tenham entrado no poço geralmente devem ser 

removidos através da circulação do poço, pela abertura do choke na superfície. Em uma 

perfuração convencional, a pressão do fundo do poço deve estar acima da pressão de 

poros da formação, para prevenir influxos adicionais. Por outro lado, existe o perigo de 

fraturar uma camada, que também está exposta à pressão hidráulica. A estratégia do 

controle de poço é ajustar o choke na superfície para manter a pressão de fundo do poço 

apenas levemente acima da pressão da formação (Bourgoyne et al, 1991). 

Porém, ao se analisar as pressões à que está submetida à parede do poço, é 

importante introduzir um conceito que não leva apenas em consideração o peso do 
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fluido, e por cálculos específicos, resulta na pressão real que o fluido exerce na 

formação enquanto circula. 

Segundo Rehm (2002), a Densidade Equivalente de Circulação (Equivalent 

Circulation Density - ECD) expressa a pressão no fundo do poço como o peso da lama 

quando o fluido está circulando. Quando o fluido de perfuração escoa pelo poço, seu 

atrito com a parede do poço e com os tubos de perfuração gera perda de carga, 

aumentando a demanda sobre o sistema de bombeamento. Deste modo, para garantir o 

fluxo, aumenta-se a pressão no recalque da bomba, aumentando a pressão no fundo do 

poço, dando origem ao ECD. Desta maneira, o ECD é a soma do peso da lama no fundo 

do poço e de um fator, expresso também em peso de lama, devido à perda de carga no 

anular. Por exemplo, a 3000 metros de profundidade, o ECD pode ser calculado como o 

peso da lama mais 0,2 ppg. 

Nas definições de controle de poço é comum considerar que a pressão do fluido 

na formação é a primeira barreira contra um kick. Quando esta primeira barreira é 

ultrapassada, podemos considerar que já existe fluxo descontrolado de fluido da 

formação para a superfície , blowout, e um conjunto de equipamentos de segurança deve 

ser utilizado para evitar este cenário. O equipamento principal envolvido neste 

procedimento é o Blowout Preventer (BOP), uma vez que permite o fechamento do 

poço em casos de descontrole de pressões (Costa e Lopez, 2011). A Figura 2.10, abaixo, 

mostra um BOP: 

 

 

Figura 2.10: BOP 

Fonte: http://www.hmenergyllc.com/applications/blowout-preventer.html 

 

 

 

 

http://www.hmenergyllc.com/applications/blowout-preventer.html
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2.4 Propriedades das rochas 

 

Neste trabalho é de fundamental importância assimilar os conceitos de algumas 

propriedades das rochas, que serão amplamente utilizados ao longo do tema.  

A pressão de poros é a pressão exercida pelos fluidos contidos nos poros da 

formação, que pode ser expressa como uma força por unidade de área. Esta varia de 

acordo com a profundidade e pode ser classificada em três categorias: normal, 

subnormal e sobre-pressão. Pressão de poros normais são aquelas equivalentes à pressão 

que uma coluna de água exerceria naquela profundidade. Desta maneira as subnormais e 

sobre-pressões possuem valores menores e maiores, respectivamente, que a coluna de 

água equivalente (Rehm, 2002). A Figura 2.11 mostra a natureza das tensões na rocha. 

 

 

Figura 2.11: Tensões na rocha 

Fonte: Rocha, 2007 

 

O gradiente de pressão de poros é definido como a pressão de poros dividida 

pela profundidade, porém, o mais comum é que o gradiente de poros seja expresso em 

densidade equivalente, ou seja, lbm/gal para que possa ser comparado com a densidade 

do fluido de perfuração (Grennwood e Abdallah, 2007). 

Na fronteira oposta da pressão de poro, se encontra a pressão de fratura. A 

pressão de fratura é definida como a pressão que irá causar a fratura da formação, ou 

seja, se a formação for exposta a uma pressão maior que a sua pressão de fratura, esta 

terá sua permoporosidade comprometida. Assim, o gradiente de pressão de fratura, ou 
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simplesmente gradiente de fratura, é definido como a densidade de fluido que leva a 

fratura da rocha, sendo esse geralmente expresso em termos de densidade equivalente 

de fluido (Rocha et al, 2007). 

Somando-se a estes conceitos, é importante lembrar também do gradiente de 

colapso, que pode ser fundamental em um estudo de geopressões em condições de 

fluidos de baixo peso.  

De acordo com Rocha e Azevedo (2007), a pressão de colapso é a pressão de 

ruptura da rocha quando submetida à compressão. Este fenômeno acontece quando é 

verificada a ruptura da rocha causada pelo baixo peso de lama, logo, a pressão de 

colapso é a mínima pressão que mantém as paredes do poço estáveis, evitando assim 

que elas desmoronem total ou parcialmente.  

Unindo estes conceitos, podemos definir que a janela operacional determina o 

intervalo de variação do gradiente de pressão do fluido de perfuração nas paredes do 

poço, de forma a manter a integridades deste. A Figura 2.12 mostra um diagrama típico 

de gradientes de pressão na rocha. 

 

 

Figura 2.12: Representações dos gradientes da rocha 

Fonte: Rocha, 2007 
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3 UNDERBALANCED DRILLING 

3.1 Definição 

 

Perfuração underbalanced pode ser definida como o processo de perfuração 

onde a pressão no poço é intencionalmente projetada para ser menor do que a pressão de 

poros da formação a ser perfurada, induzindo um fluxo contínuo dos fluidos da 

formação para dentro do poço com o avanço da perfuração (Rehm, 2002). 

 

3.2 Conceitos 

 

A Indústria de Petróleo e Gás perfura milhares de poços ao redor do mundo a 

cada ano, mas o que faz um poço ser considerado um sucesso depende de inúmeros 

parâmetros avaliados pelos responsáveis dos projetos. Por exemplo, para um engenheiro 

de perfuração, um poço de sucesso é aquele que atingiu a profundidade desejada com 

segurança e abaixo do orçamento. Porém, um engenheiro de produção acrescentaria a 

necessidade de não existir, ou ser mínimo, o dano causado à formação e que o poço 

atinja o seu potencial máximo de produção. Infelizmente, esses dois aspectos raramente 

são obtidos no mesmo poço, devido aos problemas de gerenciamento da densidade do 

fluido de perfuração utilizado (Hannegan e Divine, 2002). Isto se deve ao fato da 

densidade do fluido de perfuração dever garantir, em todos os trechos perfurados, uma 

pressão hidrostática que deve estar limitada entre a pressão do poro e a pressão de 

fratura da formação, ambos naquela posição. 

 Nesse contexto, reaparece uma tecnologia que não é novidade no mundo de 

petróleo, já que todos os poços do século XIX eram perfurados Underbalanced com as 

sondas de cabo. Essas sondas perfuravam o poço através de repetidos golpes na coluna 

que eram transmitidos à broca, método conhecido como percussão. Esse processo 

precisava ser interrompido periodicamente para limpeza do poço com uma cesta. Essa 

técnica, que ainda é utilizada para perfurar poços de água e na construção civil, é 

seguro, porém a instabilidade das paredes do poço e o influxo de água proporcionavam 

taxas muito baixas de penetração (Ramalho e Davidson, 2006). 

 A garantia de estabilidade do poço era um desafio para as primeiras sondas a 

cabo que perfuravam underbalanced (UB), que permanece até hoje. Porém, o 

conhecimento da tecnologia de sub-superfície era limitado, os riscos de controle do 
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poço não eram gerenciados e os incidentes eram comuns quando os poços atingiam 

zonas sobre-pressurizadas. A introdução da mesa rotativa possibilitou a inclusão dos 

sistemas de circulação de lama. Com uma coluna de lama pressionando as paredes do 

poço, a perfuração overbalanced (OB) se tornou uma prática convencional e “segura” 

na perfuração de poços que buscavam hidrocarbonetos, e os primeiros conceitos de 

controle de poço através da lama se tornaram a regra. Isso tudo possibilitou a perfuração 

de poços em formações pressurizadas que tipicamente colapsavam e/ou produziam 

fluidos indesejáveis e difíceis de controlar. Como os poços eram perfurados cada vez 

em maiores profundidades dentro dessas zonas de alta pressão, o uso dos BOPs, de 

novos projetos de revestimento, da cimentação e a tecnologia dos fluidos de perfuração 

diminuíram os riscos de instabilidade das paredes do poço e melhoraram o controle do 

poço. Na perfuração convencional, a pressão hidrostática criada pela coluna de lama 

proporciona um controle de poço primário e o BOP, um secundário (Ramalho e 

Davidson, 2006 ). 

Porém, apesar do UBD (Underbalanced Drilling) ter sido substituído no 

passado, essa técnica vem ganhando espaço nos últimos 15 anos no mercado, causado 

pelos avanços nos equipamentos e processos de controle de poço (Ramalho e Davidson, 

2006 ). 

UBD requer mais equipamentos e atenção no processo de perfuração do que o 

OBD (Overbalanced Drilling) convencional. Para justificar o custo extra dos 

equipamentos e pessoal, deve existir uma grande vantagem econômica. Além disso, 

essa técnica deve ser utilizada em um ambiente onde existam chances máximas de 

sucesso. Por fim, o programa de perfuração deve ser elaborado para maximizar as 

vantagens e minimizar as desvantagens da perfuração e completação. 

 

3.3 Vantagens (Rehm, 2002) 

 

 Nesta parte do trabalho serão citadas as principais vantagens de quando se utiliza 

a técnica de perfuração underbalanced. Nos tópicos seguintes, o objetivo será explicar 

cada uma delas em separado, para que no próximo capítulo estas possam ser analisadas 

e exemplificadas com estudos de casos. As principais vantagens são: aumento da taxa 

de penetração; evitar ou limitar a perda de circulação; limitar ou evitar dano ao 

reservatório; reduzir o custo da completação; evitar o efeito de prisão por diferencial de 

pressão; e encontrar reservatórios mascarados. Estes aspectos são mais explorados nas 
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seguintes condições: perfuração horizontal, geothermal drilling, reservatórios 

depletados e zonas produtoras antigas ou mal conectadas. 

 

3.3.1 Aumento da taxa de penetração 

  

A informação de que a diminuição da densidade do fluido acarreta aumento nas 

taxas de penetração não é novidade no cenário da perfuração (Bourgoyne et al, 1991). 

Isso pode ser explicado, de modo qualitativo, pensando-se na tendência de ruptura do 

poro, se este se encontrar numa pressão acima da do fluido de perfuração. O ponto 

crítico para a taxa de penetração é por volta de 500 psi (3.500 kPa) em overbalanced 

Isto é, após a queda da pressão overbalanced para valores menores do que 500 psi, a 

taxa de penetração aumenta continuamente. Esta taxa continua aumentando na faixa 

underbalanced até o ponto onde o fornecimento de mais energia à broca é necessário 

(peso sobre a broca e velocidade de rotação), ou onde a broca começa a apresentar o 

problema de bit flounder. Tal fenômeno ocorre quando os cascalhos não são removidos 

rápido o suficiente da parte de baixo da broca, o que faz com que a broca retrabalhe 

cascalhos. A Figura 3.1 representa este efeito. 

 

 

Figura 3.1: O Efeito da taxa de penetração em fluidos de baixa massa específica  

ou diferenciais de pressões reduzidos 

Fonte: Rehm, 2002  

 

No começo dos anos 50, dois exemplos revelaram as vantagens de se reduzir o 

peso da lama. Na bacia de Permian no oeste do Texas e nordeste do México, foram 

encontrados redbeds (camadas de rochas sedimentares com coloração avermelhada) 

durante a perfuração, que tinham de 2.000 a 5.000 pés (600m - 1500m) de espessura e 

eram compostos principalmente de arenito, silte e folhelho, com abundância de óxido de 
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ferro, tornando essa formação avermelhada, a qual apresentava um gradiente de pressão 

de 16 ppg. Quando perfurada por uma lama de 16 ppg, a taxa de penetração (rate of 

penetration - ROP) era de menos de 3ft/hr (1m/h). Os operadores descobriram que 

podiam perfurar essa formação com um fluido à base de água salgada de 9 ppg se a 

sonda utilizasse uma cabeça rotativa e um separador para controlar relativamente um 

pequeno volume de gás contido na formação. Com a água salgada, a ROP aumentou 

para 12ft/hr. Usando este fluido ao invés da lama de 16 ppg, o tempo de perfuração 

dessa formação caiu para quatro dias, quando o esperado seria oito dias, economizando, 

ainda, uma manobra para troca de broca. Além disso, os custos com os fluidos de 

perfuração diminuíram consideravelmente. Neste caso, o custo extra de equipamento e 

movimentação para o UBD foi facilmente justificado. 

 Na Califórnia, operadores descobriram que podiam usar gás como fluido de 

perfuração para perfurar certas formações duras, 10 vezes mais rápido do que com lama 

ou água. Nos anos 50, o gás usado neste local era disponível e sem custo, portanto foi 

possível verificar uma grande diferença entre os custos da perfuração de uma seção de 

2000 m. com gás e com lama. 

 Aumentos significativos da ROP também podem ser observados em fluidos 

gaseificados e espumas, ambos em poços verticais e horizontais. O aumento da taxa de 

penetração como resultado do uso de UDB em poços horizontais é muitas vezes 

ofuscado pelos outros problemas operacionais mitigados pelo UBD, tais como perda de 

circulação e proteção ao reservatório, que são mais onerantes. 

 

3.3.2 Perda de Circulação 

 

 Nos anos 90, mais poços foram perfurados underbalanced para evitar a perda de 

circulação do que por qualquer outro motivo. A solução convencional para a perda de 

circulação é adicionar bulk ou matérias granulares para que a lama tampone as zonas de 

perda. Adicionar controladores de perda de circulação (lost circulation materials - 

LCM) é uma alternativa cara e ineficiente de tratar este problema, pois LCM reduz a 

taxa de penetração e aumenta o teor de sólidos na lama. 

Uma maneira melhor de evitar o problema da perda é reduzir a pressão 

hidrostática para um valor menor do que a pressão de poros da formação. Deste modo, o 

fluxo de fluidos se torna o oposto ao caracterizado pela perda de circulação. 
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Outra vantagem é observada na perfuração com espuma. As pequenas bolhas da 

espuma entram na zona de perda e se expandem, tampando os caminhos. A espuma é 

um dos melhores materiais para prevenir a perda de circulação. 

Em operações posteriores à completação, conhecidas como workovers, os 

operadores utilizam freqüentemente a espuma ou lamas de baixo peso para evitar a 

perda de circulação através das zonas canhoneadas. É comum, também, empregar UBD 

em áreas geotérmicas por causa das fraturas características dessas formações, onde 

acontecem perdas de circulação consideráveis. A pressão normal em um poço 

geotérmico é igual à coluna de água quente ou igual a uma coluna de água quente com 

vapor, como esta característica da formação proporciona um gradiente menor do que 

comparado à uma coluna hidrostática de água à temperatura ambiente para a mesma 

profundidade, reduzindo o peso do fluido, pode-se reduzir a perda de circulação nessas 

fraturas.  A Figura 3.2 mostra a redução da perda de circulação nestas condições. 

 

 

Figura 3.2: Redução na perda de circulação em condições underbalanced 

Fonte: Rehm 2002  
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3.3.3 Dano à Formação 

 

 Por volta de 1995, uma tendência surgiu no Canadá para reduzir o dano à 

formação através da perfuração underbalanced com óleo diesel e nitrogênio, qual seja, a 

completação a poço aberto. Os resultados foram excelentes e essa prática foi expandida 

para a re-perfuração de poços antigos e reservatórios depletados com a técnica de poços 

horizontais underbalanced. Quando se perfura overbalanced em um reservatório 

permeável, a lama de perfuração é filtrada para dentro da formação, deixando para trás o 

reboco (filter cake), que é composto pelos sólidos que estavam na lama. No processo de 

completação, muito dessa torta é removida, mas quantidade suficiente permanece 

impedindo, ou danificando, o fluxo do reservatório para o poço. Essa obstrução ao fluxo 

é conhecida como fator de película (skin damage), o qual assume, na engenharia de 

reservatório, uma escala que vai de -5 a +12. Poços sem dano possuem fator igual à zero 

e poços estimulados apresentam valores negativos. São exemplos de estimulação o 

fraturamento e o tratamento ácido e a utilização de gravel packing também é associada a 

números negativos na curva de fator de película. 

 Todo ou a maioria do skin damage pode ser evitado através do UBD porque o 

fluxo tem o sentido da formação para o poço e nenhum reboco é formado. Essa técnica 

também permite que o poço produza naturalmente, sem a necessidade de práticas caras 

de estimulação ou reforço. A Figura 3.3 mostra esta comparação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Comparação entre o fluxo em relação ao reboco 
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3.3.4 Prisão por diferencial de pressão 

 

 Como mencionado acima, OBD permite a formação do reboco, o qual, ganhando 

espessura continuamente, pode chegar a atritar na coluna de perfuração, mormente no 

trecho de comandos. O fenômeno de prisão por diferencial de pressão (differential 

sticking) acontece quando os comandos começam a se acomodar contra o reboco em um 

poço overbalanced, causando, graças ao diferencial de pressão positivo em relação à 

formação, um efeito de ventosa, aprisionando a coluna. A Figura 3.4, abaixo, mostra 

este efeito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Prisão por diferencial de pressão e o reboco 

 

 

O tamanho dessa força que prende os tubos depende dos seguintes fatores: a 

grandeza do diferencial de pressão entre as paredes do poço e a formação; a área do 

tubo em contato com a formação; e a rugosidade dos tubos, da parede do poço e do 

reboco. 

Na perfuração underbalanced, nenhum reboco é formado pelos motivos 

explicados no tópico anterior e o diferencial de pressão tem o sentido oposto do que em 

overbalanced, ou seja, a coluna é empurrada no sentido formação-poço, impedindo o 

efeito de prisão por diferencial de pressão (Rehm, 2002). 
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Em poços horizontais, os tubos de perfuração se apóiam nas paredes do poço de 

acordo com a curvatura trajetória. Isso aumenta a tendência de aparecimento da prisão 

por diferencial de pressão e faz com que o UBD seja mais freqüente em poços 

horizontais (Rehm, 2002). 

Além deste efeito de prisão por diferencial de pressão, rebocos muito espessos 

podem proporcionar o risco de prisão por acunhamento. Este efeito acontece quando o 

espaço anular compreendido entre a parede do poço e a coluna de perfuração é 

totalmente preenchido pelo reboco, gerando a prisão da coluna. 

 

3.3.5 Mascarar reservatórios potenciais 

 

 Um reboco espesso pode esconder potenciais reservatórios em muitos poços. 

Este fenômeno é particularmente relevante em poços exploratórios, onde não existem 

muitas informações disponíveis, ou quando a espessura do reservatório é fina ou pouco 

definida. Em outros casos, a cimentação e o revestimento podem esconder uma zona 

produtiva que não foi previamente identificada ou perfurada. Nestes casos, a UBD pode 

revelar essas zonas, pois o fluxo de uma eventual formação para o poço é permitida, 

caracterizando uma perfuração com produção, onde o óleo pode ser identificado nos 

tanques de lama. 

 

3.4 Tipos de fluidos underbalanced (Dahl  e Vos, 1999) 

 

Técnicas de perfuração com fluidos que produzem pressões reduzidas no poço 

geralmente envolvem a utilização de um tipo de gás comprimido. Esse gás pode ser 

usado sozinho ou em conjunto com água ou outros aditivos dependendo das condições 

específicas de perfuração. Teoricamente, qualquer gás pode ser usado nesse tipo de 

sistema, porém, considerações de custo, manuseio, aspectos mecânicos e químicos 

devem ser levadas em consideração na seleção do tipo de gás. No âmbito mundial, o gás 

comprimido mais comumente utilizado é o ar atmosférico, seguido do gás natural e do 

nitrogênio. 
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Os tipos comuns de fluidos utilizados na perfuração são: ar seco, névoa, espuma 

stable e stiff, e os fluidos gaseificados. Esses sistemas podem proporcionar valores de 

massa especifica que variam desde valores desprezíveis até valores como 7 lbm./gal. e 

podem ser utilizados em variadas operações particulares de perfuração. A Figura 3.5 

ordena os fluidos quanto à sua densidade. 

 

Figura 3.5: Densidade dos fluidos 

Fonte: Dahl e Vos, 1999 

 

3.4.1 Fluidos de perfuração underbalanced líquidos 

 A pressão de poro é considerada isenta de anormalidades quando se encontra na 

faixa entre a pressão hidrostática correspondente à coluna de água doce e a da coluna de 

água salgada exercida na mesma profundidade. Nesse contexto, é possível perfurar UB 

utilizando um líquido. Não é incomum que perfurações convencionais se tornem UB 

intencionalmente, se o poço atingir uma zona onde a pressão de poros é muito maior 

que a anterior. Especialmente as areias são conhecidas por serem zonas de sobre-

pressões e não consolidadas. Em certas circunstâncias é possível atingir condições 

underbalanced, mesmo se o fluido de perfuração tiver uma densidade superior ao 

gradiente de pressão de poros. Por exemplo, perda de fluidos em zonas de baixa pressão 

pode reduzir a pressão nas paredes do poço e, em seguida, permitir a invasão de fluidos 

da formação para dentro do poço. Desse modo, nesse momento, a perfuração estaria 

sendo executada de modo UB.     
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3.4.2 Fluidos de perfuração underbalanced gasosos 

 

3.4.2.1 Gás seco 

 

Perfurar com gás seco significa injetar ar dentro da coluna de perfuração sem 

utilizar nenhum fluido ou aditivo. Como as propriedades do ar não são favoráveis ao 

transporte de sedimentos, a retirada dos cascalhos é dependente da velocidade do ar. 

Velocidades por volta de 100 m/min são normalmente utilizadas para o transporte dos 

cascalhos. Quando os cascalhos chegam à superfície, eles normalmente estão reduzidos 

a poeira devido à alta velocidade dos choques com a parede do poço, o que faz com que 

esse tipo de perfuração seja conhecida como dusting.  

Em comparação com outros tipos de fluidos, o ar seco possibilita maiores taxas 

de penetração e maiores tempos de duração da broca. Além disso, os poços perfurados 

deste modo possuem menor índice de desvio, melhor qualidade de cimentação, 

completações mais simples e eficientes e taxas mais altas de produção quando 

comparados com poços perfurados com lamas convencionais. Como apenas ar é 

utilizado, não acontece nenhuma contaminação ou tamponamento das formações 

produtoras. Como resultado há uma redução do custo por metro perfurado quando 

comparado com os outros métodos. 

Porém, a utilização de ar seco não é aconselhada em formações produtoras de 

água, poços instáveis e zonas de sobre-pressão. Quando a perfuração encontra 

formações saturadas em água, os cascalhos são molhados e aderem uns nos outros e nos 

tubos de perfuração, impedindo seu carreamento pela corrente ascendente de ar. Se este 

acúmulo for tal que preencha o espaço anular, formando-se anéis da lama assim 

formada, a circulação é interrompida e a coluna é aprisionada. Isso indica que, quando é 

encontrada água durante a perfuração, o fluido deve ser imediatamente substituído. 

Como o ar seco também não contém aditivos para estabilizar as paredes do poço, esse 

tipo de fluido não é indicado em formações instáveis.  

A maioria dos compressores modernos produz pressões por volta de 1000 psi 

(70 bar). Quando formações menos instáveis, que possuem influxo de gás ou liquido, 

são encontradas com pressões que se aproximem deste valor, o gás seco começa a se 

tornar inviável. Apesar de este fluido poder ser usado na presença de grandes 

quantidades de gás natural, as possibilidades de uma explosão ou de fogo se tornam 
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maiores quando a mistura crítica de ar-metano é atingida. Esse problema não acontece 

com os outros tipos de fluido, já que a água é injetada em conjunto com o ar.  

 

3.4.2.2 Nitrogênio 

 

Em perfurações underbalanced, o nitrogênio pode ser utilizado como fluido de 

perfuração, ou como um componente deste. Sua maior vantagem em relação ao ar é que 

a mistura de nitrogênio com gases de hidrocarbonetos não é inflamável. Isto minimiza a 

possibilidade de explosão e fogo, além de ser um gás inerte que impede a possibilidade 

de corrosão. 

O gás que circula no poço não precisa necessariamente ser nitrogênio puro. O 

fluido pode possuir misturas de ar, nitrogênio e hidrocarbonetos, bastando apenas, 

manter a mistura longe de seus limites de inflamabilidade e explosividade. 

 

3.4.2.3 Gás Natural 

  

O gás natural pode ser utilizado como fluido de perfuração ao invés do ar. A 

utilização deste irá prevenir a formação de misturas inflamáveis no poço, já que não 

existirá a presença de oxigênio. Porém, ao contrário do nitrogênio, o gás natural pode 

formar uma mistura combustível quando entra em contato com a atmosfera, o que 

aumenta o risco de explosões e fogo, sendo necessária a mudança nos procedimentos de 

superfície.  

 

3.4.3 Névoa 

 

 A perfuração com névoa é uma modificação da perfuração com ar seco indicada 

para zonas que apresentem produção de água. Assim como o ar seco, a remoção dos 

cascalhos também é baseada na velocidade dor ar. Neste tipo de fluido, uma pequena 

quantidade de água contendo agentes espumantes é injetada na corrente de gás na 

superfície (entre 0.1% a 0.25% por volume de água). Os agentes espumantes reduzem as 

tensões superficiais entre a água e os cascalhos, permitindo que pequenas gotículas de 

água contendo finos se dispersem como uma névoa fina na corrente de retorno do 

anular. Isso permite que os cascalhos e a água sejam removidos do poço sem a formação 

de anéis de lama ou bit balling (enceramento da broca).  
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 Esse tipo de fluido produz taxas de penetração e tempos de duração da broca 

parecidos com o ar seco, com o beneficio de poder ser utilizado em formações com 

água.  Os custos são ligeiramente superiores quando comparados com o ar seco, já que 

existe a necessidade da utilização de agentes espumantes e anti-corrosivos. 

Alguns aspectos devem ser considerados, por se constituírem peculiaridades 

desta técnica, a saber: o ar é a fase continua e o liquido consiste de gotículas 

descontinuas; as taxas de injeção típicas são menores que 30 bbl/min; a fração 

volumétrica de líquido deve ser menor que 0.025 e as partículas de névoa viajam a 

velocidades diferentes do ar. 

 

3.4.4 Espuma 

 

A espuma é caracterizada por conter uma fração volumétrica de líquido entre 

0.025 e 0.25, sendo assim, comparando-a a perfuração com ar seco, utiliza-se 30% a 

mais de volume de ar. No que diz respeito à modelagem do escoamento, é considerado 

que a espuma possui velocidade igual à dos cascalhos. Também é importante considerar 

que ao se utilizar a espuma como fluido, deve ser prevenido o contato com o óleo, já 

que a espuma se desfaz em contato com fluidos apolares. 

 

3.4.4.1 Espuma estável 

  

Sistemas de perfuração com espumas estáveis são formados pela injeção de água 

dentro da corrente de ar, contendo de 1% a 2% de agente espumante. Essa concentração, 

quando manuseada de forma cuidadosa, produz uma espuma viscosa com consistência 

similar à produzida pelo creme de barbear. A viscosidade desta espuma é o principal 

principio de transporte de cascalhos. Nesse tipo de fluido, a velocidade do anular 

contribui para a redução da erosão nas paredes do poço e o carreamento de cascalhos 

mais pesados à superfície. 

 A injeção de água na corrente de ar possibilita um mecanismo para se introduzir 

outros aditivos como: polímeros, estabilizadores de argila e xisto, anti-corrosivos e 

outros aditivos podem ser utilizados para preencher as necessidades de cada poço 

individualmente.   

 Como espumas estáveis contêm altas concentrações de água e espuma, a 

possibilidade de explosão é virtualmente eliminada. Adicionando a isso a habilidade de 
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transportar água e cascalhos, faz com que esse tipo de fluido seja um dos mais versáteis 

tipos de fluidos underbalanced. Porém, devido à grande quantidade de agentes 

espumantes e aditivos necessários, é também um dos métodos mais caros. 

 

3.4.4.2 Espuma firme 

 

 Perfuração com espumas firmes são uma adaptação às espumas estáveis. Esse 

tipo de espuma incorpora bentonita e polímeros na espuma estável, que faz com que 

este fluido adquira propriedades de estabilização mecânica da parede do poço, 

necessária em perfurações de grandes diâmetros. A bentonita forma uma torta de lama 

nas paredes do poço, aumentando a sua estabilidade. 

 

3.4.5 Fluidos underbalance Gaseificados 

  

Os fluidos gaseificados foram utilizados primeiramente para evitar a perda de 

circulação. Esse sistema é criado quando se injeta ar dentro de um fluxo de um fluido 

viscoso ou lama. A encapsulação do ar no fluido de perfuração resulta em uma 

expansão do fluido e uma redução da densidade por unidade de volume. O transporte 

dos cascalhos nesse tipo de fluido varia e depende das propriedades de levantamento e 

carregamento de cada fluido. A proposta de gaseificação é diminuir o peso da coluna de 

fluido na formação, reduzindo assim a possibilidade de perda de circulação para a 

formação sem mudar as propriedades do fluido. 

Este tipo de fluido pode ser definido como: um sistema onde a fase contínua do 

escoamento é líquida onde se injete ar, nitrogênio, gás natural ou CO2. Geralmente 

possuem frações volumétricas de líquido maiores do que 0.25.  

Um fator benéfico na opção por fluidos gaseificados está no fato da redução de 

peso do fluido poder se unir com as vantagens das propriedades e características de 

diferentes tipos de fluido (à base de água ou óleo). Além disso, sistemas gaseificados 

não são sensíveis às variações de temperatura, ou seja, suas temperaturas limite de 

operação são mais altas (diesel e gás natural podem operar por volta de 150º C) que os 

outros tipos de fluidos UB, possibilitando que o fluido se comporte como o esperado, 

mesmo em temperaturas mais elevadas (Rehm, 2002). 

Sistemas de lama gaseificada são instáveis, pois não possuem características que 

mantenham o gás e o líquido escoando juntos; deste modo, quanto maior a quantidade 
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de gás no sistema, mais bolsões de gás esse fluido terá. Por isso, existe um limite da 

quantidade de gás que se deve injetar para que o sistema não se torne muito instável. O 

limite superior é por volta de 50 partes de gás para uma parte de lama, que na prática se 

resume a 670 pe
3
 para cada 100 galões de líquido. Por outro lado, gás suficiente deve 

ser adicionado ao sistema para que ele se torne efetivo, ditando um limite inferior em 

torno da razão 5/1 (Rehm, 2002).   

 É importante ressaltar que, em comparação com os outros tipos de fluido UBD, 

os gaseificados são dotados de maior potencial corrosivo. Apesar disso, com um 

controle apropriado do suprimento de água, pH adequado e a utilização de anti-

corrosivos, os fluidos gaseificados são utilizados com sucesso pelo mundo (Dahl  e Vos, 

1999).     

 Fluidos gaseificados são indicados para formações muito instáveis onde existe 

grande preocupação com a perda de circulação. Em comparação com os outros fluidos 

UB, possui a melhor tolerância ao influxo de fluidos e os custos envolvidos estão 

relacionados à composição do fluido de perfuração a ser utilizado e à inibição da 

corrosão (Dahl  e Vos, 1999).    

 Assim como citado no item 1.2 deste trabalho, devido à maior tendência de 

utilização de fluidos gaseificados em poços de lâmina de água profunda no Brasil, em 

alguns casos em reservatórios depletados, este trabalho dará ênfase a esta técnica de 

perfuração underbalance.  

 

3.5 Condições onde não é indicado UBD 

 

 Apesar de possuir todas as vantagens acima, a perfuração underbalanced não é 

indicada em formações caracterizadas por: folhelhos sobre pressurizados, camadas 

espessas de sal, areias não consolidadas e formações onde o poço possa colapsar (Rehm, 

2002). Existem alguns folhelhos que, em seu processo de deposição, concentraram 

grandes quantidades de água entre suas camadas. Esta água fica aprisionada entre as 

camadas devido à deposição de partículas finas intercaladas entre os folhelhos. Neste 

caso, a água suporta toda a pressão das formações acima, caracterizando estes folhelhos 

como sobre-pressurizados. A Figura 3.6 mostra o efeito de sobre-pressurização em 

folhelhos. 
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Figura 3.6: Folhelhos sobre-pressurizados 

Fonte: Rehm, 2002 

 

 A única maneira de perfurar esse tipo de formação é utilizando um peso de lama 

maior do que a pressão de poros da formação, para que se evite o fluxo descontrolado 

de grandes quantidades de água sobre-pressurizadas para dentro do poço (Rehm, 2002). 

Outra formação que apresenta dificuldades no cenário underbalanced é a 

camada de sal que, apesar de ser uma rocha, não é tão sólida como os carbonatos e os 

arenitos. Desta maneira, formações de sal fluem para dentro do poço, processo este que 

pode levar dias ou apenas horas, dependendo das características da camada de sal. Este 

fenômeno pode causar o aprisionamento de parte da coluna de perfuração, o que deve 

ser evitado a todo custo. Por isso, formações de sal devem ser perfuradas overbalanced 

com fluidos à base de água saturada de sal ou à base de óleo (Rehm, 2002). O colapso 

do sal pode ser observado na Figura 3.7. 

Uma exceção pode ocorrer quando uma fina e dura camada de sal se deposita 

entre duas camadas grossas de carbonatos ou siltes. Esta camada fina de sal pode 

permanecer aberta se perfurada com fluido à base de água, dissolvendo o sal quando ele 

começa a migrar para dentro do poço. Porém se, na superfície, a lama apresentar altos 

índices de contaminação por sal ou flocular, a possibilidade de aumentar o peso da lama 

ou trocar o fluido por água salgada ou óleo deve ser analisada (Rehm, 2002). 
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Figura 3.7: Fluxo de sal para dentro do poço 
Fonte: Rehm, 2002 

 

O problema das areias não consolidadas é parecido com o da camada de sal, se 

comportando de maneira análoga no que diz respeito ao desmoronamento das paredes 

do poço. Essas areias são comuns em ambientes offshore, possuindo baixa idade 

geológica, não proporcionando a cimentação dos grãos e sua transformação em arenito. 

Esse tipo de formação é encontrada em áreas onde a taxa de penetração é alta e 

geralmente estão associadas com argilas moles ou folhelhos. Quando se perfura 

underbalanced é difícil dizer se a areia será firme ou consolidada o suficiente para não 

desmoronar a parede do poço (Rehm, 2002). A Figura 3.8, abaixo, exemplifica este 

esquema. 

 

 

Figura 3.8: Areias não consolidadas em poços horizontais 

Fonte: Rehm, 2002 

 

 



31 

 

O termo hole collapse é geralmente utilizado em poços horizontais e em poços 

verticais. O fenômeno conhecido como desmoronamento é um problema na rotina de 

perfuração. Uma das principais partes do planejamento de um poço horizontal ou 

underbalanced é estimar seu potencial de colapso. Este fenômeno é particularmente 

preocupante ao se re-entrar em zonas depletadas, não sendo, contudo, um problema 

operacional da sonda. Porém, a possibilidade de ocorrência pode requisitar a utilização 

de razões adequadas de fluido/gás ou peso de lama equivalente (Rehm, 2002). 

 Normalmente, o colapso depende do quão abaixo da pressão de poros está o 

fluido de perfuração no poço, da direção e ângulo do poço, da resistência da rocha, das 

tensões do solo e por fim, do tempo que foi perfurado. 

 As operadoras usam o cálculo das tensões para estimar o peso de lama mínimo 

que pode ser usado em cada seção do poço para evitar o colapso: quanto menor o peso 

aparente da lama, maior as chances do poço sofrer colapso. Outro uso deste cálculo é 

determinar o mínimo e o máximo peso da lama antes que ocorra a perda de circulação 

(Rehm, 2002). 

 

3.6 Hidráulica da perfuração underbalanced 

 

 Quando se utiliza um sistema convencional de circulação, as condições nas 

linhas de fluxo geralmente informam o que está acontecendo no poço. Em operações 

underbalanced, a adição contínua de gás ao sistema muda ou modifica todas as 

condições de fluxo. Por isso, o que acontece nas linhas de fluxo, flow line, em UBD 

pode ou não estar relacionado com o que está acontecendo no poço (Rehm, 2002). 

 A troca de parte da lama no poço por gás, prática comum em perfurações UB, 

reduz automaticamente a pressão no fundo do poço (Bottom Hole Pressure – BHP). 

Este gás pode ser injetado na coluna com a lama ou pode entrar no poço devido a algum 

tipo de influxo da formação, ou então em ambas as condições (Rehm, 2002). 

 Em condições onde não há circulação, devido à segregação gravitacional dos 

fluidos, o gás se separa da lama, ocupando a parte superior da coluna de fluido, caso 

contrário, o gás se mantém disperso. Em ambos os casos, com circulação ou não, a 

pressão estática no fundo do poço é calculada como se os dois fluidos estivessem 

separados (Rehm, 2002). 

As bolhas de gás no fundo do poço são pequenas, pois estão submetidas a 

maiores pressões e, portanto, não deslocam volumes grandes de lama. À medida que 
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essas bolhas vão se deslocando para a parte superior do poço, estas aumentam de 

volume pela diminuição do gradiente de pressão, provocando um deslocamento maior 

de lama. Isto pode ser exemplificado pela Figura 3.9, onde a grande parcela de expansão 

acontece nos 1000 m. superiores do poço (Rehm, 2002). 

 

 

Figura 3.9: Expansão das bolhas de gás 

Fonte: Rehm 2002  

  

Essas peculiaridades presentes na coluna de fluido em perfurações 

underbalanced, também devem ser analisadas de acordo com alguns modelos de fluxo 

de escoamento de fluidos multifásicos.  

As equações do movimento do fluido, em algum momento, devem avaliar se o 

regime é laminar, o que possibilita uma abordagem determinística através de balanços 

de massa, energia e momentum, ou turbulento, o que demanda uma abordagem empírica 

através do teorema de Buckinham (Welty et al, 2010). Tal determinação do regime de 

fluxo pode ser feita pelo cálculo do número de Reynolds, e seus possíveis intervalos de 

valores de fluxo, o que ditará padrões de escoamento como os exemplificados na Figura 

3.10. 
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Figura 3.10: Tipos de escoamento 

Fonte: Rehm 2002  

 

As equações de fluxo não são muito precisas e quando o sistema se torna 

bifásico, pela injeção ou influxo de gás, a chance de um erro matemático aumenta. Tais 

fases podem se arranjar em diversas configurações no duto e são ditadas pela inclinação 

do mesmo, as quais, juntamente com a diferença de velocidade entre as fases (grau de 

escorregamento), influenciarão diretamente no gradiente de pressão do escoamento. No 

caso do fluxo horizontal, os padrões encontrados são: bolhas de gás dispersas no líquido 

(“dispersed bubble flow” ou “bubbly flow”), bolhas alongadas (“elongated bubble 

flow”), estratificado e estratificado ondulado (“stratified flow” e “wavy-stratified flow”), 

golfadas (“slug flow”), e anular (“annular flow”). Para o fluxo vertical, há ainda o 

padrão caótico (“churn flow”), mas não ocorre o regime estratificado (Beggs e Brill, 

1973), conforme a Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11: Aumento de velocidade nos escoamentos 

Fonte: Rehm 2002  
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As equações existentes para o cálculo de propriedades nestes tipos de 

escoamento são basicamente empíricas e devem ser estritamente utilizadas nos limites 

dos experimentos que as geraram, para determinar as grandezas físico-geométricas 

importantes para o escoamento multifásico (Rehm, 2002). 

 O mero cálculo de tais propriedades não é tarefa trivial, pois o volume de gás 

decresce de maneira aproximadamente proporcional ao incremento de pressão. Isto faz 

com que a fração volumétrica do gás varie bastante entre o fundo e o topo da coluna, 

como pode ser facilmente percebido por equações de estado típicas. Além de interferir 

no cálculo de propriedades, o fenômeno modifica a velocidade da lama e afeta a sua 

habilidade de remover os cascalhos do fundo do poço. Por último, a pressão pode 

atingir o ponto de saturação do gás, condensando-o, ou até mesmo seu ponto crítico, a 

partir dos quais a compressibilidade cai drasticamente, comprometendo a validade da 

modelagem utilizada.  

Em paralelo aos efeitos de contração por aumento da pressão, existe o de 

expansão por aumento da temperatura. O ar, por exemplo, aproximadamente dobra de 

volume a cada incremento de 69º C. Embora este efeito não seja tão drástico como no 

caso da pressão, é um fator que dificulta as atividades de medição (Rehm, 2002). 

Uma mistura de líquido e gás no poço muda completamente o padrão de 

escoamento. Na medida em que o gás se expande, nas partes superiores do poço, devido 

à menor pressão à que o fluido está sujeito, este começa a se deslocar para cima em 

relação ao líquido, fluindo com uma velocidade maior do que o mesmo, mudando as 

propriedades do sistema de circulação, inclusive o ECD e a habilidade do fluido limpar 

o poço (Rehm, 2002). 

Como já mencionado no item 2.3 deste trabalho, a BHP é resultado, dentre 

outros fatores, do atrito entre o fluido e a parede do poço e entre o fluido e os tubos de 

perfuração. Quanto maior a velocidade de escoamento dentro do poço, maior é o atrito e 

a resistência ao fluxo. Assim, a velocidade de escoamento da lama na parte superior do 

poço é maior devido à expansão dos gases sujeitos a menores pressões. Este incremento 

de velocidade e, como conseqüência, o aumento do atrito na parte superior do poço 

causa também um aumento do ECD, podendo, esta alteração, ser muito relevante em 

alguns casos (Rehm, 2002). 

O efeito da fricção por causa das velocidades altas do fluido na parte superior do 

poço pode ser tão relevante que conduzam a um trade off, ou seja, a diminuição da 
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densidade média do fluido pelo aumento da quantidade de gás, não consegue compensar 

o aumento da perda de carga, causada pelo aumento das velocidades de escoamento 

(Rehm, 2002). A Figura 3.12 auxilia na compreensão deste compromisso. 

 

 

Figura 3.12: Comportamento da BHP de acordo com 
a injeção de gás 

Fonte: Rehm 2002  

 

Resumidamente, a redução da pressão no fundo do poço passa de um “regime 

hidrostático”, onde a quantidade de gás adicionada controla o BHP, para um “regime 

dominado pelo atrito”, onde o atrito domina o BHP. Este último ocorre freqüentemente 

em poços de diâmetros de 6” mais estreitos. Por isso, existe um limite da quantidade de 

gás que pode ser adicionado ao fluido para reduzir a pressão no fundo do poço (Rehm, 

2002). 

 

 

3.7 Equipamentos e considerações especiais  

 

  Nesta seção, serão descritos os principais equipamentos necessários para que se 

atinja o objetivo de se manter todo o processo de perfuração em condições 

underbalanced. Isto será feito apenas de forma descritiva e superficial para evitar 

prolongamentos que não estão de acordo com os objetivos do trabalho, porém sem 

deixar de enfatizar os casos mais relevantes. Após isso serão esmiuçadas as principais 

técnicas e considerações necessárias que diferem esta técnica de uma perfuração 

convencional. 
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3.7.1 Equipamentos 

 

 Um dos pontos mais críticos de implementação de UBD offshore é a restrição 

espacial à que as unidades flutuantes (semi-submersíveis e navios sondas) estão sujeitas. 

A falta de espaço para acomodar todos os equipamentos adicionais necessários para 

realizar operações UB tem sido um dos fatores limitantes para a expansão da aplicação 

desta técnica em ambientes offshore. As similaridades nas configurações dos 

equipamentos entre as plataformas fixas e de terra permitiram que as primeiras 

operações de UBD offshore fossem efetuadas por plataformas auto-eleváveis (Santos et 

al, 2001). 

 Porém, as unidades flutuantes têm configurações completamente diferentes em 

termos de equipamentos de subsuperfície e superfície. Portanto, além da restrição 

espacial, encontrar soluções que possam ser aceitas, tanto técnica quanto 

economicamente, sem aumentar os riscos das operações, é outro desafio de 

implementação desta técnica. Além disso, os equipamentos disponíveis atualmente nas 

sondas de perfuração não foram projetados para lidar com este novo cenário, isto é, 

fluidos multifásicos (Santos et al, 2001).  

Segundo Rehm (2002), um arranjo básico de equipamentos especiais para UBD 

com fluidos gaseificados é constituído por: cabeça rotativa ou BOP rotativo, choke 

manifold, separadores de superfície, standpipe manifold, gas bypass, válvulas flutuantes 

na coluna e abaixo da kelly, linhas de fluxo de gás que desembocam no standpipe e uma 

fonte fornecedora de gás. Todos estes equipamentos serão descritos de acordo com a 

referência acima, com inserções de informações oriundas de outras fontes. 

 Como a operação de UBD é realizada com o poço fechado e sob pressão em 

todos os momentos, é necessária a presença de um equipamento rotativo de contenção 

de pressão (Santos et al, 2001). Diferentemente de uma perfuração convencional 

(OBD), em UBD a cabeça rotativa (Rotating Control Heads - RCH) é a barreira 

primária contra um kick. A função principal deste equipamento é direcionar o fluxo dos 

fluidos provenientes do anular para o choke manifold, onde o fluido possa ser 

direcionado para ser reciclado ou descartado (Rehm, 2002). 

 Estes equipamentos permitem que o poço seja perfurado com o espaço anular 

fechado e em alguns casos com alguma pressão na cabeça do poço (Cunha e Rosa, 

1998). São constituídos de invólucros de borracha que selam os tubos de perfuração, 

que, em alguns casos, são pressionados pela pressão do anular. Esta parte do 
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equipamento pode ser constituída de apenas um ou dois elementos selantes de borracha. 

Esta borracha é montada em um conjunto de rolamentos que permitem o giro em 

conjunto com os tubos de perfuração que, por sua vez, são assentados em um corpo de 

metal. A maioria das RCHs que suportam altas pressões possui um sistema de 

lubrificação e resfriamento dos rolamentos e estes podem suportar pressões equivalentes 

a 9 ton. em casos onde a pressão anular esteja por volta de 2000 psi (Rehm, 2002). 

 As conexões dos tubos de perfuração, por possuírem diâmetros maiores, forçam 

a passagem através destes elementos de borracha. É importante ressaltar que a broca e 

as ferramentas constituintes do BHA não passam pelo elemento de borracha, ou seja, 

este é desacoplado da cabeça rotativa, junto com o conjunto de rolamentos, para que 

essa operação possa ser feita, sendo o elemento de borracha e os rolamentos acoplados 

aos tubos de perfuração posteriormente (Rehm, 2002). 

 A principal diferença de uma RCH para um BOP rotativo (Rotating BOP – 

RBOP) é que este é controlado hidraulicamente, onde a pressão força um obturador, 

conhecido como packer, em volta dos tubos de perfuração, selando o equipamento da 

exposição da pressão anular. Assim como nas RCH, o elemento selante (packer) é 

assentado em um conjunto de rolamentos que permite o giro dos tubos de perfuração 

(Rehm, 2002). Um exemplo de RCH pode ser encontrado na Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13: RCH 
Fonte: http://www.weatherford.com/weatherford/groups/web/documents/weatherfordcorp/sd_rcd7875.png 
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Para se manter o packer fechado, é necessário que se forneça pressão hidráulica 

ao sistema. Ao se passar uma conexão dos tubos de perfuração através do packer, 

acumuladores de fluido hidráulico aliviam a pressão, permitindo a passagem das 

conexões. A broca e os estabilizadores só passam pelo packer se a pressão for 

totalmente aliviada e o packer aberto. É importante lembrar que os RBOP estão sujeitos 

aos mesmos valores de pressão que os RCH, sendo seus rolamentos lubrificados e 

resfriados da mesma forma (Rehm, 2002). 

 Em uma possível escolha entre esses dois equipamentos, devem ser analisadas 

algumas características de cada um, para que a melhor decisão possa ser tomada. 

Normalmente as RCH são menores do que os RBOP e estão sempre fechadas à 

passagem de fluxo, não necessitam de ajustes de pressão (já que a pressão anular 

pressiona o elemento de borracha), são mais simples e confiáveis e os custos para troca 

da borracha não são relevantes (Rehm, 2002). 

 Por outro lado, os RBOP oferecem a possibilidade de controle automático ou 

manual em relação à restrição do espaço anular, o packer só é fechado após o 

fornecimento de pressão ao sistema, o selo do packer é mais eficiente, permitindo 

operações em condições críticas (como na presença de H2S) e permite a passagem de 

estabilizadores na posição aberta (Rehm, 2002). 

 Embora estes equipamentos possam suportar alguma pressão, não substituem o 

BOP tradicional. Para evitar falhas no selamento durante a operação, o BOP stack deve 

estar alinhado com o centro da mesa rotativa para evitar o desgaste prematuro das 

borrachas (Cunha e Rosa, 1998). 

 Após o retorno do fluido pelo espaço anular e sua passagem pela RCH ou 

RBOP, a lama de perfuração escoa em direção a linha da válvula restritora (choke line) 

e seu conjunto de válvulas. Essas válvulas mantêm uma contra-pressão no anular para 

controlar a pressão no fundo do poço e a expansão do gás no anular. 

 Normalmente, as válvulas restritoras utilizadas no controle de poço em 

operações UB não estão sujeitas a pressões tão altas quanto as encontradas em 

operações de controle de poço convencionais. Apesar disso, em operações UB existem 

algumas situações que podem oferecer dificuldades de controle, nas quais pelo menos 

uma das válvulas deve suportar a mesma classe de pressões das gavetas cisalhantes do 

BOP. Ao contrário das válvulas choke comuns em operações de controle de kick, as 

válvulas para UBD devem lidar com a passagem contínua de líquidos, gases e 
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cascalhos. Desta forma, este equipamento deve ser projetado para evitar entupimento ou 

ser de fácil limpeza, caso este fato ocorra (Rehm, 2002). 

 É comum que um membro da equipe opere remotamente uma válvula choke de 

controle de poço, de onde ele possa observar leituras das medidas de pressão no tubo 

bengala e no anular, e também as vazões de bombeio (Rehm, 2002). 

 O conjunto de válvulas restritoras, mais conhecido como choke manifold, tem o 

principal objetivo de oferecer caminhos alternativos para o fluxo de fluidos 

provenientes do poço. Um bom conjunto deve possuir no mínimo três linhas de bypass, 

uma principal e alternativa para o choke de alta pressão e a última que permita 

passagem direta ao fluxo, sem válvula restritora. As válvulas da corrente de cima 

(upstream) devem ser do tipo esfera, para possibilitar fácil abertura e fechamento das 

linhas, e também o mesmo diâmetro da linha de fluxo. As curvas da corrente de baixo 

(downstream) devem permitir a passagem de bull plugs para minimizar o desgaste 

causado pela alta velocidade da corrente de fluxo (Rehm, 2002). Um exemplo de choke 

manifold pode ser encontrado na Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14: Choke Manifold 

Fonte: http://www.weatherford.com/weatherford/groups/web/documents/weatherfordcorp/sd_microfluxmanifold.png 

 

 Em seguida, a lama de perfuração que passou pelo choke manifold é dirigida 

para a seção de reciclagem e descarte, etapa esta realizada no Sistema de Separação de 

Superfície (Surface Separation System – SSS). O SSS deve ser compacto, requisitando 

pouco espaço para operações offshore, possuindo um projeto modular, podendo ser 

dividido em módulos do tamanho de containers, que facilitam o transporte, instalação e 

descomissionamento nas sondas. Este sistema deve ser capaz de lidar com a mistura de 

fluidos que retornam do poço, remover o gás e os hidrocarbonetos desta mistura, 

permitir a coleta de amostras de geologia e fluidos, retornar o fluido de perfuração e 
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cascalhos para o sistema convencional da plataforma, eliminar seguramente os efluentes 

produzidos e monitorar todo o processo (Lage et al 2005). A Figura 3.15 representa um 

exemplo de esquema de separação de 4 fases. 

 

Figura 3.15: Separador de 4 fases 

Fonte: Lage, 2005 

  

Segundo Rehm (2002), outro equipamento que sofre modificações para se 

adequar as condições de UBD é o tubo bengala. Este passa a possuir válvulas extras 
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para direcionar a injeção de gás e aliviar pressões em casos nos quais a linha esteja 

sobre-pressurizada. Existem algumas variações de arranjos, mas a Figura 3.16 

representa tais modificações: 

 

 

Figura 3.16: Manifold do tubo bengala 
Fonte: Bill Rehm, 2002 

 

Além das modificações nos equipamentos de superfície, outros dois tipos de 

equipamentos são introduzidos na coluna de perfuração e no kelly para garantir que o 

fluxo de lama se dê em apenas um sentido (Rehm, 2002). 

As válvulas da coluna de perfuração são posicionadas para prevenir o fluxo de 

lama ascendente do poço para os tubos de perfuração. Estas válvulas podem estar 

posicionadas perto da broca (float valves – localizadas no BHA) ou mais acima (string 

floats). Em condições UB, a lama não é a barreira primária contra o fluxo para dentro 

dos tubos de perfuração, desta maneira, a válvula flutuante (float valve) interrompe o 
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fluxo ascendente no BHA e protege a broca e os motores de fundo que poderiam sofrer 

incrustações pelo cascalho. Em alguns casos são colocadas duas válvulas deste tipo para 

que o BHA possua uma barreira adicional, apesar de essas válvulas serem conhecidas 

por sua confiabilidade. A Figura 3.17 representa um exemplo de válvula flutuante. 

 

 

Figura 3.17: Válvula flutuante 
Fonte: Rehm, 2002 

 

Já as válvulas do tipo string floats são imprescindíveis na segurança durante as 

conexões, pois previnem que o fluxo de gás ascendente na coluna atinja a superfície 

durante as conexões (Rehm, 2002). O outro tipo de equipamento, localizado no kelly, 

são as lower kelly valves. Estas são geralmente válvulas do tipo esfera operadas 

manualmente que funcionam como uma barreira quando uma string float falha ou 

quando os tubos de perfuração se desenroscam acidentalmente (Rehm, 2002). Um 

exemplo de uma lower kelly valve se encontra na Figura 3.18. 
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Figura 3.18: Lower Kelly valve 

Fonte: Bill Rehm, 2002 

 

 Normalmente, as empresas operadoras utilizam vários tipos de gás para injetar 

na coluna de perfuração como: ar, nitrogênio, gás natural, entre outros. Devido ao poder 

de corrosão do ar e do custo do gás natural, nesta parte do projeto, serão apenas 

exemplificados equipamentos que gerem nitrogênio, técnica que vêm ganhando espaço 

no mercado brasileiro. 

 O nitrogênio é o gás preferido para o uso em UBD, pois é inerte, prevenindo 

corrosão e possíveis explosões. Este gás pode ser obtido de duas formas: nitrogênio 

criogênico e membrana geradora de nitrogênio. 

 O nitrogênio criogênico é nitrogênio líquido congelado, subproduto da 

manufatura de oxigênio puro. Para a indústria de petróleo, este tipo de nitrogênio pode 

ser transportado em tanques e seu custo está diretamente ligado à distância que será 

transportada e temperaturas externas. Para trabalhos pequenos e curtos, e de preferência 

em ambientes onshore, este tipo de nitrogênio se torna competitivo com a membrana de 

nitrogênio, pois o custo de transporte é menor do que o de mobilização de uma unidade 

de membrana (Rehm, 2002) 
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 Existem vários tipos de membrana disponíveis no mercado, mas seu princípio de 

funcionamento é baseado no fato do oxigênio e vapor de água rapidamente escaparem 

da membrana, atravessando-a, restando apenas o nitrogênio puro na saída desta. A 

eficiência deste sistema gira em torno de 50% e, após sua passagem, o nitrogênio é 

pressurizado e enviado para o sistema de injeção (Rehm, 2002) 

 

3.7.2 Considerações especiais 

 

 Além dos equipamentos especiais necessários para que a técnica de UBD tenha 

sucesso, algumas considerações adicionais devem ser feitas, agregando ainda mais 

confiabilidade ao projeto. Neste tópico do trabalho serão abordados temas 

complementares, como o funcionamento das brocas e dos motores de fundo em UBD, 

equipamentos MWD e suas limitações e técnicas especiais de injeção de gás na coluna. 

  A escolha das brocas para UBD com fluidos gaseificados não é muito diferente 

do que quando feita em cenários OBD, havendo apenas a possibilidade de redução 

dureza efetiva da formação perfurada. Portando, a escolha de uma broca para formações 

menos duras pode ser um fator a ser considerado (Dahl e Vos, 1999). 

 Por outro lado, como já visto, uma das vantagens de UBD está no aumento da 

taxa de penetração, promovendo a tendência de escolha por brocas mais agressivas. Em 

casos onde a perfuração UB acontece em poços horizontais (onde a limpeza do poço é 

mais complicada), a remoção dos cascalhos se torna uma tarefa difícil, pois brocas 

agressivas cortam cascalhos em tamanhos maiores que precisam ser quebrados pela 

rotação da coluna antes de serem removidos. A solução para isso é tentar balancear a 

taxa de penetração com a limpeza do poço e algumas quantidades extras de volume 

líquido, promovendo uma limpeza melhor do poço (Rehm, 2002) 

 Já em relação à utilização de motores de fundo em sistemas gaseificados, 

atenção especial deve ser dada à perfuração. Quando o fluido em questão é 

compressível, a vazão no fundo do poço é dependente da BHP e da temperatura do 

fluido ao passar pelo motor. Como o motor oferece, para uma dada vazão na superfície, 

diferentes quedas de pressão para quando está perfurando e para quando está fora de 

contato com a formação (off bottom), é essencial estimar a vazão em todos os 

momentos, para que a seleção correta do motor seja feita de acordo com o espectro de 

vazões operacionais do mesmo. Da mesma forma, as vazões na superfície devem ser 

ajustadas para não exceder os limites do motor durante a perfuração (Dahl e Vos, 1999)     
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 Quando essas recomendações não são seguidas, o motor pode girar acima de sua 

velocidade limite quando fora de contato com o fundo, diminuindo o tempo de vida do 

motor e aumentando os níveis de vibração na coluna, danificando as ferramentas do 

BHA, principalmente as que contêm componentes eletrônicos (Dahl e Vos, 1999) 

O stall, ou travamento do motor, acontece quando se ultrapassa o limite da 

pressão que este possa suportar, fazendo com que motor e, conseqüentemente a broca, 

parem de girar momentaneamente, mesmo com fluxo de lama. Este fenômeno gera 

enorme desgaste das partes do motor e deve ser sempre evitado. 

Como os fluidos gaseificados são compressíveis, o stall do motor não é indicado 

pelo aumento repentino de pressão no tubo bengala, assim como nas perfurações 

convencionais. Porém, este fenômeno pode ser percebido por uma imediata diminuição 

na taxa de penetração. Neste momento, a vazão na superfície deve ser diminuída para 

que se evite a ultrapassagem do limite de velocidade do motor ao retirá-lo do contato 

com o fundo do poço (Dahl e Vos, 1999) 

Em relação ao elastômero (elemento de borracha) presente no estator do motor, a 

fase gasosa pode ser absorvida por esta borracha, fazendo com que esta fique 

quebradiça. Rápidas variações de pressões, como em manobras rápidas, expandem a 

borracha quebradiça, rachando-a. Estas manobras rápidas devem ser evitadas e, mesmo 

quando realizadas, feitas de maneira devagar, para possibilitar a difusão do gás da 

borracha (Dahl e Vos, 1999)  

Para solucionar este problema, existem, no mercado, elastômeros compatíveis 

com o uso de fluidos gaseificados. Além disso, o uso do nitrogênio puro como gás de 

injeção também pode aumentar a vida útil do elastômero, assim como o uso de óleos 

minerais refinados ou sintéticos com base dos fluidos. O uso do diesel, por exemplo, 

aumenta a ocorrência dos efeitos negativos (Dahl e Vos, 1999) 

Equipamentos convencionais de MWD transmitem suas informações através de 

pulsos de lama enviados pelo tubo de perfuração. As bolhas de gás presentes no fluido 

atenuam as ondas de pressão que não podem ser lidas na superfície (Rehm, 2002). Duas 

alternativas para este problema serão debatidas a seguir. 

A primeira se baseia em sistemas de transmissão eletromagnética (EM-MWD), 

que transmitem sinais através das formações, independendo do fluido de perfuração. 

Isso requer formações que possuam condutividade adequada para que o sinal chegue à 

superfície, podendo a transmissão ser interrompida por formações com alta resistividade 

ou que ofereçam interferência (Dahl e Vos, 1999). Pelo fato dos receptores estarem 
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localizados na superfície, esse sistema é limitado em grandes profundidades, sendo que 

isso pode ser atenuado pelo uso de amplificadores na própria coluna de perfuração 

(Biesseman e Emeh, 1996). Devido à necessidade dos receptores estarem localizados na 

terra, essa tecnologia é limitada a ambientes onshore (Dahl e Vos, 1999). Um exemplo 

de um conjunto EM-MWD se encontra na Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19: EM-MWD 

Fonte: Rehm, 2002 

 

 

A segunda alternativa se baseia na tecnologia de transmissão a cabo pelos tubos 

de perfuração. Um tubo de perfuração inteligente (Intelligent Drill String - Intellipipe®) 

incorpora um cabo protegido com transmissão de alta velocidade que percorre o 

comprimento de cada tubo, permitindo que a comunicação seja feita independente do 

fluido de perfuração; e, além disso, proporcionando transmissões de dados muito mais 

rápidas se comparados a sistemas convencionais de transmissão (Reeves et al, 2005). 

Apesar dos seus benefícios, essa tecnologia é muito recente e o seu custo de 

implantação é muito alto, o que dificulta a sua difusão pelo mercado. Um exemplo de 

um Intelligent Drill String se encontra na Figura 3.20. 
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Figura 3.20: Intellipipe® 
Fonte: http://208.88.130.69/uploadedimages/Issues/Articles/Oct-2003/03-10_real-Fischer_fig2.jpg 

 

  Existem outras opções de sistemas especiais de injeção de gás e configurações 

da coluna de perfuração que solucionam alguns dos problemas gerados pela injeção no 

tubo bengala. O jet sub, por exemplo, é um tubo de perfuração simples com um jato de  

broca posicionado em sua parede, permitindo que aproximadamente 20% do fluido de 

perfuração atravesse este orifício e atinja o espaço anular. Este mecanismo é 

conveniente, pois não requer um pré-planejamento do poço e de seus revestimentos 

(Rehm, 2002). Em zonas de perda de circulação, podem ser necessários cerca de 1000 

barris de fluido até que a perda de circulação possa ser controlada, o que não 

aconteceria em casos onde um jet sub fosse empregado na coluna, facilitando o controle 

de perdas. Além disso, a fase gasosa sai preferencialmente neste jato, aumentando a 

vida de eventuais motores de fundo que estejam sendo empregados (Dahl e Vos, 1999). 

O principal problema de fluidos gaseificados está na sua instabilidade, que 

ocasiona alguns picos de pressão durante a perfuração, conexões e manobras. Estas 

variações positivas de pressão podem desestabilizar o poço e, em alguns casos, mudar 

seu regime de UB para OB. Algumas técnicas, como injetar mais gás antes de uma 

conexão, são utilizadas frequentemente durante UBD, porém uma solução melhor para 

isso está na injeção contínua de gás através de uma coluna parasitária (parasitic string) 

(Dahl e Vos, 1999). Um exemplo de uma coluna parasitária se encontra na Figura 3.21. 
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Figura 3.21: Parasitic String 
Fonte: Dahl e Vos, 1999 

 

Comparado com a injeção pelo standpipe, a utilização de uma coluna parasitária 

requer taxas maiores de injeção de gás para se atingir condições UB requisitadas, 

implicando em um aumento dos custos com a planta de produção de gás. Além disso, 

deve existir espaço suficiente entre os revestimentos para acomodar todo o sistema de 

injeção, o que pode encarecer todo o projeto, requisitando diâmetros maiores na 

perfuração de cada fase. Considerações sobre possíveis esforços mecânicos devem ser 

tomadas, já que os pontos de injeção podem ser considerados como pontos de 

fragilidade no revestimento. Apesar disso, essa técnica proporciona que todo o fluido 

injetado na coluna de perfuração seja incompressível, permitindo que os motores de 

fundo e os equipamentos MWDs funcionem sem nenhum prejuízo (Dahl e Vos, 1999). 

Por fim, um liner parasitário, ou mesmo um revestimento duplo podem ser 

utilizados com o mesmo objetivo da coluna parasitária. Se este tipo de injeção for 

utilizado, o revestimento interno pode ser retirado após o seu uso para injeção, o que 

soluciona os problemas de perfuração com diâmetros maiores, fragilidade dos 

equipamentos, expostos na técnica anterior (Dahl e Vos, 1999). 

O revestimento temporário é assentado antes da cimentação e pode ser 

centralizado no final da coluna ou por packers. O espaço anular entre os revestimentos é 

utilizado para injeção de gás, requisitando apenas diferenças pequenas de diâmetros 

entre estes. Os grandes problemas deste tipo de injeção são a redução do tamanho do 

diâmetro do poço e o espaço anular deixado no poço após a retirada do revestimento 
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temporário. Planejamentos especiais e tempos de sonda pelas manobras extras dos 

revestimentos encarecem os custos da perfuração e são problemas que devem ser 

considerados na escolha desta técnica (Dahl e Vos, 1999). A Figura 3.22 representa a 

utilização do liner parasitário. 

 

  
Figura 3.22: Dual Casing 

Fonte: Dahl e Vos, 1999 
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4. ANÁLISE QUANTITATIVA DAS VANTAGENS  E ESTUDOS DE CASOS 

 

 Este capítulo tem o objetivo de analisar as principais vantagens da perfuração 

underbalanced, com exposições teóricas e dados de estudos de caso que fundamentem a 

sua utilização. As vantagens abordadas nesse capítulo serão: o aumento da taxa de 

penetração, a redução do dano à formação e a extinção do efeito prisão por diferencial 

de pressão. 

 

4.1 Aumento da taxa de penetração 

  

No capítulo anterior foram expostas sucintamente algumas informações e 

relatados alguns casos clássicos sobre o aumento da taxa de penetração quando a 

perfuração é caracterizada por apresentar um fluido de perfuração com densidade mais 

baixa que a densidade equivalente do gradiente de pressão de poros. 

Bourgoyne (1991) afirma que a maneira com que as variáveis da perfuração 

afetam a taxa de penetração é complexa e apenas parcialmente conhecida na indústria. 

Deste modo, o desenvolvimento de um modelo matemático preciso para o processo de 

perfuração rotativa é uma tarefa não-trivial, mas apesar desta dificuldade, muitos 

modelos que tentam combinar as relações dos parâmetros conhecidos da perfuração 

vêm sendo propostos ao longo dos anos. 

Tomando como exemplo as brocas tricônicas, geralmente é considerado que os 

efeitos de WOB (weight on bit – peso sobre a broca), velocidade de rotação da broca 

(RPM), desgaste dos cortadores, etc., na taxa de penetração são independentes entre si e 

a composição de todos os efeitos pode ser computada em uma equação da forma 

(Bourgoyne, 1991):  

 

    (1) 

  

Onde os fatores (f1), (f2),(f3), (f4), etc., representam relações funcionais entre a 

taxa de penetração e algumas variáveis da perfuração. Relações estas que são propostas 

empiricamente com base em tendências observadas em laboratório ou estudos de 

campo. Alguns autores escolheram definir esta relação através de gráficos, enquanto 

outros utilizaram técnicas de ajuste de curvas para obter expressões matemáticas 

(Bourgoyne, 1991). 
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Algumas expressões relativamente simples utilizam apenas duas ou três 

variáveis, mas talvez o modelo matemático mais completo que têm sido usado para 

brocas tricônicas seja o de Bourgoyne e Young. Estes autores propuseram este modelo 

utilizando 8 funções para prever a influência dos principais parâmetros de perfuração 

(Bourgoyne, 1991), na forma:  

 

   (2)  

 

  (3) 

 

  (4) 

 

  (5) 

 

  (6) 

 

  (7) 

 

  (8) 

 

  (9) 

 

E nessas equações: 

 

D = profundidade vertical (pé) 

gp = pressão de poros (lbm/gal) 

ρc = ECD (lbm/gal) 

  = WOB dividido pelo diâmetro da broca quando esta começa a perfurar 

(1000 lbf/pol)  
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N = Velocidade de rotação da broca (rpm) 

h = fração de vida útil remanescente dos elementos cortantes 

Fj = força hidráulica dos jatos da broca (lbf) 

 a1 a a8 = constantes que devem ser escolhidas baseadas nas condições locais de 

perfuração. 

 

Nesta equação, o fator f4 tem fundamental importância na análise da técnica de 

perfuração underbalanced. Os outros fatores são necessários para outros tipos de análise 

e previsão de taxa de penetração e não serão abordados neste projeto. 

Segundo Buorgoyne (1991), o fator f4 modela o efeito overbalanced na taxa de 

penetração e tem o valor unitário quando a pressão no fundo do poço é igual à pressão 

de poros (Bourgoyne, 1991). No caso de de uma BHP em UBD, podemos verificar que 

o expoente do fator f4 se torna positivo, já que o ECD do poço (ρc) é menor do que a 

pressão de poros da formação (gp), dando resultado a um número >1 para o fator f4. 

Este resultado é extremamente importante nesta análise, pois em um produtório de 

fatores, como no modelo de taxa de penetração, fatores que possuem valores maiores do 

que um, aumentam o valor do resultado deste produtório. 

Resumindo, através deste modelo é possível comprovar que a diminuição do 

peso do fluido para valores abaixo da pressão de poros implica em um aumento da taxa 

de penetração da perfuração. Isto pode ser verificado novamente através da figura 3.1, 

que mostra a variação da taxa de penetração de acordo com a variação do peso do 

fluido. Tal fato quantifica uma tendência esperada, uma vez que um poro sobre-

pessurizado em relação ao fluido de perfuração exibe tendência em “eclodir”, 

fragilizando a matriz rochosa e auxiliando o progresso da broca. 

Além desta abordagem, estudos mais recentes voltados para a previsão da ROP, 

que levam em consideração a chamada Energia Mecânica Específica (Mechanic Specific 

Energy – MSE), além da eficiência de perfuração e mínima energia específica, tais 

como os propostos por Teale (1965), oferecem resultados mais próximos da realidade 

por não se restringirem a apenas um tipo de broca. 

Em 2004, a Exxon Mobil desenvolveu um projeto piloto utilizando a MSE como 

ferramenta de acompanhamento em tempo real, com o objetivo de otimizar a 

perfuração. Os resultados superaram as expectativas, com aumentos significativos de 

ROP sendo obtidos em 10 poços de um total de 11 perfurados com o acompanhamento 

desta tecnologia (Dupriest et al, 2005). 
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  A energia mecânica específica é baseada em princípios relacionados com a 

quantidade de energia necessária para destruir uma unidade de volume de rocha e a 

eficiência das brocas para perfurar a formação (Caicedo et al, 2005).  

A teoria da MSE não é nova e vêm sendo usada por anos para rápidas avaliações 

de desempenho. A equação abaixo demonstra a equação derivada da energia específica 

para a perfuração rotativa em condições atmosféricas proposta por Teale (1965): 

 

  (10)  

 

Onde: 

 

MSE = Energia mecânica especifica (psi) 

WOB = Peso sobre a broca (libras) 

Ab = Área do poço ( ) 

N = RPM 

T = Torque (pé.lbf) 

ROP = Taxa de penetração (pé/h) 

  

Como a maioria dos dados de campo estão no formato das medidas de superfície 

de WOB, N (rpm) e ROP, o conceito de coeficiente de fricção específico da broca (µ) 

foi introduzido para expressar o torque como função de WOB (Caicedo et al, 2005). 

 

  (11) 

 

Onde: 

Db = Diâmetro da broca (pol) 

T = Torque (pé.lbf) 

µ = coeficiente de fricção específico da broca (adimenssional) 
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Teale (1965) também introduziu o conceito de energia específica mínima e/ou 

máxima eficiência. A energia específica mínima da coluna de perfuração se aproxima, 

ou tende, para a resistência compressiva da rocha (Unconfined Compressive Strength - 

UCS) que está sendo perfurada. Ou seja, obtemos a eficiência máxima quando a energia 

na broca é igual à energia necessária para destruir a rocha (Britto, 2009): 

 

         (12) 

 

Sendo assim, foi definida a eficiência da perfuração como: 

 

  (13) 

   

Onde MSEMIN é a resistência da rocha, ou seja, obtemos a eficiência máxima 

quando a energia na broca é igual à energia necessária para destruir a rocha abaixo da 

mesma. 

A prática de usar a UCS para seleção de brocas e previsão de desempenho vem 

sido amplamente utilizada pela indústria. Este uso pode ser adequado para rochas 

porosas e/ou permeáveis perfuradas com fluidos limpos (que não produzem reboco), 

porém isto representa apenas uma pequena parte das rochas perfuradas pela indústria 

(Caicedo et al, 2005). O que na verdade ocorre é que a rocha está sujeita a uma pressão 

de confinamento, o que altera a sua resistência. Logo, não devemos comparar os valores 

de MSE com o UCS, e sim com a resistência da rocha sob confinamento (Confined 

Compressive Strength - CCS) (Britto, 2009): 

 

  (14) 

Onde: 

CCS = Confined Compressive Strength (psi) 

UCS = Unconfined Compressive Strength (psi) 

DP = ECD – Pp (lbm/gal) 

Pp = Pressão de poros (lbm/gal) 

Fa = Ângulo interno de fricção da rocha (graus) 
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O torque necessário para um tipo de broca perfurar à uma dada ROP em um tipo 

de rocha (CCS) é calculado usando a equação 15, que é derivada das equações 10 e 13: 

 

  (15) 

 

Substituindo MSE em termos de eficiência mecânica e torque em função do 

WOB e resolvendo a equação para ROP, a taxa de penetração pode ser calculada através 

da seguinte equação: 

 

  (16) 

 

Em perfurações convencionais, o fluido de perfuração é geralmente projetado 

para ter uma pressão hidrostática entre 200 e 1000 psi maior do que a pressão de poros 

da formação. Durante condições de UBD o fluido fornece uma pressão hidrostática 

entre 100 e 200 psi menos do que a pressão de poros, como pode ser visto na Figura 4.1 

(Hareland et al, 2009). 

 

 

Figura 4.1: Gráfico das pressões na perfuração 
Fonte: Hareland et al, 2009 

 

O valor de DP da equação 14 assume valores positivos em condições de OBD e 

valores negativos em condições de UBD. Deste modo, o CCS é maior que o UCS em 
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OBD e na equação 17 pode se observar os valores típicos de CCS para situações em que 

a pressão fornecida pela lama de perfuração é de 0 a 1500 psi maior do que a pressão de 

poros: 

 

  (17) 

 

Nas condições UB os valores de DP são negativos, fazendo com que os valores 

de CCS sejam menores do que o UCS. O valor do limite inferior do UCS é função do 

efeito do BHP na rocha enquanto esta é perfurada, e assume sempre valor <1. 

 

 

  (18) 

 

 

Segundo Hareland (2009), pelo estudo dos dados publicados do desempenho 

das perfurações UB, a ROP é cerca de três vezes maior do que em perfurações 

convencionais. Isto pode ser explicado por valores de resistência compressiva da rocha 

(CCS) cerca de três vezes menor, que puderam ser confirmados pela equação 19 de 

CCS em UBD. 

   

  (19) 

  

Os projetos underbalanced são utilizados ainda, em reservatórios depletados, 

como no caso do campo de HMD na Argélia, onde foi feito este estudo de caso. Este 

campo é caracterizado por ser o reservatório de maior produção no país, com uma 

pressão inicial de 480 kgf/cm
2
 e aproximadamente 41 bilhões de barris (Original Oil In 

Place – OOIP), sendo que na época do estudo, cerca de 12,6% deste valor já tinha sido 

recuperado por mais de 1000 poços perfurados (Salimi et al, 2004). O mapa do 

reservatório pode ser visualizado na Figura 4.2. 

Ao longo do tempo, a pressão do reservatório caiu para valores menores do que 

a pressão hidrostática exercida por fluidos de perfuração convencionais a base óleo. A 

pressão overbalanced aplicada ao reservatório durante as operações de perfuração 

causaram perdas de circulação significantes e queda na produtividade dos poços. Para 

exemplificar este fato, em um trecho de 700 m perfurados na seção de 6”, a perda de 

circulação foi da ordem de 250 m
3
. Além disso, em alguns casos, devido ao alto poder 
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abrasivo de algumas formações, as brocas sofreram desgaste excessivo, o que afetou 

severamente a ROP, aumentando os custos com a sonda. Geralmente, a perfuração de 

100 m dentro do reservatório necessitava de aproximadamente 2,5 brocas, com uma 

ROP média de 1-2 m/hr. Desta maneira, a alternativa de UBD tornou-se uma solução 

possível para resolver este problema (Salimi et al, 2004). 

 

 

Figura 4.2: Mapa do campo HMD, Argélia 
Fonte: Salim et al, 2004 

 

  Assim, foi perfurado um poço vertical (OMO-243) para avaliar a 

viabilidade operacional de UBD em zonas produtoras de óleo e o efeito desta técnica no 

desempenho da perfuração, e seus benefícios econômicos. 

 O poço foi projetado para perfurar cerca de 127 metros do reservatório na 

direção vertical, com uma pressão de 170 kgf/cm
2
. Mais especificamente, a seção de 6” 

foi planejada para ser perfurada em condições underbalanced com uma BHP de 136 

kgf/cm
2
. O projeto do poço pode ser visualizado na Figura 4.3. 

Como o ECD previsto para esta seção era de cerca de 3,7 lbm/gal, optou-se por 

um sistema com fluido gaseificado à base de óleo para esta operação. O nitrogênio foi 

escolhido com fase gasosa, pois não proporciona risco de fogo/explosão. 

Adicionalmente, foram comparados os custos da geração de nitrogênio por membrana e 

por transporte de nitrogênio criogênico e, devido às altas perdas devido ao calor e o 

preço do nitrogênio liquido, foi decidido pela utilização da membrana de nitrogênio 

(Salimi et al, 2004).  
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Figura 4.3: Projeto do poço UB 

Fonte: Salim et al, 2004 

 

A injeção escolhida no projeto foi através do tubo bengala, devido à maior 

simplicidade do poço na vertical; e, através da modelagem computacional, foi 

determinada uma vazão de 22 m
3
/min de nitrogênio e 350 l/min de óleo para gerar um 

ECD de 3,7 lbm/gal no fundo do poço em condições sem influxo. Fica claro que em 

condições de influxo a taxa de injeção deve ser mudada para se manter as condições UB 

(Salimi et al, 2004). 

O sistema de controle de poço foi baseado numa combinação de um BOP stack e 

uma cabeça de poço rotativa, como pode ser observada na Figura 4.4. No retorno do 

fluido, após a RCH, o fluido passa por um manifold especialmente desenvolvido para 

UB e desemboca em um separador de 4 fases.  

 Além disso, a simulação dos efeitos das conexões na BHP mostrou que seria 

muito difícil manter esta pressão abaixo de 170 kgf/cm
2
 durante a operação, pois ao se 

desligar as bombas, o influxo de óleo causaria uma condição OB momentânea. A 

solução foi utilizar uma técnica de pré-carga no anular que envolve o fechamento deste 

espaço quando as bombas estão desligadas, diminuindo o influxo durante as conexões e, 

conseqüentemente, não alterando drasticamente a BHP (Salimi et al, 2004). 
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Figura 4.4: Rotating Control Head 

Fonte: Salimi et al, 2004 

 

 Durante a perfuração, não ocorreu influxo no poço, o que possibilitou uma 

diminuição gradual do ECD de cerca 20% menos do que a pressão do reservatório 

(170kgf/cm2) para valores da ordem de 60 kgf/cm
2
 (cerca de 64% a menos). 

 Em média eram utilizadas três brocas para perfurar 100 m do reservatório com 

uma ROP variando de 1-2m/hr. Com UBD, a mesma seção de 6” foi perfurada com 

apenas uma broca e uma enorme diferença na taxa de penetração, um aumento de 400% 

na ROP elevou esta para valores da ordem de 7 m/hr. E mesmo assim, não foi 

observado nenhum problema de estabilidade do poço, nem de colapso deste durante e 

após a perfuração, o que aumenta as considerações positivas do projeto (Salimi et al, 

2004). 

 A Tabela 4.1 compara os custos de uma perfuração convencional com uma 

perfuração underbalanced no campo de HMD, com uma diminuição de 26 para 14 dias 

de operação para a fase de 6”, economizando mais de US$ 70 mil  por pé perfurado.  
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Tabela 4.1: Custos comparativos da perfuração convencional e underbalance 

Itens Custo Convencional ($/ft) Custo UBD ($/ft) Economia 

Custo da plataforma 472.500 252.000 220.500 

Unidade UBD  - 42.000 -42.000 

Unidade UBD (funcionando) - 154.840 -154.840 

BOP 7” - 5.590 -5.590 

Brocas 49.115 11.494 37.621 

Fluido de perfuração 38.461 20.949 17.512 

Testes  3.654 - 3.654 

Diferença Total - - 76.857 

Fonte: Adaptado de Salimi et al, 2004 

 

4.2 Efeito película 

 

 O efeito de película, idealizado por van Everdingen (1953) e Hurst (1953), é um 

parâmetro introduzido na modelagem de reservatórios cuja finalidade é simular uma 

situação física causada por um fenômeno real, o dano à formação. Dentre outros, este 

efeito é causado pela redução da permeabilidade absoluta da formação, causada pelo 

tamponamento dos canais de fluxo por sólidos em suspensão e/ou inchamento de argilas 

(Rosa et al, 2006). 

 Minimizar o dano à formação que ocorre durante a perfuração convencional é 

um ponto crítico para a otimização do desenvolvimento de um reservatório. A invasão 

da lama na formação pode criar danos ao redor do poço e reduzir definitivamente a 

produtividade do poço e do campo. Quando UBD é implementado corretamente, esta 

técnica reduz consideravelmente ou elimina a invasão de fluidos na formação (Salimi e 

Andersen, 2004). A Figura 4.5 demonstra o mecanismo de invasão de fluido. 

 

 

Figura 4.5: Mecanismo de invasão de fluido 

Fonte: Salimi e Andersen, 2004 
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 Ding (2006) criou um modelo de fluxo bifásico para a modelagem da invasão da 

formação durante UBD. Esta equação de fluxo bifásico é dada por: 

 

 

 

Onde S é a saturação (subscrito f para filtrado e h para hidrocarbonetos), P é a 

pressão e K é a matriz diagonal contendo a permeabilidade absoluta da formação nas 

diferentes direções, kr é a permeabilidade relativa de cada fluido, g é a gravidade, µ é a 

viscosidade, Φ é a porosidade e ρ é a densidade. 

A técnica para determinar o efeito película ao longo do poço é baseada em um 

procedimento de otimização do desenvolvimento do reservatório. Este processo envolve 

as simulações do reservatório padrão e do reservatório com o dano, que podem ser 

resumidas de forma teórica pela seguinte equação, que calcula o efeito película (s): 

 

  (21)  

 

onde Qi é a vazão em uma pequena parte determinada da parede (wellblock) do poço 

simulado no modelo de formação de dano, NP representa o número de wellblocks, e qi é 

a vazão calculada em cada wellblock no modelo padrão de simulação. O parâmetro 

desconhecido (S) é o fator de película que pode ser determinado ao longo do poço. 

Ding (2006) utilizou este modelo numérico para comparar UBD e OBD 

utilizando-se de 4 casos particulares para um mesmo exemplo. O dano à formação foi 

estudado em uma seção transversal de um poço horizontal em um reservatório de óleo. 

A permeabilidade do reservatório foi considerada homogênea igual a 8 md. A pressão 

inicial do reservatório era de 320 bar e o poço possuía raio de 10,8 cm. Quatro casos 

foram contemplados no estudo: 

CASO 1: Poço perfurado overbalanced com uma pressão de 15 bar acima da 

pressão de poros durante 2 dias.  

(20) 
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CASO 2: Poço perfurado underbalanced com uma pressão de 20 bar abaixo da 

pressão de poros. Durante a operação, foram simuladas condições de OBD de +15 bar 

durante 5 min.  

CASO 3: Poço perfurado underbalanced com uma pressão de 20 bar abaixo da 

pressão de poros. Durante a operação, foram simuladas condições de OBD de +15 bar 

durante 15 min.  

CASO 4: Poço perfurado underbalanced com uma pressão de 20 bar abaixo da 

pressão de poros. Uma pressão capilar máxima de 5 bar foi considerada entre o fluido 

de perfuração e o óleo da formação.  

Nos casos 2 e 3 a pressão capilar não foi considerada, e no caso 4 a pressão 

abaixo da pressão de poros foi sempre de 20 bar. Para comparar o dano causado pelos 

diferentes procedimentos de perfuração, as permeabilidades relativas serão as mesmas 

em todos os casos e mostradas na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6: Permeabilidades Relativas 

Fonte: Ding, 2006 

 

 A Figura 4.7 apresenta os índices simulados de produtividade do poço, no qual o 

Caso 0 é um caso de referência onde não ocorreu nenhum dano à formação: 
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Figura 4.7: Índice de Produtividade 

Fonte: Ding, 2006 

 

  

 A Figura 4.8 apresenta o fator de película correspondente obtido pelo método 

inverso ao apresentado acima: 

 

 

Figura 4.8: Fator de película 

Fonte: Ding, 2006 

 

 As simulações mostraram que UBD pode também causar dano a formação, e 

quando acontecem condições overbalanced temporárias durante esta operação, estas 

podem causar danos maiores ao poço, dependendo da duração desta exposição. A perda 

de produtividade com o UBD não é muito alta (eficiência de fluxo entre 95% e 91%), 

porém OBD causa perdas muito maiores, com uma eficiência de fluxo de 59% (Ding, 

2006). 
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 Salimi e Andersen (2004) utilizaram também simulações de reservatório, onde 

considerações como tempo de perfuração de 10 dias (exposição do poço ao fluido de 

perfuração) e produção acumulada de 50 dias foram simuladas para comparar o 

desempenho de dois poços diferentes sendo perfurados pelo metodo convencional 

(OBD) e por UBD. A Figura 4.9 mostra que o poço perfurado underbalanced começa 

produzindo em sua máxima vazão após o início da produção, enquanto no poço OB, a 

produção cresce suavemente e depois de 18 dias, começa a declinar. Mostrando que o 

método de UBD pode aumentar consideravelmente o desempenho da produção. 

Variações na BHP podem ser observadas em UBD, podendo em alguns casos 

mudar as condições do poço para overbalanced. Conexões, aumento do peso do fluido, 

operações de MWD e manobras podem representar alguns dos fatores que levem a esta 

oscilação. A Figura 4.10 mostra que apenas 72 minutos de exposição à esta condição 

podem resultar em reduções definitivas na produção acumulada do poço (Salimi e 

Andersen, 2004). 

 

 

Figura 4.9: Vazão ao longo do tempo de um poço UB comparado com um OB 

Fonte: Salim et al, 2004 
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Figura 4.10: Produção acumulada comparativa entre poços UBD e OBD 

Fonte: Salim et al, 2004 

 

 Do total de 0.282 MSTB (1000 Stock Tank Barrel) no caso de UBD, diminui 

para 0.246 MSTB no caso de exposição temporária à condições overbalanced, onde 

acontece a invasão da lama e o dano à formação (Salimi e Andersen, 2004).   

 

4.3 Prisão por diferencial de pressão 

 

 Prisão por diferencial de pressão ocorre quando a coluna de perfuração se adere 

à parede do poço por forças que agem nas áreas de contato dessas duas superfícies. A 

força dominante está geralmente associada à pressão diferencial entre o poço e a 

formação; desta forma, adesão e coesão também contribuem com alguma resistência ao 

movimento dos tubos (Dupriest et al, 2010). 

 Este fenômeno geralmente ocorre quando os tubos estão submetidos à forças de 

contato associadas a ambientes de reservatórios que possuem baixas pressões e poços de 

alta pressão. Com o passar do tempo, se os tubos de perfuração permanecerem sem 

movimento, a área de contato pode aumentar, fazendo com que a liberação da coluna se 

torne ainda mais difícil. É importante ressaltar, que este fenômeno é mais grave nos 

drill collars (DC), pois estes tipos de tubos de perfuração possuem maior rigidez e área 

de contato. A Figura 4.11 mostra uma seção de um DC envolvido parcialmente pelo 

reboco em um ambiente de perda de circulação em formações permeáveis e preso à 

parede do poço pela pressão diferencial depois de um período maior de exposição 

(Rafique, 2008). 
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Figura 4.11: Prisão por diferencial de pressão 

Fonte: Rafique, 2008 

 

  

Os fenômenos de prisão de coluna tiveram aumento de ocorrência no final dos 

anos 90, devido ao aumento do ângulo dos poços e seus maiores alcances. A maior 

força de contato nos tubos inclinados, somado aos altos pesos de lama requeridos para a 

estabilização dos poços aumentaram a incidência destes eventos, principalmente nas 

perfurações de formações permeáveis (Dupriest et al, 2010). 

 Este problema pode ser evitado através da utilização da técnica de UBD, pois a 

pressão da formação é maior do que a do poço e deste modo os tubos são “empurrados” 

ao invés de puxados da/para parede, eliminando o fenômeno de prisão por diferencial de 

pressão (Rafique, 2008).  

 A seguir será demonstrado matematicamente este efeito, assim como 

comprovada a inversão do sentido da força em casos onde há a utilização da técnica 

underbalanced. Cabe ressaltar que as fórmulas deduzidas neste trabalho diferem 

daquelas encontradas na literatura corrente (Bourgoyne, 1991). Como nenhuma das 

publicações efetua tal dedução geométrica, considera-se que este fato se constitui uma 

contribuição do presente trabalho. 

 As Figuras 4.12 e 4.13 representam esquematicamente o efeito de prisão por 

diferencial de pressão. 
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Figura 4.12: Entidades auxiliares para cálculo do efeito de prisão por diferencial de pressão  

 

 

Onde: 

 R1 = Raio do tubo de perfuração (geralmente comandos, donde 2R1>R2) 

 R2 = Raio do poço 

 h = Espessura do reboco  

 

 

Figura 4.13: Forças agindo sobre o tubo 
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Onde: 

F1 = Força devido à pressão do poço 

F2 = Força devido à pressão da formação 

 

A Força F1 pode ser calculada abaixo, através da integração infenitesimal dos 

elementos de força agindo no drill collar, força esta causada pela pressão da coluna de 

fluido acima do ponto determinado: 

 

   (22) 

 

  (23) 

 

  (24) 

 

  (25) 

 

A Força F2 pode ser calculada, como sendo a força exercida pela formação 

devido à pressão de poros: 

 

  (26) 

 

  (27) 

 

  (28) 

 

  (29) 

 

Deste modo: 

 

  (30) 

 

Por geometria, pode calcular a área Axy, através da figura 4.14: 
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Figura 4.14: Representação da área 

Donde: 

 (31) 

 (32) 

 (33) 

 (34) 

 

 Onde: 

 R1 = Raio do tubo de perfuração  

    R2 = Raio do poço 

    

Pela eq (31) temos: 

  (35) 

 

Substituindo o resultado acima na eq (33): 

 

   (36)   

 

Pela eq (32), considerando a equação anterior: 

 

  (37) 

 

Usando este resultado na eq (34): 

 

 (38) 

 

 

 

Então: 
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 (39) 

 

    (40) 

 

Por fim, é importante analisar a equação 30, pois nela se encontra o princípio 

da eliminação do efeito prisão por diferencial de pressão. Em casos de OBD, a 

resultante das forças possuirá um resultado positivo, indicando que os tubos serão 

empurrados contra a formação, causando o efeito de prisão por diferencial de pressão. 

Já no caso de UBD, a resultante das forças assume resultado negativo, o que indica que 

a pressão dos poros da formação fará uma força nos tubos para dentro do poço, 

impedindo o contato entre a parede do tubo e a formação, eliminando o efeito prisão por 

diferencial de pressão e a possibilidade de um fato tão indesejado na indústria de 

petróleo, a prisão de uma coluna. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusão 

 

 O termo “convencional” é usado para operações rotineiras em perfuração devido 

à sua maior utilização pela indústria. Porém, é inegável que cada poço perfurado possui 

uma particularidade, fazendo com que inúmeras técnicas de perfuração sejam utilizadas 

para cumprir o objetivo no projeto. Estas técnicas possuem tanta complexidade que o 

termo convencional parece até inadequado. 

 Portanto, o momento da indústria de petróleo é de desenvolvimento de novas 

fronteiras de exploração. Para que isso ocorra, a utilização de diferentes técnicas em 

diferentes cenários possibilita este avanço e, underbalanced drilling é uma delas. 

Este trabalho teve como objetivo analisar esta técnica comparando-a com a 

perfuração convencional. Conceitos das duas técnicas foram detalhados, dando ênfase 

ao tema principal do trabalho, UBD. As principais diferenças, como os tipos de fluidos, 

as considerações necessárias para sua utilização e os equipamentos desenvolvidos 

especialmente para utilização neste cenário foram expostas para que em um ambiente de 

ausência de literatura no país, todo o contexto pudesse ser mais bem compreendido. 

É importante salientar, que esta técnica de perfuração se aplica em condições 

específicas, e que um estudo detalhado deve ser desenvolvido antes de sua 

implementação. Para que assim, o resultado do projeto possa apresentar todas as 

vantagens explicitadas ao longo desta monografia. 

 O último capítulo teve como objetivo demonstrar as vantagens da perfuração 

underbalanced em comparação à convencional. Foi demonstrado o aumento da taxa de 

penetração em relação a uma perfuração convencional, com exemplos de que este fato 

pode economizar quantias consideráveis se considerarmos o projeto de perfuração como 

um todo.  

Após isso, foi feita a demonstração de como o dano à formação é reduzido, em 

uma perfuração aonde não há invasão dos fluidos de perfuração, trazendo incrementos 

de produção no desenvolvimento do reservatório. Este benefício é amplamente 

conhecido na indústria, porém a falta de publicação de testes de campo dificultou a sua 

demonstração por completo.  

Por fim, em um panorama onde as ferramentas que perfuram os poços custam 

alguns milhões de dólares, oferecer a oportunidade de diminuir a incidência da prisão de 
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coluna, o risco de perder equipamentos caros no poço e o tempo perdido de sonda é uma 

possibilidade considerável. Deste modo, a eliminação do efeito de prisão por diferencial 

de pressão forma um dos três que direcionam à uma análise mais detalhada desta 

técnica. 

Sendo assim, o trabalho cumpriu o objetivo de analisar esta técnica, para que em 

ambientes futuros de exploração, ele, em adição a publicações posteriores, possa 

possibilitar o desenvolvimento de campos que possuam depleção, janela operacional 

estreita, dentre outros, proporcionando o avanço contínuo na exploração do petróleo 

pela indústria. 

 

5.1 Sugestão para trabalhos futuros 

 

O presente trabalho, além de cobrir os objetivos já descritos, abre portas para 

diversos estudos na área. O estudo mais detalhado de casos de UBD seria uma boa 

sugestão para trabalhos futuros. O aumento da ROP na perfuração underbalanced 

poderia ser estudado com dados reais em situações de locação offshore, enfatizando a 

economia no tempo de sonda, bem mais relevante nestes casos. Em relação à redução do 

dano à formação, apenas simulações de laboratório e computacionais demonstram tal 

vantagem, e um estudo detalhado da produção de um poço perfurado através desta 

técnica poderia referendar com mais realidade todos os estudos e proposições feitas 

nesta área. Neste caso, incrementos de produção e até mesmo a antecipação da mesma, 

poderiam trazer lucros consideráveis às operadoras.  

No que tange à estatística, um estudo da redução da probabilidade nos casos de 

prisão de coluna em ambientes underbalanced poderia demonstrar a economia que as 

operadoras poderiam obter utilizando esta técnica em detrimento da convencional. 

Portanto, considerando este trabalho como sendo um dos primeiros nesta área 

escritos no país, próximos estudos mais aprofundados podem se utilizar do mesmo, 

agregando conhecimento nesta área carente de estudos mais profundos e que podem 

facilitar o desenvolvimentos das tecnologias presentes neste processo.  
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