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Se és capaz de manter a tua calma quando 

Todo o mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa; 

De crer em ti quando estão todos duvidando, 

E para esses no entanto achar uma desculpa; 

Se és capaz de esperar sem te desesperares, 

Ou, enganado, não mentir ao mentiroso, 

Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, 

E não parecer bom demais, nem pretensioso; 

 

Se és capaz de pensar – sem que a isso só te atires, 

De sonhar – sem fazer dos sonhos teus senhores. 

Se encontrando a desgraça e o triunfo conseguires 

Tratar da mesma forma a esses dois impostores; 

Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas 

Em armadilhas as verdades que disseste, 

E as coisas, por que deste a vida, estraçalhadas, 

E refazê-las com o bem pouco que te reste; 

 

Se és capaz de arriscar numa única parada 

Tudo quanto ganhaste em toda a tua vida, 

E perder e, ao perder, sem nunca dizer nada, 

Resignado, tornar ao ponto de partida; 

De forçar coração, nervos, músculos, tudo 

A dar seja o que for que neles ainda existe, 

E a persistir assim quando, exaustos, contudo 

Resta a vontade em ti que ainda ordena: 

"Persiste!"; 

 

Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes 

E, entre reis, não perder a naturalidade, 

E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, 

Se a todos podes ser de alguma utilidade, 

E se és capaz de dar, segundo por segundo, 

Ao minuto fatal todo o valor e brilho, 

Tua é a terra com tudo o que existe no mundo 

E o que mais – tu és um homem, meu filho! 

 

Rudyard Kipling – “Se” 
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RESUMO 

 

O petróleo é gerado na subsuperfície, no interior de rochas sedimentares, 

sendo armazenado, principalmente, por rochas carbonáticas ou areníticas, chamadas 

de reservatórios. Sendo que as formações areníticas, que são formadas pela 

compactação e cimentação de grãos de areia, são as maiores responsáveis pelo 

fenômeno conhecido como “produção de areia”. 

A produção de areia acontece quando o reservatório é colocado em produção e 

a consolidação dos grãos que formam o arcabouço da formação produtora de petróleo 

não é suficiente para mantê-los coesos, frente às forças de arraste provocadas pelo 

fluxo de fluidos no interior dos poros da rocha-reservatório. 

O Brasil, país que atualmente é um grande produtor de petróleo, conta com 

reservatórios distribuídos em boa parte do seu vasto território. Por ser um país de 

dimensões continentais, é formado por várias bacias sedimentares, com diferentes 

históricos deposicionais, o que confere características bem diferentes aos reservatórios 

petrolíferos brasileiros. 

Nesse contexto, é bastante pertinente analisar como cada um deles se 

comporta em relação à produção de areia. Para tanto, o presente trabalho visa analisar 

em que condições a areia se desprende da formação, o porquê da produção de areia 

ser um problema e identificar quais as principais variáveis que a afetam, direta ou 

indiretamente, além de apresentar as diferentes técnicas para lidar com a saída dos 

grãos arenosos da rocha-reservatório. Por fim, é apresentado um breve histórico do 

emprego dessas técnicas nos poços brasileiros, explicando os eventuais sucessos e 

insucessos de cada uma, bem como o panorama dos métodos que são utilizados 

atualmente. 

Palavras-chave: produção de areia, técnicas de controle de areia, reservatórios 

brasileiros.
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ABSTRACT 

 

Oil is generated in the subsurface, within sedimentary rocks and is held mainly 

in carbonate rocks or sandstones, which are called reservoirs. The sandstone 

formations are composed of sand grains which are compacted and bound together by 

cementation process. And they are the most responsible for the phenomenon known 

as “sand production” or just “sanding”. 

Sand production occurs when the reservoir is put into production and 

consolidation of the grains, that form the framework of the oil producing formation, is 

not enough to keep them together due to drag forces, caused by fluid flow within the 

pores of the rock reservoir. 

 Brazil is currently a huge oil producer and it has reservoirs distributed over 

much of its vast territory. And being a country of continental dimensions it is formed 

from several sedimentary basins with different depositional histories, which gives 

quite different characteristics to the oil reservoirs in Brazil. 

In this context, it is very relevant to examine how each Brazilian reservoir 

behaves in relation to sand production. To that end, this paper aims to analyze the 

conditions that the sand grains detaches from the formation, why sanding is a problem 

and identify the main variables that affect the sand production, directly or indirectly. 

Additionally, this paper aims to present the different techniques for dealing with the 

onset of sand production. Finally, it is presented a history of employing these 

techniques in Brazilian wells, explaining the possible successes and failures of each 

one, as well as an overview of the methods that are used until nowadays. 

Keywords: sand production, sanding, sand control techniques, Brazilian 

reservoirs. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 – OBJETIVO 

 

Este trabalho objetiva fazer uma análise das diferentes técnicas, dos 

equipamentos utilizados e da tecnologia empregada no controle de areia em poços de 

petróleo, dando ênfase especial aos campos petrolíferos situados em território brasileiro. 

 

1.2 – JUSTIFICATIVA 

 

O desprendimento de areia da rocha-reservatório durante a produção de petróleo 

é um problema recorrente na vida produtiva de muitos campos petrolíferos do mundo. 

Objetivando mitigar esse problema e evitar as consequências decorrentes do mesmo, a 

indústria de petróleo se utiliza de diferentes técnicas, equipamentos e procedimentos 

específicos, para minimizar a produção de areia proveniente da formação. 

 

1.3 – METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada consiste de pesquisas em livros, periódicos, revistas 

técnicas e catálogos de empresas fabricantes dos equipamentos envolvidos, dando 

ênfase aos procedimentos empregados no controle da produção de areia e aos 

respectivos resultados obtidos. 

  

1.4 – INTRODUÇÃO: O PROBLEMA DA PRODUÇÃO DE AREIA 

  

O petróleo é uma mistura de variadas cadeias de hidrocarbonetos, compostas de 

diferentes propriedades físico-químicas. Ele tem origem no interior de rochas 

sedimentares porosas, sendo gerado em determinadas condições específicas de 

temperatura e pressão, e situando-se nos poros dessas rochas, chamadas de 

reservatórios. Poços são perfurados até essas rochas, para produzir o óleo e o gás nelas 

existente. (THOMAS, 2001) 
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Na indústria do petróleo, a expressão “produção de areia” se refere ao fluxo de 

partículas sólidas em conjunto com os fluidos da rocha-reservatório, durante o processo 

de extração do petróleo do subsolo. 

Ao colocar um poço em produção, ou seja, ao se fazer com que o óleo migre dos 

poros das rochas-reservatório para os poços de petróleo, algumas variáveis podem 

contribuir para que a areia da formação se desprenda e seja produzida em conjunto. 

Dentre tais variáveis, pode-se citar: a própria característica da formação – algumas 

formações são mais propensas a desprender areia do que outras; o estado de tensão dos 

grãos da rocha reservatório; ou até mesmo a vazão de produção – quanto maior a 

velocidade com que o óleo flui no interior dos poros, maior a propensão a carrear areia. 

(BELLARBY, 2009) 

Um dos maiores desafios da indústria de petróleo é lidar com a produção de 

areia. A areia da formação, arrastada pelos fluidos produzidos, pode trazer muitos 

problemas. Trata-se de pequenos grãos que podem ir se depositando continuamente no 

fundo do poço, até atingir a altura dos canhoneados. Com isso, a vazão de produção é 

restringida e, numa situação mais extrema, a área aberta ao fluxo de fluidos para o poço 

é totalmente bloqueada. Nesse caso, é necessário remover a areia do fundo do poço, 

realizando uma operação de limpeza. Em regiões onde esse fenômeno é mais acentuado, 

por exemplo, o processo de limpeza deve ser feito semanalmente, reduzindo a produção 

e aumentando os custos de manutenção. Custos, aliás, que são ainda maiores quando os 

poços são offshore
1
. (ACOCK et al, 2004) 

Dependendo do tipo de formação, caso a vazão de produção seja alta o suficiente 

e/ou o fluido produzido, viscoso o suficiente, os grãos de areia desprendidos também 

podem ser carreados através da coluna de produção, podendo entupir válvulas, 

tubulações e equipamentos de superfície e subsuperfície, paralisando a produção. Da 

mesma forma, necessita-se de operação de limpeza para desobstrução dos 

equipamentos, aumentando os custos e diminuindo a produção. (ACOCK et al, 2004) 

Estimando as perdas em números, se, por exemplo, um separador de óleo e água 

com tempo de residência de 2 minutos, acumular 1 pé cúbico de areia, esse separador  

será capaz de separar 128 barris a menos de líquido por dia. Logo, se a razão água/óleo 

entrando no separador for de 1/1, serão 64 barris a menos de óleo produzidos por dia. 

                                                 
1
 No mar. 
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Considerando um barril sendo vendido a US$ 18,00, isso acarreta uma perda de US$ 

420.480,00 por ano. A Figura 1.1 ilustra tal situação, com o valor do barril custando por 

volta de US$ 100,00, que é uma média de preço mais atual. (BAKER HUGHES 

INCORPORATED, 1995) 

Figura 1.1 – Perdas em um separador de óleo e água, provocadas pelo acúmulo de areia. 

Fonte: Modificado de http://google.com/images. 

 

Problema semelhante é o dos separadores trifásicos, utilizados nas plataformas 

da Petrobras para fazer a separação do petróleo proveniente de diferentes poços, em três 

correntes – gás, óleo e água. A areia que vem com esses fluidos e se deposita no fundo 

desses equipamentos, reduz o seu tempo de residência e a sua eficiência. (CARVALHO, 

2008) 

Passam a serem necessárias paradas mais periódicas na planta de processamento 

das plataformas, para efetuar a limpeza desses separadores. Como cada operação de 

limpeza como essa chega a durar alguns dias, apenas no ano de 1998, a Petrobras 

estimou que o revés financeiro provocado por essas paradas na produção de uma única 

plataforma foram da ordem de US$ 3.000.000,00. (DANTAS, 1999 apud CARVALHO, 

2008) 

Além disso, mesmo que os grãos de areia não obstruam os equipamentos 

citados, quando em fluxo eles danificam e erodem revestimentos, tubulações, 
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equipamentos de elevação artificial e válvulas de segurança. O grau de erosão depende 

da quantidade, da velocidade e do ângulo de impacto dos grãos, mas com o tempo, essa 

erosão se acentua, acarretando danos mais significativos, como a paralisação da 

produção ou até mesmo a perda do controle do poço, gerando grandes riscos às 

instalações, ao meio ambiente e à todo o pessoal envolvido. (ACOCK et al, 2004) 

Ademais os problemas citados, a areia em produção junto ao óleo pode criar 

vazios enormes na formação atrás da parede dos revestimentos, podendo danificá-los e 

provocar desmoronamentos que reduzam drasticamente a vazão de produção. 

Mas é interessante observar que em algumas situações, é aceitável a produção de 

areia em pequenas quantidades, como por exemplo, em poços de óleo muito viscoso e 

com baixa vazão de produção. No entanto, faz-se necessário um gerenciamento bastante 

rigoroso dos impactos associados. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

Não existe um nível pré-determinado de quantidade de areia aceitável de ser 

produzida nesses casos. Isso vai depender das condições operacionais de cada poço, 

como por exemplo, a capacidade do separador de areia utilizado, a capacidade dos 

equipamentos de elevação artificial, a resistência à erosão das tubulações e de outros 

equipamentos, dentre outros fatores. (CARLSON et al, 1992) 

Além disso, toda a areia que é produzida deve receber rigoroso tratamento, seja 

na própria plataforma ou em terra, para só então ser descartada ou até mesmo reutilizada 

como, por exemplo, na área de construção civil. Além de representar riscos ambientais, 

pela presença de recipientes de armazenamento da areia sujos de óleo e pelo próprio 

transporte da areia contaminada (no caso de poços offshore com tratamento da areia 

onshore
2
), esse problema gera custos adicionais à empresa operadora do reservatório, 

tanto pelo uso dos barcos para transportar a areia da plataforma, quanto pelo próprio 

tratamento da mesma. (MILLEN, 2010) 

Adicionalmente, além de ser um processo de custo elevado, minimizar os efeitos 

da produção de areia pode trazer muitos problemas na gerência do poço, afetando direta 

ou indiretamente a produção do reservatório. (ACOCK et al, 2004) 

Por outro lado, é muito importante entender os mecanismos de produção de areia 

dentro do reservatório. Isso auxilia na escolha do melhor método, no desenvolvimento 

                                                 
2
 Em terra 
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da melhor tecnologia e na gestão dos custos envolvidos no controle da sua produção. 

(ACOCK et al, 2004) 

Por esses e outros motivos é que a indústria de petróleo aplica uma grande 

quantidade de recursos no desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficientes na 

gerência desse problema. (ACOCK et al, 2004)



6 

 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

De uma forma geral, as rochas produtoras de petróleo podem ser formadas por 

grãos consolidados ou não consolidados, sendo estas as responsáveis pelo 

desprendimento da areia que é produzida em conjunto com os fluidos do reservatório. 

SPARLIN et al (1982) dividiram as rochas não consolidadas em três subclassificações: 

friável, parcialmente inconsolidadas e inconsolidadas. (SPARLIN et al, 1982 apud 

MACHADO, 2003) 

Segundo CARLSON et al (1992), a maior parte dos reservatórios inconsolidados 

é que geram problemas relacionados à produção de areia. Sendo que cerca de 70% das 

reservas de óleo e gás no mundo estão contidas nesse tipo de formação. 

SANTOS (2004) defende que a produção de sólidos está ligada à perda de 

coesão dos grãos de areia na região ao redor do poço ou do canhoneado. A partir de 

então, essa região pode ser mobilizada pelas forças de arraste provocadas pelo fluxo de 

fluidos. (SANTOS, 2004 apud BARRETO 2010) 

TERZAGHI (1943) descreveu um mecanismo de transferência de carregamento 

ao redor de um túnel. Tal mecanismo serve de base para explicar a dinâmica da 

produção de areia em poços de petróleo. (TERZAGHI, 1943 apud BAKER HUGHES 

INCORPORATED, 1995) 

Dentre os parâmetros que afetam a produção de areia, BIANCO (2001) reuniu-

os em três grupos principais: 

- Parâmetros que favorecem o desprendimento dos grãos no interior da rocha. 

Exemplos: vazão e gradiente de pressão (drawdown). 

- Parâmetros que desfavorecem o desprendimento dos grãos no interior da rocha. 

Exemplos: formação de arcos e atrito entre os grãos. 

- Parâmetros operacionais, que alteram as características da rocha. Exemplos: 

depleção do reservatório e o canhoneio. (BIANCO, 2001 apud MACHADO, 2003) 

Para MORITA et al (1989) os efeitos do drawdown
3
 e do influxo de água têm 

grande influência na movimentação dos grãos no interior da formação produtora. 

Segundo eles, os efeitos da queda de pressão se relacionam com a velocidade do fluido 

                                                 
3
 Queda de pressão. 
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através dos canhoneados, à estabilidade dessas cavidades e à criação de arcos de areia 

temporários na entrada das mesmas. (MORITA et al, 1989 apud MACHADO, 2003) 

Em relação ao influxo de água, eles defendem que alguns fatores contribuem 

para a produção de areia após o seu início: a queda da tensão capilar; o aumento da 

fricção do fluxo dos fluidos devido ao aumento da saturação da água, e a consequente 

redução da permeabilidade relativa ao óleo; e a queda na pressão do reservatório. 

(MORITA et al, 1989 apud MACHADO, 2003) 

CARLSON et al (1992) destacam as causas da produção de areia. Segundo eles, 

a formação produtora de petróleo está sujeita a alguns esforços mecânicos, como por 

exemplo, os esforços adicionais provocados pela própria perfuração dos poços. Tais 

esforços são os responsáveis por fazer a rocha falhar. Quando isso acontece, ao se 

colocar o reservatório em produção, os fluidos contidos no seu interior carreiam os 

grãos para fora dos canhoneados, levando à produção de areia. 

 Para saber de que forma lidar com esse problema, é importante entender em 

quais condições a rocha vai falhar. Mas efetuar a predição do potencial de um 

reservatório produzir areia não é muito simples e envolve análise do desempenho de 

reservatórios próximos ou com características parecidas, testes de campo para 

correlacionar a produção de areia com os parâmetros operacionais, testes com rochas-

testemunho em laboratório e ferramentas de perfilagem de formações. (CARLSON et 

al, 1992) 

Conseguindo prever as condições em que a rocha vai falhar e produzir areia, o 

próximo passo é escolher qual método de contenção utilizar. A primeira opção é reduzir 

o diferencial de pressão e a vazão de produção, impedindo que os grãos se soltem da 

formação. Outra opção é executar o canhoneio apenas nas regiões onde a rocha tem 

menos propensão a falhar. Entretanto, em ambos os casos, a vazão é restringida, 

gerando impacto financeiro negativo na produção. (CARLSON et al, 1992) 

Entre as técnicas que utilizam barreiras físicas para conter a saída dos grãos da 

rocha, estão: injeção de resinas, melhorando a cimentação dos grãos; liners
4
 rasgados e 

telas pré-empacotadas, equipamentos para filtrar a areia; areia de gravel resinada sem 

tela, bombeada até o fundo do poço e aos canhoneados, para servirem de filtros à 

passagem da areia; e empacotamento com areia de gravel, que consiste em bombear 

                                                 
4
 Revestimento de produção, ancorado na subsuperfície, no revestimento anterior a ele. 
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areia de granulometria previamente selecionada no espaço entre a formação produtora e 

uma tela, centralizada no fundo do poço, criando também uma espécie de filtro à 

passagem dos grãos de areia da formação. Cada um desses métodos será melhor 

detalhado no capítulo 4. (CARLSON et al, 1992) 

CARLSON et al analisam um estudo de caso, destacando a escolha do melhor 

método de exclusão de areia em um campo petrolífero no Mar do Norte. Nesse 

reservatório, a formação era totalmente inconsolidada, a engenharia determinou a 

perfuração de poços horizontais e havia expectativa de influxo de água em altas 

quantidades após um ano de produção, o que potencializaria a produção de areia. 

Estudos mostraram que a melhor opção era utilizar telas pré-empacotadas ao invés de 

utilizar empacotamento com areia de gravel, uma vez que essas telas são 

economicamente mais vantajosas, mais fáceis de instalar e fornecem diâmetro interno 

maior, reduzindo a queda de pressão ao longo do poço e, dessa forma, facilitando o 

fluxo de fluidos. (CARLSON et al, 1992) 

ACOCK et al (2004) apontam vários problemas decorrentes da produção de 

areia, como por exemplo: colapso do revestimento, falhas nas linhas de produção e 

perda de produtividade. Todos esses problemas juntos acabam impactando a parte 

financeira do reservatório, exigindo bilhões de dólares das empresas operadoras de 

petróleo com gastos relativos a sistemas de contenção da areia e com gerenciamento dos 

impactos adjuntos à sua produção. 

Eles defendem que, antes de tudo, é necessário entender por que os grãos se 

desprendem da rocha, para então buscar impedir ou minimizar o seu carreamento para o 

exterior das formações produtoras. Inclusive, existem alguns simuladores capazes de 

predizer em que condições uma rocha vai falhar, produzindo areia como, por exemplo, o 

Sand Management Advisor, desenvolvido pela empresa francesa Schlumberger Limited. 

(ACOCK et al, 2004) 

Predizer as condições de falha mecânica de uma formação possibilita à empresa 

operadora do reservatório escolher o tipo de completação mais adequado para cada 

situação. (ACOCK et al, 2004) 

Em um estudo de caso, por exemplo, foi analisado o método de contenção de 

areia por completação seletiva, realizado com a ajuda de modelos tridimensionais 
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gerados pelo software
5
 acima citado. Em um reservatório localizado no Mar do Norte, 

na costa leste da Escócia, mapearam-se as zonas onde a formação estava submetida aos 

maiores esforços mecânicos e efetuaram-se canhoneios orientados nas regiões onde o 

risco de falha era menor. O resultado final foi bastante satisfatório, com o influxo de 

areia sendo bastante reduzido. (ACOCK et al, 2004) 

Em outro estudo de caso, novamente esse software foi utilizado em um poço 

terrestre localizado em solo japonês, que produzia desde a década de 1960. Foi feita a 

predição do potencial de produção de areia do reservatório e o melhor método de 

contenção sugerido foi fraturar a zona produtora, sem a necessidade de instalação de 

telas. Como resultado, uma produção de fluidos livre de grãos de areia. (ACOCK et al, 

2004) 

COOK et al (2007) destacam a importância de realizar o estudo dos esforços 

mecânicos que atuam nas formações produtoras de petróleo. Os esforços naturais que 

atuam nessas formações são alterados durante os processos de perfuração dos poços, 

produção dos fluidos do reservatório e injeção de fluidos para aumento do fator de 

recuperação de óleo. 

Alguns fatores como mudanças na pressão de poros, na temperatura do 

reservatório ou nas interações químicas promovidas pelo contato dos fluidos do 

reservatório com os fluidos de perfuração, já são suficientes para alterar os esforços a 

que a formação está submetida, modificando as características da rocha. Fato, esse, que 

pode se tornar uma das causas para produção de areia. (COOK et al, 2007) 

Portanto, para as empresas operadoras de petróleo é extremamente interessante 

desenvolver softwares matemáticos capazes de estimar com certo grau de precisão o 

comportamento dos esforços geomecânicos atuantes na formação, ao longo da vida 

produtiva de um dado reservatório. (COOK et al, 2007) 

Desenvolvido em 1993, pela empresa inglesa Vector International Processing 

Systems, o software VISAGE era capaz de descrever e simular a correlação dos 

esforços geomecânicos atuantes na formação com o escoamento dos fluidos no seu 

interior, dando origem a modelos tetradimensionais, ou seja, simulados, inclusive, ao 

longo do tempo. (COOK et al, 2007) 

                                                 
5
 Programa de computador. 
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Tal capacidade acabava por admitir um planejamento mais eficiente de 

perfuração e completação dos poços, permitindo, portanto, técnicas mais eficientes no 

controle da produção de areia. (COOK et al, 2007) 

BRACCINI et al (2008) descrevem a intrusão de grãos de uma rocha em outra. 

O termo sand injectites refere-se a sedimentos de rochas da subsuperfície que são 

deslocados do seu local de deposição original, intrudindo rochas sobrepostas a elas, pela 

ação de fluidos escoando na direção de menor pressão. 

Seu estudo tornou-se importante porque as sand injectites geralmente 

apresentam alta porosidade e permeabilidade, e caso estejam contidas em reservatórios 

de petróleo, podem significar altas taxas de produtividade. Além disso, as sand 

injectites melhoram a conectividade entre camadas de um reservatório, possibilitando a 

sua drenagem com menos poços e menor quantidade de recursos financeiros. Todavia, 

elas podem indicar também falhas na rocha selante do reservatório, o que significa que 

o óleo e o gás podem ter escapado para camadas superiores. (BRACCINI et al, 2008) 

Em relação aos sistemas de contenção de areia, DICKERSON et al (2000) 

publicaram estudo a respeito do influxo de sólidos para fora da formação produtora. Os 

sistemas mais eficientes propostos foram quatro: Liner Rasgado, Telas Wire-Wrapped, 

Telas de Membrana Metálica e Empacotamento de gravel. Tais sistemas serão melhor 

descritos no Capítulo 4. 

A escolha dentre esses quatro sistemas, segundo eles, depende da análise de 

alguns fatores como o diâmetro médio da areia da formação, a quantidade de finos 

(partículas menores que 44 micrômetros), a vazão de produção prevista, os custos 

associados, dentre outros. (BENNETT et al, 2000 apud BELLARBY, 2009) 

Para a escolha da técnica de exclusão de areia mais eficiente em cada caso, 

PENBERTHY e COPE (1980) consideraram que a areia em movimento no interior das 

formações e, consequentemente, a areia que é produzida, é composta por dois tipos de 

partículas: os finos (partículas menores que 44 micrômetros) que vão sendo carreados 

através dos fluidos que escoam no interior dos poros; e os grãos que compõem a 

estrutura da formação. (PENBERTHY e COPE, 1980 apud MACHADO, 2003) 

Como os finos não fazem parte do arcabouço da formação, o sistema de 

exclusão de areia ideal seria aquele que permitisse a produção de finos, não causando, 

assim, redução na permeabilidade ao redor dos canhoneados. Ainda de acordo com os 

autores, impedir quem nem os finos fossem produzidos requereria um sistema de 
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contenção tal que reduziria drasticamente a vazão de produção do poço. (PENBERTHY 

e COPE, 1980 apud MACHADO, 2003) 

Segundo HEITMANN et al (2003), para controlar a produção de grãos arenosos, 

os métodos que não utilizam telas de contenção são mais eficientes porque, dentre 

outros fatores: mantêm a produtividade do reservatório; não restringem o acesso ao 

fundo do poço, facilitando futuras operações de perfilagem, de recompletação ou de 

controle de influxo de água ou gás; e reduzem os custos, uma vez que não necessitam de 

sondas de perfuração ou workover
6
, podendo ser executados com flexitubo

7
. 

Ainda segundo HEITMANN et al (2003), existem vários exemplos desse tipo de 

método que foram utilizados com sucesso. Na década de 1980, por exemplo, a empresa 

norte-americana American Oil Company (Amoco) e a norueguesa State Oil Company 

(Statoil), utilizaram técnicas de fraturamento da formação em poços no Mar do Norte. 

Tais técnicas consistiram basicamente em iniciar a fratura em formações adjacentes 

mais resistentes, que iriam propagá-la com certo grau de eficiência para a rocha 

reservatório inconsolidada. O agente propante, responsável por manter as fraturas 

abertas, ocupava os canhoneados e impedia a saída dos grãos arenosos, eliminando ou 

retardando o influxo de areia. (HEITMANN et al, 2003) 

 Na década de 1990, novamente a Amoco utilizou, com sucesso, outro método de 

fraturamento em mais de 70 poços no Mar do Norte. A técnica consistiu na sobre-

pressurização de agente propante no interior da formação, aumentando a sua quantidade 

e compactação dentro das fraturas. (HEITMANN et al, 2003) 

Também na década de 1990, em um poço de gás seco da Eni S.p.A. E&P 

Division, no Mar Adriático, foi testada a técnica de fraturamento para controlar a saída 

de sólidos da formação. Como resultado, o controle da produção de areia, com vazão de 

produção aumentada. (HEITMANN et al, 2003) 

Em outro exemplo, no ano de 2000, em um bloco da J.M. Huber Corporation, no 

Golfo do México, foram utilizadas, em conjunto, três técnicas de controle de areia sem a 

utilização de telas mecânicas: aperfeiçoamento da perfuração, com redução da 

densidade de disparos; tratamento da rocha com ácido via flexitubo, para melhorar a 

                                                 
6
 Qualquer intervenção no poço, posterior ao inícío da sua produção. 

7
 Tubulação flexível longa e contínua, armazenada e transportada em bobinas, utilizada tanto na 

perfuração quanto nas operações de workover. 
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consolidação dos grãos de areia; e fraturamento da formação, medida que efetivamente 

controlou a produção de areia. (HEITMANN et al, 2003) 

Entretanto, o método de controle de areia mais utilizado atualmente na indústria 

de petróleo é o empacotamento com areia de gravel ou gravel packing. Segundo 

BARRETO et al (2007), o princípio do gravel packing é que o gravel atue como 

segundo arcabouço, altamente permeável, impossibilitando a movimentação de grãos da 

formação. Além disso, esse arcabouço deve ter uma interface estável com a formação, 

que não deve ser invadida por grãos menores da rocha reservatório, sob a pena de 

redução da permeabilidade. O fluxo de fluidos deve ser permitido, mas os grãos da 

formação devem ser retidos. Na Figura 2.1 é possível vizualizar o emprego dessa 

técnica. 

Figura 2.1 – Empacotamento com areia de gravel. 

Fonte: Modificado de http://www.theoildrum.com/uploads/44/stranded_oil.jpg 

 

Portanto, o dimensionamento do gravel packing deve ser feito com bastante 

cuidado, de forma a obter o controle da produção de sólidos de maneira eficiente. Com 

essa finalidade, foram desenvolvidos alguns critérios de seleção para essa técnica de 

exclusão de areia.  
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COBERLY (1941), por exemplo, realizou alguns experimentos visando estudar 

a formação de pontes no espaço intergranular da areia de gravel. Para cada tipo de areia 

utilizada nos experimentos como sendo areia da formação, ele observava qual deveria 

ser o espaço intergranular na areia de gravel, necessário para ocorrer a formação de 

pontes estáveis. (COBERLY, 1941 apud MACHADO, 2003) 

Entretanto, de acordo com PENBERTHY e COPE (1980), a entrada de grãos da 

formação no espaço intergranular da areia de gravel diminui a permeabilidade do 

pacote. Ou seja, Coberly estudou apenas a entrada de grãos da formação no poço, não 

considerando que a presença dessas partículas no pacote de areia do gravel packing 

atrapalhasse a produção dos fluidos do reservatório. (PENBERTHY e COPE, 1980 

apud MACHADO, 2003) 

SCHWARTZ (1969), com base em estudos de outros pesquisadores, determinou 

um critério para seleção de areia de gravel em poços revestidos e canhoneados, levando 

em conta a análise da areia da formação e a velocidade dos fluidos do reservatório 

passando através das telas, utilizadas para manter o gravel defronte aos canhoneados. 

(SCHWARTZ, 1969 apud MACHADO, 2003) 

Em seus estudos, SCHWARTZ utilizou um parâmetro chamado Coeficiente de 

Uniformidade (Cµ), descrito por KRUMBEIN (1938): 

Onde D40 é o diâmetro médio dos grãos da formação no percentual acumulado de 40% e 

D90 é o diâmetro médio dos grãos da formação no percentual acumulado de 90%. 

(KRUMBEIN e PETTIJOHN, 1938 apud MACHADO, 2003). 

Esse parâmetro calcula a razão entre o diâmetro dos grãos maiores e o diâmetro 

dos menores, sendo uma forma de mensurar o sortimento da areia da formação. Ele é 

utilizado para determinar a granulometria da areia de gravel. Valores de Cµ menores 

que 3 indicam uma formação com diâmetro de grãos uniforme. Cµ maior que 5 aponta 

para uma formação não uniforme. (SCHWARTZ, 1969 apud MACHADO, 2003) 

Outro parâmetro utilizado por ele foi a razão GS, que é a própria razão entre 

diâmetro médio do gravel e o diâmetro médio do grão da formação. Uma razão GS em 

torno de 4 indica um empacotamento estável, mas para o autor, diminui a produtividade 

do reservatório, pois restringe a passagem de fluidos. Razões GS entre 10 e 13, segundo 
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ele, indicam que os grãos da formação invadem o gravel packing. O problema, nesse 

caso, é a redução da permeabilidade, também impactando negativamente na 

produtividade. (SCHWARTZ, 1969 apud MACHADO, 2003) 

SAUCIER (1974) foi um dos primeiros autores a considerar os efeitos 

hidrodinâmicos na estabilidade do gravel packing. Ele realizou alguns experimentos 

reproduzindo o ambiente de um empacotamento com areia de gravel em poço vertical 

revestido, e observou que uma variação brusca na vazão desestabilizava as pontes, 

provocando produção de areia. Mas, estabilizando novamente a vazão, a produção de 

areia era interrompida, dando a entender que as pontes se restabeleciam. De forma 

semelhante à mudança súbita da vazão, a produção de gás causava aumento ainda mais 

significativo na produção de areia. (SAUCIER, 1974 apud MACHADO, 2003) 

Aliás, segundo BALGOBIN (2005), em poços de gás que possuem uma razão de 

produção muito alta, o controle da produção de areia representa um desafio ainda maior. 

Uma vez que a areia seja carreada pelo gás, cuja velocidade de escoamento é bastante 

elevada, os grãos arenosos têm o seu poder abrasivo aumentado consideravelmente. 

SAUCIER (1974) afirmou também que boa parte do escoamento dos fluidos do 

reservatório para o poço se dá em condições de fluxo severo, com variações bruscas na 

vazão, e que para minimizar a produção de areia nessas condições, a razão GS deveria 

estar entre 5 e 6. Além disso, para minimizar a redução de permeabilidade causada pela 

entrada de grãos da formação no espaço intergranular da areia de gravel, a razão GS 

deveria estar o mais próximo de 6. (SAUCIER, 1974 apud MACHADO, 2003) 

PENBERTHY e COPE (1980) fizeram vários experimentos para estudar como a 

distribuição granulométrica do gravel e o fluxo de fluidos afetavam a permeabilidade e 

a eficiência do empacotamento com areia de gravel. Através de um modelo em tamanho 

real, eles realizam simulações com diversos tipos de areia de formação e areias de 

gravel com diferentes granulometrias. (PENBERTHY e COPE, 1980 apud 

MACHADO, 2003) 

Assim como SAUCIER (1974), PENBERTHY e COPE (1980) concluíram que a 

razão GS em torno de 6 era a mais adequada para controlar a produção de areia porque, 

embora ela permita a produção contínua de pequenas quantidades de areia, ela não afeta 

tanto a permeabilidade do sistema. (PENBERTHY e COPE, 1980 apud MACHADO, 

2003) 
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Além disso, eles observaram também que em formações com distribuição 

granulométrica mais uniformes, era necessário que cerca de 96% do gravel estivesse 

dentro das especificações, caso contrário, a eficiência na formação de pontes na 

interface do gravel com a areia da formação ficava comprometida, devido ao maior 

intervalo de distribuição granulométrica da areia não uniforme. (PENBERTHY e 

COPE, 1980 apud MACHADO, 2003) 

Por fim, PENBERTHY e COPE (1980) concluíram que o fluxo multifásico gera 

picos de pressão localizados, o que poderia gerar migração excessiva de finos, produção 

de areia e obliteração dos canhoneados. (PENBERTHY e COPE, 1980 apud 

MACHADO, 2003) 

De acordo com PENBERTHY JR et al (1995), os principais objetivos de um 

gravel packing são: impedir a produção de areia, garantir a maior produtividade 

possível e ser capaz de durar pela maior parte possível da vida produtiva do poço. 

Para eles, os passos principais para alcançar esses objetivos são: 

- Limpeza do poço, a fim de garantir que o próprio e todos os equipamentos de 

superfície e subsuperfície estejam livres de agentes que possam se misturar com o 

gravel e diminuir a produtividade; 

- Perfuração dos canhoneados, no caso de poços revestidos, em condições de 

sub-balanceamento, com o objetivo de remover de dentro dos canhoneados, o material 

resultante do canhoneio;  

- Pré-empacotamento dos canhoneados, também no caso de poços revestidos, 

sem o tubo telado no poço, para impedir, de forma mais eficiente, a entrada de areia da 

formação nos canhoneados, o que diminuiria a permeabilidade do pacote; 

- E, por fim, o empacotamento do anular, executado preferencialmente com 

fluidos a base água. (PENBERTHY JR et al, 1995) 

JONES (2009) retratou a tecnologia Alternate Path no gravel packing. Ao se 

realizar uma operação de empacotamento com areia de gravel, os fluidos de 

empacotamento capazes de levar o gravel aos canhoneados acabam formando caminhos 

preferenciais, deixando alguns espaços vazios no anular entre os canhoneados e a tela. 

Essa tecnologia impede a formação desses vazios, desviando o fluido de 

empacotamento através de tubos acoplados na própria tela. 

Segundo ele, através dessa tecnologia é possível diminuir consideravelmente a 

movimentação dos grãos de areia da formação, impedindo sua entrada nos canhoneados 
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e, ao mesmo tempo, protegendo as telas contra obliteração e processos erosivos. Como 

resultado, ganhos na produtividade do poço, que chegam a duplicar a sua produção. A 

Tela de Caminho Alternativo, desenvolvida com o uso dessa tecnologia, será 

apresentada no Capítulo 4. (JONES, 2009) 

Outro método de contenção de areia muito utilizado atualmente é o frac-packing 

(fraturamento hidráulico seguido de gravel packing). De acordo com SYED et al 

(2002), o método de frac-packing teve início mais precisamente em 1963, na 

Venezuela, com utilização de areia e óleo cru viscoso para efetuar o fraturamento, 

seguido da descida das telas de contenção. No entanto, embora bons resultados tenham 

sido obtidos, essa técnica só passou a ser utilizada em larga escala cerca de 30 anos 

mais tarde. 

Segundo eles, por volta de 1985, vários poços do Golfo do México, nos quais o 

método de controle de areia era o gravel packing, tiveram sua produção bastante 

reduzida, ficando aquém do esperado. Foi quando ressurgiu o interesse no frac-packing. 

(SYED et al, 2002) 

Foi na década de 1990 ele se difundiu, rendendo bons resultados, uma vez que 

melhorou a produtividade dos poços, em comparação com o método de gravel packing. 

Tanto que por volta dos anos 2000, esse já era um dos métodos de exclusão de sólidos 

mais difundidos dos Estados Unidos, representando cerca de 60% do mercado de 

controle de areia naquele país. (SYED et al, 2002) 

SYED et al (2002) apontam também que nesse mesmo período, 

aproximadamente 5% dos poços localizados em campos de petróleo da região oeste da 

África já utilizavam o método de frac-packing. Enquanto que na América Latina, esse 

percentual atingia 3%. 

De acordo com FERNANDES (2001), no Brasil, principalmente com os arenitos 

friáveis da Bacia de Campos, o fraturamento hidráulico tem se tornado a técnica de 

estimulação de poços mais utilizada, o que tem motivado o desenvolvimento de diversas 

pesquisas que visam o aprimoramento dessa técnica e a solução de alguns problemas a 

ela relacionados. (FERNANDES, 2001 apud BARRETO 2010) 

De uma forma geral, a escolha do melhor método de contenção dos grãos 

arenosos deve ser efetuada com bastante critério. Com esse objetivo, TIFFIN (1998) 

estabeleceu algumas condições nas quais cada técnica de controle de areia deveria ser 

empregada. (TIFFIN, 1998 apud MACHADO, 2003) 
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Em suas considerações, o autor trabalhou com a quantidade de finos e com os 

parâmetros D10, D40, D50, D90 e D95. O parâmetro D10 indica o diâmetro médio dos grãos 

da formação, calculado em relação aos 10% (em peso) maiores. Da mesma forma, o 

parâmetro D40 representa o diâmetro médio dos grãos da formação, calculado em 

relação aos 40% (em peso) maiores. De forma similar, têm-se os parâmetros D50, D90 e 

D95. (TIFFIN, 1998 apud MACHADO, 2003) 

Assim, pois, ele considerou que: 

- (D10/ D95 < 10, D40/ D90, < 3, finos < 2%): Esse tipo de areia é muito bem 

selecionada (granulometria homogênea), uniforme e tem pouca quantidade de finos. 

Utilização apenas de telas, em especial, as telas pré-empacotadas, com gravel resinado. 

- (D10/ D95 < 10, D40/ D90, < 5, finos < 5%): Esse tipo de areia é bem selecionada 

(granulometria homogênea), contém grãos de tamanho mediano e com quantidade de 

finos um pouco acima do ideal. Utilização de malha metálica com meio filtrante (telas 

de membrana metálica). 

- (D10/ D95 < 20, D40/ D90, < 5, finos < 5%): Esse tipo de areia é de seleção média. 

Utilização de gravel packing com gravel entre 7 e 8 vezes maior que o diâmetro médio 

dos grãos da areia da formação calculado pelo parâmetro D50. 

- (D10/ D95 < 20, D40/ D90, < 5, finos < 10%): Esse tipo de areia também é de 

seleção média, mas com grande quantidade de finos. Utilização de gravel packing com 

gravel entre 7 e 8 vezes maior que o diâmetro médio dos grãos da areia da formação 

calculado pelo parâmetro D50, mas com telas que permitam a passagem dos finos. 

- (D10/ D95 > 20, D40/ D90, > 5, finos > 10%): Esse tipo de areia é de péssima 

seleção (granulometria heterogênea) e grande quantidade de finos. Nessa situação os 

finos adentram no espaço intergranular da formação, obliterando a passagem dos fluidos 

e reduzindo a produção. Recomenda-se aumentar a área de contato do poço com a 

formação, a fim de reduzir a perda de carga e atenuar o arraste dos finos. Para isso, 

utilizar fraturamento hidráulico seguido de gravel packing (frac-packing) a poço aberto, 

em poços multilaterais. (TIFFIN, 1998 apud MACHADO, 2003) 

Por fim, o autor ainda sugeriu a utilização de gravel sintético (cerâmica) nas 

operações de gravel packing. Segundo ele, isso traria maiores vantagens no que diz 

respeito ao incremento na produção e à diminuição da saída de areia da formação. 

Como o gravel sintético tem acabamento melhor, proporciona poros mais permeáveis. E 



18 

 

como ele é mais resistente, reduz a quantidade de finos resultantes da quebra de 

algumas partículas do próprio gravel. (TIFFIN, 1998 apud MACHADO, 2003) 

De acordo com ARMENTOR et al (2007), outro problema deve ser levado em 

consideração: as soluções técnicas para controlar a produção de areia utilizadas no 

início da produção do reservatório podem deixar de funcionar com o tempo. No caso, 

por exemplo, de reservatórios com completação a poço aberto, o risco de falha da 

formação no início da sua vida produtiva é bastante baixo, mas aumenta em torno de 

50% quando próximo do abandono. 

Quando isso acontece, faz-se necessário realizar operações de remediação. Essas 

operações objetivam recondicionar o poço, visando reaver o controle da produção de 

areia, a qual começou a aumentar em um dado momento da sua vida produtiva, seja 

pelo motivo apontado no parágrafo anterior, seja pela falha do método de contenção 

utilizado. (ARMENTOR et al, 2007) 

ARMENTOR et al (2007) apontam também que, salvo exceções, os sistemas de 

controle de sólidos começam a enfrentar problemas quando operam acima do seu tempo 

de vida útil ou acima das condições para as quais foram dimensionados. Quando nessas 

situações, as telas, utilizadas como único método de exclusão de areia ou em conjunto 

com o empacotamento com areia de gravel, podem sofrer com processos erosivos, 

corrosivos e/ou colapsarem. É quando entram em ação as operações de remediação, 

referidas anteriormente. 
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  

3.1 – FORMAÇÕES QUE PRODUZEM AREIA 

 

O ponto de partida na gerência da produção de areia é entender porque que ela é 

produzida. As rochas sedimentares que armazenam o óleo são em sua maioria rochas 

carbonáticas ou areníticas, sendo estas as maiores responsáveis pela produção de areia 

nos campos petrolíferos. Inclusive, estima-se que 30% dos reservatórios areníticos em 

todo o planeta produzam areia. (BELLARBY, 2009) 

As rochas areníticas são formadas pela cimentação e compactação de grãos de 

areia, processo que se acredita estar associado à precipitação de água do interior dos 

poros da rocha. (PRESS et al, 2006) 

Hoje, é de conhecimento da indústria que a produção de areia só ocorre se as 

forças de coesão intergranular, resultantes do processo de cimentação dos grãos, sejam 

inferiores às forças de arraste provocadas pelo fluxo de fluidos nos poros da rocha.  

O arenito dito consolidado tem grande quantidade de material cimentante e 

elevada resistência às forças de arraste, o que impede que a areia seja carreada pelos 

fluidos no interior dos poros. Logo, em condições normais, eles não produzem areia. 

Algumas técnicas de estimulação, como por exemplo, tratamento ácido ou 

injeção de vapor a alta temperatura, podem até alterar a matriz desse tipo de rocha, 

tornando-as passíveis de produzir areia. Porém, são os arenitos não consolidados os 

maiores responsáveis por esse problema. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

Vale ressaltar que os arenitos de alta porosidade e permeabilidade geralmente 

possuem baixa quantidade de material cimentante. Ao mesmo tempo em que oferecem 

boas condições para produção de óleo, possuem grande potencial de produção de areia. 

 

3.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS ARENITOS NÃO CONSOLIDADOS 

 

SPARLIN et al (1982) agruparam os arenitos não consolidados em três 

categorias: 

 Arenito friável 

 Arenito parcialmente consolidado 

 Arenito totalmente inconsolidado 
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Os arenitos friáveis são semelhantes aos arenitos consolidados, com boa 

quantidade de material cimentante entre os grãos de areia. No entanto, alterações nas 

condições de produção do poço, como por exemplo, aumento da vazão de produção ou 

depleção do reservatório, pode desestabilizar essas formações, levando á produção de 

areia. (SPARLIN et al, 1982 apud MACHADO, 2003) 

Esse tipo de formação consegue produzir com completação a poço aberto, sem 

necessidade de um revestimento, uma vez que a maior área aberta ao fluxo dos fluidos 

reduz as forças de arraste. (SPARLIN et al, 1982 apud MACHADO, 2003) 

Já em poços revestidos e canhoneados, no início da produção de óleo, pode 

haver produção de areia e esta ir diminuindo. Esse fato é explicado pela formação de 

cavernas atrás do revestimento, o que contribui para o aumento da área aberta ao fluxo. 

(SPARLIN et al, 1982 apud MACHADO, 2003) 

Os arenitos parcialmente consolidados possuem quantidades bem menores de 

material cimentante unindo os grãos da rocha. Com menor resistência ao arraste 

provocado pelo fluxo de fluidos, essas formações geralmente produzem quantidades de 

areia acima do nível considerado gerenciável. (SPARLIN et al, 1982 apud MACHADO, 

2003) 

Já os arenitos inconsolidados quase não possuem material cimentante, e seus 

grãos se mantêm agrupados apenas pelas forças de compactação, ou seja, pelo peso 

exercido pelas camadas superiores da formação. Torna-se praticamente impossível 

produzir o óleo sem nenhum mecanismo de controle de areia em formações desse tipo, e 

mesmo com tais mecanismos, a gerência dos poços perfurados nesses arenitos é das 

mais complicadas. (SPARLIN et al, 1982 apud MACHADO, 2003) 

 

3.3 – CAUSAS DA PRODUÇÃO DE AREIA 

 

Independentemente do tipo de arenito, a falha da formação ocorre pela 

combinação de alguns fatores como: a própria força de coesão dos grãos, os esforços 

resultantes da movimentação das camadas inferiores do planeta, os esforços gerados 

pela produção dos fluidos do interior da rocha em questão ou até mesmo pela própria 

perfuração dos poços, o que geralmente diminui a permeabilidade da formação ao redor 

do poço, que, enfraquecida, torna-se mais propensa a falhar. (CARLSON et al, 1992) 
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Acredita-se que o mecanismo de produção de areia consista na formação de uma 

camada hemisférica de grãos ao redor da entrada dos canhoneados, situação 

representada pela Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Mecanismo de produção de areia por formação de arcos. 

Fonte: Modificado de CARLSON et al, 1992. 

 

Esse arco se mantém estável enquanto fatores como a queda de pressão e a 

vazão de produção, por exemplo, se mantêm constantes. Quando da variação brusca 

desses parâmetros, esse arco colapsa, e a areia é produzida até que o escoamento 

estabilize novamente e um novo arco se forme. (CARLSON et al, 1992) 

Assim que o poço é colocado em produção, os fluidos do reservatório são 

produzidos em regime turbulento. Em arenitos totalmente inconsolidados, muitas vezes 

essa turbulência acaba gerando uma força de arraste tal que desencadeia a produção de 

areia. Tal efeito tem sua magnitude aumentada quanto maior for a vazão e quanto mais 

esses fluidos forem viscosos. Na medida em que o escoamento vai se estabilizando, a 

areia deixa de ser carreada da formação. (CARLSON et al, 1992) 

Já nas rochas com melhor grau de cimentação dos grãos, o início da produção de 

areia, em geral, ocorre durante a vida produtiva do poço. Dentre as causas mais comuns 

estão: variações bruscas na vazão de produção ou da razão gás/óleo, início da produção 

de água, queda da pressão e depleção do reservatório. (CARLSON et al, 1992) 
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Esses dois últimos fatores geram tensões no poço e nos canhoneados. Se essas 

tensões excederem as forças de coesão dos grãos, a rocha falha e a areia se desprende. 

Porém, no caso específico da queda de pressão, a falha da rocha muitas vezes é 

temporária, produzindo quantidades relativamente pequenas de areia, até que a falha se 

estabiliza. (ACOCK et al, 2004) 

Já o efeito da produção de água é mais amplo: enfraquece a ação do material 

cimentante, cujas partículas mantêm os grãos de areia coesos; reduz a pressão capilar, o 

que também contribui para a redução da força de coesão dos grãos; altera a 

permeabilidade relativa e aumenta o diferencial de pressão; aumenta o atrito do 

escoamento, e consequentemente, o arraste dos grãos de areia. (BELLARBY, 2009) 

Além disso, é importante lembrar que o jato de plasma do canhoneio geralmente 

danifica a região ao redor da superfície do canhoneado, como mostra a Figura 3.2. Essa 

zona compactada possui permeabilidade menor que a formação, ficando mais suscetível 

a falhar, no caso de mudança na vazão de escoamento. (CARLSON et al, 1992) 

Figura 3.2 – Representação da zona compactada após o canhoneio, a qual possui 

permeabilidade menor que a da formação. 

Fonte: Modificada de CARLSON et al, 1992. 
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Outros eventos que podem fazer a rocha falhar e produzir areia são: a 

estimulação do poço com ácido; ou o aumento da saturação de água. Como a 

estimulação altera a matriz da rocha-reservatório, dependendo da intensidade desse 

efeito, a produção de areia pode acontecer. Já o aumento da saturação de água diminui a 

força de coesão dos grãos da formação, provocando efeito similar. (ACOCK et al, 2004) 

  

3.4 – PREDIÇÃO DO POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE AREIA 

 

Predizer em que condições a formação produtora tem maior probabilidade de 

falhar e produzir areia é uma ferramenta bastante útil porque permite determinar os 

parâmetros ótimos para fazer a completação dos poços e a elevação dos fluidos do 

reservatório. 

Entretanto, saber se um poço vai produzir areia, antes mesmo de colocá-lo em 

produção, não compreende uma análise completamente precisa. Em algumas regiões, 

essa análise se baseia no próprio histórico da região e em alguns métodos empíricos 

como, por exemplo, a utilização de perfil sônico. Entretanto, eles acabam não se 

aplicando em outras localidades. 

O perfil sônico mede o tempo de viagem das ondas sonoras através da formação 

produtora. Portanto, por meio desse perfil torna-se possível verificar se a formação 

apresenta densidade elevada ou não. Como, intuitivamente, a densidade da formação é 

diretamente proporcional à quantidade de material cimentante no seu arcabouço, altos 

valores de densidade significam valores de porosidade mais baixos. (BAKER HUGHES 

INCORPORATED, 1995) 

Portanto, em média, caso a porosidade seja maior que 30%, a probabilidade da 

formação produzir areia é alta devido à menor quantidade de material cimentante. 

Analogamente, se a porosidade for menor que 20%, a probabilidade da rocha produzir 

areia diminui consideravelmente. Na faixa entre 20% e 30% é onde reside o maior grau 

de incerteza. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

Todavia, conforme explicitado, essa técnica empírica de predição do potencial 

de uma formação produzir areia funciona muito bem em determinadas regiões, mas em 

outras nem tanto. 

Porém, mesmo que não haja um método totalmente eficaz de análise do 

potencial para produção de areia, sabe-se que avaliar a estabilidade da formação 
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constitui um dado muito importante. A melhor técnica para essa avaliação é realizar 

testes de produção estendidos em poços exploratórios. Em alguns desses testes, na 

medida em que a vazão de produção vai sendo aumentada gradualmente, os dados de 

produção vão sendo coletados. Ao final, é possível estabelecer uma correlação entre a 

produção de areia, caso ela tenha ocorrido de fato, os dados do poço e os parâmetros e 

condições operacionais utilizados no teste. Quanto mais dados e parâmetros 

operacionais utilizados, maior será a precisão dessa técnica. (CARLSON et al, 1992) 

Adicionalmente, é interessante considerar o comportamento de outros poços que 

estejam produzindo no mesmo tipo de formação ou no mesmo campo petrolífero, em 

condições similares, formando uma base de dados que, correlacionados com os dados 

supracitados, podem ajudar no estudo da estabilidade da formação no que tange ao seu 

potencial de produzir ou não areia. 

Além disso, a testemunhagem é outra ferramenta que auxilia nesse estudo. 

Consiste na coleta de amostras de rochas-testemunho do reservatório para testes em 

laboratório. Embora essas amostras possam ter suas características bastante alteradas no 

trajeto até o laboratório, sua análise fornece dados preciosos dos esforços a que a rocha 

está submetida, ajudando a entender a estabilidade dos grãos que a compõem. 

(CARLSON et al, 1992) 

Por fim, o objetivo principal do estudo da estabilidade da formação visa calcular 

a resistência da rocha à compressão. Segundo estudos da Exxon na década de 1970, 

quando os esforços atuantes no interior da formação excedem a sua resistência à 

compressão, a rocha falha, produzindo areia. De acordo com esse estudo, em média a 

rocha é capaz de suportar uma pressão igual a 1,7 vezes a sua resistência à compressão, 

sem que ela produza areia. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

De forma geral, existem técnicas até mais sofisticadas para predição da produção 

de areia como, por exemplo, a análise do comportamento da formação em relação ao 

escoamento de fluidos, através de modelos numéricos geomecânicos que utilizam 

análise matemática de elementos finitos. Entretanto, os dados de entrada desses modelos 

são bastante difíceis de determinar. Muitas vezes, nos campos onde essa tecnologia foi 

desenvolvida com sucesso, os esforços empregados na obtenção desses dados já 

fornecem ferramentas suficientes para avaliar a necessidade de sistemas de exclusão de 

areia, sem a necessidade desses modelos. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 

1995)
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CAPÍTULO 4 – TÉCNICAS DE CONTROLE DE AREIA 

 

O presente capítulo foi desenvolvido apoiado principalmente nas seguintes 

fontes bibliográficas: “Sand Control: Why and How?” de CARLSON et al, 1992; e 

“Sand Control Manual: Completion Technology for Unconsolidated Formations” de 

BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995. 

Algumas estratégias podem ser adotadas para diminuir a produção de areia em 

zonas onde ela é esperada. Afinal, quanto menor for a quantidade de areia sendo 

carreada da formação, menores serão os problemas associados com a sua produção.  

Com esse intuito, foram desenvolvidas algumas técnicas para impedir que a 

força de arraste, provocada pelo fluxo de fluidos no interior dos poros da rocha, 

sobreponha-se à força de coesão dos grãos arenosos. 

O controle de areia em si não envolve necessariamente a utilização de bloqueios 

físicos para impedir que os grãos consigam sair da formação para o poço. Entre as 

técnicas de exclusão de areia que não envolvem bloqueio físico aos grãos, estão: 

manutenções e operações de workover, completação seletiva, mudança na vazão de 

produção, injeção de resinas e fraturamento da formação. 

Além dessas, outras estratégias comumente utilizadas envolvem barreiras físicas 

que não permitem a passagem dos grãos arenosos, impedindo sua entrada na coluna de 

produção ou até mesmo os impedindo de sair da formação. São elas: liners rasgados ou 

ranhurados, tubos telados, telas expansíveis, empacotamento com areia de gravel 

(gravel packing) e frac-packing. São os métodos mais utilizados para fazer o controle da 

produção de areia e alguns cada um deles estão exemplificados na Figura 4.1. 

É importante ressaltar que a escolha do melhor método de controle de areia é 

sempre função dos custos que cada método vai gerar. Portanto, se um reservatório inicia 

a produção de areia logo no início da produção, gerenciar a produção de areia por todo 

restante da sua vida produtiva envolveria mais investimentos do que recompletar o 

poço. Inversamente, se a produção de um reservatório encontra-se no limiar da sua 

viabilidade econômica, é economicamente mais interessante não aplicar nenhum 

método de exclusão de areia, buscando recuperar o máximo de reservas possível, até 

que o poço seja totalmente preenchido pela areia da formação. 

 

 



26 

 

Figura 4.1 – Exemplos de métodos de controle de areia. 

Fonte: Modificado de SILVA, 2008. 

 

4.1 – MANUTENÇÕES E OPERAÇÕES DE WORKOVER 

 

Essa técnica consiste em permitir que um reservatório produza areia, através de 

constante e rigoroso controle dos efeitos decorrentes, realizando manutenção dos 

equipamentos de superfície e operações de workover nos poços. 

Embora esse método cause muitos problemas, ele é utilizado em reservatórios 

com baixas taxas de produção de areia, vazão de produção baixa e/ou quando o 

emprego de outra técnica de exclusão de areia é economicamente inviável. 

Entre os muitos problemas advindos do emprego dessa técnica, está a deposição 

de grãos arenosos nos canhoneados e no fundo do poço. Com o tempo, a área aberta ao 

fluxo pode ser totalmente tamponada, fazendo-se necessária uma operação de workover 

para limpeza dos mesmos. 

Outro problema decorrente do emprego dessa técnica é a erosão de 

equipamentos e tubulações.  Essa ação erosiva dos grãos arenosos em fluxo provoca 

ruptura nas linhas e perda de eficiência dos equipamentos tanto de superfície, como os 

separadores, quanto de subsuperfície, como os equipamentos de elevação artificial. Para 
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diminuir essa ação, podem-se utilizar tubos com maior espessura de parede e empregar 

equipamentos fabricados com materiais mais resistentes ao processo erosivo. 

Além disso, a areia pode acumular em válvulas de segurança, destruindo selos e 

atrapalhando o seu funcionamento. Pode também interferir na operação de instrumentos 

de medição, como medidores de pressão e de temperatura. 

Ademais, a areia produzida deve ser separada dos fluidos do reservatório, 

receber tratamento adequado, uma vez que estava em contato direto com o óleo, e 

posteriormente ser descartado. Tudo isso aumenta ainda mais os custos da utilização 

dessa técnica para controle de areia. 

 

4.2 – COMPLETAÇÃO SELETIVA 

 

Conforme descrito anteriormente, a resistência à compressão é diretamente 

proporcional ao diferencial de pressão que a rocha suporta sem falhar, isto é, sem 

produzir areia.  

Em um mesmo reservatório, dependendo da espessura da formação, pode 

acontecer de haver regiões com maior resistência à compressão do que outras. Fazer 

uma completação seletiva significa canhonear apenas nas regiões com maior resistência 

à compressão, colocando, pois, em produção somente as regiões que suportam um 

diferencial de pressão maior. 

Todavia, conforme anteriormente explicitado, a maior resistência à produção de 

areia está ligada a uma maior força de coesão entre os grãos devido à maior quantidade 

de material cimentante entre eles, que consequentemente se traduz em um reservatório 

menos permeável à produção de óleo.  

Conforme pode ser visualizado na Figura 4.2, o sucesso do emprego dessa 

técnica requer, no mínimo, boa permeabilidade vertical. Mas não se pode garantir que 

os intervalos não perfurados estejam bem conectados aos intervalos perfurados. 

Além disso, o estudo de quais intervalos são mais propensos ou não é feito 

através de perfilagem. Nesse estudo, pequenos intervalos de formações mais propensas 

à produção de areia podem passar despercebidos e serem acidentalmente canhoneados. 

Portanto, não há totais garantias de que essa técnica vai funcionar corretamente. 
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Figura 4.2 – Regiões de maior e menor esforço a que a rocha está submetida. 

Fonte: Modificado de BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995. 

 

Outro tipo de completação seletiva é o canhoneio orientado. Consiste em 

canhonear a formação na direção de maior tensão a que a formação está submetida. 

Também requer análises de perfilagem, mas é uma técnica de utilização bem menos 

difundida. 

 

4.3 – MUDANÇA NA VAZÃO DE PRODUÇÃO 

 

Esse é um método de tentativa e erro, no qual se vai reduzindo a vazão de 

produção até atingir níveis aceitáveis de areia produzida. 

Entretanto, é uma técnica que necessita ser repetida sempre que a pressão do 

reservatório cai significativamente ou a interface água-óleo sofre alguma alteração mais 

acentuada. Isso porque, alterados esses parâmetros, a vazão de produção, que antes era 

considerada ótima, pode passar a produzir mais areia do que o nível pré-determinado. 

Além disso, essa técnica tem a desvantagem de trabalhar sempre com vazões 

inferiores à vazão máxima de produção, o que, para o operador dos poços, significa 
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perda de produtividade e de receitas. Todavia, é um método bastante utilizado em poços 

horizontais. 

 

4.4 – INJEÇÃO DE RESINAS 

 

Conforme visto anteriormente, um dos motivos que levam à produção de areia é 

a baixa força de coesão entre os grãos arenosos. De forma que uma das técnicas de 

combate ao problema é a injeção de resinas plásticas no interior da formação. 

Essas resinas funcionam como verdadeiros agentes cimentantes, unindo-se aos 

grãos de areia, consolidando-os e aumentando a sua resistência às forças de arraste. 

Dessa forma, permitem ao operador do reservatório trabalhar com maiores diferenciais 

de pressão e vazões de produção mais elevadas. 

Nesse método, a resina é injetada na formação, no estado líquido, e endurece 

pela ação de um catalisador, que pode ser bombeado junto com ela, sendo ativado 

depois de certo tempo ou quando certa temperatura é atingida, ou ser bombeado 

posteriormente. 

Entretanto, alguns cuidados devem ser observados quando do emprego dessa 

técnica: 

- Ela requer uma cimentação primária de boa qualidade para impedir que a 

resina, antes de endurecer, se infiltre por trás do revestimento. 

- Todas as impurezas no interior do poço ou da formação podem se aderir à 

resina, atrapalhando o processo. Por esse motivo, recomenda-se a limpeza dos 

canhoneados e dos tanques de manobra e estocagem na superfície, filtração dos fluidos 

utilizados e limpeza da coluna de produção por meio de ácidos. Pode ser necessário o 

pré-bombeio de um agente estabilizador de argilas. Isso porque a interação das 

partículas de argila com a resina atrapalha o processo de consolidação desta. 

- Essa técnica não funciona bem em formações com menos de 50 milidarcys de 

permeabilidade ou em reservatórios com temperaturas maiores que 225 graus 

Fahrenheit. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

Além disso, bombear a resina de forma uniforme para o interior da formação não 

constitui uma tarefa tão simples, principalmente em se tratando de formações extensas, 

com mais de 15 pés de espessura. É bastante complicado conseguir deslocar a 

resina/catalisador em todos os canhoneados. (EDMENT et al, 2005) 
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Uma solução desenvolvida para resolver esse problema é bombear a resina em 

condições de sobre-balanceamento, ou seja, com uma pressão superior à pressão de poro 

da formação, espalhando-a pelo interior da rocha de forma mais uniforme e ao longo de 

uma espessura maior de formação. 

Ademais, embora a resina aumente a consolidação das partículas de areia, ela 

diminui a permeabilidade da rocha, acarretando em perdas na produção. Por exemplo, 

em uma formação inconsolidada com 8 darcys de permeabilidade, um tratamento por 

injeção de resinas plásticas que aumente a força de coesão dos grãos arenosos em 3300 

psi, pode diminuir a permeabilidade em 25%, reduzindo a produtividade do poço e 

cerca de 10%. (CARLSON, 1992) 

Esse método é utilizado em poços com pequenas extensões de canhoneado ou 

em poços maduros, que já produziram quantidades de areia bastante consideráveis. 

 

4.5 – FRATURAMENTO DA FORMAÇÃO 

 

A técnica do fraturamento para controlar a produção de areia consiste em 

aumentar a porosidade da rocha, tornando o fluxo de fluidos no seu interior mais 

uniforme, e diminuindo a queda de pressão. Comparativamente ao método de 

completação seletiva, em que o canhoneio é feito apenas nas zonas de maior coesão 

intergranular, o fraturamento da formação é induzido também nas zonas de maior 

coesão entre os grãos, buscando-se fazer com que as fraturas se propaguem até as zonas 

de menor resistência à compressão, as maiores responsáveis pela produção de areia. 

Entretanto, sabe-se que as fraturas se propagam melhor quanto menor for a 

resistência à compressão da rocha. Portanto, as fraturas podem não se propagar da zona 

mais resistente à compressão para a zona menos resistente, e o método pode não 

funcionar da forma como esperado. 

Para evitar esse problema, uma forma alternativa de utilizar o fraturamento 

como técnica de exclusão de areia é fraturar as zonas menos resistentes à compressão e 

utilizar o agente propante, aquele responsável por manter a fratura abertura até a sua 

estabilização, para reduzir a produção de areia.  

Em contrapartida, aditivos devem ser utilizados para que o agente propante não 

se desprenda da formação e retorne juntamente com os fluidos produzidos para dentro 
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do poço. Caso contrário, eles gerariam os mesmo problemas causados pela produção 

dos grãos de areia. Dentre esses aditivos, pode-se citar o inibidor de corrosão. 

 

4.6 – LINERS RASGADOS 

 

Como o próprio nome diz, o liner rasgado consiste em um liner dotado de 

aberturas, feitas com ferramentas de corte de alta precisão, geralmente com processos a 

laser. Essas aberturas impedem a passagem dos grãos de areia maiores, portanto parte 

da areia que sai da formação vai se acumulando ao redor do liner, em condições 

estáveis, filtrando as demais partículas arenosas. Essa condição só é alterada no caso de 

mudanças no fluxo dos fluidos do reservatório. Foi a primeira técnica utilizando uma 

barreira física para tentar impedir os grãos de areia de serem produzidos. Na Figura 4.3 

é possível visualizar a estrutura de um liner rasgado. (FRANÇA, 2008) 

Figura 4.3 – Estrutura de um Liner Rasgado. 

Fonte: Modificado de http://www.regentenergygroup.com. 

 

http://www.regentenergygroup.com/
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Para se determinar a largura desses rasgos, deve-se efetuar um estudo da 

granulometria da areia da formação. Normalmente, os rasgos são dimensionados para 

impedir a passagem dos 10% maiores grãos. Eles ficam retidos no espaço entre o tubo e 

o revestimento (ou a formação, no caso de completação a poço aberto), atuando como 

filtro para os 90% restantes. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

Os rasgos podem ser verticais ou horizontais, com relação ao eixo do tubo. Mas 

geralmente os rasgos verticais são os mais utilizados, uma vez que os liners com rasgos 

horizontais possuem menor resistência às forças de tração e compressão. 

Além disso, os rasgos podem ser retos ou cônicos, num formato em “V”, 

conforme pode ser visualizado na Figura 4.4. A vantagem deste último reside no fato de 

que se uma partícula adentra em um dos rasgos pela parte exterior do tubo, a 

probabilidade dela obstruir esse rasgo é bem menor. (COLUMBIA TECNOLOGIA EM 

PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, 2010) 

Figura 4.4 – Formatos dos rasgos de um Liner Rasgado. 

Fonte: Modificado de BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995. 

 

Uma desvantagem da utilização dessa técnica é a redução da área aberta ao 

fluxo, que é cerca de apenas 3% da área do liner rasgado, caso contrário, a resistência 

do tubo ficaria comprometida. Além disso, como ele está em contato direto com os 

grãos arenosos em fluxo, está sujeito à falha por erosão em poços que produzem a alta 

vazão. 

É um método de exclusão de areia que funciona melhor em formações friáveis 

do que em formações totalmente inconsolidadas. Além disso, é utilizado em poços 

direcionais com alto grau de angulação, que não podem ser completados de outra forma, 

ou em poços com longo trecho de zona produtora.  

Ademais, é empregado em poços com baixa vazão de produção, localizados em 

formações com granulometria homogênea, nos quais a utilização de outros tipos de tela 

torna-se economicamente inviável. 
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Também é utilizado em formações com baixa quantidade de finos, pois como a 

areia desprendida da rocha se acumula ao redor do liner rasgado, a presença adicional 

de partículas menores reduziria a permeabilidade, acarretando perda de produtividade. 

 

4.7 – TELAS 

 

A exploração de petróleo em ambientes mais severos, como por exemplo, em 

águas profundas e ultra-profundas, requereu uma evolução do suporte tecnológico como 

um todo, incluindo os métodos de controle de areia. 

Conforme citado, os liners rasgados não funcionam muito bem em rochas com 

distribuição granulométrica heterogênea. Além disso, fazia-se necessário evoluir em 

outros pontos como aumentar a resistência mecânica do equipamento, ampliar a área 

aberta ao fluxo de fluidos e aperfeiçoar a eficiência na filtração dos sólidos carreados da 

formação. Foi nesse contexto que surgiram as telas de controle de areia. 

Existem 7 tipos principais delas: telas wire-wrapped, telas pré-empacotadas, 

telas sinterizadas, telas de membrana metálica, telas de fluxo controlado, telas de 

caminho alternativo e telas expansíveis. A seguir serão detalhadas as diferenças e 

especificidades de cada uma. 

 

4.7.1 – TELAS WIRE-WRAPPED 

 

Essas telas têm sido utilizadas na indústria de petróleo para diminuir a produção 

de areia desde a década de 1930. (MARKESTAD, 1996) 

Elas consistem de um tubo base ranhurado, envolto por uma jaqueta de fios de 

arame de aço inoxidável, soldados em formato helicoidal ao redor de hastes 

longitudinais, conforme pode ser visualizado na Figura 4.5. 

Embora apresentem maior área aberta ao fluxo do que os liners rasgados, essa 

área ainda é relativamente pequena. Ela depende das espessuras das hastes e dos fios de 

arame, dimensionados para conter os grãos arenosos, e da quantidade e da largura das 

aberturas. Em compensação, exercem melhor grau de filtração. 

Algumas telas wire-wrapped podem até ser fabricadas sem o tubo base, 

aumentando-se o diâmetro das hastes longitudinais e dos fios de arame. Entretanto, elas 

tendem a possuir menor resistência mecânica. 
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Figura 4.5 – Componentes de uma tela wire-wrapped. 

Fonte: Modificado de BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995. 

 

Fato interessante é que, além de serem utilizadas como único equipamento de 

controle de areia, acopladas na coluna de produção, elas também são utilizadas em 

conjunto com o gravel packing, outra técnica de exclusão a ser detalhada mais adiante. 

Porém, o uso dessa tela está sujeito a falhas por corrosão ou por ação de ácidos, 

provenientes de tratamentos químicos, como acidificação da matriz da rocha, por 

exemplo. Falha por erosão do tubo base não é comum, mas em caso de obliteração das 

aberturas, essas telas podem colapsar. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

Na Figura 4.6 é possível visualizar uma tela wire-wrapped. 

Figura 4.6 – Estrutura de uma tela wire-wrapped. 

Fonte: Modificado de http://www.tradekool.com. 

http://www/
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4.7.2 – TELAS PRÉ-EMPACOTADAS 

 

Essas telas são parecidas com as telas wire-wrapped. Mas, ao invés de uma, são 

duas jaquetas concêntricas, cujo anular é preenchido com areia de gravel, resinada ou 

não, de distribuição granulométrica pré-determinada. E, assim como as telas wire-

wrapped, funcionam melhor no controle da movimentação das partículas de areia do 

que os liners rasgados.  

Elas oferecem boa porosidade e alta permeabilidade, o que as torna um método 

de controle de sólidos que provoca queda de pressão bem pequena. Entretanto, na 

presença de partículas mais finas, as aberturas são obliteradas com certo grau de 

facilidade. 

A sua utilização se restringe a poços com longos intervalos canhoneados e 

altamente desviados ou até mesmo horizontais, onde os liners rasgados e as telas wire-

wrapped não preenchem os requisitos para controle da produção de sólidos, e onde a 

técnica de empacotamento com areia de gravel em poços horizontais não é 

comercialmente viável. 

A Figura 4.7 apresenta três tipos de telas pré-empacotadas. 

Figura 4.7 – Tipos de telas pré-empacotadas. 

Fonte: Modificado de BAKER HUGHES INCORPARATED, 1995. 
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4.7.3 – TELAS SINTERIZADAS 

 

As telas sinterizadas são consideradas as primeiras telas a possuírem formato 

especial, com maior resistência à obliteração e à erosão do que as telas até aqui citadas. 

Os primeiros modelos desse tipo de tela foram desenvolvidos durante a década de 1990. 

Ela consiste basicamente de um tubo base perfurado, envolto por uma camisa de 

cerca de 0,20 polegadas de espessura, em média, feita de metal sinterizado, com 

aproximadamente 30% de área aberta ao fluxo, conforme a Figura 4.8. (BAKER 

HUGHES INCORPORATED, 1995) 

Figura 4.8 – Tela Sinterizada. 

Fonte: Modificado de BAKER HUGHES INCORPARATED, 1995. 

 

Essa camisa é fabricada na forma de uma superfície porosa, contendo vários 

diâmetros de abertura diferentes. Dessa forma, embora cada tela sinterizada tenha um 

diâmetro médio de passagem, as aberturas possuem tamanhos diferentes, 

compreendidas dentro de um intervalo de valores. Por esse motivo, essas telas não se 

comportam muito bem diante de formações com baixo grau de uniformidade. Nessas 

situações, onde os grãos de areia têm tamanhos diferentes, elas sofrem obliteração. 

Essa tela foi desenvolvida inicialmente para uso individual, em poços verticais. 

Posteriormente, passaram a ser utilizadas também em poços horizontais e, mais tarde, 

em conjunto com o gravel packing, método a ser detalhado mais a frente.  
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 4.7.4 – TELAS DE MEMBRANA METÁLICA 

 

As telas de membrana metálica surgiram após as telas sinterizadas, também na 

década de 1990. Esse tipo de tela consiste em um conjunto de camadas dispostas da 

seguinte forma: um tubo base perfurado, no qual é soldada uma espécie tela wire-

wrapped; uma camada de malha de aço com espaçamento controlado, que é suportada 

mecanicamente pela tela wire-wrapped; e uma espécie de armadura externa perfurada, 

para proteger mecanicamente a malha de aço. 

Um exemplo desse tipo de tela pode ser visualizado na Figura 4.9. 

Figura 4.9 – Tela de membrana metálica. 

Fonte: Modificado de BAKER HUGHES INCORPARATED, 1995. 

 

A malha de aço com espaçamento controlado possui diâmetros de abertura 

uniformes e área aberta ao fluxo de aproximadamente 30%, sendo ela a parte do 

equipamento responsável por impedir efetivamente a passagem dos grãos de areia. 

Já a armadura externa diminui a erosão da malha de aço e a protege durante a 

instalação da tela no poço, ao redirecionar o fluxo de fluidos. (BAKER HUGHES 

INCORPORATED, 1995) 
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4.7.5 – TELAS DE FLUXO CONTROLADO 

 

Essas telas foram desenvolvidas para uniformizar o fluxo do óleo ao longo de 

um poço horizontal, após a constatação de que a sua velocidade de escoamento no início 

dotrecho horizontal era maior do que a sua velocidade no final deste. 

Ao longo do tempo, essa diferença poderia levar à formação de um cone de água 

no trecho de maior fluxo, o que seria altamente indesejável, uma vez que em poços 

horizontais não revestidos, o isolamento de um cone de água é muito difícil. Por esse 

motivo, desenvolveram-se as telas de fluxo controlado, as quais são projetadas para 

criar uma perda de carga no fluxo que as trespassa, logo no início do segmento 

horizontal. 

Na Figura 4.10 é possível observar um exemplo desse tipo de tela. 

Figura 4.10 – Tela de fluxo controlado. 

Fonte: http://www.bakerhughes.com. 
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4.7.6 – TELAS EXPANSÍVEIS 

 

Essa técnica de controle de areia foi desenvolvida com base na tecnologia de 

liners expansíveis. O objetivo é reduzir a distância entre a tela e a parede do 

poço/revestimento, reduzindo o colapso da areia da formação e propiciando a menor 

resistência possível à produção. 

Na verdade, essa tela consiste de dois liners expansíveis, dentre os quais são 

colocadas folhas de aço inoxidável ranhuradas, responsáveis efetivamente pelo filtro à 

passagem de areia. 

Esse tipo de tela é descida no poço com diâmetro reduzido. Ao chegar a frente 

da zona produtora, ela é expandida por meio de comandos e um cone de expansão. Com 

essa expansão, a tela praticamente adquire o diâmetro do fundo do poço, gerando um 

anular bastante pequeno, de no máximo 0,5 polegadas, reduzindo o fluxo no anular 

tela/formação. 

Na Figura 4.11 pode-se visualizar um exemplo desse tipo de tela. 

  

Figura 4.11 – Tela expansível. 

Fonte: Modificado de EDMENT, 2005. 
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4.7.7 – TELAS DE CAMINHO ALTERNATIVO (ALTERNATE PATH 

SCREENS) 

 

Essas telas foram desenvolvidas entre o final da década de 1980 e início da de 

1990, para lidar com o chamado gravel bridging. Esse termo se refere a qualquer 

bloqueio que ocorra em alguma região no anular do poço, impedindo o deslocamento da 

areia de gravel nessa região. (EDMENT et al, 2005) 

Elas possuem pequenos tubos (shunt tubes
8
) ao longo da sua extensão, que vão 

garantir o deslocamento da areia de gravel de forma mais uniforme, fazendo o bypass
9
 

de qualquer região bloqueada e impedindo a formação de vazios não preenchidos pelo 

gravel, conforme pode ser visualizado na Figura 4.12. No entanto, há a desvantagem 

dos shunt tubes restringirem o tamanho da própria tela. (EDMENT et al, 2005) 

Figura 4.12 – Tecnologia Alternate Path. O gravel preenche todos os espaços vazios. 

Fonte: JONES, 2009. 

 

Também podem ser utilizadas com o método de controle de areia chamado frac-

packing, a ser detalhado mais adiante. De forma simplificada, esse método trabalha com 

fraturamento da rocha, seguido de embuchamento de areia de gravel no interior das 

fraturas. 

Contudo, em alguns tipos de formação, pode ocorrer de as fraturas não ficarem 

muito bem conectadas, ocorrendo embuchamento de areia de gravel em fraturas 

isoladas, dando a impressão de que o procedimento já estivesse completo. 

                                                 
8
 Pequenos tubos colocados ao longo da tela para desviar a passagem do fluido que desloca o gravel. 

9
 Desvio, caminho alternativo. 
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As telas de caminho alternativo são desenvolvidas a partir de telas wire-

wrapped, contendo tubos dispostos 90º ao redor da tela que injetam areia de gravel nos 

diversos trechos fraturados, impedindo que ocorra screen-out
10

 prematuro e que se 

formem vazios no interior das fraturas pela ausência da areia de gravel, o que reduziria a 

produtividade do pacote. 

A Figura 4.13 contém um exemplo de uma Tela Alternate Path. 

Figura 4.13 – Tela de caminho alternativo. 

Fonte: https://www.slb.com. 

 

4.7.8 – FALHA DAS TELAS 

 

Esse é o principal problema decorrente da utilização de telas para controlar a 

produção de areia em poços de petróleo. Ele está presente não só durante a produção do 

reservatório, mas também durante a instalação das telas. 

                                                 
10

 É quando a formação não admite mais a entrada do gravel, gerando um pico de pressão na bomba 

injetora, localizada na superfície. 
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Entre os danos que ocorrem durante a instalação, estão:  

- Dano mecânico, geralmente ocasionado durante a descida da tela no poço; 

- Rompimento do material, um dano relativamente comum em telas pré-

empacotadas, geralmente em poços desviados ou horizontais. 

Entre os danos ocorridos durante a produção, incluem-se: 

- Colapso, falha geralmente associada à obliteração da tela e à sua resistência ao 

colapso. Essa falha normalmente ocorre durante o amortecimento do poço por 

circulação reversa. Mas pode acontecer de a tela falhar por colapso durante a sua 

instalação, quando do bombeio da areia de gravel em uma operação de gravel packing, 

no instante em que a formação passa a não admitir mais a entrada do gravel, gerando 

um pico de pressão, conhecido como screen out. Também é um dano comum em telas 

pré-empacotadas. 

- Pressão interna, falha que geralmente também se associa à obliteração da tela. 

- Corrosão, dano provocado pelos fluidos produzidos ou pela utilização de tipos 

de aço diferentes na coluna de produção. Esta última, geralmente acontece quando se 

utiliza um aço mais resistente à corrosão por gás carbônico na tela e aço comum no 

restante da coluna, ocorrendo corrosão galvânica. 

- Obliteração, ou seja, tamponamento parcial ou total da tela, impedindo o fluxo 

de fluidos. Geralmente os finos provenientes da rocha são os maiores responsáveis por 

provocar esse tipo de dano. Entretanto, a obliteração pode ocorrer também durante a 

instalação da tela, pela presença de impurezas nos fluidos de perfuração e completação. 

- Erosão, dano causado pela ação da areia em fluxo com os fluidos do 

reservatório. No caso do método de gravel packing, essa falha geralmente está associada 

à falta de compactação do gravel, criando espaços vazios, por onde a areia da formação 

em fluxo entra em contato direto com a tela. 

 

4.7.9 – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

  

Todo o conteúdo deste subtópico foi desenvolvido baseando-se em informações 

da seguinte fonte bibliográfica: “Reshaping Sand Control: Shape Memory Polymer 

Foam ‘Remembers’ Original Size to Conform to Wellbore” de BAKER HUGHES 

INCORPORATED, 2011. 
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A indústria de petróleo e gás é uma das indústrias que mais investe recursos em 

busca de novas ferramentas, de tecnologias inovadoras, de métodos cada vez mais 

avançados para aumentar a produtividade e reduzir os custos. 

Na área de completação de poços e, mais especificamente, na parte de controle 

de areia, a situação não é diferente. Nesse contexto, a Baker Hughes Incorporation 

recentemente desenvolveu um novo conceito de tela para controlar a produção areia.  

O GeoFORM
TM

 Conformable Sand Management System é formado por uma tela 

envolta por um tubo, cujo material consiste de uma espuma, obtida a partir de 

determinados polímeros, e que utiliza uma tecnologia denominada Morphic
TM

 

Technology.  

Essa tecnologia utiliza um parâmetro chamado temperatura de vitrificação. Em 

outras palavras, quando um polímero se encontra a uma temperatura abaixo da sua 

temperatura de vitrificação, ele fica “congelado” no seu último formato, comportando-

se como uma espécie de vidro ou de um plástico duro. Ao se elevar a temperatura para 

acima da sua temperatura de vitrificação, esse polímero funciona como uma mola, de 

comportamento mais elástico, como uma espécie de borracha. 

É justamente esse o princípio utilizado no tubo que envolve a tela do 

GeoFORM
TM

 Conformable Sand Management System. Em termos práticos, para uma 

tela de 2,875 polegadas de diâmetro, é construído um tubo polimérico de 7,200 

polegadas. Esse tubo é, então, submetido a aumento de temperatura, até que se 

ultrapasse a sua temperatura de vitrificação. Como esse tubo passa a se comportar como 

uma borracha, ele é comprimido, até adquirir novo diâmetro de 4,500 polegadas. 

Enquanto o tubo é mantido nesse novo diâmetro, diminui-se a temperatura 

novamente, até que ela volte a ser menor que a temperatura de vitrificação do tubo, e o 

mesmo volte a se comportar como vidro. Dessa forma, ele se mantém com o diâmetro 

de 4,500 polegadas, sem a atuação de esforços compressivos. 

O equipamento é, então, descido no poço. Ao atingir a temperatura do fundo, a 

qual já se tinha conhecimento por meio de estimativas, e que norteou a fabricação do 

polímero em questão, a temperatura sobe novamente acima da sua temperatura de 

vitrificação, e o tubo tenta voltar ao seu tamanho original, que era de 7,200 polegadas. 

Essa expansão do tubo polimérico no fundo do poço, fazendo-o voltar ao seu tamanho 

“memorizado”, faz com que ele se conforme exatamente ao formato das paredes do 

poço, como pode ser observado na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Tela de controle de areia, desenvolvida pela Baker Hughes Incorporated, 

conformando-se às imperfeições do poço. 

Fonte: Modificado de BAKER HUGHES INCORPORATED, 2011. 

 

O GeoFORM
TM

 foi projetado para permitir a passagem de apenas 3% do total de 

partículas, das quais 85% possuem menos de 44 micrômetros de tamanho, isto é, os 

finos da formação produtora. Além disso, ele também foi desenvolvido de forma a não 

reduzir a permeabilidade do sistema, garantindo, assim, a não redução da produtividade 

do reservatório. 
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Nem todos os tipos de polímeros podem ser utilizados na fabricação dessas telas. 

Alguns deles, como a espuma de poliuretano, por exemplo, são até duros, mas frágeis 

também. Além disso, nem todos são compatíveis com os ambientes de subsuperfície. 

O GeoFORM
TM

 passou por rigorosos testes em laboratório antes de ser 

produzido para comercialização. Isso porque a tecnologia empregada no seu 

desenvolvimento nunca havia sido aplicada anteriormente. Não obstante, esse 

equipamento também foi testado no campo, em um poço localizado no Mar Adriático, 

em dezembro de 2010, apresentando resultados bastante satisfatórios. 

Entretanto, mesmo se tratando de um equipamento bastante sofisticado, é um 

produto novo no mercado e que ainda está começando a ser produzido em maior escala, 

o que torna qualquer avaliação mais profunda, até certo ponto, precipitada. 

 

4.8 – EMPACOTAMENTO COM AREIA DE GRAVEL 

  

Esse método consiste em descer um conjunto de telas ou um liner rasgado no 

poço, em frente aos canhoneados e bombear areia de gravel, de distribuição 

granulométrica pré-selecionada, para o fundo do poço, fornecendo a devida pressão para 

que ela forme um pacote bem compacto. (SINCLAIR et al, 1996) 

A tela mantém o gravel no fundo do poço e o gravel preenche os canhoneados e 

o espaço anular entre a tela e a formação, no caso de completação a poço aberto, ou 

entre a tela e o revestimento de produção, no caso de completação a poço revestido, 

formando um filtro sólido e permeável para impedir que a areia consiga sair do interior 

da rocha e ser produzida junto com os fluidos do reservatório. Essa técnica é a mais 

difundida na indústria do petróleo para impedir a produção de areia. Por esse motivo, 

ela será mais bem explorada no Capítulo 5. (BARRETO et al, 2007) 

 

4.9 – FRAC-PACKING 

 

O frac-packing é uma expressão utilizada para denominar uma técnica de 

controle de areia similar ao gravel packing. Na verdade, o frac-packing nada mais é do 

que um gravel packing em poço revestido, precedido de um fraturamento hidráulico na 

formação com agente propante de alta condutividade, onde essas duas operações são 

realizadas sem interrupção. 
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Essa técnica tem por objetivo a criação dessa fratura condutora para transformar 

o fluxo radial em fluxo linear ao longo do poço, e dessa forma, reduzir o drawdown. Em 

reservatórios com alta vazão de produção, ela funciona melhor, uma vez que nesses 

casos a convergência do escoamento radial pode levar à produção de areia. 

(SILVESTRE, 2004) 

Sabe-se que técnica de gravel packing provoca redução da produtividade do 

poço, o que muitas vezes reduz a sua vida útil, diminui o fator de recuperação das 

reservas ou até mesmo inviabiliza a aplicação desse método. O fraturamento hidráulico 

tem por objetivo combater esse efeito, gerando uma região bastante condutiva nos 

arredores do poço, por meio de uma fratura mais curta e larga do que no fraturamento 

hidráulico usual. 

A seleção do agente de sustentação da fratura é tarefa muito importante. Afinal, 

ele precisa preencher as fraturas, mantendo-as abertas, e ao mesmo tempo garantir a 

máxima permeabilidade e porosidade, estando sujeito a um ambiente bastante severo. 

Além da pressão da rocha, no sentido de fechar a fratura, o agente propante está sujeito 

à temperatura do reservatório e à ação de agentes corrosivos. 

É importante também dimensioná-lo de forma que ele não seja carreado pelos 

fluidos em produção. Caso o agente propante não consiga se manter no interior das 

fendas, além de permitir que a fratura se feche, o seu refluxo tem efeito semelhante à 

produção de grãos de areia, danificando equipamentos de superfície e subsuperfície. 

Caso o fraturamento não seja efetuado de forma adequada, ele pode acarretar no 

declínio acentuado da produção do reservatório. Dentre os erros mais comuns, incluem-

se: fluido de fraturamento de baixa qualidade, agente propante mal escolhido e 

desconhecimento das propriedades da formação. 

Além disso, o frac-packing pode acarretar alguns problemas na gerência do 

poço. Dentre eles, a depleção acelerada de uma eventual capa de gás presente no 

reservatório e o avanço do contato água-óleo na direção das fraturas, acelerando a 

produção de água. 

Contudo, apesar das desvantagens, a utilização dessa técnica cresceu bastante, 

principalmente a partir da década de 1980, após vários insucessos com a técnica de 

gravel packing convencional, em poços do Golfo do México. (SILVA, 2008) 
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Tanto que em 2004, 65% dos poços localizados na região do Golfo do México, 

nos Estados Unidos, já utilizava esse método para controlar a produção de grãos 

arenosos. (GADIYAR et al, 2004) 
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CAPÍTULO 5 – GRAVEL PACKING 

 

O presente capítulo foi desenvolvido apoiando-se principalmente nas seguintes 

fontes bibliográficas: “Sand Control: Gravel Packing and Frac-Packing” de 

SINCLAIR et al, 1996; e “Sand Control Manual: Completion Technology for 

Unconsolidated Formations” de BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995. 

Essa é, atualmente, a prática mais utilizada no mundo para controlar a produção 

de areia. Consiste na seleção de uma areia com distribuição granulométrica pré-

determinada, que vai preencher o anular entre uma tela e o revestimento/formação. 

(BICKHAM et al, 1996) 

A areia é bombeada de tal forma que fique bem compacta e impeça a saída dos 

grãos de areia da formação produtora. E a tela mantém a areia de gravel na posição 

requerida.  

É importante que esse método de contenção de areia seja dimensionado de modo 

a não permitir que os finos da formação invadam o filtro formado pela areia de gravel, 

reduzindo a permeabilidade desse sistema. Entretanto, como o gravel vai restringir a 

passagem de sólidos e, consequentemente a de fluidos, ele deve ser escolhido de forma 

a não causar perda de produtividade excessiva no poço. 

Interessante considerar que após a instalação do pacote e ao longo de toda a vida 

produtiva do poço, é possível avaliar o desempenho do pacote de gravel através de 

parâmetros como o índice de produtividade e o dano, este último também conhecido 

como skin, ambos obtidos por meio de testes de produção. (CUNHA, 2005) 

 

5.1 – SELEÇÃO DO GRAVEL 

 

5.1.1 – AMOSTRAGEM 

 

Um passo extremamente importante para selecionar o gravel é fazer o estudo da 

areia da formação em questão, com base na análise de amostras do reservatório. Para 

que erros não sejam cometidos nessa análise, a amostragem deve ser feita com muito 

cuidado. 

São quatro as principais técnicas para fazer a amostragem dos grãos de areia de 

uma formação produtora de petróleo. Uma delas consiste em obter a amostra da areia na 
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superfície, separando-a dos fluidos em produção. Entretanto, em poços com produção 

de sólidos, geralmente os grãos de areia maiores se depositam no fundo do poço, e a 

maior parte dos sólidos produzidos são partículas de menor diâmetro, fazendo com que 

a amostra tenha um tamanho médio de grãos menor do que a realidade. 

Outra técnica de amostragem consiste em retirar amostras do fundo poço por 

meio de ferramentas operadas a cabo. A utilização dessa técnica acaba gerando erro 

inverso ao da técnica anterior, com as amostras contendo tamanho médio de grãos maior 

do que a realidade, uma vez que os grãos maiores é que se depositam no fundo do poço. 

Também existe a técnica de se retirar um testemunho da formação por meio de 

ferramentas que executam uma espécie de canhoneio com projéteis ocos. Eles se 

mantêm presos à ferramenta por cabos de aço, de forma que ao serem puxados de volta 

à ferramenta, trazem uma amostra da formação. Essa técnica conduz a resultados 

melhores, mas ao atingirem a formação, os projéteis provocam certo esmagamento dos 

grãos, gerando partículas menores do que a realidade. 

A técnica mais precisa é a retirada do testemunho pelo método convencional, na 

qual a preservação da amostra é mais garantida. Entretanto, ela tem um custo maior e, 

muitas vezes, é possível realizar a amostragem com as outras técnicas fazendo-se mão 

de eventuais compensações em cada caso. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 

1995) 

 

5.1.2 – ANÁLISE DE PENEIRA 

 

Retirada a amostra, ela é encaminhada ao laboratório, para análise do tamanho 

médio dos grãos que compõem a formação. Em tal análise, a amostra passa por várias 

peneiras vibratórias colocadas em série e que vão progressivamente diminuindo o 

diâmetro de passagem dos grãos. 

Após esse procedimento, aufere-se a porcentagem em peso dos grãos da amostra 

que ficou retida em cada peneira. Com isso, é possível traçar um gráfico do percentual 

(em peso) acumulado em cada peneira, contra a abertura de cada peneira. Esse gráfico é 

feito em escala semi-logarítmica e um exemplo dele pode ser visualizado no Gráfico 

5.1. 
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Gráfico 5.1 – Percentual (em peso) acumulado em cada abertura de peneira. 

Fonte: BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995. 

 

Dessa forma, ao ler no gráfico a abertura da peneira, para um percentual 

cumulativo (em peso) de 50%, conhecido como D50, tem-se o diâmetro médio dos grãos 

da formação. Ou seja, o diâmetro correspondente a D50 significa que metade da amostra 

(em peso) tem diâmetro menor e a outra metade tem diâmetro maior que esse. 

 

5.1.3 – DIMENSIONAMENTO DO GRAVEL 

 

Determinado o diâmetro médio dos grãos da formação, o passo seguinte é 

dimensionar o gravel a ser utilizado na operação. Para tanto, foi definido um parâmetro 

denominado coeficiente de uniformidade, para exprimir o quanto os grãos da formação 

possuem diâmetros diferentes entre si. Segundo PENBERTHY JR e SHAUGHNESSY 

(1992), convencionou-se calculá-lo da seguinte maneira: 

 

Onde D40 é o diâmetro médio dos grãos da formação no percentual acumulado de 40% e 

D90 é o diâmetro médio dos grãos da formação no percentual acumulado de 90%. 

Quando Cµ < 3, a rocha é uniforme; quando 3 < Cµ < 5, a rocha é considerada não 
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uniforme; e quando Cµ > 5, a rocha é considerada altamente não uniforme. 

(PENBERTHY JR e SHAUGHNESSY, 1992) 

Para determinar o tamanho médio dos grãos que formam a rocha-reservatório, as 

primeiras operações de gravel packing utilizavam apenas o parâmetro relacionado ao 

diâmetro médio dos grãos da formação, como o D10 e o D50, por exemplo. Até que 

alguns métodos passaram a considerar também o coeficiente de uniformidade nessa 

análise. 

Dentre os métodos existentes, abaixo estão os mais adotados atualmente: 

   SAUCIER:  D50 do gravel = 6 (D50 da formação) 

SCHWARTZ: Se Cµ < 5, D10 do gravel = 6 (D10 da formação) 

 Se Cµ > 5, D40 do gravel = 6 (D40 da formação) 

 Se Cµ > 10, D70 do gravel = 6 (D70 da formação) 

STEIN: D85 do gravel ≤ 4 (D15 da formação) 

COBERLY e WAGNER: D10 do gravel ≤ 10 (D10 da formação) 

Contudo, se a formação é uniforme, significa que a diferença no tamanho dos 

grãos que a compõem é pequena, logo, é pequena também a diferença dos diâmetros 

obtidos para os percentuais 10, 40, 50, 70 e 85. Portanto, os diferentes métodos citados 

para dimensionar o diâmetro do gravel acabam gerando resultados similares. Por outro 

lado, em se tratando de rochas-reservatório não uniformes, a aplicação de cada método 

pode render resultados bem diferentes. (PENBERTHY JR e SHAUGHNESSY, 1992) 

A escolha de cada método muitas vezes é empírica, baseando-se em resultados 

obtidos em reservatórios próximos ou com características similares. Mas de maneira 

geral, o mais utilizado é o proposto por SAUCIER. 

Como citado, segundo seus experimentos, quando a razão entre o diâmetro 

médio dos grãos do gravel e o diâmetro médio dos grãos da areia da formação excede o 

valor 6, a permeabilidade do pacote de gravel começa a diminuir, conforme pode ser 

visto no Gráfico 5.2. Esse fato pode ser explicado pela entrada de partículas na região 

intergranular do gravel. 

Nesse gráfico também é possível notar que quando essa razão ultrapassa o valor 

12, a permeabilidade volta a aumentar. Isso acontece porque o pacote não é mais capaz 

de conter a saída dos grãos de areia da rocha. Portanto, essa retomada da permeabilidade 
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não é um bom sinal, indicando que o gravel packing não está funcionando de maneira 

eficiente e a areia da formação está sendo produzida junto aos fluidos do reservatório. 

 

Figura 5.2 – Variação da permeabilidade com a mudança do parâmetro D50 /d50 . 

Fonte: BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995. 

 

A nível prático, o gravel comercializado possui um intervalo dentro do qual 

estão os diâmetros dos grãos que o compõem.  Então, na prática, para selecionar a areia 

de gravel mais adequada, multiplica-se o diâmetro médio da areia da formação por 4 e 

por 8, a fim de se obter como média desse intervalo o valor 6, sugestionado por 

SAUCIER. 

Feito isso, esse intervalo calculado é comparado às areias de gravel disponíveis. 

Caso esse intervalo calculado caia numa faixa entre dois valores de gravel disponíveis, 

geralmente a areia de gravel com menor diâmetro de grãos é selecionada.  Pelas Tabelas 

5.1 e 5.2, é possível relacionar o intervalo calculado com os diâmetros de gravel 

comercialmente disponíveis. 
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Tabela 5.1 – Diâmetros de partícula e os seus respectivos MESH. 

Fonte: CUNHA, 2005 

US  MESH Diâmetro de Partícula (mm) Diâmetro de Partícula (pol) 

4 4,760 0,1870 

5 4,000 0,1570 

6 3,360 0,1320 

7 2,830 0,1110 

8 2,380 0,0940 

10 2,000 0,0790 

12 1,680 0,0660 

14 1,410 0,0560 

16 1,190 0,0470 

18 1,000 0,0390 

20 0,841 0,0330 

25 0,707 0,0280 

30 0,595 0,0230 

35 0,500 0,0200 

40 0,420 0,0170 

45 0,354 0,0140 

50 0,297 0,0120 

60 0,250 0,0098 

70 0,210 0,0083 

80 0,177 0,0070 

100 0,149 0,0059 

120 0,125 0,0049 

140 0,105 0,0041 

170 0,088 0,0035 

200 0,074 0,0029 

230 0,063 0,0025 

270 0,053 0,0021 

325 0,044 0,0017 

400 0,037 0,0015 
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Tabela 5.2 – Tamanhos de Areia de Gravel Comercialmente Disponíveis 

Fonte: BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995. 

US  MESH Intervalo (Polegadas) 

8 / 12 0,0940 – 0,0660 

12 / 20 0,0660 – 0,0330 

20 / 40 0,0330 – 0,0170 

40 / 60 0,0170 – 0,0098 

50 / 70 0,0098 – 0,0083 

 

 

A escolha da areia de gravel é tão importante para o sucesso da técnica de 

empacotamento com areia de gravel que o American Petroleum Institute (API) 

estabelece algumas regras e especificações a serem observadas durante essa escolha, 

com o objetivo de garantir que o pacote permita a maior permeabilidade possível e 

tenha boa durabilidade em condições, tanto de produção, quanto de tratamento da zona 

produtora. 

Essas especificações tratam do tamanho e formato dos grãos, da quantidade de 

finos, da solubilidade do gravel em ácido, das impurezas presentes e da sua resistência 

ao esmagamento. 

De uma forma geral, a escolha comercial do gravel passa também pelo tipo de 

formação na qual ele será utilizado. Se um gravel muito duro, como por exemplo, um 

gravel de bauxita, for utilizado em uma formação mais maleável, esse gravel entra na 

formação, quebrando-a. De forma oposta, se um gravel mais maleável, de cerâmica, por 

exemplo, for utilizado em uma formação muito dura, a formação acaba esmagando o 

gravel. 

Embora apenas alguns tipos de areia encontradas na natureza atendam a essas 

especificações, elas são as mais utilizadas como gravel na técnica de gravel packing. 

Todavia, existem outros materiais, fabricados para essa finalidade, que servem de 

alternativas em situações mais específicas, como por exemplo, em poços de alta 

temperatura. Dentre esses materiais, incluem-se: gravel revestido com resina, garnet
11

, 

esferas de vidro e óxidos de alumínio. 

                                                 
11

 Granada. Mineral que apresenta uma variedade de ocorrências na natureza, podendo incorporar 

diversos elementos químicos na sua estrutura. 
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5.2 – DIMENSIONAMENTO DA TELA 

 

A tela ou tubo telado tem como função principal manter a areia de gravel no 

interior e em frente aos canhoneados no caso de poço revestido, e em frente à rocha nua 

no caso de poço aberto, garantindo, em ambos os casos, a eficiência do pacote. Até por 

razões um tanto quanto óbvias, o diâmetro de passagem pela tela, comumente referido 

como gauge, deve ser menor do que o menor diâmetro do gravel utilizado. Geralmente, 

o gauge do tubo telado é cerca de 1,5 vezes o menor diâmetro do intervalo que 

compreende os grãos do gravel. 

Esse gauge deve ser dimensionado com bastante precisão, caso contrário pode 

comprometer a eficiência do pacote. Se, por exemplo, o gauge da tela for maior do que 

o dimensionado, o gravel é produzido e pode danificar as telas por erosão. (SANTOS, 

1995) 

O espaço anular entre a tela e o revestimento (ou formação, no caso de 

completação a poço aberto) não deve ser muito reduzido. Isso facilita o posicionamento 

do gravel no fundo do poço, diminui a formação de pontes durante essa operação e 

facilita também a sua remoção, em qualquer eventual necessidade. 

É importante também que os tubos telados estejam centralizados no poço e que 

sejam maiores do que o intervalo canhoneado, a fim de compensar eventuais erros 

durante o seu posicionamento no fundo do poço. 

 

5.3 – CONDICIONAMENTO DO POÇO  

 

Antes de executar uma operação de empacotamento com gravel, é muito 

importante fazer a limpeza de todas as tubulações e equipamentos que forem entrar em 

contato com a pasta de bombeio do gravel, uma vez que ela possui alta capacidade 

erosiva, podendo gerar problemas em superfícies já atacadas pela corrosão. 

Portanto, o revestimento (ou a rocha nua, no caso de poço aberto), a coluna de 

trabalho, as linhas e os tanques de manobra devem passar por procedimentos de limpeza 

para evitar posteriores danos à formação e perda de produtividade.  

É importante também que todos os fluidos de completação utilizados sejam 

previamente filtrados, de modo a diminuir a quantidade de partículas em suspensão. De 
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forma geral, pequenas quantidades de sólidos adentrando em uma formação já são 

capazes de provocar reduções bastante consideráveis na sua permeabilidade. 

 

5.4 – EXECUÇÃO DO GRAVEL PACKING E OS TIPOS DE POÇOS 

 

Em se tratando da aplicação desse método de exclusão de sólidos, existem três 

situações distintas de acordo com o tipo de poço: poço revestido, poço aberto e poço 

horizontal. 

 

5.4.1 – EMPACOTAMENTO DE GRAVEL EM POÇOS REVESTIDOS 

 

Na completação em poços revestidos, a comunicação da zona produtora com o 

poço é efetuada através do canhoneio. Considerando uma operação de gravel packing, 

na qual as perfurações serão preenchidas com areia de gravel, o que, por sua vez, causa 

perda de carga e redução da permeabilidade, é desejável que os canhoneados tenham 

uma boa área de contato com a rocha. 

Por esse motivo, admite-se que, para obter resultados satisfatórios, a densidade 

de disparos seja pelo menos de 12 tiros/pé, e que os canhoneados tenham, no mínimo, 

0,75 polegadas de diâmetro, uma vez que a areia de gravel ocupa cerca de 2/3 da área da 

seção transversal dos canhoneados. (BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

Além disso, após o canhoneio, nem todas as perfurações terão o tamanho e o 

formato esperados. Boa parte, inclusive, nem fica efetivamente aberta ao fluxo de 

fluidos. Por esse motivo, como uma forma de compensar a ineficiência de alguns 

disparos, é necessário posteriormente efetuar a limpeza das perfurações, removendo os 

cascalhos, resultantes da operação de canhoneio, do seu interior. Caso contrário, eles 

podem causar perda de permeabilidade ao pacote de areia de gravel e diminuir a 

produtividade do poço. 

A Figura 5.1 representa o formato ideal de um canhoneado, preenchido com 

areia de gravel. Entretanto, tal condição raramente é alcançada. 

Antes de realizar a operação de gravel packing propriamente dita, pode-se optar 

por fazer o empacotamento apenas dos canhoneados, operação denominada pre-

packing. Além do aumento da eficiência no preenchimento dos canhoneados, duas 

outras vantagens são observadas: controle da perda de fluidos para a formação e 
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redução da entrada de areia nos canhoneados, diminuindo a queda de pressão nos 

mesmos. 

 

Figura 5.1 – Formato ideal de um canhoneado, após o seu preenchimento com gravel. 

Fonte: MACHADO, 2003. 

 

É interessante ressaltar que, após os canhoneados terem sido preenchidos pelo 

gravel, circula-se o poço para retirar o gravel que ficou no fundo, e só então se inicia a 

operação de gravel packing propriamente dita, com a descida da tela e empacotamento 

do gravel no anular tela/revestimento. 

Para bombear o gravel até o fundo do poço, existem três técnicas principais: 

Slurry Pack, Water Pack e High Rate Water Pack. O Slurry Pack injeta alta 

concentração da areia de gravel através de um fluido bem viscoso (geralmente algum 

tipo de gel). Já o Water Pack faz uso da técnica inversa, com baixa concentração de 

gravel, carreada por um fluido de baixa viscosidade (geralmente água ou salmoura). O 

High Rate Water Pack tem o mesmo princípio do Water Pack, mas utiliza altas vazões 

de bombeio para ultrapassar a pressão de fratura. Dessa forma, induzindo pequenas 
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fraturas na formação, essa técnica garante que o gravel se comunique com áreas da 

formação não danificadas pelo canhoneio, aumentando a produtividade do poço.  

A técnica de Slurry Pack é mais econômica, possui maior simplicidade no 

preparo e na filtração dos fluidos utilizados no processo e apresenta maior facilidade na 

limpeza do poço. 

Por outro lado, a técnica de Water Pack carreia melhor o gravel para o fundo do 

poço, diminui a colisão do gravel, o que geraria mais finos e alteraria as suas 

características, e reduz a possibilidade de danificar ou alterar as características da 

formação como, por exemplo, a molhabilidade da rocha, uma vez que essa técnica é 

utilizada com menores vazões de bombeio. 

Em relação ao High Rate Water Pack, ela é muito utilizada em poços onde o 

contato água/óleo ou gás/óleo estão próximos ao canhoneado, o que impede a utilização 

do frac-packing como método de controle de areia. 

Em todas elas, o gravel vai sendo bombeado para o fundo do poço e o interior 

dos canhoneados, até que não se admita mais a sua entrada. Nesse momento em que 

ocorre o embuchamento do gravel, o medidor da pressão de bombeio registra um pico 

considerável e diz-se que ocorreu um screen-out. Geralmente, as bombas injetoras são 

programadas para desligar quando a pressão atinge um valor pré-determinado durante o 

screen-out, sinalizando o fim da operação. 

 

5.4.2 – EMPACOTAMENTO DE GRAVEL EM POÇOS ABERTOS 

 

Em comparação com o gravel packing em poço revestido, esse método de 

exclusão de areia realizado em poço aberto deixa de lidar com o problema dos 

canhoneados. Com isso, além da maior facilidade de bombeio da areia de gravel, 

somente para o espaço anular entre a formação e o tubo telado, reduz-se a perda de 

carga, antes associada ao fluxo linear que era induzido no interior dos canhoneados. 

Portanto, com o poço aberto, há um ganho na sua produtividade. 

Porém, também há uma desvantagem. Alguns reservatórios podem se localizar 

próximos a intervalos de formações que contenham água ou gás. Com o passar do 

tempo, esse fluidos podem se movimentar na direção do poço, sendo necessário isolar 

esses intervalos para impedir a produção da água ou do gás. Entretanto, isso não é 

possível na completação a poço aberto, já que não há como realizar completação 
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seletiva conforme é feito em poços revestidos. Dessa forma, o gravel packing em poço 

aberto é mais utilizado em reservatórios com apenas uma zona produtora. 

Outro fator a considerar nesse caso é o tipo de arenito que compõe a rocha-

reservatório. Geralmente só se utiliza empacotamento com gravel a poço aberto em 

arenitos uniformes, sem folhelhos intercalados, e em rochas que podem ser perfuradas e 

completadas sem desestabilizar a zona produtora. Isso porque se a formação for 

inconsolidada, por exemplo, qualquer atividade que exija um pouco mais da formação 

pode provocar desmoronamentos, atrapalhando a operação e diminuindo a 

permeabilidade. 

Em poço aberto, o deslocamento da areia de gravel para o fundo do poço é feito 

de forma similar à técnica de Water Pack em poços revestidos, sendo o gravel injetado 

no fundo do poço até que ocorra o screen-out. 

 

5.4.3 – EMPACOTAMENTO DE GRAVEL EM POÇOS HORIZONTAIS 

 

Os poços horizontais também podem ser abertos ou revestidos. Entretanto, 

existem alguns problemas na implementação de controle de areia em poços horizontais 

revestidos. De maneira geral, a cimentação em poços horizontais ou com alto grau de 

desvio é bastante difícil, os custos são muito elevados e a limpeza do poço após a 

perfuração, necessária para aumentar a eficiência do gravel packing, muitas vezes 

resulta em alguns problemas. Portanto, em se tratando de poços horizontais, quando se 

detecta a necessidade de controle de areia, a completação normalmente é feita a poço 

aberto. (DICKERSON et al, 2001) 

Todavia, em ambos os casos, os procedimentos operacionais são os mesmos. O 

fluido utilizado para levar o gravel ao fundo do poço, preferencialmente salmoura, deve 

ser bombeado a uma vazão tal que mantenha a velocidade no anular tela/formação igual 

ou pouco maior que 1 pé por segundo. Dessa forma, a areia de gravel vai preenchendo o 

anular através do mecanismo de ondas alfa e beta, até ocupar todo esse espaço. 

(BAKER HUGHES INCORPORATED, 1995) 

É importante ressaltar que a velocidade do fluido no anular está diretamente 

ligada à perda de fluido para a formação, situação em que se diz que o poço está 

“bebendo”. Portanto, é recomendável que durante a etapa de perfuração, o fluido 

utilizado dê origem a um reboco de fácil remoção, capaz de controlar essa perda de 
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fluido para a formação. Esse reboco também precisa possuir componentes capazes de 

serem removidos através dos tubos telados do gravel packing. 

Em relação a outros métodos de controle de areia em poços horizontais, o gravel 

packing em poço aberto é o que confere a melhor estabilidade ao poço, mantendo a sua 

produtividade e permitindo uma produção, livre de grãos de areia, mais duradoura do 

que somente com o uso de telas. (EDMENT et al, 2005)  

Caso seja utilizado gravel feito de cerâmica, os resultados são ainda mais 

satisfatórios, uma vez que eles apresentam melhor arredondamento, esfericidade e 

uniformidade, possibilitando um pacote com diâmetros de passagem mais constantes. 

(MACHADO, 2003) 

Mas de maneira geral, em poços horizontais, o empacotamento com gravel reduz 

a saída de finos da formação produtora, problema que geralmente causa obliteração dos 

tubos telados, e que é agravado em formações que contêm argila ou óleo muito viscoso. 

Todavia, é um método um pouco mais caro, se comparado com outros métodos de 

exclusão de areia em poços horizontais. 

É um método muito utilizado em poços offshore, em águas profundas e ultra-

profundas, onde o óleo é bastante viscoso, possuindo baixo ºAPI. Nessas condições, 

busca-se manter altas vazões de produção. (VILELA et al, 2007; FARIAS et al, 2004) 

Além disso, os custos de uma operação de workover nessas condições são 

bastante elevados. Dessa forma, com o gravel packing em poço aberto horizontal, 

acredita-se conseguir estender ao máximo a vida produtiva dos poços localizados nesse 

cenário. (ROVINA E FILHO, 1999)
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CAPÍTULO 6 – PRINCIPAIS TÉCNICAS DE CONTROLE DE AREIA EM 

POÇOS BRASILEIROS 

 

O presente capítulo foi desenvolvido mediante informações obtidas em uma 

entrevista com o engenheiro Luiz Antonio Gomes Costa, referido mais adiante como 

Luiz Costa. 

Luiz Antonio Gomes Costa é graduado em Engenharia Mecânica e de 

Automóveis pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), tendo concluído o curso no ano 

de 1982. Concluiu mestrado em Engenharia Civil, pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), em 1997, com a seguinte dissertação: Análise de Problemas 

Tridimensionais de Contato/Impacto com Deslizamento Via Formulações Penalizadas 

de Elementos Finitos. 

Na área de Petróleo e Gás, Luiz Costa iniciou sua carreira na Petrobras, em 

1983. Dali em diante, ocupou diversos cargos de destaque na área de completação de 

poços. Dentre eles, o de Engenheiro de Campo tanto para poços onshore quanto 

offshore, atuando nas diversas operações que envolvem a parte de completação em geral 

como, por exemplo, canhoneio, fraturamento hidráulico, gravel packing e gravel 

packing químico.   

Especificamente em controle de areia, Luiz Costa exerceu o cargo de 

Coordenador Técnico/Assessor no desenvolvimento e utilização de sistemas de controle 

de areia em poços horizontais não revestidos, para formações inconsolidadas. 

Além disso, atuou na introdução do gravel packing químico no campo de 

Fazenda Queimadas, na Bacia do Espírito Santo, lidando com a viabilidade técnico-

econômica dessa técnica naquela região. 

No ano de 2001, Luiz Costa foi admitido pela Halliburton, exercendo o cargo de 

Assessor na área de Controle de Areia e Equipamentos de Completação em poços de 

Alta Pressão e Alta Temperatura. 

Já no ano de 2007, Luiz Costa foi admitido pela Baker Hughes do Brasil, como 

Gerente de Engenharia de Completação. Aliás, cargo ocupado por ele até a presente 

data. 
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6.1 – EVOLUÇÃO DO CONTROLE DA PRODUÇÃO AREIA NO BRASIL 

 

O controle de areia em poços brasileiros começou por volta da década de 1970. 

Até esse período, os poços que produziam areia em grande quantidade eram 

considerados comercialmente inviáveis de se produzir. A produção dos poços só ia à 

frente se a quantidade de areia produzida fosse considerada aceitável. 

A primeira técnica de controle de areia utilizada no Brasil foi o gravel packing. 

Ela começou sendo empregada apenas em poços verticais, nas Bacias Potiguar e 

Sergipe-Alagoas. Nesse início, a areia de gravel era deslocada ao fundo do poço pelo 

método de Water Pack. 

Mais tarde, houve uma tentativa de se fazer um gravel packing químico na Bacia 

do Recôncavo, que é um gravel packing utilizando areia de gravel resinada, onde o 

próprio gravel dá a cura, sem a necessidade de equipamento adicional. Mas a tentativa 

teve sucesso apenas parcial. 

Logo depois, conseguiu-se executar um gravel packing químico na Bacia do 

Espírito Santo com sucesso, no campo de Fazenda Queimadas. Segundo Luiz Costa, 

ainda havia desconfiança quanto ao uso do gravel packing químico. Mas ele também 

observa que tal campo só produziu devido a utilização dessa técnica, uma vez que o 

preço do barril de petróleo custava por volta de US$ 20,00 nesse período e, por esse 

motivo, o gravel packing comum não era economicamente viável. 

Como o gravel packing químico só utiliza o gravel e a areia resinada, ao passo 

que o gravel packing comum utiliza equipamentos adicionais para executar a operação, 

como um obturador, por exemplo, este último acaba sendo mais caro. Ou seja, era fazer 

o gravel packing químico ou abandonar o poço. No final das contas, essa técnica acabou 

rendendo bons resultados nesse campo. 

Na Bacia de Campos, o gravel packing começou a ser utilizado em poços 

verticais, também pelo método de water pack, no campo de Viola. Mas foi lá também 

que se iniciaram as experiências com outro método de deslocamento do gravel, o Slurry 

Pack. Todavia, estudos posteriores vieram a mostrar que com ambos os métodos de 

deslocamento do gravel, o gravel packing provocava dano muito alto na formação.  

A partir de então, no campo de Albacora, na Bacia de Campos, houveram 

tentativas de utilizar uma técnica chamada pre-packing, para poços revestidos e 

canhoneados. Essa técnica, utilizada em conjunto com o gravel packing, consiste em, 
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antes de instalar a tela, bombear areia ao fundo do poço, com o objetivo de preencher os 

canhoneados antes de executar o gravel packing propriamente dito. Uma vez realizado o 

pre-packing, faz-se a circulação reversa, retirando a areia que ficou no fundo do poço. 

Só então se realiza a operação do empacotamento de gravel da região anular 

tela/revestimento. Resultados posteriores mostraram que, através dessa técnica, 

conseguia-se reduzir bastante o dano provocado na formação. 

Já as técnicas de controle de areia em poços horizontais começaram a ser 

utilizadas no Brasil no campo de Fazenda Belém, no Ceará, na Bacia Potiguar. Sendo 

um reservatório de óleo pesado, a técnica escolhida na época foi o uso de telas 

sinterizadas. 

Nesse mesmo período, analisava-se a melhor técnica de controle de areia para o 

campo de Urucu, na Bacia do Solimões. Nessa região, os poços também foram 

perfurados horizontais, já que nesse reservatório, no qual também havia a presença de 

gás e água, a camada de óleo possuía cerca de 5 metros de espessura. 

Embora houvessem diferenças entre o campo de Fazenda Belém e o de Urucu, 

por exemplo, na qualidade do petróleo (o óleo de Urucu tem ºAPI maior que o de 

Fazenda Belém), a experiência das telas sinterizadas foi levada para Urucu, o que no 

fim das contas acabou gerando excelentes resultados. 

Com o sucesso das telas sinterizadas em Urucu, tentou-se utilizá-las também nos 

poços horizontais do campo de Marlim, na Bacia de Campos. Em contrapartida, os 

resultados foram desastrosos, com a tela obliterando totalmente e o poço parando de 

produzir. 

Algumas análises depois, verificou-se o motivo: o coeficiente de uniformidade 

da formação do campo de Urucu era em torno de 1,8 ao passo que o coeficiente de 

uniformidade do campo de Marlim era por volta 8,2, uma diferença bastante 

considerável. 

A partir de então, tentou-se empregar em Marlim a técnica de gravel packing 

através da tecnologia das ondas alfa e beta, aliada à utilização de outra tela premium
12

. 

Com o emprego da tela de membrana metálica, os resultados obtidos foram 

considerados satisfatórios. 

                                                 
12

 Telas especiais fabricadas para substituir as telas wire-wrapped e as telas pré-empacotadas. Dentre elas 

estão as telas sinterizadas, as telas de membrana metálica e as telas de fluxo controlado. 
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Dentre os motivos que levaram ao insucesso com as telas sinterizadas em 

Marlim, diferentemente do ocorrido com as telas de membrana metálica, Luiz Costa 

ressalta que as telas sinterizadas foram sendo descontinuadas com o tempo, uma vez que 

as camadas que as compõem não possuem o mesmo diâmetro de passagem. Ou seja, 

como cada camada possui um diâmetro de passagem diferente, o diâmetro de retenção 

dessas telas é simbólico, fornecendo uma média dos valores de cada camada. 

Dessa forma, quando essas telas são utilizadas em formações uniformes, nas 

quais os diâmetros dos grãos que as compõem variam pouco, elas funcionam bem. 

Todavia, quando utilizadas em formações não uniformes, na presença de areias não 

sortidas, essas telas acabam sofrendo obliteração. O que não ocorre com as telas de 

membrana metálica, que por possuírem gauge uniforme para cada tipo de formação, não 

incorporam grãos de areia dentro da tela, retendo-os na sua superfície. 

Luiz Costa também destaca que algumas telas mais sofisticadas foram 

desenvolvidas e, mais adiante, utilizadas no Brasil como, por exemplo, as telas com 

caminho alternativo. Nos campos petrolíferos brasileiros, elas começaram a ser 

empregadas junto de uma operação de gravel packing, no campo de Bijupirá e Salema, 

na Bacia de Campos. Todavia, os resultados foram razoáveis e sua utilização no Brasil 

não evoluiu, por não se considerar tão necessário o seu uso nos poços aqui situados. 

Tentou-se também utilizar telas expansíveis nos campos de petróleo tupiniquins, 

cuja tecnologia advém de liners expansíveis. Essas telas aumentam a vazão de 

produção, na medida em que o diâmetro da tela é aumentado, e diminuem a distância 

para a formação/revestimento, reduzindo o colapso da areia da formação. 

Segundo Luiz Costa, para utilizar esse tipo de tela, o poço precisa ser circulado 

com bastante cuidado para retirar toda a sujeira nele contida. No caso da utilização de 

mais de um liner no mesmo poço, deve-se fazer a circulação na cabeça de cada liner, 

aumentando-se a vazão de acordo com o diâmetro de cada um, caso contrário, a sujeira 

contida nos liners instalados acima não é retirada e pode ser carreada para o fundo do 

poço pela própria ferramenta de instalação da tela, durante a sua descida. Foi o que 

aconteceu em alguns poços no Brasil, freando o emprego dessa técnica de controle de 

areia por aqui. 

No campo de Cioba, na Bacia Potiguar e no campo de Xaréu, na Bacia do Ceará, 

até se conseguiu instalar as telas expansíveis satisfatoriamente, mas ao colocar o poço 

em produção, constatou-se que os reservatórios continham pouco volume de óleo 
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recuperável. Até havia óleo no seu interior, mas não se conseguiu produzi-lo 

comercialmente. 

  

6.2 – PANORAMA ATUAL 

 

Segundo Luiz Costa, hoje, a maior parte dos campos petrolíferos da Bacia de 

Campos são horizontais. Para perfurar um poço horizontal hoje nessa região, somente 

havendo uma justificativa bastante plausível. E a técnica mais utilizada nesses poços 

para controlar a produção de sólidos é o gravel packing, nesse caso, executado em poço 

aberto. 

Porém, o campo de Roncador apresenta um diferencial. O óleo extraído de lá 

tem cerca de 31ºAPI, sendo um pouco mais leve do que no campo de Marlim Sul, por 

exemplo, cujo óleo tem por volta de 24ºAPI. (ROVINA et al, 2000; ROSA et al, 2003) 

Além disso, de acordo com Luiz Costa, em algumas regiões, esse campo 

apresenta boa permeabilidade tanto vertical quanto horizontal. Tal fato levou à escolha 

de perfurar poços verticais/direcionais e fazer o frac-packing. Embora, também 

houvessem regiões de baixa permeabilidade horizontal, nas quais o gravel packing em 

poço horizontal aberto tenha sido utilizado, como na maioria dos campos da Bacia de 

Campos. 

Luiz Costa aponta ainda que o campo de Albacora também apresenta algumas 

peculiaridades. Nele estão localizados dois reservatórios bem diferentes, um localizado 

no arenito do Mioceno e outro localizado no arenito de Namorado. 

No arenito do Mioceno, foram utilizados diferentes métodos, dependendo das 

características da formação de cada região desse reservatório. Dentre eles, pode-se citar 

o gravel packing em poços horizontais abertos, executados tanto por Water Pack como 

por Slurry Pack, e o frac-packing em poços verticais. Já no arenito de Namorado, a 

formação que abriga o reservatório é semi-competente, não necessitando de controle de 

areia. 

Em contrapartida, assim como a maior parte dos campos da Bacia de Campos, 

no campo de Urucu, na Bacia do Solimões, os poços em geral são perfurados 

horizontais, embora também haja a ocorrência de alguns poços verticais/direcionais. 

Mas o método de exclusão de areia predominante é o emprego das telas premium, como 

por exemplo, as telas de membrana metálica. 
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 Em vários campos do Espírito Santo e do Nordeste também são vistos poços 

horizontais, como por exemplo, em Fazenda Alegre, na Bacia do Espírito Santo e em 

Fazenda Belém, na Bacia Potiguar. 

No entanto, segundo Luiz Costa, essas regiões produzem um óleo considerado 

pesado, e a melhor solução encontrada para esses campos foi utilizar liners rasgados, 

dispostos nos poços horizontais. 

Ainda de acordo com Luiz Costa, a maioria dos arenitos da Bacia do Espírito 

Santo é friável. Isso significa que a formação produz alguma quantidade de areia no 

início da produção, e depois de algum tempo essa produção cessa, com a estabilização 

do arco no interior da formação. Quando a água avança em direção ao poço, a produção 

de areia retorna, até formar o arco estável novamente. Formado o arco estável, a 

produção de sólidos cessa outra vez. Por conseguinte, a produção de areia não é uma 

constante nesse tipo de formação, e acaba ocorrendo em certos ciclos. 

Alguns campos da Bacia do Recôncavo também possuem arenitos desse tipo. 

Contudo, nessa região utiliza-se muito o fraturamento hidráulico para tratar a zona 

produtora. Em geral, quando a formação é fraturada, a produção de areia diminui. E 

diminuiu a tal ponto que, em vários poços da Bacia do Recôncavo, admite-se conviver 

com a produção de areia ao longo da vida produtiva do reservatório. 

Nas formações aonde o fraturamento não fornece resultados satisfatórios e a 

produção de areia se dá em níveis considerados elevados, muitas vezes opta-se pelo 

método da injeção de resinas. 

Por fim, há os casos em que o controle da produção de areia é simplesmente 

dispensável. Nos poços da Bacia de Santos, por exemplo, a formação é bastante 

competente. Por ser formada majoritariamente por calcário ou arenitos mais duros, ela 

acaba por não produzir areia, não requerendo nenhum método de exclusão de sólidos. 
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As rochas areníticas produtoras de petróleo são formadas a partir da 

compactação e cimentação de grãos de areia na subsuperfície. Quando um reservatório 

petrolífero é colocado em produção, alguns fatores podem contribuir para que as 

partículas arenosas se desprendam da formação produtora. Esses grãos de areia 

desprendidos são carreados pelo fluxo de fluidos do reservatório, levando ao que é 

chamado de produção de areia. 

A partir do momento em que a areia se desprende e sai da formação, ela pode 

causar inúmeros problemas, dentre os quais se incluem: deposição no fundo do poço, 

podendo restringir a vazão; fluxo ao longo das tubulações e equipamentos de superfície 

e subsuperfície, provocando erosão e entupimento de válvulas; criação de vazios atrás 

dos revestimentos, podendo danificá-los ou provocar desmoronamentos que diminuam a 

produtividade; dentre outros. Além disso, toda a areia que é produzida em conjunto com 

o óleo deve ser separada e receber o tratamento adequado, para só então ser descartada.  

Cada um desses problemas tem o seu nível de gravidade, entretanto todos eles 

afetam de alguma forma a produtividade dos poços, que por sua vez, está ligada 

diretamente à viabilidade técnico-econômica do reservatório. 

Frente a esses fatores, a indústria petrolífera investe grande quantidade de 

recursos, no sentido de desenvolver tecnologias capazes de mitigar esse problema e ter 

uma produção livre de areia. 

Atualmente, existem diversas técnicas desenvolvidas com esse propósito, como 

por exemplo, o uso de telas no fundo do poço, a injeção de resinas, o frac-packing e a 

técnica de gravel-packing, que é a mais empregada de todas. 

No caso específico do Brasil, foi visto que, dentre os reservatórios que são 

propensos à produção de sólidos, em alguns deles as técnicas de controle de areia foram 

utilizadas por simples desconhecimento da formação produtora. Em outros, por simples 

analogia da formação de dado um reservatório com outro. 

Por fim, o panorama atual aponta que alguns reservatórios brasileiros se 

adequam melhor a alguns métodos de exclusão de areia do que outros. O que pode ser 

explicado pelo fato do Brasil ser formado por diversas bacias sedimentares, cada uma 

com o seu histórico deposicional e, consequentemente, com as suas peculiaridades. 
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Por esse motivo, cada reservatório localizado em solo brasileiro possui 

características diferentes, de modo que uma parte deles precisa lidar com a produção de 

areia, sendo utilizadas técnicas diferentes em cada um deles, ao passo que em algumas 

bacias, a formação produtora não necessita de controle de areia. 
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