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RESUMO 

 

A necessidade de contornar a queda da produtividade de um reservatório, 

maximizando a taxa de produção e elevando a quantidade de hidrocarboneto recuperado, 

abriu as portas para uma série de iniciativas e desenvolvimento de novas tecnologias.  

Nesse contexto foi desenvolvido um novo modelo de completação, conhecido como 

completação inteligente, cuja proposta é monitorar, em tempo real, a produção através de 

medidores permanentes de fundo de poço para conhecer a dinâmica do reservatório e assim, 

prever futuros comportamentos do mesmo. Através de um sistema de superfície e de válvulas 

de controle de fluxo, é possível responder aos dados coletados, viabilizando melhores taxas de 

produção. 

Este trabalho irá apresentar a completação inteligente e como sua utilização pode 

elevar a quantidade de hidrocarboneto recuperado dentro do reservatório, reduzindo custos e 

necessidade de intervenções. 

 

Palavras-chave: completação, completação inteligente, gerenciamento do reservatório. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The need to avoid the productivity decline of a reservoir, maximizing the production 

rate and raising the amount of hydrocarbon recovered, opened the doors to a number of 

initiatives and development of new technologies. 

 In this context it was developed a new model of completion, known as intelligent 

completion, whose proposal is to monitor, in real time, the production through of permanent 

downhole gauges in order to know the dynamics of the reservoir and thus predict future 

behavior of that. Through a system of surface and flow control valves, it is possible to 

respond to the collected data, making feasible better production rates. 

 This study will present the intelligent completion and how its use can increase the 

amount of recovered hydrocarbons within the reservoir, reducing costs and need for 

interventions. 

 

Keywords: completion, intelligent completion, reservoir management. 
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Capítulo I – Apresentação 
 

1.1 Introdução  

 

 Com a crescente demanda mundial por energia e a importância do petróleo nesse 

cenário, tornou-se cada vez mais necessário otimizar a exploração desse recurso. Isso se dá, 

principalmente, por meio da recuperação de uma maior quantidade de óleo disponível dentro 

de um reservatório. Para que se torne possível produzir o hidrocarboneto, é necessário 

preparar o poço perfurado. Ao conjunto de operações que são realizadas nessa fase, dá-se o 

nome de “completação” de poço. (THOMAS, 2004) 

 De forma um pouco mais detalhada, a completação engloba uma série de operações 

responsáveis pela equipagem do poço, garantindo a estabilidade das paredes do mesmo e 

viabilizando sua medição e operações de elevação, manutenção, regulagem da vazão, etc. 

Todos esses procedimentos são projetados a fim de se conectar o poço à pay zone (zona do 

hidrocarboneto) e garantir sua segurança durante a produção do hidrocarboneto. 

 A busca por uma produção mais eficiente e a necessidade de contornar sua queda 

impulsionaram empresas petroleiras a investirem no desenvolvimento de novas tecnologias, 

principalmente na área de completação de poços. Com isso foi desenvolvida uma nova forma 

de completação que vem substituindo o padrão convencional de produção. (RODRIGUEZ & 

FIGUEROA, 2010) 

 Conhecida como completação inteligente de poço ou sistema de produção inteligente 

(Intelligent Production Systems – IPS), essa nova tecnologia permite o monitoramento 

permanente do poço, operado remotamente a partir de um sistema de controle de superfície. 

(RODRIGUEZ & FIGUEROA, 2010) 

 A proposta sugerida pela completação inteligente consiste em controlar remotamente o 

fluxo de fluidos, garantindo que ações possam ser realizadas instantaneamente de acordo com 

as mudanças que ocorrem no fundo do poço. Dessa forma, esse sistema possibilita otimizar 

todo o processo de produção, a performance do poço e do campo, além de aumentar a 

recuperação do reservatório de forma geral (figura 1). 
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Figura 1: Áreas de atuação e benefício trazido pela Completação Inteligente. 
Fonte: Yadav & Surya (2012). 

 

 

 Durante parte da vida produtiva de um reservatório, os fluidos que se encontram 

dentro dele têm energia suficiente para alcançarem a superfície sem que seja necessária 

qualquer intervenção mecânica. Essa energia provém das pressões às quais o óleo está 

submetido, do influxo de água e/ou da capa de gás do reservatório. À essa forma de 

recuperação do petróleo, damos o nome de recuperação primária, uma vez que todos os 

fatores que auxiliam na surgência do mesmo são naturais. 

 Quando a energia do reservatório começa a decrescer e se torna insuficiente para 

elevar os fluidos, ou quando a vazão de produção não é mais economicamente viável, é 

necessário investir em métodos artificiais para suplementar essa energia. Conhecidos como 

métodos de recuperação secundária, a utilização de bombas e a injeção de gás e/ou água são 

amplamente utilizadas, visto que não afetam as propriedades do reservatório e não causam 

uma mistura significativa entre os fluidos injetados e o hidrocarboneto. Temos ainda a injeção 

de solventes, químicos, métodos térmicos, biológicos e eletromagnéticos (recuperação 

terciária).  (BOURGOYNE et al, 1986) 

Nas completações inteligentes, um conjunto de instrumentos, válvulas e sensores, é 

acoplado na tubulação de produção, sendo responsável por coletar e transmitir dados da 

produção e do reservatório até a superfície, onde serão analisados. Assim, as ações podem ser 

tomadas para melhor controle do poço e da produção. Essa capacidade de monitorar o fluxo 
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da zona completada através de uma aquisição de dados precisos em tempo real, facilitando a 

gerencia do reservatório, é o grande valor da completação inteligente. (MOORE et al, 2002) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Figura 2: Ciclo entre as informações medidas no poço e a resposta do sistema de superfície. 

Fonte: Rodrigues & Figueroa (2010). 

 

 

 Além dos benefícios já citados, a IPS possibilita a produção de poços com múltiplas 

zonas, bem como um controle de fluxos de fluidos de cada uma delas durante a produção 

(estendendo-se também à produção de água e gás do reservatório), minimiza a necessidade de 

intervenções durante a produção que, além de muito demoradas, são extremamente custosas, 

acelera a produção, aumenta a quantidade total de óleo recuperado, reduz os riscos 

operacionais, e ainda otimiza o desenvolvimento do reservatório. (YADAV & SURYA, 2012) 

 Para poços em campos offshore, toda vez que uma intervenção se torna necessária, é 

preciso interromper a produção, prolongando o tempo de utilização das instalações e 

equipamentos. Dentre eles, aquele que detém a maior parcela dos custos é a própria sonda de 

produção, cuja diária chega a custar mais de 400 mil dólares
1
. Através do gerenciamento, é 

possível reduzir o número dessas intervenções, minimizando o custo total de produção do 

hidrocarboneto.  

 Neste trabalho, serão exemplificadas cada uma das vantagens proporcionadas pelo 

IPS, os equipamentos e acessórios utilizados, bem como suas funções, características e formas 

de atuação em conjunto nos diferentes cenários nos quais podem ser empregados.   

                                                             
1 Segundo a Petrobras S/A, o valor de afretamento de um navio sonda totaliza um custo estimado entre US$430 

mil e US$475 mil por dia. Informação disponível em: http://www.agenciapetrobras.com.br/ 

materia.asp?id_editora=8&id_noticia=9536. Acesso em 04 de julho de 2013. 
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1.2. Objetivo 

 

 Este trabalho tem como objetivo principal demonstrar a importância de um controle 

maior do poço e do reservatório, visando um melhor gerenciamento das reservas de 

hidrocarbonetos. Nesse contexto, podemos destacar o sistema de completação inteligente, que 

foi desenvolvido para permitir um monitoramento da produção em tempo real e atuação 

imediata. 

 Outra finalidade desse trabalho é apresentar cada um dos equipamentos de IPS, bem 

como seu funcionamento em conjunto e suas diferentes aplicações na indústria, salientando 

que sua aplicação é o que possibilita o funcionamento do sistema, garantindo sua 

confiabilidade e eficiência. 

Por se tratar de uma tecnologia recente, o trabalho também tem como objetivo servir 

como uma base de informações para facilitar futuros estudos e trabalhos.  

 

1.3. Relevância 

 

 A história da indústria do petróleo é marcada pela necessidade constante de avanços e 

desenvolvimento de novas tecnologias. Sabendo que o petróleo é um recurso energético não 

renovável e finito, as empresas exploradoras estão buscando cada vez mais encontrar novas 

reservas e aumentar a produção por reservatório a fim de prolongar a existência e utilização 

desse recurso. 

 O desenvolvimento da completação inteligente aprimorou o sistema de monitoramento 

permanente da produção do hidrocarboneto, tornando-o mais rápido e eficaz, responsável 

tanto por minimizar os problemas em relação à produção desse recurso quanto por melhor o 

seu fator de recuperação. 

Nesse contexto, espera-se que a tecnologia da completação inteligente continue sendo 

aprimorada e desenvolvido, para que então ganhe destaque e domine o atual cenário de 

produção. 
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1.4. Metodologia 

 

 O trabalho foi baseado na pesquisa em livros e, principalmente, em artigos científicos 

já publicados. Utilizaram-se ainda alguns sites conhecidos para melhor familiarização do 

leitor com o assunto proposto.   

 Através dessas fontes, foi possível anexar ao trabalho algumas tabelas e figuras, que 

auxiliaram na descrição das ferramentas envolvidas, na avaliação dos principais benefícios 

trazidos por essa tecnologia, elucidando sua importância e aplicabilidade em poços produtores 

e injetores.   

 

1.5. Estrutura do Trabalho 

 

 Este trabalho é dividido em 5 capítulos. Neste capítulo inicial, é apresentado o assunto 

estudado, mostrando o objetivo e metodologia utilizada, além da relevância e estrutura do 

trabalho. 

 O segundo capítulo descreve o sistema inteligente de completação e quais 

equipamentos o compõem. Além disso, cada um dos benefícios adquiridos pelo uso desse 

modelo de completação é detalhado, propondo uma análise a fundo do que essa tecnologia 

proporciona. 

 A terceira parte define todas as ferramentas e acessórios empregados e como são 

conectados. Durante o desenvolvimento do capítulo, o funcionamento, as especificidades e as 

características gerais de cada um dos equipamentos são analisados, proporcionando uma base 

para entendimento de sua aplicação e o desempenho do sistema em conjunto. 

 No quarto capítulo apresenta-se às diferentes aplicações da completação inteligente. O 

IPS pode ser empregado em poços produtores e injetores, com uma ou mais zonas de 

produção e em qualquer direção de perfuração, mudando somente o arranjo da coluna de 

produção. Este capítulo irá salientar as diferenças entre as colunas de cada um dos cenários 

em que pode ser aplicada. 

 O quinto e último capítulo é destinado às conclusões formadas a partir de sua 

construção e também sugestões para futuros trabalhos. 



 

 

Capítulo II – A Completação Inteligente 

 

2.1. Histórico 

 

O modelo inteligente de completação começou a ser utilizado no mundo a partir da 

década de 90. Antes de seu desenvolvimento, todas as completações eram realizadas seguindo 

o modelo convencional, em que o controle da produção era proporcionado pela aplicação de 

válvulas conhecidas como sliding sleeve (válvulas reguladoras de fluxo) e sem o 

acompanhamento em tempo real da produção. (THOMAS, 2004) 

As sliding sleeves são válvulas do tipo on/off, o que significa que a abertura pela qual 

o fluido produzido escoa não era variável. Além disso, quando se tornava necessário 

modificar sua abertura, seja para liberar o fluxo do fluido produzido ou para bloqueá-lo, era 

preciso intervir no poço para realizar a operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(A)                     (B) 
Figura 3:Sliding Sleeve nas posições aberta (A) e fechada (B). 

Fonte: Cortesia da BAKER HUGHES INCORPORATED – Acesso Restrito. 

 

As válvulas utilizadas na completação convencional só podem ser operadas através de 

intervenções de arame (wireline) ou flexitubo. Nessas operações, uma ferramenta é descida 

pelo interior da coluna de produção até a posição onde se encontra a válvula e é responsável 
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por modificar sua abertura. Ou seja, todas as vezes que é preciso abrir ou fechar a válvula 

sliding sleeve, é necessário intervir no poço. Esse processo, por sua vez, se torna muito 

custoso devido ao tempo adicional de sonda que é necessário para descer o equipamento até a 

região de controle de produção. (THOMAS, 2004) 

A grande diferença entre o modelo convencional e o novo modelo desenvolvido esta 

relacionado, basicamente, com o controle da produção em tempo real e com a possibilidade 

de se operar remotamente as ferramentas de fundo de poço. Isso significa, por exemplo, que a 

válvula de controle de fluxo pode ser controlada a partir da superfície, logo após o sistema 

reconhecer as condições da produção, ao invés de ter uma perda de tempo entre detectar o 

problema e tomar ações para contorná-lo. (NIELSEN & TIPS, 2002) 

 Antes de se escolher o melhor método de completação a ser aplicado, é necessário 

analisar o reservatório a ser explorado, baseando nas economias geradas e no volume 

adicional de hidrocarboneto que pode ser recuperado com a utilização do sistema 

convencional e com o sistema inteligente de completação. Algumas vezes, dependendo dos 

fluidos e características físicas do reservatório, o modelo convencional é suficiente para 

garantir uma boa produção. (NIELSEN & TIPS, 2002) 

 No sistema inteligente, a válvula utilizada é semelhante a utilizada no sistema 

convencional, entretanto sofreu algumas modificações para permitir que mesma pudesse 

permitir aberturas intermediárias de operação. Apesar da utilização do sistema convencional 

não incluir a ferramenta com essa adaptação, quando se faz um estudo prévio da dinâmica do 

reservatório, as válvulas podem ser colocadas na coluna de produção com uma abertura pré-

determinada, garantindo uma produção otimizada durante um longo período da vida útil do 

poço. Nesse caso, o sistema convencional torna-se uma opção a ser considerada quando 

comparado com o IPS. (ALMEIDA, 2007) 

 Em reservatório já completados, é importante ressaltar que o sistema de completação 

utilizado em um poço pode ser modificado mesmo após ter sua produção iniciada, se esta 

opção atender as necessidades da produção. Ou seja, ee um poço foi completado 

convencionalmente e apresenta alguns problemas que poderiam ser solucionados pelo IPS, 

sua coluna de produção pode ser modificada para tornar o sistema inteligente. Entretanto, essa 

operação não costuma ser viável devido aos elevados gastos com sonda para realizar a 

operação. Assim, deve-se analisar se o campo tem potencial de ganhos significativos com a 

completação inteligente, para optar ou não pela sua utilização. (ALMEIDA, 2007) 
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 Por fim, é importante salientar que, apesar de ser uma tecnologia recente, o IPS ainda 

não se trata de um sistema completamente automático. É necessário o controle manual para 

envio dos comandos desejados quando da intervenção da produção, que é realizado por um 

operador que, de acordo com os dados obtidos do fundo do poço, pode alterar o estado de um 

ou mais equipamentos. (ALSYED & YATEEM, 2012) 

 

2.2. Vantagens Proporcionadas 

  

 Nesse tópico, serão analisados alguns dos principais benefícios trazidos pela 

completação inteligente e como esses fatores podem justificar sua aplicação em diversos 

cenários da indústria.  

Dentre as vantagens, podemos destacar: 

 

a. Melhor gerenciamento do reservatório 

 

 A aplicação de um medidor acoplado na coluna de produção para monitoramento 

contínuo de dados, principalmente de pressão e temperatura, auxilia na compreensão da 

produção da(s) zona(s) explorada(s). (COLLINS & NEUBAUER, 2012) 

 A partir das informações coletadas no fundo do poço, é possível fazer uma 

caracterização da dinâmica do reservatório e também uma previsão do comportamento dos 

fluidos presentes em seu interior. Isso facilita a tomada de decisões que possam impactar na 

recuperação dos hidrocarbonetos, incluindo também o controle da produção indesejada de 

água. (COLLINS & NEUBAUER, 2012) 

 Dentre as decisões que podem ser tomadas a partir do monitoramento permanente e 

em tempo real, podemos incluir aquelas referentes à como e quando produzir os fluidos de 

determinada zona. A vantagem deste gerenciamento é o atraso no declínio da produção, uma 

vez que se pode garantir o mantimento de uma vazão ótima a partir da utilização de 

equipamentos como válvulas hidráulicas de controle de fundo de poço. (COLLINS & 

NEUBAUER, 2012) 
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b. Aumento no fator de recuperação do hidrocarboneto 

 

 As análises dos dados provenientes dos sensores alocados no poço proporcionam uma 

grande visão sobre as características da produção e comportamento dos fluxos na entrada da 

coluna de produção do poço. Dessa forma, é possível monitorar e controlar separadamente 

cada uma das válvulas de controle de fundo de poço, permitindo que cada zona completada 

possa ser controlada separadamente enquanto produzindo, visando a maior recuperação de 

hidrocarboneto possível. (ALI et al, 2010) 

  A administração de toda a produção minimiza a depleção de pressão do reservatório, 

elevando seu índice de produtividade e garantindo que o poço opere a uma vazão ótima e 

usufrua de sua pressão interna pra aumentar a recuperação total de hidrocarboneto. Além 

disso, através do controle, posterga-se a produção indesejada de água e de gás, que se tornam 

aliados da produção através do seu influxo, mantendo a pressão do reservatório elevada. 

(MASOUDI et al, 2012; ALSYED & YATEEM, 2012) 

  

 

Figura 4: Mecanismo de capa de água e gás. 
Fonte: Willhite (1986).  

 

 Além de melhorar as taxas de recuperando, chegando a um aumento de 20% da 

produção do hidrocarboneto, o gerenciamento do reservatório também eleva o tempo de vida 

produtiva do poço, proporcionando um ciclo de produção cerca de 30% maior. (RODRIGUES 

& FIGUEROA, 2010) 
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c. Redução de CAPEX 

 

 O termo CAPEX (Capital Expenditure) refere-se ao capital de investimento estimado 

para realização de uma determinada atividade. Incorporando esse termo na indústria de 

petróleo, podemos dizer que o CAPEX engloba todos os custos realizados durante a fase de 

desenvolvimento do campo, incluindo custos de perfuração, instalações, equipamentos e vias 

de escoamento dos fluidos produzidos. (CAMPOS et al, 2008) 

 Com a utilização da completação inteligente, aplicação de válvulas de controle e 

medidores, operações como a produção de diversas zonas de hidrocarboneto se tornaram mais 

viáveis, uma vez que cada uma dessas zonas podem ser controladas remotamente e com um 

custo menor de investimento devido a utilização de um mesmo poço e coluna de produção 

para operá-las (figura 5). (AL-ENEZI et al, 2012) 

 Cada uma das regiões pode produzir separadamente e com segurança, garantindo 

confiabilidade à performance da produção e a recuperação do hidrocarboneto de cada zona. 

(ROBINSON, 2007; COLLINS & NEUBAUER, 2012) 

 

  

Figura 5: Produção de diversas zonas a partir de um mesmo poço. 
 Fonte: Cortesia da BAKER HUGHES INCORPORATED – Acesso Restrito. 

 

  

 O número reduzido de poços minimiza o montante de capital necessário para produzir 

cada poço individualmente, além de possibilitar a produção de reservatórios que isoladamente 

não seriam suficientemente muito rentáveis, conforme mencionado no item anterior. 

(RODRIGUES & FIGUEROA, 2010)  
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d. Produção de reservatórios marginais  

 

 O termo reservatório/campo marginal refere-se àquele cuja produção não é atrativa 

economicamente por diversos motivos, como: 

i- Locais inacessíveis; 

ii- Volumes totais de óleo/gás que não justificam a produção isolada;  

iii- Pouco rentáveis; 

iv- Maturidade do campo (refere-se ao período de queda de sua produtividade). 

 Quando a exploração desse tipo de campo ocorre concomitantemente a outros, sua 

atividade passa a ser de interesse econômico do operador, uma vez que seu capital de 

investimento (CAPEX) é reduzido através da utilização do mesmo poço e coluna de 

produção. 

 Assim, através da completação inteligente, campos que antes eram considerados 

pouco rentáveis podem ter sua produção iniciada, ainda que suas reservas tenham baixo 

volume estimado.  

 

e. Redução de OPEX 

 

 A sigla OPEX (Operational Expenditure) refere-se ao capital relacionado com as 

despesas operacionais para manter um sistema em atividade. Quando colocado na indústria de 

petróleo, esse termo está associado aos custos com funcionários, manutenções, tratamento dos 

fluidos produzidos, enfim, a tudo que se estende por toda a fase de produção do 

hidrocarboneto. (CAMPOS et al, 2008) 

 O monitoramento constante, proporcionado pelo sistema inteligente, possibilita um 

controle em tempo real sobre a produção dos fluidos, mitigando necessidade de futuras 

intervenções e, consequentemente, custos operacionais. Através dos medidores instalados no 

poço, são coletados dados de pressão e temperatura suficientes para que decisões possam ser 

tomadas a fim de otimizar a produção. (ROBINSON, 2007; COLLINS & NEUBAUER, 

2012) 

 Dentre inúmeros benefícios trazidos pelo controle de fluidos, podemos salientar os 

seguintes: 
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i- Menor necessidade de intervenção, salvando tempo total de produção e gastos 

elevados com sondas e equipamentos relacionados; 

ii- A minimização da produção de água indesejada, através do monitoramento das 

aberturas das válvulas de controle de fluxo; 

iii- O fechamento de zonas quando produzindo água ou gás, para não comprometer a 

produção de hidrocarboneto em outros intervalos; 

iv- A ampliação da vida produtiva do poço, uma vez que os fluidos não produzidos 

ajudam a manter a pressão dentro o reservatório, auxiliando na surgência do 

hidrocarboneto; 

v- Menores despesas operacionais. (YADAV & SURYA, 2012; COLLINS & 

NEUBAUER, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 6: Controle das válvulas para evitar cone de água. 
Fonte: Cortesia da BAKER HUGHES INCORPORATED – Acesso Restrito. 

 

 

f. Identificação de mudanças em tempo real  

 

 A comunicação entre as ferramentas instaladas no poço e o sistema de superfície é 

realizada através das linhas de controle, por meio de pulsos hidráulicos, elétricos ou por fibra 

ótica, responsáveis por acelerarem a transmissão de informações entre as ferramentas. 

(ALSYED & YATEEM, 2012) 

 Assim, é possível identificar, em tempo real, mudanças no desempenho do poço, 

diminuindo riscos e aproveitando oportunidades para elevar a produção. Sem o gerenciamento 

em tempo real, grande parte dos processos de otimização teriam passado despercebidos ou 

não poderiam ter sido realizados. (COLLINS & NEUBAUER, 2012)  
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g. Redução dos riscos operacionais 

 

 Por se tratar de um sistema com elevada confiabilidade, o IPS fornece dados seguros 

do desempenho da produção. Isso auxilia a prevenção de acidentes relacionados tanto as 

questões do próprio reservatório e do controle da produção, como vazamentos de óleo ou de 

gás, quanto de questões de instalações na superfície, devido à utilização de equipamentos e 

ferramentas. (RODRIGUES & FIGUEROA, 2010; COLLINS & NEUBAUER, 2012) 

 Através de uma redução significativa de intervenções no poço, o IPS elimina a 

necessidade de atividades, equipamentos e funcionários para as operações de intervenção, 

diminuindo os riscos operacionais e minimizando as chances de incidentes de HSE. 

(RODRIGUES & FIGUEROA, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III – Ferramentas e Dispositivos Utilizados 

 

 O sistema inteligente de completação é composto por equipamentos que, operando em 

conjunto, são capazes de garantir um controle do desempenho do poço. (ALSYED & 

YATEEM, 2012) 

 Alguns desses equipamentos, como válvulas e sensores, são posicionados no fundo do 

poço, na extremidade da coluna de produção, e são responsáveis por reconhecer mudanças de 

comportamento da produção e do reservatório. Os dados coletados são transmitidos para os 

equipamentos instalados na superfície que, por sua vez, são capazes de receber os dados do 

poço e mandar comandos em resposta, criando o ciclo de funcionamento do sistema 

inteligente. (ALSYED & YATEEM, 2012) 

 As principais ferramentas e dispositivos que compõem esse modelo de completação 

são: 

i- Válvula Hidráulica de Controle de Fluxo de Fundo de Poço - Downhole Hydraulic Flow 

Control Valve. 

ii- Medidor de Fundo de Poço - Permanent Downhole Gauge.  

iii- Sistema de Controle de Superfície - Surface Control System. 

iv- Packer de Produção com Passagem para Linhas de Controle - Feed-Through Packer. 

v- Splices 

vi- Flow Meters 

 

 Todos os equipamentos urilizados na completação inteligente são conectados através 

de tubos de pequenos diâmetros de espessura, conhecidos como linhas de controle (control 

lines).  

Esses tubos transmitem pulsos hidráulicos, ou acomodam cabos elétricos ou de fibra 

ótica que são responsáveis por interligarem o sistema de superfície e os instrumentos na 

extremidade da coluna, garantindo o controle da produção através da rápida transmissão tanto 

dos dados do poço quanto da resposta a partir da superfície. (RODRIGUES & FIGUEROA, 

2010) 
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Figura 7: Linhas de controle instaladas na coluna de produção. 

Fonte: http://www.bakerhughes.com/products-and-services/production/intelligent-productionsystems/ 

intelligent-well-systems/open-hole-feedthrough-packers 

 

As linhas são fixadas na parede da coluna através de estruturas conhecidas como 

clamps (ilustradas abaixo). O objetivo é mantê-las alinhadas, protegendo e evitando que 

sofram torções e danos durante a instalação, garantindo confiabilidade ao sistema. (http:// 

www.bakerhughes.com/ news-and-media/resources/brochures/casing-and-tubing-accessories-

overview; http:// www.halliburton.com/en-US/ps/well-dynamics/well-completions/intelligent-

completions/system-accessories/control-line-clamps-and-protectors.page) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Clamps. 

Fonte: http://www.tubetec.co.uk/downhole.htm  

 

3.1 Válvula Hidráulica de Controle de Fluxo de Fundo de Poço (Downhole Hydraulic 

Flow Control Valve) 

 

 A Válvula Hidráulica de Controle de Fluxo de Fundo de Poço (Downhole Hydraulic 

Flow Control Valve - DHFCV) é responsável por controlar o fluxo de fluidos produzidos por 

cada uma das zonas dos reservatórios de petróleo.  
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 Essa válvula é controlada remotamente, permitindo uma variação entre totalmente 

aberta (fluxo total de fluidos) e totalmente fechada (fluxo nulo), operando também com uma 

abertura parcial (figuras 9 e 10). 

 

 

Figura 9: Válvula de controle de fluxo. 

Fonte: http://www.slb.com/services/completions/intelligent/flow_control_valves/ 

dual_line_flow_control_valves.aspx 

 

Figura 10: Controle do fluxo de fluidos através da válvula hidráulica. 
Fonte: http://www.slb.com/services/completions/intelligent/flow_control_valves/ 

dual_line_flow_control_valves.aspx 

   

 O propósito da utilização da válvula hidráulica é reduzir a necessidade de intervenções 

no poço, uma vez que essa possui capacidade de ajuste de controle de fluxos. Entretanto, para 

que isso seja possível, as válvulas devem possuir elevada vida útil, mitigando sua frequência 

de manutenção, garantindo uma alta confiabilidade durante sua aplicação. (RODRIGUES & 

FIGUEROA, 2010) 

 As DHFCVs fornecem um sistema de controle capaz responder repetidas vezes às 

mudanças nas condições de fundo de poço, resultando numa produção otimizada uma vez que 

acompanha as necessidades da produção. São capazes de controlar tanto as taxas de produção 
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quanto as de injeção em intervalos selecionados, através de comandos remotos, sem a 

necessidade de intervenção. (http://www.bakerhughes.com/products-and-services/production/ 

intelligent-production-systems/intelligent-well-systems/hydraulic-flow-control-devices) 

 Os métodos de acionamento dessas válvulas podem ser divididos em:  

i- Hidráulico 

 Os sistemas hidráulicos apresentam funcionalidade simples e confiável. Uma 

determinada quantidade de fluido é aplicada na linha de controle, fornecendo um diferencial 

de pressão que aciona o movimento do pistão para permitir o fluxo de fluidos através da 

válvula. Nesse caso, é necessário um espaço adicional tanto para armazenar o fluido utilizado 

quando para possibilitar a abertura da camisa deslizante, permitindo a passagem do fluido. 

ii-  Elétrico 

 O sistema necessita de uma elevada qualidade de integração com o sistema de 

controle. O acionamento do pistão é feito por comando elétrico a partir da superfície, 

possibilitando o movimento da válvula e garantindo o fluxo. As maiores desvantagens desse 

sistema estão relacionadas ao gasto adicional de energia requerido para o seu funcionamento e 

também a vida útil dos cabos que fazem a transmissão de sinal.  

iii- Eletro-hidráulico 

 O método de acionamento eletro-hidráulico é realizados através de linhas elétricas mas 

o acionamento da abertura da válvula é hidráulico. Ou seja, esse sistema requer tanto espaço 

para armazenamento de fluido quando de energia extra de funcionamento para envio do sinal.  

 

3.2 Medidor de Fundo de Poço (Permanent Downhole Gauge) 

 

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

fazer uma leitura permanente e precisa de dados do fundo do poço. O PDG pode ser usado 

para detectar alterações na pressão e na temperatura dos fluidos dentro da coluna ou do 

anular. Eles têm a capacidade de acompanhar e coletar continuamente o status da produção a 

fim de melhorar a produtividade e o gerenciamento do reservatório. (MASOUDI et al, 2012) 

 Através do monitoramento em tempo real da produção de um poço ou de um campo, é 

possível identificar as tendências do comportamento de ambos durante sua vida produtiva. Os 
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dados coletados são analisados, permitindo que o sistema de superfície envie comandos de 

resposta para controlar as posições de abertura das válvulas de controle de fluxo, modificando 

assim as condições do fundo do poço para maximizar a produção (http:// 

www.bakerhughes.com/products-and-services/production/ intelligent-production-systems/ 

well-monitoring-services; http://weatherford.com/dn/WFT228152) 

 Sua estrutura foi projetada para suportar pressões e temperaturas extremamente altas, 

variando de acordo com o tipo de sistema (será explicado mais a frente), garantindo sua alta 

confiabilidade, e assim, a baixa necessidade de manutenções. São versáteis, fabricados com 

dimensões relativamente pequenas, podem ser instalados em poços de uma ou mais zonas, e 

operam tanto em poços de produção quanto em poço de injeção.  

 O medidor é composto por sensores, que podem ser eletrônicos ou ópticos, acoplados 

em um segmento de tubulação, projetado para fixá-los, denominado mandril. Esses sensores 

são os elementos responsáveis por garantir a eficiência em relação à recepção e coleta de 

dados. 

Figura 11: Vista e localização do sensor. 

Fonte: Rahman et al (2012). 

 

 

 

 

        

 

 

 
Figura 12: Vista de frente do sensor acoplado no mandril. 

Fonte: Cortesia da BAKER HUGHES INCORPORATED – Acesso Restrito. 

 

 Ambos os sensores são altamente confiáveis oferecendo um grande volume de 

informações em tempo real, permitindo o monitoramento remoto do poço e do reservatório. 
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Entretanto é possível identificar algumas vantagens quanto à utilização de um sensor ou de 

outro: 

i- Sistema Eletrônico 

 O sistema eletrônico foi o primeiro a ser desenvolvido e por isso conta com um 

elevado banco de dados, tanto de instalação quando de funcionamento (track record). 

Entretanto, possui algumas limitações operacionais dependendo da temperatura à qual está 

submetido (normalmente, temperaturas próximas a 200ºC causam danos à medição), além de 

promover somente medidas pontuais (e não distribuídas) de temperatura e pressão. 

(ROBINSON, 2007; RODRIGUES & FIGUEROA., 2010) 

ii- Sistema de Fibra óptica 

 Os sistemas de fibra óptica oferecem grandes vantagens em relação à confiabilidade, 

desempenho e facilidade de instalação. Sua utilização possibilita a identificação dos 

problemas mais rápida se comparado a outras tecnologias, assim como os comandos de 

resposta. (WEATHERFORD, 2006) 

 O sistema óptico consegue capturar e transmitir perfis de temperatura tanto 

pontualmente quanto distribuídos ao longo da coluna, diferentemente do eletrônico, que 

fornece apenas medições pontuais. Além disso, esse sensor pode coletar também dados de 

pressão, acústicos ou sísmicos necessários para prever o instante, local e motivo de alterações 

no fluxo. (ROBINSON, 2007; RODRIGUES & FIGUEROA, 2010) 

 Embora esse sistema seja mais caro que o sistema eletrônico e seja também sensível a 

moléculas de hidrogênio, sua aplicação é de extrema importância em ambientes com 

temperaturas elevadas (cerca de 250º). A fibra óptica apresenta grande resistência a essa 

condição, não apresentando problemas de funcionamento. (WEATHERFORD, 2006; 

RODRIGUES & FIGUEROA, 2010) 

 

3.3 Sistema de Controle de Superfície (Surface Control System) 

 

 O Sistema de Controle de Superfície (Surface Control System - SCS) é essencial na 

realização da completação inteligente. A sua utilização permite o controle das ferramentas 

através do sistema de Controle de Supervisão e de Aquisição de Dados (Supervisory Control 
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and Data Acquisition – SCADA). (http://www.bakerhughes.com/products-and-services/ 

production/intelligent-production-systems/intelligent-well-systems/surface-control-systems) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 13: Sistema de controle de supervisão e aquisição de dados – SCADA. 

Fonte: Cortesia da BAKER HUGHES INCORPORATED – Acesso Restrito. 

 
 

O SCADA é, simplesmente, um sistema que utiliza um software capaz de receber os 

dados das ferramentas conectadas a ele e traduzi-los, viabilizando o monitoramento, controle 

e otimização da operação. (http://www.smar.com/brasil/artigostecnicos/artigo.asp?id=17) 

 Todo o sistema na superfície utilizado na completação inteligente pode ser operado 

manualmente, utilizado para operações mais simples, ou ajustado para modo automático, no 

caso de situações mais complexas. Entretanto, em ambas as situações, o controle é realizado 
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por operadores. (http://www.bakerhughes.com/products-and-services/production/intelligent-

production-systems/intelligent-well-systems/surface-control-systems) 

 Dentre as vantagens que o sistema pode proporcionar, podemos citar: 

 

i- Qualidade de Informação 

 Através do monitoramento das variáveis como pressão, temperatura, vazão é possível 

estabelecer um nível ótimo de trabalho. Quando a produção está fora da faixa considerável 

aceitável de trabalho, o sistema envia um alerta ao operador, que poderá intervir rapidamente 

para solucionar o problema. 

 

ii- Baixos Custos Operacionais 

 Com a utilização de um SCS, é possível centralizar toda a leitura dos instrumentos 

instalados no campo. Assim, esse sistema necessita de poucos funcionários para sua operação 

e de pouco espaço disponível para ser alocado, reduzindo os custos de investimento. 

 

iii- Elevado desempenho da produção 

 Através da leitura em tempo real dos instrumentos e, consequentemente, da produção, 

é possível reduzir as incertezas da operação, permitindo que as intervenções possam ser 

realizadas rapidamente. Assim, problemas em relação aos equipamentos, como defeitos e mau 

funcionamento podem ser diagnosticados, bem como problemas em relação à produção do 

hidrocarboneto. 

 

 3.4 Packer com Passagem para Linhas de Controle - Feed-Through Packer 

 

 A principal função de um packer é promover a vedação completa do espaço anular 

entre o revestimento do poço e a coluna de produção. A sua instalação possibilita tanto a 

proteção do revestimento acima contra os fluidos corrosivos e pressões da formação, quanto o 

isolamento de seções, variando desde aquelas que já foram corroídas até intervalos com má 

cimentação, possibilitando operações de cimentação secundária. Além disso, a utilização de 

um packer viabiliza a produção controlada de mais de uma zona produtora. (THOMAS, 2004; 

RODRIGUES & FIGUEROA, 2010) 
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Figura 14: Packer. 

Fonte: http://www.bakerhughes.com/products-and-services/completions/well-completions/liner-

systems-and-wellbore-isolation/reactive-element-re-packers 

 

 Os packers são constituídos por elastômeros para possibilitar a vedação e seu 

assentamento pode ser:  

i- Mecânico – é assentado através da rotação, tensão ou compressão da coluna seguida 

de aplicação de peso ou tração;  

ii- Hidrostático – esse modelo é assentado através da pressurização da coluna até ocorrer 

o cisalhamento dos pinos; ou  

iii- Hidráulico – uma esfera é lançada na coluna de produção com o objetivo de 

pressurizar uma determinada região (hydro trip sub) e assentar o packer. (THOMAS, 

2004) 

 

 O Packer com Passagem para Linhas de Controle (Feed-Through Packer), utilizado 

na completação inteligente possui, basicamente, as mesmas características do packer 

tradicional, mas foi fisicamente adaptado para cumprir as exigências requeridas por esse 

modelo de completação. Sua estrutura possui passagens de linhas de controle, responsáveis 

por transmitir as informações do poço até a superfície através de pulsos hidráulicos, elétricos 

ou ópticos, ao mesmo tempo em que mantém sua função de isolamento da zona de produção. 

Esse modelo de packer é assentado hidraulicamente e pode ser do tipo recuperável, ou seja, 

pode ser desassentado e utilizado em outras completações se estiver em bom estado de 

funcionamento. (http://www.bakerhughes.com/products-and-services/production/intelligent-

production-systems/intelligent-well-systems/cased-hole-feedthrough-packers) 

 A figura 15 abaixo mostra o conjunto de linhas de controle que atravessam a estrutura 

do packer. 
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Figura 15: Feed-through point packer. 

Fonte: http://www.bakerhughes.com/products-and-services/production/intelligent-production-systems/ 
intelligent-well-systems 

 

 Quando se trata de um poço com múltiplas zonas de produção, utiliza-se packers 

suficientes para isolar cada uma das zonas produtoras, como mostra a figura 16. 

 

 
 

Figura 16: Utilização de packers para isolamento de camadas produtoras. 
Fonte: http://www.tamintl.com/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=169 

 

A utilização de packers para dividir diferentes zonas de produção é necessária porque 

previne perda de fluido de dentro das zonas e evita que os fluidos provenientes de cada uma 
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das zonas se misturem. Este segundo é ainda mais importante quando se torna necessário 

realizar alguma estimulação ácida e/ou aplicar algum método de contenção de areia. Uma vez 

que as zonas estão isoladas, se torna viável tratar cada uma delas separadamente, adequando 

àquela zona a melhor forma de controle de areia de acordo com suas características. 

(ANDERSON, A., 2005) 

 

3.5 Splice 

 

 As estruturas conhecidas como splices são responsáveis por promover as conexões nas 

linhas de controle, garantindo a transmissividade dos pulsos elétricos, hidráulicos e ópticos 

até o sistema de superfície. 

 Os splices ficam acoplados em uma parte da coluna de produção conhecida como 

Splice sub, sendo este responsável por segurar e proteger as conexões próximas à coluna. A 

figura abaixo ilustra como essas conexões ficam dispostas no sub. Em conjunto com as 

splices, trabalhando com o objetivo de proteger as linhas de controle, temos as estruturas 

chamadas clamps, como mencionados acima. 

 

 
Figura 17: Splices e Splice sub. 

Fonte: http://www.bakerhughes.com/products-and-services/production/intelligent-production-systems/ 

intelligent-well-systems/accessories 

  

O uso dos splices e dos splices subs garantem confiabilidade e durabilidade ao 

sistema, promovendo conexões completamente soldadas, independentemente testáveis e 

fixadas próximas à coluna de produção. Podem ser usados também para facilitar operações de 
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reparos nas linhas de controle, possibilitando seu alongamento e ainda auxiliam na sua 

descida, evitando que sofram danos durante a instalação. (http://www.bakerhughes.com/ 

products-and-services/production/intelligent-production-systems/ intelligent-wellsystems/ 

accessories; http://halliburton.com/en-US/ps/well-dynamics/wellcompletions/intelligent-

completions/system-accessories/splice-sub-connector.page) 

Um único splice sub pode ser suficiente para fixar diversas emendas, dependendo do 

tamanho de fabricação do mesmo. Mas é importante que todas elas fiquem presas ao corpo do 

sub para garantir sua proteção.  

Além disso, antes de promover as conexões, para evitar torção e tensão nas linhas de 

controle, esse segmento da coluna pode girar, permitindo o alinhamento das linhas do fundo 

do poço até a superfície. (http://halliburton.com/en-US/ps/well-dynamics/well-completions/ 

intelligent-completions/system-accessories/splice-sub-connector.page) 

 

3.6 Medidores de fluxo - Flow Meters 

 

 Assim como os PDGs, as estruturas conhecidas como medidores de fluxo (Flow 

Meters) também são os responsáveis por fornecerem, em tempo real, dados da produção e dos 

fluidos produzidos. Além de instalados no fundo do poço, podemos encontra-los na superfície 

(na sonda), na cabeça de produção e na coluna, garantindo assim um controle do fluido por 

toda a sua trajetória. (http://www.bakerhughes.com/products-and-services/production/ 

intelligent-production-systems/well-monitoring-services/flow-measurement-systems)  

 Sua aplicação é confiável em relação à instalação, durabilidade e recepção dos dados, 

além de não possuir restrição em relação à tecnologia (como fontes radioativas), minimizando 

riscos relacionados à HSE. (http://www.bakerhughes.com/products-and-services/production/ 

intelligent-production-systems/well-monitoring-services/flow-measurement-systems) 

  Na completação inteligente, os medidores de fluxo também são utilizados no 

monitoramente permanente de fundo de poço, proporcionando uma melhor compreensão da 

dinâmica do reservatório e, dessa forma, otimiza a produção do hidrocarboneto e retarda a 

produção de fluidos indesejados. (http://www.bakerhughes.com/products-and-services/ 

production/intelligent-production-systems/well-monitoring-services) 
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Os medidores de fluxo mais comuns medem dados da vazão dos fluidos. Em conjunto 

com os medidores de pressão e temperatura, garantem a aquisição de dados suficientes para 

garantir a produção. Além disso, o volume e o tipo dos dados coletados são suficientes para 

que outras variáveis, como densidade dos fluidos produzidos, possam ser calculadas. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo IV – Aplicações 

 

 IPS pode ser aplicado em diferentes cenários de produção, desde os mais simples, 

como poços verticais com uma única zona produtora, até os mais complexos, como poços 

produtores e injetores concomitantemente. O que garante sua aplicação em cada um desses 

ambientes é o uso de um número apropriado de ferramentas. 

 A coluna de produção deve ser adaptada variando a quantidade e localização das 

válvulas, medidores e packers. Cada conjunto deve ser posicionado de forma a controlar 

somente uma zona, podendo-se concluir que o número total de cada uma dessas ferramentas 

é, no mínimo, igual ao número de zonas produtoras do poço.  

Em algumas situações, quando se deseja ter um controle maior em determinada zona, 

podem ser aplicados um número maior de válvulas e medidores. Normalmente, encontramos 

essa situação em poços horizontais,  a fim de atrasar a surgência de cones de água durante a 

produção 

 Este capítulo irá abordar em quais situações e condições de reservatório é justificável a 

aplicação da completação inteligente, bem como suas respectivas colunas de produção, 

mostrando o quão versátil esse sistema pode ser. 

 

4.1 Poços Produtores Horizontais Com Uma Zona de Produção 

 

 Em poços horizontais, mesmo em uma única zona, são colocadas mais ferramentas 

para manter um fluxo equilibrado do hidrocarboneto. (MASOUDI et al, 2012) 

 Na situação ilustrada abaixo, a coluna de produção do poço foi dividida em 4 

segmentos espaçados e em cada um deles foi acoplado uma válvula, um medidor e um packer. 

Assim, é possível monitorar a pressão, temperatura e produção de fluidos de cada intervalo 

separadamente. 
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Figura 18: Coluna de produção de um poço produtor horizontal com uma zona de produção. 

Fonte : Cortesia da BAKER HUGHES INCORPORATED – Acesso Restrito. 

 

Tabela 1: Equipamentos da coluna de produção referente à figura 18. 

 Ferramentas/Acessórios Especificação  

1 Linhas de controle Transmissão dos dados de todos os PDG’s 

2 Packer com passagem de linhas Vedação do espaço anular 

3 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de pressão e temperatura/Fluxo 

no anular e na coluna de produção 

4   Válvula de Controle de Fluxo de Fluidos Controle dos fluxos  

5 Packer com passagem de linhas Separação dos fluidos produzidos 

6 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de pressão e temperatura/Fluxo 

na coluna de produção 

7   Válvula de Controle de Fluxo de Fluidos Controle dos fluxos 

8 Packer com passagem de linhas Separação dos fluidos produzidos 

9 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de pressão e temperatura/Fluxo 

na coluna de produção 

  Continua 
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Continuação 

         Ferramentas/Acessórios     Especificação 

10   Válvula de Controle de Fluxo de Fluidos Controle dos fluxos 

11 Packer com passagem de linhas Separação dos fluidos produzidos 

12 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de pressão e temperatura/Fluxo 

na coluna de produção 

13   Válvula de Controle de Fluxo de Fluidos Controle dos fluxos 

  

 Nesse cenário, se o poço horizontal se estender a mais de uma zona, nos casos em que 

há uma fratura geológica, é possível controlar as produções de forma que se o fluido 

proveniente de uma deles estiver mais pressurizado, para que ele não invada e afete a 

produção de outra zona. 

 Além disso, se houver formação de cone de água em algum ponto da tubulação, é 

possível fechar ou regular a abertura da válvula próxima ao PDG que detectou essa mudança 

de fluido, restringindo sua produção.  A grande vantagem desse gerenciamento é que, além de 

minimizar a produção de fluidos indesejados, o influxo da capa de água do reservatório 

funciona como um pistão durante a produção do hidrocarboneto, elevando o índice de 

produtividade do poço sem necessidade de métodos de recuperação artificial. 

 De forma geral, a formação de cones de água é mais comum em reservatórios 

contendo hidrocarbonetos leves. Essa tendência de comportamento dos fluidos leves baseia-se 

na equação de Reynolds: 

     
   

 
                  (Eq. 1) 

onde: ρ = massa específica do fluido (lbm/ft
3
); v = velocidade do fluido (ft/s); L = 

comprimento do reservatório; µ = viscosidade do fluido (cp). 

 O número de Reynolds é a variável chave para determinar a queda de pressão no poço. 

É um número adimensional usado para calcular o regime de escoamento de um determinado 

fluido, indicando se o mesmo é laminar ou turbulento. Valores inferiores a 2400 e superiores a 

4000, são relativos a escoamentos laminares e turbulentos, respectivamente, e valores 

intermediários representam a transição de um para o outro. (OZKAN et al, 1999) 
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 Quando o hidrocarboneto dentro do reservatório é leve, sua massa específica é baixa e, 

consequentemente, seu número de Reynolds também, caracterizando o escoamento desse 

fluido como laminar. Em reservatório cuja permeabilidade é alta, o fluido escoa criando um 

caminho preferencial durante a sua produção, favorecendo o surgimento de cones de água. 

Para controlar a produção indesejada e também diminuir a queda acentuada da pressão do 

reservatório ao longo do tempo, é recomendada a aplicação da completação inteligente. 

 

 
Figura 19: Produção controla em poços horizontais. 

Fonte: Vicente & Ertekin (2006). 

 

 Em poços horizontais que contem hidrocarbonetos pesados, a completação inteligente 

nem sempre é necessária. A dinâmica do reservatório é pouco afetada uma vez que disposição 

dos fluidos no seu interior é lentamente alterada pela produção.  

 Assim, como dito anteriormente, é importante que se faça uma análise do 

hidrocarboneto dentro do reservatório e seu escoamento para mensurar se vantagem de se 

utilizar o sistema inteligente de completação. 

   

4.2 Poços Produtores Verticais Com Mais de Uma Zona de Produção 

 

 Em poços produtores verticais completados com o sistema inteligente, o número de 

ferramentas instaladas na coluna de produção é igual ao número de zonas de produção. A 

figura 20 ilustra um reservatório de 3 zonas com hidrocarbonetos e a disposição das 

ferramentas e acessórios utilizados, explicitando como são aplicadas e o objetivo de sua 

utilização. 
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Figura 20: Coluna de produção de um poço produtor vertical com 3 zonas produtoras. 

Fonte: Masoudi et al (2012). 

 

Tabela 2: Equipamentos da coluna de produção referentes da figura 20. 

 Ferramentas/Acessórios   Especificação  

1 

2 

Linhas de Controle Transmissão dos dados de todos os PDG’s 

Packer com passagem de linhas Vedação do espaço anular 

3 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de pressão e temperatura/Fluxo na 

coluna de produção 

           Continua 
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Continuação 

4   Válvula de Controle de Fluxo de Fluidos Controle do fluxo de fluidos 

5 Packer com passagem de linhas Separação dos fluidos das zonas superior e 

intermediária. 

6 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de pressão e temperatura/Fluxo 

na coluna de produção 

7 Válvula de Controle de Fluxo de Fluidos Controle do fluxo de fluidos 

8 Packer com passagem de linhas Separação dos fluidos das zonas 

intermediária e inferior. 

9 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de pressão e temperatura/Fluxo 

na coluna de produção 

10  Válvula de Controle de Fluxo de Fluidos Controle do fluxo de fluidos 

   

 Quando um dos medidores começa a detectar presença de água ou gás em uma das 

zonas, a válvula próxima a ele recebe um sinal através das linhas de controle, indicando qual 

sua nova abertura. Se necessário essa válvula é fechada, interrompendo a produção nessa 

zona, mas não interferindo na produção das outras.  

 Em outros casos, a válvula pode ser ter sua abertura aumentada para liberar o fluxo do 

hidrocarboneto produzido. Nessas situações é importante analisar as pressões dos fluidos de 

cada uma das zonas para que o fluido de uma não invada a(s) outra(s) zona(s), não 

prejudicando a produção no geral. 

 Entretanto, existe uma pequena diferença quando um poço possui somente duas zonas 

de produção: os fluidos podem escoar ambos pelo interior da coluna, semelhante ao sistema 

descrito acima, ou um pela coluna e o outro pelo anular. Neste modelo, o posicionamento das 

ferramentas pode ser um pouco diferente, mas ainda temos uma válvula para controlar cada 

um dos fluxos, um medidor para reportar suas características e um packer responsáveis por 

separar os fluidos produzidos de cada uma das regiões.  

Em algumas situações, é utilizado um único PDG com propriedade de aquisição de 

dados do fluido que passa no interior da coluna e também no anular. 
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Figura 21: Utilização de um PDG com medição de pressão e temperatura no interior e no anular. 

Fonte: Anderson (2005). 

 

Tabela 3: Equipamentos da coluna de produção referentes à figura 21. 

 Ferramentas/Acessórios Especificação  

1 Linhas de controle Transmissão dos dados de todos os PDG’s 

2 Splices Proteger e fixar as linhas de controle na 

coluna de produção 

3   Válvula de Controle de Fluxo de 

Fluidos 

Controle do fluxo de fluidos da zona 

superior 

4 Válvula de Controle de Fluxo de 

Fluidos 

Controle do fluxo de fluidos da zona 

inferior 

  Continua 
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Continuação 

5 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de Pressão e Temperatura do 

fluido na coluna de produção (fluido da 

zona inferior) e do fluido no anular (fluido 

da zona superior) 

6   Packer com passagem de linhas Vedação do Anular e separação dos fluidos 

das duas zonas produtoras 

 

4.3 Poços Injetores com mais de uma zona de injeção 

 

 Segundo a Agência Nacional de Petróleo – ANP, um poço injetor é aquele que foi 

completado para injetar fluidos na zona produtora, com a finalidade de manter a energia do 

reservatório e, assim, otimizando a recuperação do hidrocarboneto. (PORTARIA ANP No 75) 

 Quando se completa um desses poços com sistema inteligente, é possível injetar fluido 

em diferentes zonas e controlar a varredura em cada uma delas separadamente, diferente de 

quando se completava no modelo convencional. Dessa forma, a quantidade de óleo não 

recuperada de cada uma das regiões é minimizada, mantendo o poço em produção por um 

período maior e aprimorando ainda mais a utilização de um poço injetor para recuperação dos 

fluidos do reservatório.  

a- Completação Convencional em poço injetor.  b- Completação Inteligente em poço injetor. 

Figura 22: Comparação entre a completação convencional e inteligente para poços injetores. 
Fonte : Cortesia da BAKER HUGHES INCORPORATED – Acesso Restrito. 
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 A disposição das ferramentas do sistema de completação inteligente para esses poços é 

a mesma daqueles que são produtores: uma válvula, um medidor e um packer são colocados 

separando as zonas por onde sairá o fluido de injeção.  

 Assim, através do controle das pressões durante a produção de hidrocarboneto, tanto 

no poço produtor quanto no injetor, é possível regular o quanto de fluido deverá ser utilizado 

no injetor a fim de obter o melhor arranjo de produção. Isso significa que as válvulas podem 

ter diferentes aberturas, assim como nos poços produtores, com o intuito de regular a 

varredura para atrasar a produção de água, otimizando o tempo e quantidade de óleo/gás 

recuperado. 

 

Figura 23: Coluna de produção de um poço injetor com duas zonas. 

Fonte: Collins & Neubauer (2012). 
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Tabela 4: Equipamentos da coluna de produção referentes à figura 23. 

 Ferramentas/Acessórios Especificação  

1 Linhas de controle Transmissão dos dados de todos os PDG’s 

2   Packer com passagem de linhas Vedação do Anular e separação dos fluidos 

das duas zonas produtoras 

3 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de Pressão e Temperatura do 

fluido na coluna de produção  

4   Válvula de Controle de Fluxo de 

Fluidos 

Controle do fluxo de fluido de injeção da 

zona superior 

5   Packer com passagem de linhas Vedação do Anular e separação dos fluidos 

das duas zonas produtoras 

6 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor de Pressão e Temperatura do 

fluido na coluna de produção  

7   Válvula de Controle de Fluxo de 

Fluidos 

Controle do fluxo de fluido de injeção da 

zona inferior 

 

4.4 Poços Produtores e Injetores Concomitantemente 

 

 Também conhecidos como poços de autoinjeção, esses poços realizam atividade de 

produção e injeção simultaneamente. A principal vantagem proporcionada por eles é a 

redução do capital de investimento (CAPEX) tanto em relação à perfuração, uma vez que se 

utiliza a mesma sonda e o mesmo top hole (primeiras fases da coluna de produção) para os 

dois poços, quanto às facilidades trazidas pela injeção de fluido diretamente do poço, 

eliminando as necessidades de armazenamento de fluido na plataforma. 

 Para que esse modelo seja empregado, é imprescindível que a zona do fluido injetor 

(aquífero), esteja a uma pressão maior do que o reservatório com hidrocarboneto, viabilizando 

o sistema de injeção do fluido de maior pressão para o de menor pressão. Dessa forma, as 

colunas de produção devem ser da seguinte forma: 
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Figura 24: Coluna de produção de um poço com autoinjeção. 

Fonte: Robinson (2007). 

 

 
Tabela 5: Equipamentos da coluna de produção referentes à figura 24. 

 Ferramentas/Acessórios Especificação  

1   Packer com passagem de linhas Vedação do Anular  

2 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor dos dados provenientes da 

produção do hidrocarboneto 

3 Válvula de Controle de Fluxo de 

Fluidos 

Controle do fluxo do hidrocarboneto 

produzido  

  Continua 
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Continuação 

4 Packer com passagem de linhas Separação da água de injeção e do 

hidrocarboneto produzido 

5 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor dos dados da água de injeção 

6 Válvula de Controle de Fluxo de 

Fluidos 

Controle do fluxo da água de injeção  

7  Packer com passagem de linhas Separação das zonas de injeção e de 

produção  

8 Medidor Permanente de Fundo de Poço Medidor dos dados da água injetada na 

zona do hidrocarboneto   

 

 Os dados de pressão do fluido que sai do aquífero, adquiridos pelo PDG, devem 

sempre ser maiores que os dados de pressão referentes à medição na eminência da injeção na 

zona do reservatório de óleo e/ou gás. Caso contrário, se os dados de pressão forem menores 

na zona do aquífero, ocorrerá fluxo inverso e o fluido estará saindo do reservatório e se 

misturando com a água dentro do aquífero.  

 Além dos PDG´s monitorando o poço de injeção, ainda há um para controlar a 

produção de fluidos da zona do reservatório, verificando até quando é vantajoso utilizar o 

poço de injeção para recuperar o fluido produzido e garantindo que não haja produção da água 

de injeção. 

 São utilizados packers tanto na zona de injeção quando na zona de produção, 

garantindo que a água não se misture com o fluido produzido na coluna de produção. 

 

4.5 Outras aplicações  

 

 Como já dito anteriormente, a completação inteligente pode ser aplicada nos mais 

diversos cenários somente com a mudança do arranjo da coluna de produção. Assim, além das 

situações apresentadas, o IPS pode ser utilizado em outros poços de produção e injeção, como 

poços multilaterais ou combinações entre poços verticais, laterais e horizontais.  
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Figura 25: IPS em poços multilaterais e em poços verticais e laterais, concomitantemente. 
Fonte: Rodrigues & Figueroa (2010). 

 

 A versatilidade da tecnologia inteligente garante sua recomendação para qualquer 

situação em que o gerenciamento do reservatório seja imprescindível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo V – Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

 

 Ao longo deste trabalho foram apresentados vários benefícios proporcionados pela 

completação inteligente, bem como características de suas ferramentas e seu funcionamento, a 

fim de proporcionarem base para as seguintes conclusões a respeito de sua utilização: 

i. Otimização da produção do hidrocarboneto, elevando as taxas de recuperação dos fluidos 

do reservatório; 

ii. Aumento total da produção do hidrocarboneto através do retardamento na produção de 

fluidos indesejados e/ou na formação de cones de água ou gás; 

iii. Produção de diversas zonas separadamente; 

iv. Elevação do tempo de vida produtiva do poço, através do gerenciamento e monitoramento 

do reservatório; 

v. Redução da necessidade de intervenções;  

vi. Redução do capital de investimento (CAPEX). 

 Como sugestão para futuros desenvolvimentos, recomenda-se trabalhar nas limitações 

das ferramentas, como, por exemplo, a resistência que alguns sensores podem apresentar em 

relação à temperatura.  

 Recomenda-se também trabalhar na redução do número total de linhas de controle 

necessárias para fazer o sistema inteligente funcionar. Isso torna-se necessário porque os 

packers utilizados no IPS possuem número limitado de passagem de linhas, o que pode 

limitar algumas atividades como o número total de zonas que podem ser produzidas ou pode 

gerar um conflito quando é necessário incluir o sistema de injeção química no poço, pois este 

também é ativado através de linhas de controle. Além disso, através da utilização de uma 

única linha atuando na transmissão dos dados e ativação das ferramentas, reduzem-se as 

chances de problemas uma vez que o numero total de dispositivos diminui. 
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