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RESUMO 

O presente trabalho se baseia na apresentação de uma nova tecnologia de perfuração, a 

perfuração com uso de revestimento. 

Com a crescente complexidade na atividade de exploração de petróleo, faz-se necessário 

o desenvolvimento de novas tecnologias que permitam a realização da atividade de perfuração 

de maneira mais segura e sempre buscando a redução do tempo não produtivo para a 

maximização do aspecto econômico. 

São abordados o processo e equipamentos necessários a perfuração com uso de 

revestimento, assim como as principais vantagens e desvantagens em relação à perfuração 

convencional. 

Aborda-se o aumento da estabilidade do poço e da janela operacional devido a não 

necessidade da margem de manobra, a redução da perda de circulação, do número total de 

colunas de revestimento e de eventos de prisão de coluna. 

Como cuidados em relação a essa tecnologia destaca-se o desgaste do revestimento, 

aumento da densidade de circulação equivalente no fundo do poço e a necessidade de adaptação 

em processos como perfuração direcional e perfilagem. 

Por fim, é feita uma análise em vários tipos de reservatório nos quais essa tecnologia foi 

ou seria aplicada com sucesso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Perfuração, Perfuração com revestimento, tempo não produtivo, perda 

de circulação, prisão de coluna, tipos de reservatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 This paper is based on the presentation of a new drilling technology, the casing while 

drilling or drilling with casing. 

With the increasing in complexity during activities of oil exploration, it is necessary to 

develop new technologies to enable the task to perform drilling and completion activities more 

safely, reducing the non-productive time and consequently maximizing the economic aspect. 

Topics like the equipment needed for casing while drilling, as well as the main 

advantages and disadvantages compared to conventional drilling are also addressed.  

Major beneficial aspects are discussed, including the increased stability of the borehole 

wall and of the operational window due to the non-requirement of the trip margin, the reduction 

of loss circulation and stuck pipe events, and the minimization of the total number of casing 

strings. 

Necessarily important considerations to implement this technology include aspects such 

as casing wear, higher downhole equivalent circulating density and the need for adaptation in 

processes like directional drilling and well logging. 

Eventually, an analysis was made on various locations in which this technology has 

been, or could be successfully applied. 

 

KEYWORDS: Drilling, Casing while Drilling, non-productive time, loss of circulation, stuck 

pipe, types of reservoirs.  
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CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

No início da perfuração e produção de petróleo, os poços eram perfurados em terra 

(onshore), até rasas profundidades e com pequeno desvio da vertical. Nessa época, não havia 

um conhecimento teórico aprofundado sobre as ciências da terra que regiam os fenômenos e a 

dinâmica da perfuração de poços. Esse modelo empírico definia práticas de sucesso por 

tentativa e erro localmente, sendo que o que valia para uma formação não era necessariamente 

verdade para a outra, iniciando-se o processo de novo (LAKE, 2006). 

 Hoje em dia, há um consenso de que os poços de baixa dificuldade operacional e de 

fácil acesso já foram perfurados. Restaram apenas os poços mais caros e localizados em 

ambientes complexos, em termos de geometria do poço e profundidades cada vez mais altas, 

dificuldades operacionais, altas temperaturas e pressões, ficando claro que o sucesso econômico 

desses novos projetos está baseado no desenvolvimento de novas tecnologias que permitam 

mitigar esses problemas de maneira segura e econômica.  

Nesse horizonte destaca-se a o sistema de perfuração com uso de revestimento, que vem 

sendo utilizado em diversos tipos de formações no mundo, obtendo grande sucesso. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Estudo de novas tecnologias que permitam um processo de perfuração de maneira 

segura e econômica, a serem aplicados em ambientes complexos, como exemplo na aplicação 

desta técnica em janelas estreitas de operação.  

Outra justificativa é para difundir a tecnologia de perfuração com uso de revestimento 

e estimular a discussão sobre novos métodos e equipamentos na atividade de perfuração.  

 

1.3 OBJETIVOS 

Apresentar o método de perfuração com revestimento simultâneo com ênfase na análise 

de sua aplicação em diversos cenários e em zonas em que a perfuração convencional 
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apresentaria problemas operacionais, destacando suas vantagens e desvantagens dessa nova 

tecnologia para maior eficiência da perfuração. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro é o de introdução, onde a 

justificativa para a escolha do tema é dada bem como o objetivo final do trabalho. 

 No capítulo seguinte, a revisão bibliográfica é feita com base na perfuração 

convencional, descrevendo como funciona o processo de perfuração assim como os principais 

equipamentos envolvidos nessa atividade. 

 O terceiro capítulo trata da perfuração com uso de revestimento, onde aborda-se as duas 

variações do sistema, o histórico de utilização e os equipamentos necessários, sempre 

salientando as diferenças e similaridades em relação a perfuração convencional. As principais 

limitações enfrentadas também são descritas, bem como as práticas que apresentam sucesso em 

sua mitigação. 

 O quarto capítulo trata da junção de novas tecnologias com a perfuração com uso de 

revestimento. No capítulo subsequente, são descritas quatro localidades com características 

geológicas diferentes, onde a perfuração com revestimento foi aplicada. 

 Por fim, no sexto capítulo a conclusão é feita destacando-se os principais pontos 

apresentados no texto, e são sugeridas propostas para novos trabalhos acadêmicos que venham 

a ter a perfuração com uso de revestimento em seu escopo. 

 

  

 



 

 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 MÉTODOS DE PERFURAÇÃO 

Hoje em dia, o método rotativo é o método utilizado na perfuração de poços de petróleo, 

no entanto inicialmente, e até os anos 30, o método percussivo ou a cabo era o dominante. A 

seguir veremos uma descrição desses dois métodos de perfuração. 

 

2.1.1 Perfuração percussiva ou a cabo 

 A perfuração a cabo é o método de perfuração mais antigo, foi originado na China, por 

volta de 450 A.C (AMERICAN OIL & GAS HISTORICAL SOCIETY, 2012). Nesse método 

uma ferramenta de impacto ou broca suspendida no poço por um cabo de aço (ou bambu no 

caso dos chineses) era repetidamente descida no poço para quebrar a rocha.  

 A ferramenta é geralmente acompanhada de uma cesta para os cascalhos que são levados 

à superfície e esvaziada quando necessário. Atualmente é considerado um método muito 

obsoleto para perfuração de petróleo, sendo o método rotativo o escolhido nas aplicações 

modernas de perfuração (SCHLUMBERGER, 2013). 

 

2.1.2 Perfuração Convencional 

 A perfuração convencional é o processo contínuo de confecção de um poço na qual uma 

força é aplicada sobre uma broca rotativa de modo a avançar e atravessar as formações.  

O termo perfuração convencional é empregado no contexto da junção do método 

rotativo de perfuração em conjunto com perfuração com sobrepressão, que será descrito 

posteriormente. 

Esse processo ocorre com rotação de toda a coluna de perfuração na qual se aplica um 

torque na superfície, que pode ser dado através da mesa rotativa, ou de um sistema mais 

moderno chamado de top drive. A força aplicada na broca é obtida através da utilização de uma 

coluna de tubos mais pesados e espessos, chamados de comandos, que são situados logo acima 

da broca (BOURGOYNE et al,1986).  
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É importante retirar-se os cascalhos remanescentes do processo de esmerilhamento da 

rocha para que a perfuração possa ser realizada de maneira mais eficiente. Para tal, um fluido é 

circulado pelo interior da coluna e através da broca, retornando pelo espaço anular entre os 

tubos de perfuração de maneira a carregar esses cascalhos até a superfície. O fluido passa por 

uma série de equipamentos que visam a restauração das propriedades desejadas para que seja 

novamente bombeado para o fundo do poço (BOURGOYNE et al,1986; LAKE, 2006). 

Além dessa importante função, o fluido de perfuração é também responsável por exercer 

pressão hidrostática de modo a controlar possíveis influxos da formação, sem que a mesma seja 

fraturada, e prover estabilidade mecânica as paredes do poço, além de resfriar a broca. 

Para que a profundidade total do poço seja aumentada é necessário que se conecte novas 

seções de tubo na coluna de perfuração. A coluna de perfuração é removida do poço em seções 

de tubo toda vez que exista a necessidade de trocar a broca ou alguma seção da coluna, 

continuando o processo até que a profundidade final é atingida (TESSARI et al, 1999).  

A seguir veremos os principais equipamentos presentes na perfuração convencional. 

 

2.1.3 Sistemas de Perfuração Convencional 

Em uma plataforma de petróleo existem vários equipamentos agrupados para 

desempenhar uma determinada função durante a perfuração. Esse grupo de equipamentos 

formam vários sistemas, sendo os principais: de geração e transmissão de energia, de 

sustentação de cargas, de movimentação de cargas, de rotação, de circulação, de segurança de 

poço, de monitoração e de subsuperfície.  

A figura 1 mostra os principais equipamentos que constituem os sistemas encontrados 

em uma plataforma de petróleo terrestre. 

É importante ressaltar que existem algumas diferenças entre os equipamentos descritos 

na figura 1 em relação aos utilizados na perfuração offshore, como veremos no decorrer do 

trabalho. 
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2.1.3.1 Sistema de geração e transmissão de energia 

 Esse sistema é composto por equipamentos que geram energia para toda a plataforma. 

 

Figura 1 - Equipamentos de uma plataforma de perfuração. 

     Fonte: Thomas (2001). 

Em plataformas modernas de perfuração, a energia normalmente provém de motores a 

diesel de combustão interna, e em sondas marítimas onde exista produção de gás, é econômica 

a utilização de turbinas a gás para geração de energia para toda a plataforma (THOMAS, 2001). 

 De acordo com o modo de transmissão de energia, as sondas são classificadas em sondas 

mecânicas ou diesel-elétricas, sendo as sondas diesel-elétricas do tipo AC/DC o mais utilizado 

atualmente. A geração de energia é feita quando motores diesel ou turbinas a gás acionam 

geradores de corrente alternada, que é convertida em corrente contínua por pontes de 

retificadores controladores de silício (SCR), para sua utilização (BESORE, 2010).  

 

2.1.3.2 Sistema de sustentação de cargas 

 Esse sistema é constituído do mastro, da subestrutura e da fundação. A carga 

correspondente ao peso da coluna de perfuração ou revestimento que está no poço é transferida 

para o mastro, que descarrega esse peso para a subestrutura, e esta para a fundação (THOMAS, 

2001). 
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Mastro 

 É uma estrutura de aço, de geometria piramidal de modo a prover espaçamento vertical 

acima da plataforma de modo a permitir a execução das manobras. Para economia de tempo a 

manobra é feita em seções de três tubos, cada tubo medindo 9 metros, o que requere um mastro 

de mais de 45 metros (THOMAS, 2001). 

Subestrutura 

 É constituída de vigas de aço especial montadas sobre a fundação da sonda, criando um 

espaço de trabalho sob a plataforma, onde são instalados os equipamentos de segurança de 

poço, em completação seca. 

Fundação 

 São estruturas rígidas construídas em concreto, aço ou madeira que suportam as tensões 

geradas por movimentos da sonda, e por isso só estão presentes na perfuração em terra. 

 

2.1.3.3 Sistema de movimentação de cargas 

Esse sistema permite movimentar as colunas de perfuração, de revestimento bem como 

outros tipos de equipamentos. Os principais componentes deste sistema são o guincho, bloco 

de coroamento, catarina, cabo de perfuração, gancho e elevador.  

A figura 2 mostra a disposição desses equipamentos. 

 

Figura 2 - Sistema de movimentação de cargas. 
Fonte: Thomas (2001).  



17 

 

 

Guincho 

 O guincho recebe a energia mecânica necessária para a movimentação de cargas através 

da transmissão principal, no caso de sondas diesel, ou diretamente de um motor elétrico 

acoplado a ele, nas sondas elétricas. 

O guincho realiza a função de acionar o cabo de perfuração para movimentar as cargas 

dentro do poço, podendo parar ou retardar esse movimento, permitindo assim a aplicação e 

controle de peso sobre a broca.  

É composto por: tambor principal, tambor auxiliar, freios e embreagens (THOMAS, 

2001). 

Bloco de coroamento 

É um conjunto estacionário de 4 a 7 polias montadas em linha em um eixo suportado 

por dois mancais de deslizamento, localizado na parte superior do mastro. O bloco suporta todas 

as cargas transmitidas pelo cabo de perfuração. 

Catarina 

 A catarina é um conjunto de 3 a 6 polias móveis que fica suspenso pelo cabo de 

perfuração. Fica presa ao gancho, que por sua vez amortece os golpes causados na 

movimentação de cargas, evitando que se propaguem para a catarina. 

Cabo de perfuração 

 É uma cabo de aço trançado em torno de um núcleo que passa no sistema bloco-catarina, 

e é enrolado e fixado no tambor do guincho. Um sensor para medição de tensão no cabo é 

empregado para que o limite operacional do mesmo não seja ultrapassado. 

Elevador 

O elevador é utilizado para movimentar elementos tubulares – tubos de perfuração e 

comandos. É um equipamento com a forma de anel bipartido em que as duas partes são ligadas 

por dobradiça resistente (THOMAS, 2001). 
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2.1.3.5 Sistema rotativo 

Nas sondas menos sofisticadas, a aplicação de torque na coluna de perfuração é feita 

pela mesa rotativa utilizando o kelly, um tubo com parede externa poligonal conectado a cabeça 

de injeção, ou swivel, que fica no topo da coluna de perfuração.  

Já em sondas mais modernas, um sistema chamado de top drive transmite a rotação 

diretamente ao topo da coluna de perfuração por um motor acoplado a catarina, e esse conjunto 

desliza em trilhos fixados ao mastro. 

O sistema de rotação convencional é constituído de equipamentos que promovem a livre 

rotação da coluna de perfuração, que são: mesa rotativa, o kelly e o swivel. 

Especialmente em poços direcionais, existe ainda a possibilidade de se perfurar com um 

motor de fundo ou com o sistema moderno chamados de ‘Rotary steerables’. A descrição desses 

equipamentos é dada a seguir. 

Mesa rotativa 

É o equipamento que transmite rotação à coluna de perfuração e permite o deslizamento 

do kelly no seu interior, sendo ilustrado na figura 3. 

 

Figura 3 - Mesa rotativa. 
Fonte: Thomas (2001). 

 

Kelly 

 É o elemento que transmite a rotação proveniente da mesa rotativa à coluna de 

perfuração. Como visto na figura 4, o kelly pode ter seção quadrada ou hexagonal, sendo o 
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primeiro tipo mais comum em sondas terrestres e o segundo tipo mais utilizado em sondas 

marítimas. 

 

Figura 4 - Kelly de seção quadrada, e hexagonal. 

Fonte: Thomas (2001). 

 

Cabeça de injeção, ou swivel 

 É o equipamento que separa elementos rotativos dos estacionários, e para tal possui uma 

parte superior fixa, e uma parte inferior conectada ao kelly, que permite a rotação. O fluido de 

perfuração é injetado no interior da coluna através do swivel. Esse equipamento é mostrado na 

figura 5. 

 

Figura 5 - Cabeça de injeção ou swivel. 
Fonte: Thomas (2001). 

 

Top Drive 

 A perfuração com um motor conectado ao topo da coluna elimina o uso da mesa rotativa 

e do kelly. Esse equipamento permite que a manobra seja realizada com rotação bem como 

circulação de fluidos de perfuração pelo seu interior. Essas características diminuem a 
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ocorrência de problemas operacionais e aumentam a segurança do poço durante a manobra. Sua 

utilização é de extrema importância em poços de alta inclinação ou horizontais. Na figura 6, 

podemos observar um top drive fixado no mastro, e os trilhos pelos quais o mesmo desliza.  

 

Figura 6 - Top Drive. 

Fonte: http://www.shaletec.org/gallery.htm 

 

Motor de fundo 

Um motor hidráulico tipo turbina ou de deslocamento positivo é posicionado acima da 

broca. O torque necessário é gerado pela passagem do fluido de perfuração no seu interior, pelo 

princípio de Moineau. Com esse tipo de equipamento, a coluna de perfuração permanece sem 

movimento de rotação durante a perfuração. Na figura 7 podemos ver um modelo de motor de 

fundo (WEATHERFORD, 2013). 

 

Figura 7 - Motor de Fundo. 

Fonte: Weatherford (http://www.Weatherford.com). 
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Rotary steerables 

 É uma alternativa ao motor de fundo para aplicações direcionais. Os comandos são 

transmitidos da superfície ao equipamento através de pulsos de pressão na lama ou por 

variações na velocidade de rotação da coluna, fazendo com que a ferramenta direcione a coluna 

para a direção desejada.  Geralmente possuem um equipamento de perfilagem (LWD, Logging 

while drilling), além do sistema MWD (measurements while drilling), para que dados 

geológicos sejam adquiridos durante a perfuração para o correto posicionamento do poço, 

junção essa chamada de geosteering. 

Em oposição aos motores de fundo, esse sistema tem a vantagem de permitir a rotação 

de toda a coluna durante a perfuração. A figura 8 mostra um modelo de Rotary steerable 

utilizado pela Schlumberger. 

 

Figura 8 - Mecanismo de um Rotary steerable (ModeloPowerDrive XTRA/X5/X6) 

Fonte: Modificado de Downtown et al (2000). 

 

2.1.3.5 Sistema de circulação 

 São os sistemas que permitem a circulação e o tratamento do fluido de perfuração. Na 

circulação, o fluido de perfuração é succionado dos tanques pelas bombas de lama e bombeado 

pela coluna de perfuração até a broca, retornando pelo espaço anular até a superfície, onde é 

tratado para ajuste de suas propriedades e permanece estocado em tanques. 

As vazões e pressões de bombeio variam com a profundidade e geometria do poço. Na 

fase inicial as bombas são associadas em paralelo para que maiores vazões sejam alcançadas. 

Na sequência da perfuração, apenas uma bomba com maior capacidade de entregar pressão é 
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utilizada. É necessário que a pressão na saída da bomba seja suficiente para vencer todas as 

perdas de carga no trajeto até a superfície (THOMAS, 2001). 

A figura 9 ilustra a disposição de bombas em um plataforma, além de sua robustez.  

 

Figura 9 - Bombas de lama em uma plataforma de petróleo. 
Fonte: Thomas (2001).  

 

2.1.3.6 Sistema de controle de poço 

 O sistema de segurança de poço é constituído pelos Equipamentos de Segurança de 

Cabeça de Poço (ESCP) e de equipamentos complementares que possibilitam o fechamento e 

controle de poço. 

O equipamento mais importante é o Blowout Preventer (BOP), um conjunto de válvulas 

que permitem o fechamento do poço em situações de emergência. Um exemplo de evento desse 

tipo é a ocorrência de um fluxo indesejável de fluidos da formação para o interior do poço, 

comumente chamado de kick. 

O problema em relação a esse evento operacional é que caso não seja controlado, o kick 

pode ocasionar o fluxo incontrolável de fluidos da formação ou blowout, que é o problema mais 

sério que pode ocorrer durante a perfuração. 

 Dentre as sérias consequências de um blowout estão a perda de equipamentos da sonda, 

perda parcial ou total do reservatório, dano ao meio ambiente, e mais gravemente, a perda de 

vidas, como ocorrido recentemente no campo de Macondo, no golfo do México. 

Nesse ocasião, a plataforma Deep Water Horizon e mais 11 vidas foram perdidas, e um 

incalculável dano ambiental foi gerado. 
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Na figura 10 está ilustrado um preventor de blowout (BOP). 

 

Figura 10 - Preventor de Blowout (BOP). 

Fonte: www.eoearth.org  

Cabeça de poço 

 A cabeça de poço é composta de diversos equipamentos que sustentam e vedam as 

colunas de revestimentos na superfície. São eles a cabeça de revestimento, o carretel de 

perfuração, adaptadores, carretel espaçador e seus acessórios, como mostra a figura 11 abaixo. 

 

Figura 11 - Cabeça de poço. 

Fonte: Thomas (2001). 

http://www.eoearth.org/
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A cabeça de revestimento é o primeiro equipamento a ser adaptado no topo do 

revestimento de superfície e tem a função de sustentar os revestimentos intermediários e de 

produção através de seus suspensores, além de vedar o anular do revestimento com a própria 

cabeça para permitir o acesso a este anular. Serve ainda como base para instalação de outros 

elementos (THOMAS, 2001). 

O suspensor de revestimento é o elemento que permite a ancoragem do revestimento e 

a vedação do anular do mesmo com a cabeça de revestimento.   

Já o carretel de revestimento é semelhante à cabeça de revestimento e possui duas saídas 

laterais para acesso ao espaço anular e um alojamento para que o suspensor de revestimento 

seja assentado posteriormente. 

A cabeça de produção é também um carretel que possui uma sede para receber os 

elementos de vedação que atuam no topo do revestimento de produção, visando proteger o 

flange inferior de pressões mais altas. Na parte interna superior possui sede para receber o 

suspensor de coluna de produção, que sustenta a coluna de produção. Apresenta também duas 

saídas para acesso ao espaço anular. 

O carretel de perfuração é um equipamento contendo flanges de ligações no topo e na 

base e com duas saídas laterais flangeadas que recebem as linhas de kill e de choke, para 

controle do poço (THOMAS, 2001). 

Preventores 

 Os preventores permitem o fechamento do espaço anular e podem ser de dois tipos: 

preventor anular e de gaveta. 

O preventor anular tem a função de fechar o espaço anular do poço, através da atuação 

de um elemento de borracha que se ajusta contra a tubulação no interior do poço. 

Já o preventor de gavetas possui três variações, sendo elas gaveta vazada, gaveta de 

cisalhamento e gaveta cega. O mecanismo de atuação consiste-se do acionamento hidráulico de 

dois pistões que deslocam duas gavetas na direção perpendicular ao poço. 

Na figura 12 é mostrado uma disposição típica dos preventores citados acima e as linhas 

de kill e de choke, utilizadas para acesso hidráulico a coluna e ao anular do poço durante eventos 

de controle de poço. 
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Figura 12 - Arranjo de um BOP típico. 
Fonte: Thomas (2001). 

 

2.2 CIMENTAÇÃO CONVENCIONAL 

 A cimentação do revestimento é realizada com diversos objetivos. Em relação ao 

conteúdo de fluidos no reservatório, está o de promover a produção seletiva de fluidos do 

reservatório, isolar zonas produtoras e impedir o escape dos fluidos para a superfície. O cimento 

também tem o papel importante de sustentar o revestimento e impedir que o mesmo sofra 

corrosão pelo contato com os fluidos do reservatório (NELSON, 2012). 

 Quando a perfuração atinge a profundidade desejada, a equipe de trabalho realiza uma 

manobra para retirar a coluna de perfuração do poço, deixando-o preenchido com fluido. A 

coluna de revestimento é então conectada e descida até a zona desejada.  

Uma sapata flutuante é instalada na sua extremidade com o objetivo de proteger o 

revestimento, além de conter uma check valve que impede o fluxo reverso do cimento para o 

interior da coluna, o chamado U-tubing. Durante a descida do revestimento, o mesmo é mantido 

centralizado no poço com o auxílio de centralizadores instalados na própria coluna (NELSON, 

2012). 

O processo de deslocamento do cimento (figura 13) é precedido por um colchão de 

lavagem, com o intuito de remover o fluido de perfuração no interior do revestimento, pois o 

contato desse fluido com o cimento é danoso, já que são incompatíveis quimicamente. O 
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cimento é protegido por dois plugs, o de base e o de topo, e um fluido de deslocamento é 

bombeado para exercer pressão no cimento e deslocá-lo até a zona desejada no anular do poço.  

O fim da operação ocorre quando tampão de topo atinge a sapata flutuante, o que é 

indicado através de um aumento de pressão na superfície. 

 

Figura 13 - Estágios da cimentação convencional. 

Fonte: Modificado de Nelson (2012).  

 

2.3 REVESTIMENTO DE POÇO 

 O revestimento do poço desempenha funções essenciais para o sucesso na construção 

de um poço de petróleo. É responsável por sustentar mecanicamente as paredes do poço, 

promover a produção seletiva de fluidos da formação, isola hidraulicamente o poço dos fluidos 

da formação, permite o controle das pressões da formação além de ser o caminho para o fluido 

de perfuração da superfície até o fundo do poço (LAKE, 2006; BOURGOYNE et al, 1986). 

 Na figura 14, podemos observas os diferentes tipos de colunas de revestimento. A 

seguir, a função de cada uma delas será descrita. 
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2.3.1 Revestimento condutor 

É o primeiro dos revestimentos instalados no poço e seu diâmetro varia 30 a 36 

polegadas. A profundidade de assentamento varia de 3 a 20 metros em poços terrestres, e de 10 

a 50 metros para poços marítimos (DE LEPELEIRE, 2004). 

 

Figura 14 - Tipos de colunas de revestimento. 
Fonte: DE LEPELEIRE (2013).  

 

Sua função é proteger, isolar e prevenir o desmoronamento dos sedimentos não 

consolidados próximos a superfície. Também previne a contaminação de lençóis freáticos e a 

migração de gases presentes na formação para o interior do poço (LAKE, 2006). 

Como essa coluna se incumbe de transmitir as cargas provenientes dos revestimentos 

seguintes ao solo, é necessário que seja cimentada em toda sua extensão (DE LEPELEIRE, 

2004). 

Pode ser assentado por cravação com uso de bate-estacas, por jateamento ou por 

cimentação em poço perfurado (THOMAS, 2001). 

2.3.2 Revestimento de superfície 

É a coluna de revestimento seguinte à descida do revestimento condutor, e, usualmente, 

apresenta como valores de diâmetro 9 5/8 a 20 polegadas. A coluna de revestimento de 

superfície serve de base de apoio para os equipamentos de segurança de cabeça de poço 

(THOMAS, 2001).   
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Além disso, ela tem como objetivo receber as cargas das colunas seguintes e transmiti-

las ao revestimento condutor e proteger as formações pouco profundas. Desse modo, a coluna 

de revestimento de superfície deve ser cimentada em toda a sua extensão (DE LEPELEIRE, 

2004; NGUYEN, 1993).  

2.3.3 Revestimento intermediário 

Sempre tem como função a mitigação de algum evento não desejável na perfuração, tal 

como a presença de formações instáveis, a deterioração das formações durante a manobra e a 

necessidade de se isolar uma formação devido à sua pressão de poros. A coluna de revestimento 

intermediário possui o seu anular parcialmente cimentado (DE LEPELEIRE, 2004; NGUYEN, 

1993).  

Os diâmetros típicos variam de 13 3/8 a 7 polegadas (THOMAS, 2001). 

2.3.4 Revestimento de produção 

Serve de base para a instalação de equipamentos de completação e produção do poço 

(válvulas, coluna de produção) e é parcialmente cimentado, tal como o revestimento 

intermediário (DOMINGUES, 2013). 

 Os diâmetros típicos mais utilizados vão de 9 5/8 a 5 ½ polegadas (THOMAS, 2001). 

2.3.5 Liner 

É uma coluna curta de revestimento que visa cobrir apenas a parte inferior do poço. O 

seu topo localiza-se muito abaixo da cabeça de poço e do BOP, o que difere dos revestimentos 

convencionais, cujas extensões alcançam essas mesmas regiões. Pode ser intermediária ou de 

produção e é normalmente ancorada por um sistema mecânico chamado de suspensor de liner 

(liner hanger) na parte inferior da coluna anterior, porém também pode ser simplesmente 

apoiada sobre o fundo do poço. 

 Chama-se overlap a parte do revestimento precedente coberta pelo liner, que pode ser 

tanto cimentado quanto perfurado. As suas vantagens são a economia de tubos de revestimento, 

o menor peso, um maior diâmetro entre a superfície e o seu topo etc. No entanto, possui também 

inconvenientes, como, por exemplo, a maior complexidade das suas operações de cimentação 

(DE LEPELEIRE, 2004; NGUYEN, 1993). 

Diâmetros típicos alcançam de 13 3/8 a 5 ½ polegadas (THOMAS, 2001). 
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2.3.6 Tie back 

O Tie Back abrange toda a área entre o topo do liner e a cabeça de poço, sendo utilizado 

quando há a necessidade de se revestir alguma parcela da região acima do topo de um liner (DE 

LEPELEIRE, 2004). Os diâmetros típicos para esse revestimento variam de 13 3/8 a 5 ½ 

polegadas (THOMAS, 2001).  

No próximo tópico, os principais fundamentos da perfuração com sobrepressão serão 

descritos. 

 

2.4 PERFURAÇÃO COM SOBREPRESSÃO 

O programa de perfuração é projetado para que a pressão exercida pelo fluido de 

perfuração, em condições estáticas e dinâmicas, sempre esteja na janela operacional 

determinada pelo limite superior, a pressão de fratura, e pelo limite inferior, estabelecido pelo 

maior valor entre as curvas de pressão de poros e colapso inferior, como determinado pelas 

curvas na figura 15 (ROCHA & AZEVEDO, 2009).    

 

Figura 15 - Janela operacional de um poço. 

 Fonte: Rocha & Azevedo(2009). 

 

Isso é feito para evitar o indesejável fluxo de fluidos do reservatório para o interior do 

poço, ao mesmo tempo sem danificar o reservatório. 
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A pressão de poros é a pressão do fluido contido nos espaços porosos da rocha e depende 

do processo de compactação da rocha, além da massa específica do fluido da formação e de 

cargas que este esteja suportando (ROCHA & AZEVEDO, 2009). 

A pressão de poros pode ser dividida em quatro categorias: anormalmente baixa, 

normal, anormalmente alta e alta sobre pressão. As zonas de pressões anormalmente baixas 

estão relacionadas com a depleção da pressão do reservatório durante a produção e vazamento 

de fluidos através de afloramentos. 

A formação de zonas de pressão anormalmente alta e alta sobre pressão acontece quando 

o caminho da água contida nos sedimentos é bloqueado e geram-se essas pressões altas, que 

são correlacionadas com zonas de alta porosidade.  Já a pressão de fratura é a pressão que leva 

a falha da rocha por tração. É importante respeitar esse limite caso contrário pode ocorrer a 

perda de circulação do poço (ROCHA & AZEVEDO, 2009). 

A dificuldade de perfurar em determinada formação, falta de estudo aprofundado ou 

imperícia do pessoal responsável pode acarretar na saída da janela operacional durante a 

perfuração. Com isso, diversos problemas podem surgir como o aprisionamento de coluna, 

perda de circulação, pistoneio na subida ou descida (swab ou surge) durante a manobra, influxo 

de fluido da formação para o interior do poço ou até mesmo um blowout. 

Na próxima seção, o sistema de perfuração com revestimento será ilustrado bem como 

suas principais características.



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO  

 

3.1 HISTÓRICO DA TÉCNICA 

 Apesar de seu desenvolvimento comercial ser aceito apenas no final do anos 90 pela 

Tesco Corporation Ltd., a idéia de se perfurar e revestir o poço ao mesmo tempo data de 1890, 

quando a primeira patente dessa técnica ocorreu (FONTENOT et al, 2005).  A mesma envolvia 

um processo de perfuração rotativa com revestimento utilizando uma broca hidráulica 

expansível. 

Por volta de 1920, a indústria de petróleo russa noticiou a introdução de uma outra 

patente também envolvendo o conceito de broca recuperável e reutilizável (FONTENOT et al, 

2005).  

Nos anos 30, operadores dos EUA utilizaram uma coluna de produção para perfurar e 

implementar uma completação a poço aberto. A broca utilizada na perfuração permaneceu no 

poço durante a produção. O uso de colunas permanentes na perfuração foi utilizado também 

nos anos 50, para a perfuração de poços estreitos. (FONTENOT et al, 2005) 

No entanto, o primeiro grande processo de desenvolvimento foi realizado pela Brown 

Oil Tools Company nos anos 60. Foram utilizados equipamentos de superfície e fundo de poço, 

dentre eles centralizadores de revestimento, alargadores, wireline drilling assembly, casing 

drive tool e top drive.  

Essa patente não obteve sucesso devido às baixas taxas de penetração atingidas e pela 

falta de tecnologia necessária para aplicação do sistema, mas acarretou no desenvolvimento de 

outro importante equipamento, o top drive (MOHAMMED et al, 2012; FONTENOT et al, 

2005). 

No final dos anos 80, condições econômicas favoráveis e mercado atrativo 

impulsionaram a pesquisa e desenvolvimento de sistemas como a perfuração com revestimento 

e com coiled tubing, além de outras técnicas interessantes para poços estreitos (FONTENOT et 

al, 2005). 

Nos anos 90, operadores realizaram a perfuração de zonas normalmente pressurizadas 

até zonas depletadas, utilizando liners para esse processo. Essa abordagem mostrou-se eficiente 
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para evitar problemas como perda de estabilidade do poço, perda de circulação e de controle de 

poço, que até então afligia as companhias envolvidas na perfuração. A Mobil, que se tornou 

Exxon Mobil em 1999, utilizou liners na perfuração na transição de zonas de maiores pressões 

até carbonatos extremamente depletados, no norte de Sumatra, Indonésia.

Em 2001, a empresa BP e Tesco anunciaram sucesso na utilização de revestimento para 

a perfuração do intervalo de superfície e intermediário de 15 poços de gás no estado de 

Wyoming, nos EUA. No mesmo período, a Shell aumentou de maneira muito significante a sua 

performance no sul do Texas, ao unir a perfuração sub balanceada com a perfuração com 

revestimento, de modo a reduzir os custos em 30% (FONTENOT et al, 2005). 

A utilização desse sistema têm sido crescente, e a experiência nessas aplicações 

anteriores foi essencial para que a perfuração com revestimento seja vista hoje como uma 

ferramenta confiável e prática para os desafios envolvidos na perfuração de poços.  

Na próxima seção, o mecanismo de funcionamento desse sistema e as principais 

variações serão descritas em detalhes. 

 

3.2 A TÉCNICA 

O sistema de perfuração com revestimento foi desenvolvido com o objetivo de reduzir 

custos, aumentar a eficiência da perfuração e minimizar problemas do poço revestindo-o à 

medida que se perfura (TESSARI et al,1999). 

Embora os benefícios dessa técnica sejam importantes em zonas que não apresentam 

grandes problemas de operação, a diminuição dos custos totais da perfuração pode se tornar 

bem substancial em formações que apresentam dificuldade na perfuração, tornando projetos 

descartados quando utilizando perfuração convencional, em projetos viáveis economicamente. 

 As principais razões operacionais pelas quais esse sistema é utilizado são para reduzir 

o tempo de manobra, eliminar o tempo de condicionamento do poço antes de instalar o 

revestimento no poço, perfurar eficientemente formações que geram perda de estabilidade do 

poço, e aumentar o controle do poço (PLÁCIDO et al, 2005). 

As manobras durante a perfuração convencional estão diretamente relacionadas com 

diversos problemas dentre os quais perda de circulação, perda do controle do poço e 

instabilidade das paredes do poço. Para mitigar esses efeitos, o sistema de perfuração com uso 
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de revestimento (CDS, Casing Drilling System) utiliza um mecanismo de by-pass de fluido, o 

que permite a circulação durante a manobra e previne os efeitos de swab e surge. 

Apesar de apresentar grandes benefícios, o emprego da coluna de revestimento na 

perfuração submete o revestimento ao desgaste e ao dano. Os dois principais danos relacionados 

ao revestimento são o desgaste devido a cargas laterais aplicadas durante a curvatura do poço 

ou a flambagem, e a fadiga, que ocorre quando um metal é sujeito a cargas cíclicas que mudam 

a microestrutura do material, deixando-o propenso a quebra. (STRICKLER et al, 2005) 

Outro problema de grande importância é a redução da integridade mecânica do poço, 

que pode acarretar em intervenção do poço e até a perda do mesmo. Por isso é de vital 

importância a determinação das tensões a que o revestimento está sujeito bem como a utilização 

de estabilizadores e anéis de desgaste para mitigar esse problema. 

A figura 16 ilustra as principais configurações utilizadas na perfuração com 

revestimento, bem como uma comparação com a perfuração convencional. Da esquerda para a 

direita, podemos notar: Perfuração convencional, perfuração com liner, perfuração com 

revestimento (sistema não recuperável) e perfuração com revestimento (sistema recuperável). 

 

Figura 16 - Sistemas de perfuração com revestimento. 

Fonte: Modificado de Fontenot et al, (2005). 

 

Na próxima seção, cada sistema será descrito de forma detalhada. 
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3.2.1 Sistema recuperável 

 Utiliza um conjunto de fundo de poço (bottom hole assembly – BHA) recuperável 

conectado a base do revestimento com estabilizadores e alargadores para aplicações verticais, 

adicionando-se instrumentos de MWD e LWD além de um motor de fundo ou um rotary 

steerable para perfuração direcional (MOHAMMED et al., 2012). 

 A conexão na coluna dá-se por operação a cabo através de uma drill lock assembly 

(figura 20), para que ocorra a conexão com uma junta especial da sapata de revestimento. 

Isso é feito para que o mesmo possa ser recuperado ou trocado em uma operação a cabo 

sem a necessidade de retirar-se a coluna.  Essa opção é a única viável para a perfuração de poços 

direcionais devido à necessidade de se recuperar componentes caros do BHA, como motores 

de fundo, sistema de rotary steerables e instrumentos de MWD e LWD. 

Esse sistema também facilita a troca de equipamentos que apresentaram falha antes de 

atingir a profundidade total do poço, e permite operações de perfilagem e teste de maneira ágil. 

A figura 17 representa o arranjo de um BHA recuperável para aplicações verticais.  

 

Figura 17 - BHA recuperável para aplicação vertical 

 Fonte: Modificado de Fontenot et al (2005). 
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3.2.1 Perfuração vertical 

O BHA é formado por uma broca piloto de menor diâmetro que perfura um poço guia. 

Os alargadores com pás expansíveis, como ilustrado na figura acima, aumentam o diâmetro do 

poço para que o revestimento seja capaz de progredir e para que exista um espaço anular 

suficiente para que a cimentação ocorra (MOHAMMED et al, 2012). 

Os estabilizadores externos, localizados entre a broca e o alargador mantêm o poço 

centralizado enquanto estabilizadores internos ao revestimento reduzem as vibrações do BHA 

e protegem a drill lock assembly, que têm o papel de promover a conexão axial e torsional ao 

revestimento (FONTENOT et al, 2005). 

O BHA é posicionado na seção do revestimento e deve ser dimensionado para passar 

através da coluna de perfuração-revestimento, e para tal é necessário que o interior da coluna 

não apresente restrições. 

Um sistema de by-pass permite que o fluido de perfuração seja circulado durante o 

assentamento ou remoção do BHA, prevenindo assim o efeito de swab e surge além de prisão 

da coluna. 

 

3.2.1 Perfuração direcional 

A perfuração direcional com uso de revestimento apresenta algumas necessidades 

específicas, e até hoje só utilizada com o sistema recuperável devido a necessidade de se 

recuperar os equipamentos de controle direcional, que são de alto custo.  

Uma consideração importante em relação a operação em si é o tamanho do revestimento 

usado na perfuração direcional determina as taxas de build que se consegue atingir sem 

ultrapassar o limite de fadiga do revestimento.  

Para que o sistema funcione, é necessário que o processo de recuperação do BHA seja 

ágil e confiável. 

Ao longo desse trabalho veremos mais detalhes de como a perfuração com uso de 

revestimento funciona para perfurar poços direcionais. 

A seguir veremos os equipamentos necessários para o sistema recuperável. 
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3.2.1.1 Equipamentos para o sistema recuperável 

 

Sistema de Transmissão (Casing Drive system- CDS) 

O sistema de transmissão é utilizado para tornar mais rápido e seguro o processo de 

manuseio do revestimento. É localizado abaixo do top drive e é utilizado para suspender seções 

de tubo de revestimento, suportar todo o peso da coluna de revestimento e para aplicar torque 

nas conexões e na coluna de revestimento.  

Uma estrutura com uma lança interna promove um selo hidráulico para a coluna para 

facilitar a circulação, sem que seja feita uma conexão rosqueada, o que evita o seu desgaste. 

Esse sistema permite que o revestimento seja descido com circulação e rotação da 

coluna, tendo o top drive como elemento provedor de torque para a coluna (WARREN et al, 

2005) como aparece na Figura 18 e 19. 

 

Figura 18 - Top Drive acoplado ao sistema de transmissão. 

Fonte: http://www.epmag.com 
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Figura 19 - Estrutura do sistema de transmissão. 
Fonte: Modificado de Fontenot et al (2005). 

 

 As conexões de revestimento utilizadas na perfuração com uso de revestimento 

precisam ser mais resistentes para que possam suportar o desgaste ocasionado durante a 

perfuração.  Essa estrutura precisa resistir a torção, ser estanque, oferecer espaço livre ao fluxo 

e principalmente, possuir ótima resistência contra a fadiga. 

 

The drill lock assembly (DLA) 

É um equipamento chave na perfuração com uso de revestimento e é localizado no topo 

do BHA para que o mesmo seja conectado a parte inferior da coluna de revestimento. A função 

principal desse equipamento é efetuar o travamento/destravamento do BHA tanto axialmente 

quanto torsionalmente. Contém selantes hidráulicos que permitem que o fluido de perfuração 

passe pela broca bem como a importante função de conectar e desconectar ao revestimento os 

equipamentos necessários (MOHAMMED et al, 2012). 

 A operação de recuperação do BHA é realizada a cabo através do acionamento de um 

guincho localizado na DLA, o que permite o destravamento do BHA.  

 Na figura 20 uma drill lock assembly é representada e podemos notar os equipamentos  
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de recuperação, de selo hidráulico e de travamento/destravamento. 

 

Figura 20 - The Drill lock assembly. 

Fonte: Modificado de Mohammed et al (2012). 

 

3.2.2 Sistema não recuperável 

Consiste-se em um BHA não recuperável, que é desenhado para ser perfurado ou 

cimentado no fundo do poço (PLÁCIDO et al, 2005). 

Esse sistema é o responsável pela maior parte da utilização da perfuração com uso de 

revestimento e envolve a rotação do revestimento na superfície.  

Geralmente uma sapata de perfuração é conectada a extremidade da coluna, podendo 

ser perfurada pela broca da próxima seção ou deixada no poço na profundidade final do poço, 

como visto na figura 21 (MOHAMMED et al, 2012). 

 

3.2.1.2 Equipamentos para o sistema não recuperável 

O sistema não recuperável utiliza as mesmas conexões de revestimentos e o sistema de 

top drive.  A seguir são descritas as ferramentas que são peculiares a essa aplicação. 
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Figura 21 - BHA não recuperável. 

       Fonte: Mohammed et al (2012). 

 

Overdrive system 

Esse sistema é similar ao CDS utilizado no processo não recuperável, sendo acoplado 

também ao top drive. 

 Da mesma maneira, o Overdrive system é capaz de circular e rotacionar o revestimento 

e automatizar o processo de conexão das seções de tubos de revestimento. A maior diferença 

em relação ao CDS é que o sistema provedor de toque, Tork Drive, não conta com a lança 

interna para conectar os tubos sem rosqueá-los, como podemos notar na figura 22 

(MOHAMMED et al, 2012). 

 

Figura 22 - Overdrive System. 

Fonte: Mohammed et al (2012).  
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Float collar 

 O colar flutuante é acoplado a uma junta de revestimento, o que permite que uma vez 

que a profundidade de descida de revestimento tenha sido alcançada, a operação de cimentação 

possa ser iniciada mais rapidamente. Essa abordagem é vantajosa do aspecto de redução de 

tempo e de custos operacionais (MOHAMMED et al, 2012). 

Casing drill shoe 

Consiste-se de uma broca ou sapata de perfuração perfurável conectada a base inferior 

do revestimento, com a estrutura cortante de PDC fixada em faixas de aço, como podemos ver 

na figura 23. 

Na seção de brocas, veremos o mecanismo de funcionamento desse equipamento mais 

detalhadamente. 

 

3.3 Considerações para o CwD 

Algumas considerações do ponto de vista da engenharia do processo precisam ser 

levadas em conta na perfuração com revestimento em relação a perfuração convencional. 

Em práticas convencionais, o critério de projeto do revestimento levado em conta é o de 

carga máxima, onde tensões de ruptura e colapso são mais enfatizadas.  

 

Figura 23 - Sapata de perfuração. 

Fonte: Gupta et al (2006). 
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No entanto, por conta da severidade da perfuração do ponto de vista de desgaste imposto 

a coluna de revestimento, fatores relacionados à integridade do revestimento tornam-se muito 

importante para o sucesso na implementação da técnica de perfuração com revestimento. Dentre 

esses fatores, destacam-se a fadiga, a flambagem, o torque e o arrasto.        

Não podemos deixar de citar as mudanças na hidráulica de poço ocasionadas pelo menor 

espaço anular disponível ao fluxo.  

 

3.3.1 Fadiga 

A falha por fadiga é originária de ciclos repetidos de tensão, tensão essa menor que o 

limite elástico do material (HOSSAIN et al, 2004). 

Com a aplicação de cargas contínuas, a microestrutura do material é modificada 

promovendo o aparecimento de ruptura no revestimento e sua propagação.  

A fadiga é ocasionada quando se rotaciona o revestimento quando o mesmo está curvado 

e através da flambagem da parte inferior da coluna, e pode ocorrer tanto no corpo do 

revestimento quanto nos pontos de conexões.  

A fadiga gera uma redução da capacidade do revestimento de suportar pressões internas 

e externas além de reduzir também a resistência à aplicação de cargas tensionais. Os 

estabilizadores de coluna são empregados para mitigação desse problema (STRICKLER et al, 

2005). 

Se comparado a coluna de perfuração, para a mesma curvatura e diâmetro do poço, o 

revestimento será submetido à maior tensão de flexão, o que torna o revestimento mais 

susceptível a falha por fadiga (HOSSAIN et al, 2004). 

O desempenho dos materiais em fadiga é caracterizado pela curva S-N, que fornece o 

número N de ciclos que a tubulação para o qual ocorrerá a falha, dada a tensão cíclica máxima 

S, onde o gráfico é apresentado em escala logarítmica.  

Portanto, é necessário que a previsão da vida útil do material sobre condições de fadiga 

seja precisa. Para a avaliação das tensões obtidas devido a diferentes níveis de carga, é 

necessária a utilização de técnicas de simulação numérica, como a modelagem por elementos 

finitos (HOSSAIN et al, 2004).  
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3.3.2 Flambagem 

Na perfuração convencional, os comandos são os responsáveis por gerar peso na broca 

de modo a facilitar a perfuração. 

 No entanto, na perfuração com uso de revestimento, a não utilização de comandos pode 

acarretar a diminuição da resistência a flambagem, que é consequência da criação de momento 

flexor pela geometria de fundo de poço e da existência de cargas compressivas atuantes no 

revestimento. Uma solução utilizada é o emprego de suporte lateral ao revestimento, 

estabilizando o mesmo. 

Para poços verticais, a flambagem é ocasionada por cargas compressionais, que é função 

da componente lateral da gravidade (inclinação do poço e peso da coluna), rigidez da tubulação 

e distância do revestimento as paredes do poço. 

Em poços direcionais, a estabilidade do revestimento aumenta com a inclinação. Isso é 

resultado da compressão axial que força a coluna para fora da curva, ajudando assim a gravidade 

no papel de manter a coluna contra as paredes do poço, o que é benéfico para a operação com 

revestimento (MOHAMMED et al, 2012). 

 

3.3.3 Torque e arrasto 

 O torque atuante na coluna é resultado de forças de fricção entre o revestimento e as 

paredes do poço. O torque e arrasto para CwD é geralmente mais alto em relação à perfuração 

convencional devido a eventos como inchamento de folhelhos (sloughing shale), poço 

estreitado, prisão diferencial (differential sticking) e deslizamento da coluna durante a 

perfuração. 

 Na próxima seção, veremos como a hidráulica de poço no CwD difere da perfuração 

convencional, e de que maneira pode-se tirar proveito dessas diferenças. 

 

3.3.4 Hidráulica de poço 

A pressão hidrostática de um fluido em determinado ponto é definida como o peso da 

coluna de fluido acima de um ponto dado. A aplicação da equação da pressão hidrostática é 

importante para determinação da densidade do fluido de perfuração sob condições estáticas e é 

dado por: 
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𝐻𝑃 = 𝑝0 +  0,052 ∗ 𝜌 ∗ 𝐷         (3.1) 

Onde: 

HP = pressão hidrostática absoluta no fundo do poço (psi). 

p0= pressão de referência na superfície (psi). 

ρ = densidade do fluido (lb/gal). 

0,052 = constante de conversão (psi/ft). 

D = profundidade vertical (ft). 

 

No entanto, em poço de petróleo essa coluna hidrostática pode ser composta por fluidos 

de diferentes densidades, e é necessária a comparação do peso dessa coluna com o valor 

máximo de peso de fluido que a formação pode suportar sem fraturar. O conceito de densidade 

de fluido equivalente foi introduzido para que possamos enxergar o peso dessa coluna complexa 

de fluidos como se fosse o peso equivalente de um único fluido, como uma densidade 

equivalente ρe, dada por: 

𝜌𝑒 =
(𝑝𝑎−𝑝0)

0,052
∗ 𝐷          (3.2) 

Onde: 

 ρe = densidade equivalente do fluido (ppg). 

p0= pressão de referência na superfície (psi). 

pa = pressão absoluta na profundidade desejada (psi). 

0,052 = constante de conversão (psi/ft). 

D = profundidade vertical (ft). 

 

Em condições não estáticas, a pressão no fundo do poço é maior devido ao acréscimo 

da perda de carga no anular, e é dada por:  

𝐵𝐻𝐶𝑃 = 𝐻𝑃 +  ∆𝑃𝑓𝑎                       (3.3) 

 Onde: 
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BHCP (Bottom hole circulating pressure) = É a pressão no fundo do poço, em condições 

dinâmicas (psi). 

HP (Hydrostatic pressure) = É a pressão hidrostática exercida pela coluna de fluidos. 

∆Pfa = A perda de carga no anular (psi). 

As leis físicas de conservação de massa, conservação de energia e conservação de 

momento são utilizadas em conjunto com um modelo reológico e uma equação de estado para 

descrever o comportamento do fluido sob condições de fluxo. Os modelos reológicos mais 

utilizados são os modelos Newtoniano, plástico de Bingham e lei de potencias. 

As equações abaixo podem ser usadas para o cálculo do gradiente de pressão devido a 

fricção no anular. No desenvolvimento das relações abaixo foram feitas suposições: 

i. A coluna de perfuração é concêntrica a parede do poço, ou revestimento. 

ii. A coluna de perfuração está estacionária. 

iii. As paredes do poço têm geometria circular de raio constante. 

iv. O fluido é incompressível e isotérmico 

Modelo Newtoniano: 

𝑑𝑝𝑓

𝑑𝐿
=

 𝜇∗𝑣𝑚

1000(𝑑2−𝑑1)2          (3.4) 

 

Modelo de Bingham: 

𝑑𝑝𝑓

𝑑𝐿
=  

𝜇𝑝∗𝑣𝑚

1000(𝑑2−𝑑1)2 +  
𝜏𝑦

200(𝑑2−𝑑1)
         (3.5) 

 

Modelo Power-Law:  

𝑑𝑝𝑓

𝑑𝐿
= 𝐾 ∗

𝑣𝑚𝑛

144000(𝑑2−𝑑1)1+𝑛 (
2+

1

𝑛

0.0208
)

𝑛

        (3.6) 

Para fluxo turbulento, as seguintes correlações empíricas são utilizadas: 

Modelo Newtoniano: 

𝑑𝑝𝑓

𝑑𝐿
=  

𝜌0.75∗ 𝑣𝑚1.75∗𝜇0.25

1396(𝑑2−𝑑1)1.25           (3.7) 
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Modelo de Bingham:  

𝑑𝑝𝑓

𝑑𝐿
=  

𝜌0.75∗𝑣𝑚1.75∗𝜇0.25

1396(𝑑2−𝑑1)1.25           (3.8) 

 

Modelo Power-Law: 

𝑑𝑝𝑓

𝑑𝐿
=

𝑓∗𝜌∗𝑣𝑚2

21.1(𝑑2−𝑑1)
           (3.9) 

 

Onde:  

dpf/dL = Gradiente de perda de carga no anular (psi/ft). 

μ = Viscosidade do fluido.  

μp= viscosidade plástica.  

τy= Tensão limite de escoamento.  

K= Índice de consistência do fluido.  

n= Índice de Power-Law. 

d2= diâmetro do anular. 

d1= diâmetro externo do revestimento. 

vm= Velocidade média do fluido no anular. 

f= Fator de atrito de Fanning. 

ρ= Massa específica do fluido. 

Na perfuração com uso de revestimento, o anular disponível ao fluxo é menor (figura 

24), ou seja (d2 – d1) é menor do que na perfuração convencional no entanto a velocidade média 

é maior. Desse modo, se analisarmos as equações de gradiente de fricção para ambos regimes 

iremos notar que esses dois termos contribuem para que a perda de carga no anular na 

perfuração com revestimento seja maior do que na perfuração convencional.  

Como consequência, a densidade de fluido equivalente sob condições de fluxo será 

maior na perfuração com revestimento. 
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Figura 24 - Condições de Fluxo no anular. 

Fonte: Mohammed et al (2012). 

Apesar de requerer atenção especial, a hidráulica de poço na perfuração com 

revestimento pode trazer benefícios. A maior velocidade anular do fluido, promove a remoção 

dos cascalhos de maneira eficiente até mesmo para baixas velocidades. 

O fato de se ter a capacidade do espaço anular constante é vantajoso pois a geometria 

convencional, que resulta em velocidade anulares diferentes ao redor de cada componente da 

coluna de perfuração, gera erosão das paredes do poço na seção dos comandos e transporte 

ineficiente de cascalhos no anular que circunda a coluna de menor diâmetro (MOELLENDICK 

et al, 2011). 

Avaliação de formação com CWD 

A Perfilagem a poço aberto com as ferramentas tradicionais de Perfilagem a cabo é 

impossibilitada, pois quando a profundidade do revestimento (casing point) é atingida, o 

revestimento já está no fundo do poço e é logo cimentado. A avaliação de formação nesse caso 

pode ser feita puxando-se a coluna de revestimento até que a zona de interesse esteja sem essa 

barreira metálica ou utilizando-se a solução de LWD, que é a perfilagem enquanto se perfura. 

Taxa de penetração (ROP) 

 A taxa de perfuração é um parâmetro de grande importância na avaliação da 

performance da perfuração, pois determina o tempo no qual a broca avança na formação, e 

como sabemos em engenharia de perfuração tempo é dinheiro, muito dinheiro. 

 Por isso é importante salientar a curva de aprendizado e aumento da eficiência da 

perfuração com uso de revestimento nesse aspecto.  
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O que se observa é que à medida que os operadores ganham mais experiência na 

perfuração em determinado local, as taxas de penetração aumentam até que se igualam ou até 

mesmo superam as taxas observadas durante a perfuração convencional, medidas em pés por 

dia ou em dias requeridos para se atingir 1000 pés (FONTENOT et al, 2005). 

No próximo tópico iremos analizar o efeito de reboco que ocorre durante a perfuração 

utilizando essa técnica, e que esse efeito, se bem compreendido pode trazer grandes benefícios. 

  

3.4 O EFEITO DE REBOCO 

Muitos dos principais benefícios da perfuração com revestimento são atribuídos ao 

efeito de reboco. Como o diâmetro do anular é menor em relação ao da perfuração 

convencional, acredita-se que o revestimento esmerilhe os cascalhos contra as paredes do poço, 

formando um barreira chamada de reboco, menos permeável e mais fina do que na operação 

convencional que está diretamente ligada ao fortalecimento das paredes do poço. 

Esse efeito pode trazer diversos benefícios como: Redução do tempo não produtivo, 

prevenção de problemas no poço como inchamento de argilas, diâmetros reduzidos (tight hole), 

kicks, perda de circulação, limpeza ineficiente do poço, dano as zonas produtoras, eventos de 

prisão de coluna e instabilidade no momento de perfurar através da zona produtora.  Uma 

evidência desse efeito é a presença de cascalhos até 20 % mais finos constatada na superfície. 

(KARDOS, 2008) 

Uma ilustração de como o contato do revestimento esmerilha os cascalhos contra as 

paredes do poço é dada na figura 25. 

 A ocorrência desse efeito é muito desejável, pois ajuda a prevenir a perda de circulação 

e aumenta a gradiente de perfuração, o que ajuda na perfuração de determinadas formações ao 

exemplo de zonas depletadas (KUMAR et al, 2013). 

É importante que entendamos a sequência de eventos para a formação desse fenômeno 

na zona ao redor do poço.  

Esse processo foi descrito em etapas por Kumar et al, (2013): 
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Figura 25 - O revestimento é forçado contra as paredes do poço, esmerilhando os cascalhos. 
Fonte: Moellendick et al (2011). 

 

i. Iniciação de micro fraturas nas paredes do poço devido à maior ECD na 

perfuração com revestimento e subsequente tamponamento durante o contato do 

revestimento com as paredes do poço. 

ii. Tamponamento de fraturas naturais e de poros ao redor das paredes do poço 

devido ao contato contínuo revestimento-parede do poço. 

iii. Formação de um fino reboco de lama que possui menor permeabilidade e 

porosidade, levando assim a menores taxas de filtração e diminuição do dano ao 

poço. 

iv. Maiores temperaturas quando comparado a perfuração convencional, gerando 

um aumento nas tensões de tração nas paredes do poço. 

 

Um programa bem sucedido de perfuração com revestimento deve ter os valores para 

um conjunto de parâmetros operacionais ajustados de acordo com as propriedades da formação, 

para assegurar a iniciação das micro fraturas na ECD utilizada e também gerar uma distribuição 

de partículas apropriada para que as fraturas sejam fechadas na entrada (mouth) devido ao 

contato entre o revestimento e as paredes do poço. 

A iniciação de micro fraturas é controlada pela tensão tangencial nas paredes do poço e 

requer que a pressão em determinada profundidade seja maior que a menor pressão de fratura 

da formação (KUMAR et al, 2013). 
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O aumento no gradiente de fratura da formação é maior quando grande parte das micro 

fraturas geradas são tamponadas com sucesso. Para que isso ocorra, são necessários alguns 

requisitos, que são descritos abaixo. 

Em relação à geometria da fratura, o comprimento da mesma deve ser limitado a apenas 

algumas polegadas do poço (24 in.) para que haja o adequado confinamento da pressão e ocorra 

o aumento da resistência da formação.  

Caso fraturas mais longas sejam criadas, seria mais difícil a estabilização dessas fraturas 

e consequentemente o aumento de resistência do poço não ocorreria.  

Outro parâmetro importante é a largura da fratura, pois implica diretamente na 

distribuição de partículas necessária para que a fratura seja tamponada em sua entrada, o que é 

um fator essencial no sucesso dessa operação.  

Portanto, nota-se que é necessário o controle do crescimento da fratura para que a 

formação receba os benefícios gerados pelo efeito de reboco.  

Conforme descrito por Salehi et al, (2013), a razão do diâmetro do revestimento pelo 

diâmetro do poço, número de rotações por minuto, contato do revestimento com o reboco, tipo 

de fluido de perfuração, excentricidade do revestimento e a hidráulica de poço são fatores que 

desempenham um importante papel nesse efeito.  

 Diâmetros maiores de revestimento e consequentemente maior razão do diâmetro 

revestimento-poço, favorecem esse efeito, pois o menor espaço anular provoca um aumento na 

ECD no fundo do poço e pelo contato mais suave entre o revestimento e o poço que provoca o 

esmerilhamento dos cascalhos que tamponam a fratura.   

De maneira oposta, na perfuração convencional o contato da coluna de perfuração com 

as paredes do poço não se dá de maneira contínua e suave. Pelo contrário, esse contato raspa o 

reboco das paredes do poço e danifica o revestimento. 

Na figura 26 podemos notar a diferença entre o espaço anular na perfuração 

convencional (à esquerda) e o ocorrido na perfuração com revestimento (à direita). 

Por experiências realizadas, o valor indicado para essa razão de diâmetro revestimento-

poço seria de 0,75 ou maior e da mesma maneira concluiu-se que o efeito de reboco é mais 
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significativo quando o número de rotações por minuto (rpm) é maior do que 80 (SALEHI et al, 

2013). 

 

Figura 26 - Diferença no contato coluna-poço. 

Fonte: Moellendick et al (2011). 

 

Quanto às propriedades da formação que governam o desenvolvimento da fratura, as 

mais importantes são o módulo de Young, o coeficiente de Poisson e a dureza da formação, 

afetando diretamente o mecanismo responsável pelo efeito de reboco. 

Com relação à reologia, lamas menos viscosas em relação à operação convencional 

devem ser utilizadas, isto é, com menor viscosidade plástica e tensão limite de escoamento. Isso 

é importante, pois se minimiza a ECD durante a circulação sem que se afete a capacidade da 

lama de suspender os cascalhos em condição estática.  

Segundo Salehi et al, (2013), os benefícios do efeito de reboco são maximizados em 

bacias sedimentares com janela de operação estreita e aplicações em águas profundas.  

Na próxima seção veremos como a cimentação é realizada. 

 

3.5 CIMENTAÇÃO NO CwD 

A cimentação na perfuração com revestimento difere da cimentação convencional nos 

seguintes aspectos: 

i. O uso de acessórios para o revestimento, como os centralizadores de coluna. 

Durante a perfuração com revestimento, é necessário que os centralizadores 
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sejam resistentes o suficiente para que a perfuração da seção seja feita sem danos 

ao revestimento.  

ii. O equipamento flutuante é diferente do utilizado convencionalmente. Quando é 

necessário que se remova ou instale o BHA, o que é feito em uma operação a 

cabo, é preciso que o revestimento esteja totalmente desobstruído. Nesses casos, 

o equipamento flutuante é instalado após o revestimento ter atingido a 

profundidade de revestimento.  

iii. O volume de cimento necessário para preencher o anular é estimado utilizando-

se um fator de excesso de cimento. Isso deve-se a impossibilidade do emprego 

do perfil cáliper para medição do diâmetro do poço, o que é feito a poço aberto. 

Caso esse perfil seja necessário, o revestimento deve ser puxado até a sapata 

anterior para permitir a perfilagem a poço aberto (STRICKLER et al, 2007). 

Quando o revestimento chega na profundidade desejada, o BHA é removido em uma 

operação a cabo para que se desobstrua o diâmetro interno do revestimento para a instalação do 

equipamento flutuante. Esse equipamento precisa ser de rápida e fácil instalação e também 

confiável e fácil de ser perfurado, para que se dê sequência à perfuração da próxima fase.  

É possível que se mantenha o poço circulando durante o assentamento desse 

equipamento. A instalação do equipamento flutuante logo antes da cimentação é vantajosa, pois 

ajuda a prevenir a erosão e falha das válvulas da cimentação e ainda deixa a possibilidade de se 

remover o BHA.  

Inicialmente foi proposta uma operação na qual foi feito o bombeio de um tempão 

limpador (wiper plug) antes do cimento e de um tampão (plug) com um trinco logo após a pasta 

de cimento, que se conectaria na DLA. No entanto, o risco de falha na conexão pode gerar a 

necessidade de que um novo procedimento.  

Com o avanço da tecnologia, a instalação do equipamento flutuante começou a ser feito 

por duas linhas, chamadas de slickline e sandline, e mais recentemente por bombeio através da 

coluna, sendo assentada no mesmo nipple da DLA. Essa válvula atua da mesma forma que o 

sistema flutuante convencional.  

A utilização de um packer retentor de cimento é uma alternativa ao uso do tradicional 

colar flutuante. Esse packer é equipado com uma válvula de assentamento que previne o fluxo 
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reverso e checa a pressão no final da cimentação. Os wiper plugs utilizados são os mesmos da 

cimentação convencional. 

Para o BHA da última fase, o cimento é bombeado através dos jatos da broca quando a 

perfilagem não é realizada. Quando esse bombeio ocorre, o cimento pode ser desidratado 

devido à perda de pressão sofrida no processo. Essa desidratação pode se traduzir em redução 

do tempo de pega. Por isso é indicado o emprego de cimentos sem água livre e com baixa perda 

de filtrado (STRICKLER et al, 2007). 

Para o sistema não recuperável, a broca é perfurável e não há a necessidade de se 

remover o BHA antes da cimentação, por isso um colar flutuante já é descido com o 

revestimento. Isso permite que a cimentação seja iniciada mais rapidamente (STRICKLER et 

al, 2007). 

 

3.5.1 Práticas de Sucesso na cimentação do revestimento 

 A maioria das práticas de cimentação no CwD (casing while drilling) não diferem das 

da cimentação convencional, uma vez que o revestimento esteja na profundidade desejada. Os 

fluidos utilizados para deslocamento do cimento e no colchão de lavagem, para prevenir o 

contato do cimento com o fluido de perfuração, são análogos.  

 De maneira similar a cimentação convencional, as propriedades do fluido de perfuração 

no poço são importantes para a execução eficiente da cimentação. Fluidos com menor 

viscosidade e força gel são desejados.  

 A perfuração com revestimento produz uma redução do tempo no qual a lama 

permanece estática no anular, pois economiza-se o tempo de manobra e o revestimento já se 

encontra na profundidade adequada para a operação de cimentação. Isso reduz a quantidade de 

lama no estado gel presente no anular.  

 A diminuição da taxa de filtração também é interessante, pois acarreta em um reboco 

mais fino, o que facilita a sua remoção antes que a cimentação seja realizada. Vimos 

anteriormente que as características do efeito de reboco favorecem a remoção dessa camada de 

fluido de perfuração.  
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 A experiência adquirida na cimentação de mais de 125 poços indicou que apenas uma 

pequena parcela desses poços demandou uma operação de cimentação secundária do tipo 

cimentação forçada (squeeze), e que essas áreas apresentavam complicadores como formações 

frágeis e zonas com falhas geológicas (STRICKLER et al, 2007).  

O trabalho de cimentação na parcela superior do poço também foi reduzido em relação 

à cimentação convencional, o que poupou dinheiro e tempo (STRICKLER et al, 2007). 

 

3.5.2 Brocas 

Como no sistema recuperável a broca é removida do poço junto com o BHA, a sua 

estrutura é similar ao das brocas utilizadas na perfuração convencional. A grande novidade e 

diferença é encontrada no sistema não recuperável, como veremos adiante. 

 

3.5.2.1 Brocas para o sistema não recuperável 

 Há pouco tempo atrás, a seleção de brocas para a perfuração com uso de revestimento 

limitava-se à aplicação em formações abrasivas e mais duras. No entanto, os problemas 

enfrentados nessas áreas motivaram o desenvolvimento de brocas com um design que permita 

o seu emprego eficiente em uma gama maior de formações (CHUNG et al, 2011). 

 A configuração não-recuperável é utilizada com o objetivo de melhorar a performance 

da perfuração e o fator econômico, ao mesmo tempo que ainda deve ser perfurada pela broca 

da próxima seção de maneira ágil e sem danificá-la. Por isso, o fator primordial na eficiência 

de uma broca para esse sistema é a relação entre a sua durabilidade e a facilidade com que é 

perfurada pela broca da próxima seção.  

 A broca não recuperável precisa ser dotada de uma estrutura cortante que seja durável 

para que consiga atingir a profundidade pré-estabelecida, mas que também seja eficiente em 

termos de taxa de penetração (ROP). No entanto essa mesma broca precisa também ser 

perfurável pela broca da próxima seção. Esses dois requisitos soam como sendo mutuamente 

excludentes, então é necessário criatividade para que se projete uma broca que atenda a esses 

dois critérios. (CHUNG et al, 2011).  
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 Apesar de o tempo e os custos associados ao processo de perfuração da broca anterior 

serem muito importantes, assegurar que a broca atinja a profundidade pré-estabelecida é o fator 

primordial, pois uma eventual necessidade de remoção de toda a coluna para remoção da broca 

desgastada pode ser proibitivo no aspecto de custos associados a esse processo, negando assim 

o principal benefício da perfuração com revestimento, isto é a não necessidade de realização de 

manobras.  

 As primeiras brocas desenvolvidas não seguiam essa ordem de prioridade, pois eram 

projetadas para facilitar o processo de perfuração da mesma. O material que se opunha a 

progressão da próxima broca consistia-se de uma base de alumínio com uma estrutura cortante 

ou revestida de carboneto de tungstênio ou insertos de diamante termicamente estável (TSD). 

Esses dois tipos de estrutura ainda são muito utilizadas em formações menos resistentes, 

limitadas a 7000 psi de tensão compressiva não confinada (CHUNG et al, 2011). 

 No entanto, para o objetivo de se estender o máximo a profundidade de assentamento 

das sapatas de revestimento e, portanto atingir rochas cada vez mais duras fez-se necessário o 

emprego de estruturas cortantes mais adequadas ao desafio, como as brocas de PDC, que são 

capazes de operar em formações na faixa de 15000 psi.   

 A broca convencional de menor diâmetro usada para perfurar a broca não convencional 

precisa estar em boas condições pois será a responsável pela perfuração de todo o próximo 

intervalo. Muitas vezes, as duas brocas são de PDC, o que torna a limitação da broca posterior, 

um desafio. Caso a broca convencional seja danificada, a perfuração da nova formação pode 

ser prejudicada com a redução da ROP, e ultimamente sendo necessário efetuar-se a troca da 

broca antes da profundidade pré-estabelecida.  

 Historicamente, o balanço entre durabilidade e facilidade de ser perfurada têm sido 

obtido pelas empresas que manufaturam esse equipamento. Existem duas categorias básicas de 

brocas não recuperáveis. A primeira é uma broca de alumínio com uma estrutura deslocável de 

PDC fixada em lâminas de aço e a segunda é feita de uma liga de aço com uma estrutura fixa 

de PDC.  

 O uso das brocas da primeira classificação tem sido bastante difundido, a estrutura de 

PDC é fixada em faixas de aço. Durante a perfuração, essas faixas de aço são suportadas pelas 

lâminas de alumínio, que são parte integrante do “nariz” da broca, como podemos observar na 

figura 27.  
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Figura 27 - Broca com estrutura deslocável de PDC. 

 Fonte: Chung et al (2011). 

     

Quando a perfuração atinge a profundidade alvo, uma bola perfurável é lançada coluna 

abaixo e se acopla ao “nariz” interno de alumínio no qual as faixas de aço são fixadas. Pressão 

é aplicada para estender o pistão do “nariz” e empurrar as faixas de aço e a estrutura cortante 

de PDC para o anular, fora do caminho da broca subsequente, como acontece nas figuras 28 e 

29. Desse modo apenas o plug de alumínio precisa ser perfurado (CHUNG et al, 2011). 

 

Figura 28 - Broca com estrutura deslocável de PDC. 

     Fonte: Chung et al (2011). 
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Figura 29 - Broca com estrutura cortante deslocada. 

Fonte: Chung et al (2011). 

  

 Esse tipo broca pode perfurar formações com 15000 psi de tensão compressiva não 

confinada, mas a complexidade do desenho e estrutura de parte móveis tornam a fabricação de 

alto valor. Por isso, sua aplicação é restrita muitas vezes a locais onde se poupe um tempo 

considerável ou em poços marítimos, onde o custo pode ser justificado pelas altas taxas 

relacionadas a operação.  

O projeto da broca de perfuração com revestimento de liga de aço é uma extensão das 

brocas de corpo de aço convencionais, com algumas modificações para torná-la perfurável. As 

lâminas e o “nariz” são feitos de liga de aço, o que permite uma boa resistência a erosão ao 

redor das estruturas de corte, além de grande resistência.  

Essa resistência aumentada permite o emprego de broca de face fina, o que ajuda a 

reduzir a quantidade de aço presente no caminho da broca subsequente.  

Esse fator é de essencial importância quando a broca posterior é de PDC. A camada de 

diamante da broca de PDC, a altas temperaturas, pode reagir quimicamente com o ferro presente 

no aço e causar uma mudança muito indesejável, revertendo a estrutura do diamante para o 

grafite. Por esse fato, o diamante pode se desgastar rapidamente ao entrar em contato friccional 

com o aço, o que não é recomendado (CHUNG et al, 2011). 

Para superar esse desafio citado no parágrafo anterior, uma companhia prestadora de 

serviços desenvolveu uma broca especial de PDC para perfurar a broca de liga de aço. Essa 
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broca customizada inclui uma estrutura de corte dupla. A idéia baseia-se na utilização de 

insertos de carboneto de tungstênio que são posicionados um pouco à frente da estrutura 

cortante de PDC. Desse modo, durante a perfuração da broca de aço, a estrutura de cortadores 

de carboneto de tungstênio é a que entra em contato direto com a liga de aço, enquanto que os 

cortadores de PDC ficam preservados (CHUNG et al, 2011). 

Após se perfurar através da broca de aço, o carboneto de tungstênio se desgasta 

rapidamente expondo os cortadores de PDC, dando sequência a perfuração da próxima 

formação.   

Por outro lado, a liga de aço facilita a soldagem e junção dos cortadores de PDC. Além 

disso, o fato do corpo não conter partes móveis faz com que esse tipo de broca seja mais simples 

e de mais fácil fabricação.  

Chung et al, (2011) propõe um modelo que agrega os benefícios dos dois tipos de brocas 

anteriormente citados. O projeto visa combinar a durabilidade de uma estrutura de corte 

exclusiva de PDC com a facilidade de se perfurar um corpo e lâminas feitas em alumínio, aliado 

a simplicidade da não utilização de partes móveis. A broca citada também apresenta o benefício 

de poder ser perfurada sem a necessidade de utilização de uma broca especial.  

O projeto é baseado em alguns requisitos, descritos a seguir: 

i. Estrutura cortante totalmente baseada em PDC, e que seja capaz de perfurar 

longos intervalos de rochas duras e abrasivas. 

ii. Não utilização de partes móveis. 

iii. Lâminas suficientemente espaçadas para evitar o problema enceramento da 

broca (bit balling) em formações de folhelhos.  

iv. Ser facilmente perfurável por qualquer tipo de broca de PDC convencional, sem 

a necessidade de utilização de uma broca especial. 

v. Bocais que possam ser trocados e perfurados. 

 A broca possui faixas de aço que retêm os cortadores de PDC durante a perfuração, mas 

que removem ao máximo a quantidade de aço no caminho da próxima broca. Essas faixas de 

aço são mecanicamente conectadas as lâminas de alumínio, promovendo assim uma estrutura 

rígida de suporte, como apresenta a figura 30. 
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 A face de alumínio possui uma largura necessária para o rosqueamento dos bocais 

removíveis, além de ser protegida por um revestimento que protege contra a erosão do fluido. 

 Estudos de laboratório e de campo provaram a eficiência dessa broca, que ao ser 

perfurada infligiu uma dano mínimo a broca de PDC subsequente e apresentou performance 

igual ou melhor que a broca de liga de aço. 

 No próximo capítulo, veremos como a junção da perfuração com uso de revestimento 

com novas tecnologias de perfuração tem sido realizada, e para qual tipo cenário cada uma é 

mais utilizada. 

 

Figura 30 - Broca de alumínio com cortadores de PDC (conceitual) 

Fonte: Chung et al (2011). 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - JUNÇÃO COM NOVAS TECNOLOGIAS 

 A perfuração com revestimento têm sido utilizada em praticamente todas os continentes 

para mitigação de eventos problemáticos e aumento da eficiência durante a perfuração. 

 A seguir será apresentada a junção dessa tecnologia com outras duas novas técnicas de 

perfuração: A perfuração com dois gradientes e a perfuração com tubulações expansíveis. 

 

4.1 PERFURAÇÃO COM DOIS GRADIENTES 

 A perfuração com revestimento aliado a perfuração com dois gradientes de fluido 

permite a perfuração e completação de poços estreitos utilizando-se o mínimo possível de 

colunas de revestimento.  

 Uma cabeça selante localizada na extremidade inferior da coluna de revestimento 

permite que um fluido de maior densidade seja empregado a um determinado nível, entre o 

poço e a coluna de revestimento.  Uma válvula choke instalada na linha de retorno do fluido é 

utilizada para controlar a pressão de fundo de poço (SANGESLAND et al, 2001). 

 Estudos mostram que poços de lâmina d’água ultra profunda poderiam utilizar apenas 

três ou quatro colunas de revestimento. Com a economia gerada em diversos aspectos, a redução 

nos custos globais poderia atingir de 40 a 60 por cento dos custos da perfuração convencional.  

 O manuseio do riser marinho requere o emprego de plataformas de perfuração mais 

robustas, e gera a necessidade de realizar-se operações pesadas que consomem mais tempo. 

Com a não necessidade de se utilizar esse equipamento, pode se empregar uma sonda com uma 

capacidade menor, o que também contribui para a diminuição nos custos. 

 Em relação a ambientes difíceis de se operar, como em janelas estreitas de operação, se 

requer um maior número de colunas de revestimento, e como consequência, um maior número 

de manobras e operações que aumentam o tempo não produtivo de sonda. 

 Esse sistema foi desenvolvido visando a perfuração de uma longa seção no topo do poço, 

com as demais seções sendo perfuradas por técnicas convencionais.  

Densidade no sistema convencional: 

 A densidade do fluido de perfuração pode ser calculada pela fórmula: 
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𝜌 =
𝑃𝐵𝐻𝑃

𝑔 (ℎ1+ℎ2+ℎ3)
          (4.1) 

 

Onde:  

PBHP = É a pressão estática no fundo do poço. 

g = Constante gravitacional. 

h1 = Distância entre o kelly bushing e o nível do mar. 

h2 = Distância entre o nível do mar e o solo marinho. 

h3 = Distância entre o solo marinho e o fundo do poço. 

Dado uma distância fixa h3, a densidade de fluido equivalente diminuiria com o 

aumento de h2, tornando mais difícil a manutenção da densidade do fluido dentro da janela 

operacional. Com isso, os revestimentos teriam de ser assentados mais próximos a superfície, 

diminuindo assim a possibilidade de se atingir a profundidade alvo com um diâmetro de 

revestimento aceitável.  

Ao utilizar o sistema de dois gradientes, a interface entre a água do mar e o fluido de 

perfuração é localizada abaixo do assoalho marinho. Isso permite que um fluido barreira de 

maior densidade seja aplicada para equiparar o peso da coluna hidrostática ao peso da formação. 

Uma comparação entre a performance da perfuração convencional e do sistema de dois 

gradientes foi feita na perfuração de um poço de lâmina d’água igual a 1100 metros, com 

profundidade alvo igual a 4250 metros. 

No sistema convencional, foram necessárias seis colunas de revestimento, além da 

coluna estrutural, para se atingir a profundidade alvo.  

A figura 31, demostra as alturas de fluido relacionadas ao gradiente de pressão no poço. 

Com a utilização do sistema denominado de 3LD (perfuração com 3 linhas) para o 

assentamento da primeira coluna de revestimento, a seção subsequente ao revestimento pode 

ser estendida até 2400 metros. Apenas mais duas colunas de revestimento, perfuradas 

convencionalmente, foram necessárias para se atingir os mesmos 4250 metros, como visto na 

figura 32. 
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Figura 31 - Dois gradientes de perfuração (esquerda) e colunas de fluidos relacionadas (direita) 

    Fonte: Sangesland et al (2001). 

 

Figura 32 - Seção de utilização do sistema 3LD. 

Fonte: Sangesland et al (2001). 

 

 Na próxima seção veremos como se dá a utilização da perfuração com revestimento 

aliado a técnica de expansão da coluna de revestimento. 
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4.2 PERFURAÇÃO COM TUBULAÇÕES EXPANSÍVEIS 

 Como a perfuração é feita em estágios, onde o diâmetro do poço diminui com a 

profundidade, em poços de maior profundidade muitas vezes é necessário que se inicie a 

perfuração com um diâmetro maior para que se consiga atingir a profundidade alvo com um 

diâmetro de poço aceitável.  

No entanto, caso haja a necessidade da descida de um revestimento devido à ocorrência 

de evento não esperado durante a perfuração, a finalização do poço pode se tornar inviável. É 

nesse horizonte, que foi desenvolvida a tecnologia de tubulações expansíveis. Ela consiste-se 

na expansão da tubulação no poço de forma hidráulica, mecânica ou por aplicação de pressão 

com a lama de perfuração (GUPTA et al, 2007).  Essa tubulação possui a resistência 

convencional mas apresenta maior ductilidade para que seja capaz de ser expandida 

consideravelmente, na ordem de grandeza de dezenas percentuais.  

 Para que a expansão da tubulação seja bem sucedida, é necessário que: 

i. A integridade do material seja preservada. 

ii. A capacidade de resistir ao colapso e a explosão seja mantida. 

iii. A geometria da tubulação e conexões permaneça constante em todo o 

comprimento expandido.  

iv. A expansão ocorra de maneira ágil. 

Para a aplicação com revestimento, a operação de perfuração com revestimento seria 

realizada e posteriormente a expansão da coluna seria feita com as mesma técnicas que já vem 

sendo utilizadas. 

Um comprimento da tubulação previamente expandido é utilizado com o mandril de 

expansão no seu interior. A drill lock assembly é colocado abaixo do mandril, em um nipple 

presente na parte da coluna anteriormente expandida (GUPTA et al, 2007). 

O BHA não sofre alterações em relação ao utilizado nas aplicações de perfuração com 

revestimento usuais. O mandril de expansão é conectado a uma coluna de trabalho, que é 

suspensa pelo top drive. Esse equipamento é responsável por puxar a coluna de trabalho e o 

mandril, realizando assim a expansão da seção desejada.  

Esse processo de expansão do revestimento usando-se o mandril (ou cone) de expansão 

acoplado a coluna de trabalho é ilustrado na figura 33. 
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Figura 33 - Processo de expansão da tubulação. 
Fonte: Modificado de Gupta et al (2007). 

 

Para o início da expansão, o fluido de expansão é bombeado até a câmara de expansão 

para exercer pressão contra as paredes do revestimento, atingindo a tensão limite de escoamento 

do material. A coluna de trabalho é puxada para acionamento do mandril de expansão até a 

superfície (GUPTA et al, 2007). No fim do processo, o BHA é recuperado via cabo.  A coluna 

de revestimento então possui um diâmetro similar ao da coluna anterior.  

 Na figura 34, podemos ver em detalhes a configuração de fundo do poço e os 

equipamentos necessários para o processo de expansão do revestimento.  

Com relação a cimentação, um fator importante é o tempo de pega do cimento. O mesmo 

deve ser longo o suficiente para permitir o processo de expansão da coluna sem que o cimento 

tenha endurecido (figura 34), para não danificar o revestimento.  

Embora ainda essa tecnologia seja puramente teórica atualmente, é visto potencial para 

aplicação dessa tecnologia em poços de longo alcance, majoritariamente em águas profundas, 

onde é mais difícil se atingir a profundidade alvo com um diâmetro de poço aceitável. No 
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próximo capítulo, veremos alguns locais onde a perfuração com uso de revestimento tem sido 

utilizada. 

 

Figura 34 - Configuração detalhada do processo de expansão da tubulação. 
Fonte: Modificado de Gupta et al (2007). 

 

   

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 - LOCAIS ONDE TÊM SIDO APLICADA A TÉCNICA CwD 

 A perfuração com uso de revestimento foi empregada inicialmente para mitigar 

problemas ocorridos durante a perfuração, especialmente em reservatórios depletados e em 

poços que apresentam perda de circulação e de estabilidade do poço. Apesar do sucesso em 

diversos locais no mundo, ainda há um grande potencial que pode ser desenvolvido para o 

aumento da eficiência dessa nova técnica.  Um reservatório que apresente as características 

mencionadas é um local com potencial para a aplicação da perfuração com revestimento.  

 Essa técnica tem sido utilizada em diversos locais ao redor do mundo. Logo abaixo, 

alguns desses locais são citados. 

 

5.1 TESTES NO BRASIL 

 Quatro testes foram realizados no nordeste brasileiro utilizando o sistema recuperável 

de perfuração com revestimento. O primeiro e o quarto testes foram feitos em terra, enquanto 

que o segundo e o terceiro foram avaliados no mar. O objetivo dos testes foi introduzir a 

tecnologia no Brasil, e verificar sua eficiência em zonas com perda de estabilidade da formação 

e perda de circulação. Durante os testes realizados, o receio de que o revestimento não 

suportasse o desgaste da perfuração foi refutado. 

 A conclusão desses testes foi que a perfuração com revestimento apresentou grande 

potencial para a perfuração em zonas problemáticas, mas o sistema ainda era susceptível a 

falhas mecânicas dos equipamentos (PLÁCIDO et al, 2005). 

 Os pontos positivos observados foram a redução do tempo de manobra, maior segurança 

nas operações na plataforma, eliminação da maior parte das manobras e da operação de 

raspagem, além da constatação da eficiência da perfuração direcional com revestimento. 

 Dentre os pontos negativos está a limitação mecânica do raspador em rochas duras e 

abrasivas, a necessidade de se melhorar a operação de recuperação do BHA, gama escassa de 

equipamentos e procedimentos de emergência durante a operação. 

 Os testes foram realizados entre 2003 e 2005, ou seja, havia muito espaço para melhorias 

na aplicação do sistema e muitos dos problemas encontrados já foram solucionados bem como 
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maior experiência foi adquirida com a tecnologia, aumentando assim o potencial para o sucesso 

operacional (PLÁCIDO et al, 2005). 

 

5.2 DOMOS DE SAL 

 A natureza impermeável do sal faz com que se torne uma boa armadilha para a 

acumulação de hidrocarbonetos (OFFSHORE ENGINEER, 2008). Portanto é necessário que 

se desenvolva procedimentos e equipamentos que permitam se perfurar através das desafiadores 

camadas de sal de maneira ágil e eficiente. 

 Nesse estudo de caso, poços convencionais localizados no domo de sal de Chachaloula, 

no sul do estado de Louisiana, apresentaram problemas de estabilidade e perda de circulação 

durante a perfuração de domos de sal. Alguns desses poços tiveram de sofrer múltiplos desvios 

antes de atingir a profundidade alvo, enquanto outros foram abandonados (VELTRI et al, 2007).   

Dois poços foram perfurados utilizando-se a perfuração com revestimento em 2005.  Os 

dois poços atingiram com sucesso o alvo, onde o segundo apresentou uma economia de 25% se 

comparado a média dos poços convencionais perfurados em condições similares. 

 O sistema empregado foi o recuperável, com o controle direcional sendo feito por um 

Rotary steerable. Durante a perfuração, algumas falhas nos componentes ocorreram, mas o 

reparo foi realizado sem a necessidade de retirada da coluna de revestimento.  

 A formação encontrada é altamente inclinada e apresenta falhas que são envolvidas por 

domos de sal, apresentando assim uma boa armadilha para a acumulação de hidrocarbonetos. 

No entanto, a geologia complexa e a mudança nas tensões tectônicas apresentam um desafio a 

perfuração (VELTRI et al, 2007).  Esse domo de sal está localizado a uma profundidade de 

1000 pés abaixo da superfície. 

 O sal apresenta plasticidade e pode se deformar rapidamente, causando eventos de 

prisão de coluna, perda de estabilidade do poço e controle do poço.  Desse modo, a perfuração 

com revestimento pode ser uma ótima ferramenta na perfuração através do sal, pois os 

benefícios observados nessa técnica mitigam justamente vários dos problemas existentes na 

perfuração em uma camada de sal.  

Os poços foram perfurados até a profundidade de 7200 pés. A seção de superfície do 

poço foi perfurada convencionalmente até 2500 pés, onde o revestimento de 9 5/8” foi descido. 
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Desse ponto, o revestimento de 7” foi usado para se perfurar o intervalo de produção. Foi 

observada uma significante diminuição na incidência de eventos de prisão de coluna e perda de 

circulação nesse intervalo. 

 O maior problema relatado foram falhas mecânicas ocorridas na operação, como no 

sistema de Rotary steerable. Embora o primeiro poço tenha sido equivalente ao pior poço 

convencional, o segundo se equiparou ao melhor dos poços convencionais, o que indica que a 

familiarização do pessoal com a tecnologia apresenta grande potencial no aumento da eficiência 

do sistema (VELTRI et al, 2007). 

 

5.3 ZONAS DE PERDA DE CIRCULAÇÃO 

 O campo de Lima, no offshore da Indonésia, encontrava grandes problemas para 

perfurar e revestir seção de 8 ½” devido a severa perda de circulação enfrentada.   

 O sistema de perfuração com revestimento não recuperável foi escolhido para superar 

esse problema após operações de sidetracking serem mal sucedidas.  O benefício de utilizar 

esse sistema nessas condições é que a cimentação do revestimento pode ser iniciada assim que 

a profundidade alvo é atingida, prevenindo a perda de circulação que poderia ocorrer caso o 

revestimento precisasse ser descido durante uma manobra.  

 O revestimento de 7” foi utilizado para perfurar a seção problemática, e o 

prosseguimento da perfuração sendo realizado utilizando-se técnicas convencionais. 

 A operação se revelou um sucesso, atingindo a profundidade final que havia sido 

planejada. A técnica de perfuração com revestimento apresentou grandes benefícios ao ser 

utilizado nessa seção, pois reduziu a perda de fluido para a formação, mitigou o hole pack-off 

da formação bem como eventos de prisão de coluna além de ter diminuído o tempo não-

produtivo do poço (AUGUSTINA et al, 2013). 

 

5.4 SUL DO TEXAS 

Essa aplicação foi realizada no sul do Texas, com uma junção da perfuração com 

revestimento com o método de perfuração sub balanceada, o que permite a perfuração de zonas 

depletadas e de alta pressão intercaladas umas ás outras em apenas uma fase.  
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 A exploração e produção no sul do Texas não é um fato novo, durante cerca de 50 anos 

poços tem sido perfurados e completados nessa região. A estrutura da maioria dos poços 

apresenta múltiplas zonas de arenito de baixa permeabilidade como zona de produção.  

 A atividade recente têm se concentrado em campos maduros, com alto volume de gás 

presente. A geologia complexa, baixa permeabilidade e produção de diversos intervalos sendo 

realizada simultaneamente ocasiona uma incerteza na predição das pressões encontradas, o que 

torna a perfuração mais complexa (GORDON et al, 2005). 

 No primeiro momento esse método foi empregado para resolver problemas de controle 

de poço e de perda de circulação além da inabilidade de se instalar liners, na reentrada de poços 

já existentes.  

 A experiência com o programa de reentrada foi transferida para o sul do Texas. Com o 

surgimento de problemas relacionados à depleção do reservatório. Perda de circulação nas 

zonas depletadas intercaladas com zonas de alta pressão ocasionaram problemas em relação ao 

controle do poço, o que sempre prejudica do ponto de vista do custo. 

 A dificuldade de predição das pressões das formações de subsuperfície devido a 

geologia complexa significaram a adição de uma liner de contingência no programa de 

revestimento, o que levou a uma escalada nos custos totais dos poços (GORDON et al, 2005). 

 Devido a essa incerteza e ao pré-tratamento realizado com fluidos de perda de 

circulação, era comum que a perfuração fosse realizada com até 6000 psi de sobre balanço para 

evitar a descida do liner. 

 No entanto, esse sobre balanço afetou a economia dos poços a ponto de ser necessária a 

diminuição da densidade do fluido de perfuração. Com isso, grande parcela do poço se 

encontrava na condição sub balanceada, o que dificultava a manobra para a descida do 

revestimento de produção. 

 Esse fato fez com que a perfuração com revestimento fosse escolhida como solução para 

o problema, e hoje a perfuração com revestimento sub balanceada pode ser vista como uma 

importante ferramenta para prever problemas não planejados ocorridos durante a perfuração. 

 A redução nos custos de perfuração chegou a 30%, tornando reservas menores que antes 

não eram exploradas em zonas viáveis economicamente (GORDON et al, 2005).



 

 

 

 

CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO 

 Este trabalho apresentou a técnica de perfuração com revestimento como uma grande 

ferramenta para a ciência de perfuração de poços na conjuntura atual, possibilitando se atingir 

com eficiência e de maneira econômica os prospectos de maior dificuldade operacional e 

reservas antes classificadas como não econômicas.  

Inicialmente foram descritas as principais características da perfuração convencional, 

equipamentos e dificuldades. Posteriormente, o histórico da perfuração com revestimento foi 

dado, e todo o seu funcionamento, objetivos e peculiaridades em relação a perfuração 

convencional foram apresentados. 

Vimos que o efeito de reboco desempenha papel fundamental na mitigação de eventos 

problemáticos durante a perfuração e que está relacionado com o aumento da resistência das 

paredes do poço observado durante a perfuração com revestimento. Embora ainda exista 

incertezas relacionadas ao mecanismo de ocorrência desse efeito, já sabe-se que para que se dê 

de maneira mais efetiva é necessário a utilização consciente de parâmetros da perfuração, bem 

como a adoção de uma geometria adequada.  

Foi abordado também a hidráulica do poço da perfuração com revestimento e suas 

consequências para a perfuração, como o maior valor de ECD no fundo do poço. Considerações 

em relação ao revestimento, como resistência a fadiga e a flambagem são igualmente 

importantes pois são fatores sensíveis no planejamento da perfuração com revestimento. 

O capítulo sobre a junção da perfuração com revestimento com novas tecnologias 

demonstrou a versatilidade dessa técnica e a maximização da eficiência da perfuração em 

recursos pouco explorados devido a dificuldades encontradas com a perfuração convencional. 

Foi visto que a perfuração com revestimento vem sendo utilizada em diferentes partes 

do planeta, e que o sucesso de sua aplicação cresce à medida que a indústria se familiariza e 

desenvolve soluções para esse sistema.  

Chama-se atenção para o grande potencial de utilização da perfuração com revestimento 

em zonas de sal. Esse tipo de formação, apresenta grandes dificuldades para a perfuração 

convencional, mas podemos notar que essas dificuldades são muito semelhantes com os 

problemas que justamente a perfuração com revestimento consegue superar.  
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Como se trata de uma técnica de perfuração não convencional, toda uma gama nova de 

possibilidades aparecem no horizonte no que se refere a temas para próximos trabalhos. O 

presente trabalho serve como uma visão geral da perfuração com revestimento, e todos as 

ramificações dentro dessa técnica podem ser desenvolvidos mais afundo. Dentre eles, posso 

destacar temas como, projeto de poço baseado na perfuração com revestimento, análise 

econômica (perfuração com revestimento x perfuração convencional), estudo do efeito de 

reboco aliado a hidráulica do poço, perfuração com revestimento em camadas de sal, perfuração 

com revestimento usando dois gradientes de perfuração e etc.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  



71 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

American Oil & Gas Historical Society. Making Hole – Drilling Technology, 2012. 

Disponível em: <http://aoghs.org/technology/making-hole-a-history-of-drilling/>. Acesso em 

07/11/2013. 

AUGUSTINA, D.; TANJUNG, E.; TAUFIQURRACHMAN, H.; WON, K.; ZEGA, D. 

Drilling with Casing Technique Successfully Overcome Massive Thief Zone. In: International 

Petroleum Technology Conference, Beijing, China, 2013. 

BESORE, S. Fuel consumption, overload capacity among critical criteria in selection of 

generator sets. The Drilling Contractor Website, 2010. Disponível em:<http: 

//www.drillingcontractor.org/fuel-consumption-overload-capacity-among-critical-criteria-inse 

lection-of-generator-sets-6864>. Acesso em 13/10/2013.  

BOURGOYNE, A.T.; MILLHEIM, K.K.; CHENEVERT, M.E.; YOUNG, F.S. Applied 

Drilling Engineering. Richardson, Texas: SPE, 1986. 

CHUNG, C.; KAM, A. H.; TAN, M. Z.; CHA, S. U. WSKI, E. T.; WON, K.; BEATTIE. 

Improved Performance With New Casing While Drilling Bit Design Elements-Development 

and Case Studies. In: International Petroleum Conference, Bangkok, Thailand, 2012.  

DE LEPELEIRE, R. Revestimento e Cimentação - Apostila. Rio de Janeiro, 2004. 

DOMINGUES, F. C. P.. Aplicação de um Projeto de Perfuração para um Poço Marítmo. 

Niterói, 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Petróleo) - 

Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense. 

DOWNTOWN, G.; KLAUNSEN, T. S.; HENDRICKS, A.; PAFITIS, D. New Directions in 

Rotary Steerable Drilling. Oilfield Review, 2000.  

GORDON, D.; BILLA, R.; WEISSMAN, M.; HOU, F.; Underbalanced Drilling With Casing 

In The South Texas Vicksburg, SPE Drilling & Completion, 2005.  



72 

 

 

GUPTA, A. K. Drilling with Casing: Prospects and Limitations. In: SPE Western 

Regional/AAPG Pacific Section /GSA Cordilleran Section Joint Meeting, Anchorage, 

Alaska, 2006. 

GUPTA, Y.; SUDEEPTO, N. B. The Application of Expandable Tubulars in Casing While 

Drilling. In: SPE Production and Operations Symposium, Oklahoma City, U.S.A, 2007.  

HOSSAIN, M. M.; AMRO, M. M. Prospects of Casing While Drilling and the Factors to be 

Considered During Drilling Operations in Arabian Region. In: IADC/SPE Asia Pacific 

Drilling Technology Conference and Exhibition, Kuala Lumpur, Malaysia, 2004.  

FONTENOT, K. R.; LESSO, B.; STRICKLER, R. D.; WARREN, T. M. Using Casing to Drill 

Directional Wells. Oilfield Review, 2005.  

KARDOS, M., Drilling with Casing Gains Industry Acceptance, The American Oil & Gas 

Reporter, 2008. 

KUMAR, A.; SAMUEL, R. Analytical Model to Characterize ‘Smear Effect’ Observed while 

Drilling with Casing. In: SPE/IADC Drilling Conference and Exhibition, Amsterdam, The 

Netherlands, 2013.   

LAKE, L.W. Petroleum Engineering Handbook. Richardson, Texas: SPE, 2006. 

 

MOELLENDICK, E.; KARIMI, M.  How Casing Drilling Improves Wellbore Stability, 

American Association of Drilling Engineers, 2012. 

 

MOHAMMED, A.; OKEKE, C. J.; ABOLLE-OKOYEAGU, I.  Current Trends and Future 

Development in Casing Drilling, International Journal of Science and Technology, 2012. 

 

NELSON, E. B.  Well Cementing Fundamentals, Oilfield Review, 2012. 

NGUYEN, J.P. Techiniques d’explotation pétrolière: Le forage. Paris: Éditions Technip, 

1993. 



73 

 

 

OFFSHORE ENGINEER. Gulf of Mexico Review, Salt Drilling, 2008.  Disponível em:< 

http://www.slb.com/~/media/Files/drilling/industry_articles/200806_drilling_salt.pdf>.Acesso 

em 13/12/2013.  

PLÁCIDO, J. C. R.; MEDEIROS F.; LUCENA, H.; MEDEIROS, J. C. M.; COSTA, V. A. S. 

R; SILVA, P. R. C.; GRAVINA, C. C.; ALVES R.; WARREN, T.  Casing Drilling – Experience 

in Brazil. In: Offshore Technology Conference, Houston, U.S.A, 2005. 

 

ROCHA, L. A. S.; AZEVEDO, C. T. Projeto de Poços de Petróleo: Geopressões e 

Assentamento de Colunas de Revestimentos. Rio de Janeiro: Interciência: Petrobras, 2009. 

 

SANGESLAND, S.; TANDBERG, G.; BREDA, J. Riserless Casing While Drilling Using a 

Dual Gradient Mud System. In: 11th Internation Offshore and Polar Engineering 

Conference, Stavanger, Norway, 2001.  

 

SALEHI, S.; Mgboji, J.; Alasadani, A.; Wang, S. Numerical and Analytical Investigation of 

Smear Effect in Casing Drilling Technology: Implications for Enhancing Wellbore Integrity and 

Hole Cleaning. In: SPE/IADC Drilling Conference and Exhibition, Amsterdam, The 

Netherlands, 2013. 

 

SHALETEC WEBSITE, 2013. Disponível em: <http://www.shaletec.org/gallery.htm>. Acesso 

em 07/11/2013. 

 

SCHLUMBERGER, 2013. Disponível em:  <http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/r/ 

rotary_drilling.aspx>. Acesso em 07/11/2013. 

 

STRICKLER, R. D.; WADSWORTH, T. M. Drilling with Casing: Are you Damaging your 

Casing?, World Oil, 2005. 

 

STRICKLER, R. D.; SOLANO, P.; Cementing Considerations for Casing While Driling: Case 

History. In: SPE/IADC Drilling Conference and Exhibition, Amsterdam, The Netherlands, 

2007.  

 

TESSARI, B.; MADELL, G.; WARREN, T.  Drilling with casing promises major benefits, The 



74 

 

 

Oil and Gas Journal, 1999. 

 

THE ENCYCLOPEDIA OF EARTH, 2010. Disponível em: <http://www.eoearth.org/view 

/article/161185/>. Acesso em 11/12/2013. 

THOMAS, J. E. (Org.) Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de Janeiro: Editora 

Interciência, 2001. 

VELTRI, D.; YUMA; WARREN, T.; TESSARI, R. Two Salt Domes Successfully Drilled With 

Casing-While-Drilling Technology. In: SPE/IADC Drilling Conference, Amsterdam, The 

Netherlands, 2007.  

WEATHERFORD, 2013. Disponível em: <http://www.weatherford.com/Products/Drilling 

/DrillingServices/DirectionalDrilling/>. Acesso em 12/11/2013. 

 

 

 

 

 




