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RESUMO 

 

Antes da operação de perfuração de um poço de petróleo é necessário um grande trabalho dos 

projetistas para o planejamento do mesmo. Inúmeras informações precisam ser coletadas e 

conhecidas e inúmeros subprojetos precisam ser elaborados para compor o Projeto Final do 

Poço. Diferentes áreas e conhecimentos estão envolvidos e, a função do projetista, é 

organizar, interligar e analisar as informações; delegar e cobrar os diferentes profissionais 

envolvidos na elaboração de cada subprojeto; e gerenciar todas as partes envolvidas no 

projeto e todas as decisões que precisam ser tomadas. Quando, além disso, é um poço 

exploratório que precisa ser planejado, a atenção e o cuidado no planejamento precisa ser 

maior ainda, visto que as incertezas com alguns dados importantes podem ser grandes e os 

riscos para a perfuração maiores ainda. Portanto, este trabalho tem como objetivo demonstrar 

quais os subprojetos mais importantes, as informações mais relevantes e prioritárias que 

precisam ser pensadas e decididas, algumas práticas da indústria e, demonstrar, em um breve 

estudo de caso, um exemplo de um projeto de um poço exploratório cuja informação errônea 

de uma parte do projeto causou um grande impacto durante a operação de perfuração e no 

custo total do poço. Além disso, é necessário ter em mente que em poços exploratórios e, 

principalmente, poços pioneiros, isso pode vir acontecer e que é necessário estar preparado 

para isto.  
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ABSTRACT 

 

Before drilling an oil well, it is necessary a great work of the designers for the planning of the 

same one. A lot of information needs to be collected and known and some subprojects need to 

be compiled to make up the Final Well Planning. Different areas and knowledge are involved 

and the function of the designer is to organize, interconnect and analyze information; delegate 

and push on the different professionals involved in the preparation of each subproject; and 

manage all parties involved in the project and all decisions that need to be made. Besides that, 

when it is an exploratory well that needs to be planned, the attention and care in planning 

needs to be even greater, since the uncertainties with some important data may be large and 

the risks for drilling still greater. Therefore, this paper aims to demonstrate the most important 

subprojects, the most relevant and priority information that need to be considered and 

decided, some industry practices and, in a brief case study, to demonstrate an example of an 

exploratory well design whose the erroneous information of a part of the project, caused a 

great impact during the drilling operation and the total cost of the well. In addition to this, it is 

necessary to have in mind that in exploratory wells and, especially pioneer wells, this may 

happen and that it is necessary to be prepared to this. 

 

 

Keywords: Well Design; Exploratory; Drilling. 
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1 INTRODUÇÃO 

O planejamento de um poço de petróleo requer uma consolidada integração dos 

princípios de engenharia, experiência de campo e de gerenciamento. A engenharia engloba 

todos os estudos técnicos e de dimensionamentos necessários para uma boa integridade do 

poço. A experiência de campo é fundamental para obter um bom desempenho durante todo o 

processo de perfuração. E, por último, um excelente gerenciamento se faz necessário para 

prever situações problemáticas, delinear atitudes a serem tomadas e proporcionar a integração 

necessária de todas as áreas envolvidas de modo eficaz, a fim de evitar contratempos e 

situações indesejadas durante a perfuração do poço. As metodologias utilizadas para o 

planejamento variam para cada empresa, no entanto os objetivos são os mesmos: construir um 

poço íntegro, de forma segura e com o mínimo de custo. A segurança e integridade devem 

possuir prioridade, nunca os comprometendo de modo a obter um menor custo.  

A classificação do poço de acordo com o seu objetivo é o primeiro ponto a ser 

definido diante do planejamento, pois isso influencia diretamente em certas características do 

projeto, como o assentamento de sapatas, os tipos de revestimentos a serem utilizados, o 

projeto de abandono e até mesmo na confiabilidade dos dados que servem de insumos para o 

projeto. Poços exploratórios possuem um nível de incerteza maior, principalmente devido ao 

baixo conhecimento da área a ser explorada, além de poucos e distantes poços de correlação, 

dificultando a correta calibração do modelo geomecânico de pressões e, consequentemente, os 

projetos dependentes dele. É importante destacar que, de acordo com a codificação de poços 

da Resolução ANP nº 49, são chamados de poços exploratórios aqueles que se enquadram nas 

categorias e objetivos seguintes: 

1) Pioneiro (wildcat/pioneer well): visa testar a ocorrência de hidrocarbonetos em um 

ou mais objetivos de um prospecto geológico com base em dados geológicos e 

geofísicos. 

2) Estratigráfico (test hole): visa conhecer a coluna estratigráfica de uma bacia e obter 

outras informações geológicas de subsuperfície. 

3) Extensão (appraisal well): visa delimitar a acumulação de petróleo ou gás natural 

em um reservatório, podendo ser perfurado em qualquer fase do Contrato de 

Concessão. 

4) Pioneiro adjacente (new field wildcat): visa testar a ocorrência de petróleo ou gás 

natural em área adjacente a uma descoberta. 
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5) Jazida mais rasa (shallow pool): visa testar a ocorrência de jazidas mais rasas em 

determinada área. 

6) Jazida mais profunda (deeper pool): visa testar a ocorrência de jazidas mais 

profundas em determinada área. 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo apresentar as principais práticas, 

procedimentos e dados utilizados para a elaboração de um projeto de poço exploratório 

marítimo. Sua principal justificativa é a demonstração da metodologia de elaboração de um 

projeto de poço para uma locação pioneira, os dados que são mais relevantes e os riscos e 

incertezas associados ao planejamento. Outra causa motivadora é que ele sirva de uma fonte 

de conhecimento inicial para alguém que for trabalhar como projetista ou para estudantes da 

indústria de óleo e gás que se interessem por se aprofundar e conhecer melhor essa área. 

Como base de dados do trabalho, serão utilizados artigos, monografias, teses, padrões e 

normas internacionais (API RP-96 e Norsok D-010) e nacionais (Petrobras, ANP, IBP), assim 

como experiências e práticas diárias dos projetistas de poços exploratórios.    

Como primeiro passo para a elaboração do projeto de um poço se faz necessária a 

coleta da maior quantidade de dados geológicos, geofísicos e de perfilagem disponíveis da 

área, de modo a servirem de insumos para a elaboração do modelo de geopressões da locação. 

O detalhamento dos dados necessários e uma breve descrição da elaboração do modelo 

geomecânico serão vistos no Capítulo 2. Além disso, será visto também neste capítulo a 

modelagem de geopressões para formações carbonáticas, visto que as mesmas possuem certas 

peculiaridades que divergem das outras formações. 

Posteriormente, é traçada a trajetória do poço e elaborado o assentamento das sapatas, 

que possuem como insumos principais o modelo geomecânico, os dados de perfuração dos 

poços de correlação, a caracterização do tipo de poço e a definição do seu objetivo. A 

influência deles será vista com mais detalhes no Capítulo 3. Nele também serão discriminados 

os requisitos fundamentais que compõem um projeto de poço: projeto de fluidos, projeto de 

cimentação, projeto de estrutura de poço (assentamento de sapatas), projeto de revestimentos, 

programa de direcional, brocas e Bottom Hole Assembly (BHA) e o projeto de abandono de 

poço. 

Por último, no Capítulo 4, será feito um estudo de caso sobre um poço pioneiro 

perfurado pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), apresentando o que foi planejado, o que 

foi realizado e os contratempos e mudanças de projeto que foram feitos, visando demonstrar 

as incertezas e dificuldades contidas nos projetos de poços exploratórios marítimos.  
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2 CÁLCULO DAS GEOPRESSÕES  

Na perfuração de um poço de petróleo, a massa rochosa retirada é substituída por um 

fluido, à base de água ou óleo. Este fluido interage mecanicamente e quimicamente com a 

rocha e influencia na modificação do estado de tensões ao redor do poço causado pela 

perfuração. Suas propriedades são projetadas de modo que a situação de equilíbrio resultante 

mantenha o poço estável, íntegro e que os fluidos das formações não entrem no poço.  

A incompatibilidade química do fluido com a rocha perfurada, durante anos, foi tida 

como a principal causa dos problemas de instabilidade. Muitos estudos foram feitos e as 

companhias da indústria do petróleo ainda investem bastante, principalmente as que 

trabalham com materiais e aditivos químicos para fluidos de perfuração. Atualmente os 

problemas bem característicos de instabilidade química, como aumento do diâmetro do poço 

em formações salinas e inchamento dos folhelhos por absorção de água, são solucionados 

com relativa facilidade. 

A abordagem mecânica na análise da estabilidade só começou a ser utilizada à medida 

que os problemas, julgados de origem química, não eram sanados. A instabilidade mecânica 

do poço pode resultar em fraturamento da rocha ou perda de circulação, quando ocorre a 

ruptura por tração. Se, ao contrário, a ruptura for à compressão, ocorrerão desmoronamentos 

com consequente alargamento, dependendo do comportamento frágil ou dúctil da rocha, 

podendo levar à prisão da coluna de perfuração. A partir disso, começaram a desenvolver o 

estudo das geopressões.  

Dá-se o nome de geopressões às pressões e tensões existentes no subsolo e todas 

aquelas que são impostas às formações e que podem levar à falha da rocha. Seus estudos 

consistem basicamente na estimativa de pressões de poros, de fratura, bem como da 

sobrecarga, que são necessárias para o estabelecimento dos pesos de fluido de perfuração e 

assentamento das colunas de revestimentos a serem descidas em um poço de petróleo. Outro 

conceito importante a ser esclarecido é o de pressão de poros normal e pressão de poros 

anormalmente alta. A primeira significa que a pressão de fluido nos poros da rocha é igual à 

pressão hidrostática de uma coluna com água de formação se estendendo daquela 

profundidade até a superfície. Por outro lado, quando é considerada uma formação 

sobrepressurizada é porque sua pressão é maior do que a normal (CASTILLO & 

HERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ, 2003). Com isso, pode-se perceber que o conhecimento da 

pressão é a parte mais importante de um reservatório de hidrocarbonetos, fazendo com que a 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfura%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revestimento
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previsão das geopressões antes da perfuração se torne crítica no processo de exploração e 

desenvolvimento de um campo.   

Na indústria do petróleo, estes estudos são geralmente desenvolvidos em três etapas 

integradas: antes, durante e após a perfuração de poços. Estas etapas, em que as pressões de 

poros e aquelas impostas às rochas são calculadas, são de extrema relevância para o projeto, 

visto que, nesse momento, são definidos os valores de tensão que podem conduzir as 

formações a ruptura, o que comprometeria a segurança do poço. Além disso, durante a fase de 

exploração, elas também podem ajudar a definir a capacidade de retenção de rochas selantes 

de reservatórios, mapear caminhos de migração de petróleo e calibrar modelos de bacias. Para 

os cálculos, são adotados métodos baseados em equações empíricas e medidas diretas de 

pressão, sendo estas as que permitem a calibração dos modelos (ROCHA & AZEVEDO, 

2009). 

A diferença entre a máxima pressão de poros e a mínima pressão de fratura efetiva é 

denominada como janela operacional, apresentada simplificadamente na Figura 1. O intervalo 

entre as pressões exercidas pela rocha (linha vermelha e azul clara) e aquelas às quais ela se 

submete (linha azul escura e roxa) define o quanto a pressão gerada pelo fluido de perfuração 

no poço pode variar de forma a manter a integridade deste (espaço amarelo). Sendo essa 

pressão representada em massa específica do fluido de perfuração, o que se acaba por definir 

é o intervalo de variação permitido ao fluido usado (ROCHA & AZEVEDO, 2009; API RP 

96, 2013). É importante ressaltar que, no jargão de predição de pressões para projetos de 

poços, o termo “pressão” algumas vezes é usado no lugar de “gradiente de pressão” além de 

ser usado para “pressão” propriamente dita. 
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Figura 1 - Exemplo de Janela Operacional 

 
Fonte: ROCHA & AZEVEDO, 2009 

 Diante disso, a modelagem geomecânica e hidráulica são comumente utilizadas para 

otimizar a performance da perfuração e para reduzir o tempo não produtivo ou non-productive 

time (NPT). Enquanto o modelo geomecânico indica os parâmetros de segurança para o fluido 

de perfuração, os pontos ótimos para o assentamento das sapatas e a estabilidade do poço, o 

modelo hidráulico simula os parâmetros do poço e do fluido de perfuração para melhorar a 

taxa de penetração e vazão dentro das restrições da densidade equivalente de circulação 

(Equivalent Circulating Density - ECD) (HARGIS & FOWLER, 2012). 

Já os dados de real-time são usados para atualizar o gradiente de pressão de poros e 

fratura do modelo geomecânico e a ECD e perdas de carga do sistema de circulação do 

modelo hidráulico. Portanto, a obtenção destes dados permite que cada modelo seja atualizado 

com informações pertinentes do outro, para que as operações de perfuração sejam realizadas 

dentro das restrições ótimas do peso do fluido de perfuração e da ECD (HARGIS & 

FOWLER, 2012).  

O estudo realizado após a perfuração é utilizado para documentar os parâmetros 

usados para cada intervalo e investigar qualquer problema que tenha ocorrido durante os 

mesmos. Esta coleção de dados e os modelos finais ajustados fornecem a base para futuros 

conjuntos de dados de poços de correlação. Estes dados podem ser usados para poços que são 

similares ou perfurados na mesma localidade, salvando tempo e esforço do time envolvido no 

planejamento dos futuros poços. Além disso, recomendações também são feitas após as 
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análises visando aprimorar trajetórias de poços, pressão de poros, gradiente de fratura, 

estabilidade de poço, aperfeiçoar parâmetros de fluidos de perfuração e otimizar práticas na 

operação de perfuração (HARGIS & FOWLER, 2012). 

A Figura 2 apresentada abaixo mostra um fluxograma simplificado e mais visual das 

etapas descritas acima. 

Figura 2 - Fluxograma simplificado das etapas da modelagem 

 
Fonte: CAPONE et al, 2011 (Modificado) 

2.1 Dados Requeridos na Modelagem Geomecânica 

Essa modelagem é construída pela determinação das propriedades mecânicas das 

rochas, magnitude e orientação das tensões in situ e o perfil de pressão de poros. A definição 

do perfil de pressão, litologias e tensões ajudará no design do poço (parâmetros de perfuração, 

assentamento de sapatas, desvios de trajetória e azimute), sendo assim de extrema importância 

para o projeto do poço. A análise da estabilidade do poço deve ser feita com o planejamento 

da trajetória do mesmo, atentando-se para os intervalos críticos de peso do fluido de 

perfuração e ECD, a fim de minimizar e evitar as perdas de circulação e problemas de colapso 

das paredes do poço. Além disso, outros parâmetros devem ser considerados: peso e tipo da 

lama de perfuração, mecanismos de colapso do poço, salinidade da água, atividade iônica da 

água nos folhelhos e sua capacidade de troca de cátions (HARGIS & FOWLER, 2012). 

 Dados extensivos e informações relacionadas com o poço a ser construído devem ser 

compilados para desenvolver, analisar, testar e calibrar o modelo de geopressão e hidráulico. 

Todas as informações das rochas e todos os dados de perfuração e perfilagem dos poços de 

correlação para áreas exploratórias são difíceis de obter e, na maioria das vezes, quando se 

tem, são poucos ou de baixa qualidade. Portanto, as incertezas influenciáveis no modelo 
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devem ser identificadas e um plano para preencher as lacunas de dados importantes também 

deve ser elaborado.  

Os dados requeridos para a elaboração dos modelos de geopressões tem sua origem 

em pelo menos cinco áreas distintas: geofísica de superfície, geologia (sistemas petrolíferos e 

interpretação de bacias), análise petrofísica e aquisição de dados geológicos e geofísicos de 

poços e engenharia de perfuração. Em algumas situações específicas, resultados de análises 

laboratoriais de amostras de rochas podem contribuir. A geofísica de superfície fornece as 

velocidades sísmicas (específicas para as geopressões) para a elaboração e interpretação de 

uma seção sísmica. A temperatura e janela de geração de hidrocarbonetos são estudados pela 

área de geoquímica no dimensionamento de sistemas petrolíferos. Os responsáveis pela 

interpretação e caracterização das bacias disponibilizam o modelo geológico ou seção 

geológica interpretada (principais horizontes regionais, zonas fraturadas/falhadas, inclinação 

de reservatórios), coluna litológica e a trajetória do poço (em caso de poços direcionais). A 

área da petrofísica e aquisição de dados geológicos estuda e analisa as principais 

características da rocha quanto a porosidade e permeabilidade pós-perfuração dos poços de 

correlação, dados importantes para a calibração e ajuste dos dados obtidos de perfis (gamma 

ray, resistividade, densidade, nêutron, sônico, imagem, caliper, entre outros), medidas diretas 

de pressões das formações, dados de amostras de calhas e dados de gás. Por último, é a 

engenharia de perfuração que fornece os dados de pesos de lama, pressões medidas no anular 

durante a perfuração, ocorrências anormais e testes de pressurização. 

 Além desses, se faz necessário também analisar alguns parâmetros da perfuração dos 

poços de correlação, pois eles podem servir tanto como calibre do modelo quanto como 

indicadores de zonas anormalmente pressurizadas. Nas tabelas abaixo estão descritos alguns 

dos principais parâmetros e o que uma possível mudança de tendência deles pode indicar 

sobre a formação. 

Tabela 1 - Dados de Fluido de Perfuração 

Fluido de perfuração 

Condutividade da lama 

Zonas anormalmente pressurizadas possuem 

retenção de água e um aumento na condutividade e 

salinidade. 

 

Peso da lama na entrada e na saída 

Zonas de alta pressão podem produzir gases para o 

interior do poço e serem incorporados ao fluido de 

perfuração, acarretando na redução do peso do 

fluido na saída do poço. 
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Temperatura da lama na entrada e na 

saída 

Em zonas de alta pressão, o gradiente geotérmico 

se torna mais acentuado, fazendo com que o fluido 

de perfuração retorne à superfície com uma 

temperatura maior que o esperado. 

 

Aspectos dos cascalhos 

Folhelhos lascados com formato côncavo, sendo 

mais pontiagudo, fino e com superfície de tamanho 

maior são associados a pressões anormalmente 

altas. Já aqueles desmoronados, com aspecto 

retangular e mais espesso são resultantes de 

pressões normais. 

A densidade dos cascalhos de formações 

sobrepressurizadas é menor, devido à maior 

quantidade de água nesse tipo de formação. 

 

Registro de gás 

Um aumento no nível do Background Gas com 

relação ao nível encontrado em zonas normalmente 

pressurizadas, pode indicar um aumento da pressão 

da formação.  

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 2 - Dados de Broca de Perfuração 

Broca de perfuração 

Taxa de penetração (ROP) 

Mudança na tendência de queda, passando a ter um 

aumento (drilling break), pode ser um indicativo de 

zona anormalmente pressurizada. Isso ocorre 

devido à diminuição do diferencial de pressão entre 

poço e formação (𝑃𝐻  – 𝑃𝑃), já que a pressão 

hidrostática tende a permanecer a mesma e a 

pressão de poros a aumentar. 

 

Torque 

Aumento exagerado do torque pode indicar zona 

anormalmente pressurizada, pois essas zonas 

deformam as argilas, levando a uma redução no 

diâmetro do poço, e rompe os folhelhos, levando 

acumulo de cascalhos ao redor da broca e 

estabilizadores. Redução de torque (torque baixo e 

constante) também pode indicar zona 

anormalmente pressurizada. Nesse caso, seria 

causado por enceramento da broca a grandes 

profundidades, pois argilas subcompactadas, por 

possuírem mais água, podem encerar a broca.  

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 3 - Dados de Pressão 

Dados de pressão 

Pressão medida 

Conhecer a verdadeira pressão da formação, 

ajudando na estimativa da pressão de poros. 

 

Leak-off tests (LOT) ou Teste de 

integridade da formação (FIT) 

Determinação da tensão horizontal mínima e, 

consequentemente, da pressão de fratura. 

 

SIDPP (Shut-in drillpipe pressure) e 

SICP (Shut-in casing pressure) 

Determinação da pressão de poros na ocorrência de 

um kick no poço. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 4 - Dados de Problemas Operacionais 

Problemas Operacionais 

Influxos 

Indicativo de que o fluido de perfuração naquele 

momento estava underbalance, podendo indicar 

uma possível zona pressurizada. 

 

Arraste 

Overpull é um peso no gancho maior que o da 

coluna pendurada devido ao atrito da coluna com as 

paredes do poço. A redução do diâmetro do poço 

devido a uma redução do diferencial de pressão 

poço-formação pode fazer com que o overpull 

aumente ainda mais. 

 

Prisões de Coluna 

Podem indicar o desmoronamento das paredes do 

poço. 

 

Repasse/Dificuldade de Avanço 

Indicativo de reatividade ou fluência da formação, 

acarretando uma redução no diâmetro do poço após 

a perfuração (tighthole). 

 

Excesso de cascalho e/ou pack off e/ou 

fundo falso 

Aumento na quantidade de cascalhos, pode ser 

indicativo de zona anormalmente pressurizada. 

 

Perda de fluido 

Indicativo de zonas frágeis, de alta permeabilidade 

ou que o peso de fluido está acima do gradiente de 

fratura. 

Fonte: Autoria Própria 
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2.2 Fluxo da modelagem de geopressões 

2.2.1 Gradiente de Sobrecarga 

Após a coleta dos dados descritos anteriormente, começam a serem realizados os 

cálculos e simulações. A pressão de sobrecarga (tensão vertical total) a uma dada 

profundidade é função das densidades das camadas sobrejacentes, ou seja, é a soma do peso 

de cada uma das camadas acima do ponto analisado. Para o cálculo dela são utilizados 

preferencialmente os métodos de estimativa através da correlação entre tempo de trânsito ou 

velocidade sísmica com a densidade total (bulk) da formação, embora também existam os 

modelos empíricos que dependem somente da profundidade. O que é importante um projetista 

saber é quais são correlações mais conhecidas: Correlação de Bellotti, Correlação de Hobart, 

Correlação de Miller e a Equação de Gardner, esta última sendo a mais utilizada na indústria 

do petróleo devido à sua simplicidade (PEREIRA, 2007). A equação de Gardner é conhecida 

por subestimar a densidade das formações em ambiente offshore. Sendo assim, é importante a 

calibração das constantes usando perfis de densidades disponíveis da área, caso haja. 

 Além disso, é importante citar dois pontos importantes e que são considerados na hora 

de realizar os cálculos: em poços offshore, deve-se levar em conta a densidade da água no 

cálculo do gradiente de sobrecarga e os perfis de densidade geralmente não são usados para 

registrar profundidades mais rasas por conta do diâmetro do poço ser muito grande para 

adquirir dados bons, sendo necessária uma interpolação da curva de densidade para tais 

profundidades. Algumas vezes, para melhoria e maior precisão destes dados é realizada a 

perfuração de um poço piloto. 

2.2.2 Gradiente de Pressão de Poros 

A estimativa da janela de geopressões, principalmente o gradiente de pressão de poros, 

é bastante decisiva. O dimensionamento de revestimentos e o peso que será usado para o 

fluido de perfuração se baseia muito nesses cálculos. Se evita utilizar um fluido com peso 

muito maior que o do gradiente de pressão de poros para que não haja problemas de prisão de 

coluna e ferramentas de perfilagem por diferencial de pressão e nem problemas de colapso 

superior do poço. 

A estimativa baseia-se principalmente em tentar observar, através de análises de dados 

de poços ou sísmicos, se há uma tendência de pressões anormalmente altas em alguma 

formação. Formações sobrepressurizadas é resultado de retenção de fluidos na formação. Em 
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condições de rápido soterramento, o aumento da sobrecarga tende a proporcionar uma brusca 

expulsão de fluidos dos poros. Porém, se os fluidos não conseguem mais serem expulsos da 

rocha em quantidade suficiente, devido à baixa permeabilidade da mesma, uma parte da 

sobrecarga começará a ser suportada pelos fluidos presentes nos poros. Esta condição, 

chamada de desequilíbrio de compactação, acaba gerando uma pressão de poros mais alta. 

Este desequilíbrio pode ser encontrado em espessas colunas de rochas argilosas, depositadas 

em curto espaço de tempo e, em eventuais corpos permeáveis, imersos e isolados em pacotes 

argilosos pressurizados, tendendo a adquirir as pressões destes ao longo do tempo. A tensão 

efetiva terá valores menores que os esperados e a porosidade da formação será maior. 

(DOMINGUES, 2008) 

Em meios permeáveis, como as rochas reservatórios, a pressão pode ser medida por 

métodos diretos e estimadas por métodos indiretos, mas em formações impermeáveis, ou 

rochas selantes, como os folhelhos, não é possível medi-las (MARCHESI, 2015). Isso 

acontece devido ao fato de que para medir a pressão de poros é necessário fazer a formação 

fluir, pois é a partir deste momento que se consegue obter a medida direta da mesma. Diante 

disso, para rochas com baixa permeabilidade foram desenvolvidos métodos indiretos de 

previsão. 

As medições diretas são testes feitos dentro do poço que medem a pressão de poros da 

formação, geralmente em medições pontuais, limitando-se ao reservatório ou outras 

formações permeáveis encontradas durante a perfuração do poço. É bastante comum o uso de 

testes do tipo RFT (Repeat Formation Tester) e FPWD (Formation Pressure While Drilling). 

O RFT é realizado por uma ferramenta a cabo descida em poço aberto. Esta possui um 

sistema de válvulas e câmeras que possibilitam o registro das pressões estáticas e a obtenção 

de pequenas amostras de fluidos das formações. Seus resultados são obtidos somente após a 

perfuração e são usados mais para confirmar a estimativa das pressões de poros. Já os FPWD 

são testes nos quais as ferramentas de medição são descidas com a coluna de perfuração, 

auxiliando na obtenção de dados em tempo real e na calibração do modelo de pressão de 

poros durante a perfuração do poço (CRUZ, 2009; AZEVEDO, 2011)  

Já as medições indiretas assumem que a pressão de poros medida em arenitos é igual 

às pressões adjacentes em folhelho, possibilitando a estimativa e a calibração com as 

medições diretas. Em geral, estes métodos indiretos utilizam dados sísmicos e/ou de perfis de 

poços vizinhos para estimar a pressão de poros em folhelhos/argilas (CRUZ, 2009).  

 “A modelagem para estimativa de geopressões pode ser dividida em três grupos: 
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a) Modelagem com medidas sísmicas: são usados métodos geofísicos para obter dados 

das velocidades sísmicas e estimar a pressão de poros através de correlações. Estes dados 

incluem sísmica de reflexão pré-perfuração (pre-drill), após a perfuração, registros de poços 

usando a técnica VSP (Vertical Seismic Profiles/Perfis Sísmicos Verticais). 

b) Modelagem com dados de poços vizinhos: obtidos após a perfuração, estes são os 

mais usados para modelos de petrofísica de rochas e geração de modelos de geopressões.  

c) Modelagem de bacias: são modelagens em grande escala, podendo obter as 

tendências regionais de fluxo e pressão de poros. É o tipo de modelagem feita na exploração 

de hidrocarbonetos, onde somente dados sísmicos estão disponíveis para a definição das 

propriedades físicas e estratigráficas da bacia.  

Quando ainda não se tem poços perfurados, a única informação disponível é a sísmica. 

Este tipo de dado abrange um volume maior que qualquer outro método de aquisição de 

dados, porém com menor resolução. Dados sísmicos podem ser obtidos em levantamentos 

terrestres (onshore), no mar (offshore) ou ainda de forma mais direcionada, por sísmica de 

poços (Check-shots e Vertical Seismic Profiles). A maior diferença entre o levantamento 

onshore/offshore e a sísmica de poço está nas escalas de trabalho. A sísmica onshore/offshore 

fornece maior volume de dados com menor resolução enquanto a sísmica de poço oferece 

maior escala de detalhe nos dados obtidos, porém com abrangência restrita.  

Os dados sísmicos são usados na exploração para a caracterização geológica, 

estratigráfica e estrutural da bacia, buscando localizar possíveis reservatórios. Com o 

tratamento (inversão) destes dados sísmicos, os mesmos podem ser utilizados para obter 

atributos que são usados nos modelos das propriedades físicas da formação. Estes modelos 

auxiliam na observação de possíveis riscos à perfuração (geohazards), como a existência de 

regiões de pressões anormais.” (CRUZ, 2009)   

Quando estão disponíveis apenas dados sísmicos, a estimativa de pressão de poros dos 

poços de projeto geralmente faz uso do cubo de velocidade sísmica, que é relacionado com a 

porosidade, que por sua vez é relacionada com a tensão efetiva para estimar a pressão de 

poros mediante correlações. 

A tensão efetiva atuante nos poros da argila depende somente do grau de compactação. 

Em função disso, a porosidade tornou-se uma medida bastante usada para medir o grau de 

compactação em argilas. Em geral os métodos de previsão utilizam um indicador de 

porosidade (velocidade, sônico, resistividade entre outros) para relacionar com a tensão 
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efetiva e, posteriormente, estimar a pressão de poros pelo método geral de Terzaghi (1943) 

(SILVEIRA, 2009). 

𝜎′ =  𝜎 −  𝑃𝑃                  (Equação 2.1) 

Existem diversos métodos empíricos para predizer a pressão usando velocidades 

sísmicas intervalares: Hottman and Johnson, 1965; Mathew and Kelly, 1967; Eaton, 1975; 

Fillippone, 1982; Stone, 1983. Estes métodos expõem o fato que formações altamente 

pressurizadas exibem a propriedade de baixas velocidades intervalares quando comparadas 

com formações normalmente pressurizadas numa mesma profundidade. Por causa disso que a 

qualidade do dado da velocidade sísmica intervalar é bastante crítica (XIA et al., 2013). 

O método de Eaton (1975), por sua praticidade, é ainda o método mais utilizado para a 

previsão de pressão de poros. Como o mecanismo de subcompactação é o mais abundante em 

bacias sedimentares, em geral, ele gera bons resultados. Em ambientes com a presença de 

mecanismos secundários e/ou de maior complexidade geológica, contudo, seu uso não é 

recomendado. O método se baseia em realizar uma comparação de tendências da velocidade 

medida em regime de compactação normal com a própria velocidade sísmica medida da 

região e uma posterior calibração de tais velocidades com os dados de poços. É importante ter 

sempre em mente que, para a aplicação do método, o perfil de interesse deve ser filtrado para 

que a curva corresponda apenas a rochas argilosas.  

𝑃𝑃

𝑧
=  

𝑆𝑣

𝑧
−  (

𝑆𝑣

𝑧
−  

𝑃ℎ

𝑧
) (

𝑉𝑠𝑖𝑠

𝑉𝑁𝑜𝑟𝑚
)

𝐸

                  (Equação 2.2) 

PP = pressão de poros 

Sv = pressão de sobrecarga 

Ph = pressão hidrostática 

Vsis = velocidade sísmica intervalar calculada 

VNorm = tendência da velocidade normal 

E = Expoente de Eaton  

z = profundidade 

Para o método de Eaton a relação entre as pressões PP, Sv e Ph tem a mesma forma que 

a relação entre os gradientes de pressão 
PP

z
, 

Sv

z
 e 

Ph

z
. O Expoente de Eaton pode ser entendido 

como uma estimativa da sensibilidade mecânica da rocha às variações de pressão, e seu efeito 

sobre a velocidade sísmica. 
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Bowers (1995) ao analisar perfis de poços, interpretou que o Método de Eaton pode 

descrever dois mecanismos de sobrepressão: subcompactação e expansão de fluidos 

(unloading). 

O valor do expoente de Eaton pode ser indicativo de diferentes mecanismos de 

sobrepressão. Quando se utiliza Vsis ou Δt pode indicar: 

E = 0, pressão normal (PP= Ph); 

E ~ 3, sobrepressão devido a subcompactação; 

E ~ 5, sobrepressão devido a expansão de fluidos. 

Com o tempo a modelagem deixou de ser somente 1D e passou a ter uma visualização 

em  3D, visto que esta fornece uma visão mais global da pressão de poros, ajudando a 

identificar regiões com pressões anormais, enquanto que no modelo 1D o estudo fica limitado 

somente a área de interesse (CRUZ, 2009). “Os benefícios da construção do modelo 3D 

incluem: 

1) Previsão de pressão de poros pré-perfuração (projeto de poços) mais refinada.  

2) Definição dos compartimentos de pressão 3D.  

3) Interpretação aprimorada de falhas selantes ou permeáveis (condutivas) da 

distribuição da pressão de poros.  

4) Interpretação aprimorada da trajetória de migração de fluidos.” (SILVEIRA, 2009) 

Além disso, os modelos tridimensionais podem ser atualizados e melhorados com 

dados de perfuração de poços de correlação. Sendo assim, para o cálculo da pressão de poros 

é construído um modelo 3D, baseando-se nas velocidades sísmicas intervalar e dados de 

poços. Os modelos 3D de pressão de poros estimados com dados de poço diferem dos 

modelos com dados de sísmica, devido às diferenças das escalas de trabalho. Sendo assim, 

para poder trabalhar com ambos os dados é necessário calibrar os modelos para a escala 

desejada. É neste momento que a geoestatística é usada para integrar essas diferentes escalas 

de dados, considerando a variação espacial das propriedades modeladas.  

Portanto, as variações das modelagens e estimativas que ocorrem, em geral, são 

oriundas da obtenção de modelos de velocidade mais robustos, seja por calibração com dados 

de perfis de poços, seja por aquisição por tomografia 3D, seja pela aplicação de técnicas de 

modelagem geológica na obtenção de cubos de alta resolução obtidos pelo uso de técnicas de 

krigagem. 
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A curva é calibrada através dos dados obtidos dos poços usados como correlação, 

como as pressões medidas nos reservatórios, os dados de peso de fluido de perfuração, 

verificação dos arrombamentos através do uso do perfil caliper possivelmente ocasionados 

por uma pressão maior que a do peso de fluido utilizado, a leitura dos boletins diários de 

perfuração para a verificação de problemas nos poço, os dados de perfis, dados de perfuração, 

localização e trajetória dos poços, dados dos projetos, dados de execução de projeto, topos de 

horizontes geológicos, dados de pressão de formação, testes de absorção, relatórios ANP 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), interpretações sísmicas e 

geológicas. O trabalho de leitura dos boletins de perfuração consiste na busca de indícios de 

prisão de coluna, torque e drags elevados, kicks, perdas de circulação, ganho de pressão, 

testes de absorção, além de problemas ocorridos durante a perfuração. A importância destes 

parâmetros e o que eles podem indicar já foi descrito na Tabela 1 (SILVEIRA, 2009). 

Uma metodologia nova, chamada trend-kriging, a qual utiliza conceitos e técnicas de 

geoestatística, juntamente com o modelo de Eaton, vem sendo aplicada visando refinar os 

resultados. A primeira etapa consiste em uma análise exploratória, no qual é realizada uma 

análise estatística da distribuição dos dados obtidos de poços em conjunto com a visualização 

espacial das variáveis de modo a obter um conhecimento do comportamento de cada uma. A 

variável regionalizada é uma função espacial numérica que varia de um local para outro e que 

pode ser estimada através do semivariograma (SILVEIRA, 2009). O variograma expressa o 

comportamento espacial das variáveis regionalizadas mostrando sua zona de influência, seus 

aspectos anisotrópicos e a presença de anomalias provocadas por erros de amostragem ou por 

componentes aleatórias (SOARES, 2009).  

Com os semivariogramas definidos, é possível fazer então a estimativa dos valores 

onde não têm dados, através dos métodos de interpolação como, por exemplo, o da krigagem 

ordinária, o método mais utilizado (SILVEIRA, 2009). O objetivo da interpolação é obter o 

melhor estimador local baseado nas medidas de correlação e nos dados condicionantes, 

gerando modelos suavizados (SOARES, 2009). A krigagem ordinária é um estimador linear 

não tendencioso, pois busca obter uma média de resíduos de erros igual a zero, ou seja, ele 

minimiza a variância dos erros das estimativas. 

“Depois disso, os dados passam a ser analisados limitados a zona da malha onde se 

encontram. Isso ocorre porque cada formação de idades geológicas diferentes pode apresentar 

características diferentes nas suas propriedades. Nas etapas iniciais deste tratamento de dados 

são analisadas os histogramas de distribuição e posteriormente aplicadas transformações nos 

dados, eliminando tendências e vieses das amostras. A função principal é transformar os 
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dados de maneira que se comportem de forma estacionária. A estacionaridade é uma hipótese 

necessária para aplicação dos métodos geoestatísticos. Estas transformações posteriormente 

são reaplicadas aos dados após a interpolação geoestatística, logo estão presentes na 

estimativa final.” (SILVEIRA, 2009) 

Para deixar mais claro, para cada medida de pressão de poros nos poços calcula-se o 

expoente de Eaton, e sua interpolação na rede estratigráfica é feita através dos algoritmos de 

krigagem, que possibilita a posterior obtenção de gradientes de pressão regionais ajustados 

aos poços. Posteriormente, são feitas simulações geoestatísticas de gradientes de pressão de 

poros na rede estratigráfica. A variável primária consiste nas medidas e estimativas de pressão 

de poros nos poços e a variável secundária (tendência) é o modelo de gradiente de pressão de 

poros calculado através das velocidades sísmicas. Essas simulações permitem a estimativa da 

distribuição de valores de gradiente de pressão em cada célula da rede estratigráfica. Valores 

P10, P50 e P90 do gradiente de pressão, em cada célula, indicam probabilidade de 10%, 50% 

e 90% de o valor “real” ser menor que cada um desses valores, respectivamente. 

2.2.3 Gradiente de Fratura 

 No planejamento de poços exploratórios ou pioneiros, onde a existência de dados de 

poços de correlação é baixa ou inexistente, o gradiente de fratura pode ser estimado usando 

várias técnicas preditivas. Tais técnicas podem ser agrupadas em quatro categorias: 

• Método da Tensão mínima 

• Método da Tensão tangencial 

• Mecânica da fratura 

• Métodos diretos 

As equações que governam o gradiente de fratura estão diretamente relacionadas ao 

modelo geomecânico, uma vez que estas são descritas em função das tensões principais. 

Qualquer pequena variação na magnitude e/ou direção das tensões principais, o valor 

estimado para o gradiente de fratura irá ser modificado (ALCURE, 2013). 

Apesar de existirem as diversas metodologias citadas acima para estimar as tensões in 

situ, nem todas possuem o mesmo grau de precisão, além de nenhuma parece ser geral o 

suficiente para ser usada com muita confiabilidade em todas as áreas (ALCURE, 2013). 

O método da tensão mínima assume que ocorrerá perda de circulação quando a 

pressão interna do poço for igual ou maior que o valor da tensão horizontal mínima. Ele é 
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aplicado quando na modelagem assume-se a existência de fraturas significativas na parede do 

poço (resistência à tração da rocha é nula), fazendo com que os efeitos da concentração de 

tensão (tensão tangencial) nas imediações do poço possam ser ignorados, gerando uma 

variação de volume no poço durante um teste de absorção maior e fazendo com que a pressão 

de quebra aconteça depois da pressão de absorção (perda de fluido para as fissuras pré-

existentes). Já que ela despreza a parcela referente ao incremento da tensão tangencial ao 

redor do poço ela trabalha a favor da segurança em relação aos problemas de perda de 

circulação. Por outro lado, ela acaba reduzindo a janela operacional, podendo inviabilizar um 

projeto ou aumentar o número de revestimentos, tornando a construção do poço mais cara do 

que o necessário. É importante lembrar que o gradiente de fratura é importantíssimo para o 

cálculo do número de revestimentos a ser colocado no poço (ALCURE, 2013). 

Como existe a possibilidade de se encontrar fratura na parede do poço, seja ela natural 

ou induzida no processo de perfuração, muitos projetos são desenvolvidos considerando esta 

metodologia, mesmo com a existência do contratempo do custo mencionado acima 

(ALCURE, 2013). 

O método da tensão tangencial é realizado por meio de soluções analíticas das tensões 

ao redor do poço, propondo que ao atingir este nível de tensões, a rocha da parede do poço 

passa de um estado de compressão para um de tração, dando início a uma fratura e gerando 

perda de fluido para a formação. Este método é recomendado para casos de poços em que as 

fissuras pré-existentes no poço sejam pequenas e onde a pressão de absorção e a de fratura 

ocorram simultaneamente. Em alguns casos, ele pode fornecer valores superdimensionados, 

enquanto em outros casos valores muito baixos. Devido às incertezas sobre os comprimentos 

das fraturas, recomenda-se mais o uso do Método da Tensão Mínima. Isso se deve devido ao 

fato de ao substituir rocha por fluido, o estado de tensão em uma região se estende por 

aproximadamente três vezes o diâmetro do poço. Portanto, quanto maiores as fissuras pré-

existentes, menor será a influência da concentração das tensões ao redor do poço e, por isso, o 

método da tensão mínima passa a ser o mais indicado (ALCURE, 2013; PEREIRA, 2007). 

O modelo da mecânica da fratura, teoricamente, é o melhor para estimativa do 

gradiente de fratura, pois ele possibilita determinar quando será o início e o término da 

fratura. É um método bastante usado para casos de faturamento hidráulico, porém para 

previsão de gradiente de fratura em áreas com pouquíssimos dados ele se torna inviável, visto 

que precisa de informações não disponíveis nestes casos como: comprimento da fratura pré-

existente e distribuição das pressões ao longo das fissuras (PEREIRA, 2007).  
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Uma informação relevante de se saber e que só este modelo explica é o motivo pelo 

qual a pressão de absorção ocorre a uma pressão um pouco maior que a tensão mínima in situ 

(tensão horizontal mínima). Isso se deve ao fato de a ponta da fratura hidráulica possuir um 

tipo de embuchamento (dry zone) que impede o fluido alcançar sua extremidade. A Figura 3 

mostra um exemplo simplificado deste embuchamento. Desse modo, a tensão in situ mínima 

atua em uma superfície maior que aquela que atua a pressão no interior da fratura, de modo 

que é necessária uma maior pressão para propagar a fratura (PEREIRA, 2007).  

Figura 3 - Embuchamento de Fratura 

 
Fonte: PEREIRA, 2007 

Os métodos diretos fazem uma correlação direta de dados existentes em alguma região 

de pressão de fratura com algum outro parâmetro como profundidade ou pressão de poros. 

Além disso, existem operações para medição da pressão de fratura como o LOT estendido (X-

LOT – Extendeded Leak-off Test) e o micro-fraturamento. 

Em 1957, Hubbert & Willis publicaram um artigo que incluía o desenvolvimento de 

uma equação usada para predizer o gradiente de pressão de uma fratura estendida em áreas de 

falhas normais. Gradiente de sobrecarga, gradiente de pressão de poros e coeficiente de 

Poisson das rochas foram as variáveis independentes que foram mostradas para controlar o 

gradiente de pressão de fratura, a variável dependente. Em 1967, Matthews & Kelly 

apresentaram uma equação similar para o gradiente de fratura. Entretanto, eles introduziram o 

conceito da razão da tensão horizontal-vertical.  Goldsmith & Wilson notaram que o gradiente 

de fratura aumentava com o aumento da profundidade em formações normalmente 

pressurizadas, enquanto a pressão de poros permanecia constante.  

GF = K (Gov − GP) +  GP                  (Equação 2.3) 

GF = gradiente de fratura (início da propagação das fissuras) (lb/gal) 

K = razão entre as tensões efetivas horizontal e vertical 

Gov = gradiente de sobrecarga (lb/gal) 

GP = gradiente de pressão de poros (lb/gal) 
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Todas as equações foram originadas da equação acima, inicialmente proposta por 

Hubbert & Willis. A diferença entre os métodos está em como o parâmetro K é calculado.  

Diante disso, a predição da pressão de fratura, principalmente em intervalos de rochas 

com permeabilidade baixa como folhelhos e evaporitos é calibrada a partir de testes de 

absorção realizados em poços. Inicialmente calcula-se o parâmetro K definido pela razão 

entre a tensão horizontal mínima efetiva, σmin, e a tensão vertical efetiva, σv, a partir das 

medidas dos testes de absorção, PABS, e das pressões de poros, GP, e de sobrecarga, Gov, 

modeladas. 

K =  
σmin

σv
 =

(PABS−GP)

(Gov−GP)
                   (Equação 2.4) 

Depois disso, o parâmetro K é interpolado na rede estratigráfica, através de um 

algoritmo de krigagem, assim como é feito com a estimativa do gradiente da pressão de poros 

(Seção 2.2.2). Finalmente calcula-se a pressão de fratura através da Equação 2.3, gerando 

curvas de gradiente de pressão de poros P50 e P90 para uma mesma locação. 

Estas estimativas acima são comumente usadas. O procedimento usado para obter a 

pressão de absorção é o teste de pressão feito logo abaixo da sapata do revestimento, mais 

conhecido como Leak-off Test, e os feitos em formações em poço aberto. O Leak-off Test 

(LOT) é geralmente feito com dois objetivos: (1) para testar o cimento da sapata do último 

revestimento assentado e (2) para determinar o gradiente de fratura na primeira formação 

exposta abaixo da sapata que, geralmente, é considerada a formação exposta mais fraca da 

próxima fase. Detalhes sobre este teste irão ser abordados nos capítulos seguintes (MOORE, 

1986). 

2.2.4 Pressão de Colapso 

A pressão de colapso é devido a uma variação das tensões na parede do poço em 

relação às tensões in situ, gerada pela pressão exercida pelo fluido de perfuração durante a 

construção de um poço. Esta variação pode levar a ruptura da rocha na parede do poço por 

cisalhamento, sob tensões de compressão. Esta ruptura pode ocorrer tanto devido a um baixo 

peso de fluido de perfuração (colapso inferior), quanto devido a um peso de fluido excessivo 

(colapso superior), sendo o tipo de rocha o fator decisivo para as consequências dessas 

rupturas em termos operacionais. A falha por cisalhamento pode causar deformações e uma 

redução do diâmetro do poço, ocorrendo geralmente em formações dúcteis e salinas, esta 

última devido à fluência apresentada por esta formação, gerando um aumento no torque e no 
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arraste sentido na coluna de perfuração. Um aumento no estado de tensão da rocha pode levar 

ao rompimento da rocha presente na parede do poço e o consequente aprisionamento da 

coluna. Outros problemas podem ser o aumento do diâmetro do poço, devido a uma ruptura 

frágil com desmoronamento parcial ou total da parede do poço, com o aprisionamento da 

coluna sendo causado devido aos cascalhos desmoronados. A falha por colapso inferior 

ocorrerá sempre na direção da menor tensão horizontal e este tipo de falha faz com que a 

seção transversal do poço adquira uma forma elíptica (oval), conhecida como break-out. 

Para sua estimativa é necessário um conhecimento das rochas a serem perfuradas e 

suas propriedades mecânicas, como os limites de resistência para que possa ser estabelecido 

um estado de tensões atuante ao redor do poço e poder fazer uma comparação com este estado 

e o critério de falha da rocha. A partir disto que a curva de colapso inferior é definida como o 

limite de falha por cisalhamento da rocha (SUN et al, 2014; SILVA, 2015). A estimativa da 

pressão de poros, em paralelo com o gradiente de colapso inferior, tem aplicação direta na 

determinação do valor mínimo do peso de lama.  

“O estabelecimento das direções das tensões horizontais é baseado na detecção de 

falhas nas paredes do poço, pois as direções dessas falhas, em uma situação ideal, são 

governadas pelas direções das duas tensões horizontais principais. Para obtenção dessas 

direções são empregadas ferramentas de perfilagem, principalmente o perfil caliper e perfis 

de imagens elétricos e acústicos. Estes instrumentos são capazes de visualizar a direção do 

break-out, isto é, zonas de desmoronamento e ruptura por cisalhamento, determinando então 

as direções das tensões horizontais.  

Com relação às magnitudes, os valores são obtidos de forma distinta para a tensão 

mínima e máxima. Para a tensão mínima, o único método realmente eficaz é fraturar a 

formação e registrar a pressão em que a fratura se fecha. Isto requer que a fratura tenha 

penetrado na formação por uma distância longa o suficiente para que apenas a resistência das 

tensões horizontais in situ seja sentida. Já a determinação da tensão horizontal máxima é 

realizada empregando equações que utilizam dados obtidos a partir de ensaios de 

fraturamento a fim de que estimativas de seu valor possam ser obtidas.” (AZEVEDO, 2011)  

Como estabelecido anteriormente, a pressão de colapso é estimada só quando há 

conhecimento das propriedades das formações e tipos de rochas do campo. Em poços 

exploratórios, especialmente os pioneiros, por não haver estes dados ainda, o projeto de 

perfuração do poço é feito baseado nos valores de pressão de poros e pressão de fratura. Por 

ser mais comum a pressão de colapso ser inferior a pressão de poros, não há uma preocupação 

grande em estimar a pressão de colapso. O que se costuma fazer é, nas fases iniciais, onde as 
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formações são menos consolidadas e o diâmetro do poço é maior, usar procedimentos 

operacionais de mitigação de problemas que causem alargamento do diâmetro do poço (wash 

out) ou possível redução do mesmo, visto que a possibilidade de colapso do poço é maior. 

Com o ganho de conhecimento a respeito da área, a pressão de colapso inferior 

começa a ser estimada e plotada na janela de geopressões e, caso seja maior que a pressão de 

poros em alguma profundidade, os poços seguintes serão planejados levando bastante em 

consideração os valores desta curva de pressão de colapso.  

Por fim, é importante destacar duas observações pertinentes. A primeira se refere ao 

fato de que a falha por cisalhamento ocorre, principalmente, devido a um grande diferencial 

entre as tensões e não apenas devido as suas magnitudes. A segunda está relacionada ao 

cisalhamento da rocha como consequência do aumento da pressão de poros, situação 

relativamente comum em zonas com pressão anormalmente alta. Esse aumento leva à redução 

das tensões efetivas, transladando o círculo de Mohr em direção à envoltória de ruptura, 

podendo causar o colapso da rocha. A Figura 4 exemplifica melhor este translado. 

(AZEVEDO, 2011). 

Figura 4 - Círculo de Mohr 

 
Fonte: AZEVEDO, 2011 

2.2.5 Dados em tempo real (Real-time data) 

A antecipação de possíveis problemas durante a perfuração é o objetivo principal da 

maioria dos dispositivos de medição em tempo real instalados em plataformas de perfuração. 

Uma previsão pré-perfuração das pressões porosas é usada como entrada na fase de 

planejamento do poço. Essa previsão é baseada em uma suposição do conhecimento da 

geologia local no prospecto, tipicamente extrapolada dos poços próximos. No entanto, a 
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previsão pré-perfuração pode ser imprecisa ou errônea devido a suposições incorretas em 

relação à geologia local (por exemplo, propriedades de sedimentos) ou padrões de fluxo de 

fluido abaixo da superfície (propriedades de falha, comunicação lateral). Um grande esforço 

foi gasto para o desenvolvimento de sensores de fundo de poço e sistemas de transmissão de 

dados visando à execução de softwares cada vez melhores em termos de capacidade e 

velocidade de processamento de dados em sondas de perfuração e análises mais precisas 

(CAPONE et al, 2011; STANDIFIRD et al, 2005; LÜTHJE et al, 2009). 

Um planejamento completo de pré-perfuração em conjunto com uma detecção e 

intervenção de riscos em tempo real durante a perfuração do poço, garante uma operação mais 

eficiente e segura. As operações são monitoradas por meio da aquisição e interpretação de 

dados proveniente de ferramentas de MWD (Measurement While Drilling), LWD (Logging 

While Drilling), sensores instalados no poço e sonda e dos eventos que ocorrem durante a 

perfuração, podendo permitir tomadas de decisões em tempo real sobre mudanças da trajetória 

do poço como profundidades de sapatas, peso de lama, intervalo a ser cimentado, revisão de 

práticas de perfuração, entre outros (CAPONE et al, 2011; STANDIFIRD et al, 2005; 

LÜTHJE et al, 2009). 

A geomecânica em tempo real é um fluxo de trabalho que estima a pressão de poros e 

de fratura com os dados de poços, podendo atualizar o planejamento para a janela de peso de 

lama, identificar riscos de perfuração relacionados à geomecânica e já propor ações de 

mitigação. Ela combina as informações coletadas do poço com informações baseadas em 

geologia (idade, espessura, porosidade e litologia) para prever o ambiente de geopressão que 

será encontrado pelo poço. À medida que o poço é perfurado, novas informações são 

disponibilizadas para confirmar ou refutar a previsão original de pressão. Esses novos dados 

são bem específicos e podem ser usados para atualizar o modelo de bacia. Os dados à frente 

da broca ainda contêm todas as informações pré-conhecidas sobre a área e não foram 

alteradas pela adição dos dados em tempo real. Geralmente os responsáveis por esta 

atualização é a equipe de geólogos e geofísicos ligados à operação do poço, que transmitem as 

conclusões das análises para os projetistas e responsáveis envolvidos na perfuração. Os dados 

coletados que são analisados incluem: 

a. Parâmetros de perfuração  

• Peso na broca (WOB) 

• Taxa de penetração (ROP) 
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• Velocidade de rotação (RPM) 

• Torque 

b. Registro de mudlogging 

• Porcentagem de gás total 

• Gás de conexão 

• Gás de manobra  

• Background gas 

• Formato e volume dos cascalhos 

• Análise de espectrometria de gás 

c. Registros de LWD/MWD/PWD e perfilagem a cabo 

• Resistividade 

• Gamma ray  

• Caliper 

• Densidade da formação 

• Porosidade neutrão 

• Ressonância Magnética Nuclear (NMR) 

• Densidade Equivalente de Circulação (ECD) 

• Densidade Estática de Circulação (ESD) 

Enquanto monitora o poço em tempo real, além das estimativas de pressão de poros, 

muitas outras informações valiosas são geradas, como dados mais precisos das rochas gerados 

pelas análises das análises de cascalhos, dados de perfilagem (LWD) do poço e até mesmo 

dados de testes de formações feitos posteriormente a perfuração do poço. Tudo isso contribui 

para o conhecimento do subsolo e requer interpretação adicional antes da completação do 

poço. Portanto, é de suma importância que essas informações sejam adequadamente 

analisadas, compiladas e guardadas em um banco de dados de conhecimento geral que possa 

ser usado como insumo para futuras operações de perfuração no campo. Essas são as 

chamadas análises pos-morten ou pos-drill (CAPONE et al, 2011; STANDIFIRD et al, 2005; 

LÜTHJE et al, 2009). 
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2.3  Perfis e suas principais funções 

Para a estimativa de pressão de poros pre-drill, em real-time ou pos-morten, são 

usados os registros de poço para determinar litologia (folhelho/argila), densidade e porosidade 

e consequentemente, calcular e calibrar os gradientes de pressão através da modelagem 

utilizando dados de poços. São diversos os tipos de perfis que existem com diferentes 

maneiras de utilização durante a perfuração. Alguns são feitos somente em perfilagem a cabo 

e outros são realizados descendo as ferramentas de coleta dos dados no BHA de perfuração, o 

chamado LWD (Logging While Drilling).   

• Perfil Caliper: é o perfil utilizado para verificação do diâmetro do poço e para análise 

do arrombamento do poço, auxiliando também na verificação de ocorrência ou não de 

pressões anormais no poço. É de suma importância para o cálculo do volume de 

cimento requerido para a cimentação, localizar rebocos nas zonas permeáveis e 

determinar estabilidade do poço.  

Sua medição é feita em polegadas (in) e ele consiste em um, dois, três ou seis 

braços que se expandem ou contraem para se ajustarem a parede do poço. Sendo 

assim, ele apresentará uma medição maior que o diâmetro da broca em casos de 

arrombamento do poço e medição menor em casos de reboco ou undergauge do poço. 

• Perfil Raios Gama (GR/Gamma Ray): perfil usado para identificação das litologias, 

principalmente, das camadas de folhelho. Ele mede a radioatividade natural das 

formações, refletindo o conteúdo de sequencias argilosas em virtude das 

concentrações de elementos radioativos presentes nos minerais argilosos dos 

folhelhos. Os folhelhos possuem alto teor do isótopo de potássio K40 (PEREIRA, 

2007).  

Sua unidade é o API. O intervalo normal de GR para argilas é de 75 a 150 

unidades API. (AZEVEDO, 2011; CRUZ, 2009).  

• Perfil Densidade: perfil usado para medir a densidade das rochas atravessadas por um 

poço. Não é comum ter registro em profundidades rasas devido à instabilidade das 

paredes dos poços em formações rasas e pela presença dos revestimentos. O sensor de 

densidade é um dispositivo que funciona por acoplamento, assim o sensor deve ser 

mantido em contato constante com a parede do poço. Quando o sensor perde contato 

com a formação em razão da rugosidade ou desmoronamentos da parede do poço, a 

leitura da densidade é afetada, levando a resultados muito baixos que conduzem ao 
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cálculo de porosidades elevadas. Para o cálculo da pressão de sobrecarga neste trecho 

não perfilado é aplicado então o método de Miller para os primeiros metros de poço e 

posteriormente composto com a curva registrada do perfil de densidade completo.  

O registro estimado para todo o poço recebe o nome de “RHOB” e tem como 

unidade g/cm
3
. Sua importância se deve ao fato de ser usado para determinar a 

porosidade, com o dado colhido da densidade da matriz porosa e da densidade do 

fluido contido nos poros, detectar zonas anormalmente pressurizadas, identificar 

litologias e, principalmente, ajudar na estimativa do gradiente de sobrecarga 

(PEREIRA, 2007; AZEVEDO 2011; CRUZ 2009).  

Em caso de presença de gás, o perfil dará valores altos de porosidade, visto que a 

densidade do gás será menor do que a esperada para aquela profundidade. 

• Perfil Resistividade: perfil que mede a propriedade da rocha e fluido em resistir a 

condução de corrente elétrica. As matrizes rochosas geralmente apresentam alta 

resistividade, parâmetro que depende da litologia e enquanto a rocha em conjunto, vai 

depender da sua porosidade, natureza do fluido contido em seus poros e do conteúdo 

de sal dissolvido nele. Os hidrocarbonetos possuem baixa condutividade elétrica, ou 

seja, alta resistividade, enquanto que a água de formação (água salgada) é bom 

condutor, ou seja, possui baixa resistividade. Nos estudos de compactação, o perfil de 

resistividade tem como base a presença dos folhelhos, pois em regime de compactação 

normal a resistividade tende a aumentar com a profundidade. Caso uma zona 

anormalmente pressurizada seja encontrada, será observada uma redução do perfil 

resistividade, indicando um aumento da porosidade naquela profundidade (PEREIRA, 

2007).  

• Perfis de Imagem: abrange tanto os perfis de imagem elétricos como os perfis 

acústicos. O perfil de imagem elétrico atua com um grande número de eletrodos 

desenhado para entrar em contato com a formação, usualmente distribuídos com 

quatro ou seis braços, apresentando melhores resultados em estruturas finas, como 

fraturas naturais (AZEVEDO, 2011).   

• Perfil Sônico (DT): perfil utilizado para estimar porosidade usando os métodos de 

Eaton e Bowers. São utilizados dados sônicos somente nos folhelhos para identificar 

as zonas de sub compactação. Os dados são filtrados de acordo com a interpretação de 

litologia e, o critério base, são os dados do perfil Raios Gamma.  
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Ele registra o tempo de trânsito de uma onda mecânica através das camadas 

rochosas ao longo do poço. Na matriz rochosa o tempo de transito é mais baixo 

quando comparado com os dos fluidos. Comparando rochas semelhantes, a que 

contiver maior quantidade de líquido nos seus poros, apresentará maior tempo de 

trânsito. Já a que tiver com menos líquidos nos poros, ou seja, rocha com menor 

porosidade, apresentará um tempo de trânsito menor.  

Eles possuem unidade em μs/ft e a velocidade é chamada de tempo de trânsito 

intervalar (AZEVEDO 2011; PEREIRA 2007). 

Segue um gráfico comparativo das tendências dos perfis citados acima, bem como da 

velocidade sísmica e da porosidade, em regiões sobrepressurizadas. A linha pontilhada é a 

linha base para caso a formação fosse normalmente pressurizada e a linha contínua é a 

resposta dos perfis.  

Figura 5 - Comparativo das Respostas dos Perfis em Zonas Sobrepressurizadas 

 
Fonte: ROCHA & AZEVEDO, 2009 

2.4  Incertezas dos dados 

Projeto de poços em áreas exploratórias possuem incertezas que começam desde a 

caracterização geológica da área a ser explorada e que vai se acumulando e propagando para a 

fase de planejamento do poço e que atinge diretamente a fase de execução do mesmo.  

Diante disso, é importante sempre salientar as fontes de erros dos dados e informações 

usados nas análises, de modo a possibilitar uma correta análise dos riscos e de uma atenção 

nos meios de obtenção destes dados, visando propor ações que minimizem os erros no 

processo de obtenção e, consequentemente, estimativas futuras mais certeiras e bem 

delineadas (PEREIRA, 2007). 

Abaixo serão citadas algumas fontes de erros mais comuns (PEREIRA, 2007): 
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1. A interpretação dos dados sísmicos para obtenção dos perfis de velocidade contra 

profundidade geralmente é feita focalizando os possíveis objetivos exploratórios 

geralmente encontrados em grandes profundidades. Assim, pouca atenção é dada para 

se obter uma melhor interpretação nas profundidades mais rasas onde se deve realizar 

todo o estudo de geopressões. Isto pode resultar em significativos erros na predição 

das curvas de geopressões. 

2. Seleção de ferramentas apropriadas em função do tipo de fluido de perfuração 

encontrado no poço. 

3. Velocidade de perfilagem maior que o recomendado. 

4. Condições adversas na parede do poço como arrombamento, poços desviados ou 

dogleg muito severo. 

5. Falhas geológicas, formações evaporíticas, pirita e outros tipos de materiais que 

podem afetar a precisão de uma ou mais ferramentas de perfilagem. 

6. Falta da correção apropriada para fluido de perfuração muito adensado (acima de 

12ppg) necessária à correta perfilagem dos perfis densidade e algumas ferramentas de 

resistividade e sônico. 

7. Ferramentas de perfilagem podem ser afetadas pelo gás da formação que contaminou 

o fluido de perfuração (gas cut). 

8. Formações muito permeáveis ou inconsolidadas podem afetar a qualidade do RFT. 

9. Efeito de alguns minerais: 

• Radioatividade – arenitos com carnalita e urânio enriquecidos podem elevar os valores 

de perfil de raios gamma e o gradiente geotérmico. 

• Cinza vulcânica e fosfato – elevação dos valores de perfil de raios gamma. 

• Barita – fluido de perfuração com alta concentração de barita requer correção no perfil 

Neutrão. 

• Mica – pode afetar vários perfis como raios gamma e neutrão. 

• Pirita – em alta concentração pode afetar o perfil sônico. 

2.5  Geopressões em formações carbonáticas 

Os carbonatos são compostos principalmente de carbonato de cálcio, 𝐶𝑎𝐶𝑂3, que é 

mineralogicamente reativo a baixa temperatura (< 80 ° C). De fato, a calcita é mais reativa a 

baixas temperaturas e torna-se mais estável/menos solúvel a altas temperaturas. Os carbonatos 

sofrem a mesma compactação mecânica e redução de porosidade que os folhelhos, mas com 
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uma complicação adicional: uma superimposição diagenética que pode levar tanto a um 

aprimoramento (recristalização, expansão da solução, dissolução e substituição) e/ou redução 

(recristalização, substituição e cimentação) na porosidade. A complexidade diagenética 

associada à variabilidade da porosidade de carbonato dá origem a uma heterogeneidade 

significativa em diferentes escalas, significando que a porosidade pode variar em uma escala 

de apenas 10 a 100 metros. Este não é o caso em folhelhos, que são quimicamente mais 

inertes e variam internamente muito menos em curtas distâncias. Isso gera nos carbonatos 

relações de velocidade/porosidade e profundidade imprevisíveis e que, portanto, inviabilizam 

o uso de métodos tradicionais de predição de pressão de poros baseados em porosidade. Isso 

tem resultado em grandes incertezas na previsão de pressão de poros e desafiado a exploração 

de petróleo e gás (GREEN et al 2016; WANG et al 2015; ATASHBARI et al, 2012). 

Os reservatórios de carbonato possuem alguns tipos de porosidades:  

• Porosidade inter-granular: poros entre partículas ou grãos. 

• Porosidade intra-granular: poros interiores a partículas ou grãos. 

• Porosidade intercristal: poros entre cristais. 

• Porosidade vugular ou de vesículas: grandes poros formados pela dissolução de grãos 

e do cimento. 

• Porosidade móldica (mouldic): poro formado pela dissolução de um grão, onde a 

forma do grão é preservada. 

• Porosidade de fraturas: fraturas formadas pela ruptura ao longo de planos na rocha. 

A Figura 6 abaixo mostra de maneira mais visual e didática a explicação acima e a 

Figura 7 apresenta as classificações das rochas carbonáticas considerando a textura 

deposicional. 

Figura 6 - Tipos de Porosidade em Carbonatos 

 
Fonte: SANSONE, s.n. 
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Figura 7 - Classificação das Rochas Carbonáticas 

 
Fonte: SANSONE, s.n. 

Outros aumentos de porosidade podem ser formados por mudanças de volume através 

de reações de balanço de massa de reação como é o caso de dolomitos, que se formam pela 

substituição de calcário.  

Como visto anteriormente, para rochas sedimentares clásticas, a sub compactação é o 

principal mecanismo e origem da pressão de poros anormal. Rochas com diferentes 

compactações têm densidades e porosidades diferentes, e essas diferenças podem ser 

refletidas a partir de suas propriedades físicas, como velocidade sônica (ou tempo de trânsito), 

resistividade eletrônica, etc., que é a base para a predição de por subcompactação. Em 

carbonatos de grão fino, os processos químicos e da cimentação pós-diagênese são a principal 

causa da redução da porosidade, em vez da compactação mecânica. Além disso, em contraste 

com os folhelhos, a maioria dos carbonatos se torna cimentado em profundidades rasas, 

criando uma estrutura rígida de poros que impede a compactação mecânica futura. Portanto os 

métodos convencionais de predição de pressão de poros implícita ou explicitamente usando a 

tendência de compactação normal falham em fornecer resultados confiáveis (GREEN et al 

2016; WANG et al 2015; ATASHBARI et al, 2012). 

Diante disso, torna-se necessário entender a possível mudança nas propriedades dos 

carbonatos que ditará seu atual regime de pressão, baseando-se no contexto lito estratigráfico 

atual e na paleo-história dos mesmos. Juntamente com isso, elaborar a modelagem de pressão 

em qualquer folhelho associado e procurar entender as propriedades elásticas e mecânicas dos 

carbonatos (GREEN et al 2016; WANG et al 2015; ATASHBARI et al, 2012).  

Diversos modelos e métodos de predição de pressão de poros em carbonatos foram e 

ainda são desenvolvidos, porém nenhum ainda foi ativamente aceito pela indústria como o 

método que gera resultados mais próximos da realidade. Existem tecnologias mais recentes 

que são baseadas nos parâmetros do Coeficiente de Poisson e no Módulo de Young em 

combinação com a inversão sísmica. Estes dados podem fornecer informações a respeito da 



30 

distribuição de porosidade e compressibilidade que poderiam ser ligadas à pressão de poros. 

Entretanto, ela envolve uma constante empírica, sendo necessário uma re-calibração do 

método para cada área (GREEN et al 2016; WANG et al 2015; ATASHBARI et al, 2012). 

“Atashbari & Tingay (2012) discutem um novo método para o cálculo eficaz do 

estresse dentro de carbonatos usando a compressibilidade das rochas, pois a pressão dos poros 

é dependente das mudanças no espaço poroso, que é uma função de compressibilidade de 

rochas e poros. Este método de predição de pressão de poros é baseado nos valores detectados 

de compressibilidade de poros e que são obtidos a partir de análise de núcleo especial 

(testemunhos) e são limitados às áreas nas quais os núcleos estão disponíveis. Uma vez que 

estes tipos de dados não estão disponíveis em todos os poços, pesquisas adicionais 

melhorariam o método estimando a compressibilidade a partir de poços de correlação e 

possivelmente gerando compressibilidade como uma inversão restrita sismicamente.  

A integração de geopressão, física de rochas e geomecânica pode resultar em uma 

maneira de vincular com precisão o regime de pressão de poros às propriedades elásticas do 

carbonato, de modo a permitir uma previsão mais precisa da pressão de poros. Uma 

abordagem multi-estágio e multidisciplinar é ideal, integrando um modelo de pressão 

geológica com os estudos de geomecânica e física das rochas. A modelagem geomecânica é 

suportada pela previsão precisa de pressão de poros, mas também pode fornecer uma restrição 

à pressão de poros, ou seja, as previsões de pressão de poros que não podem ser calibradas 

também devem satisfazer o modelo geomecânico que é restringido por medições de 

laboratório de testemunhos. A modelagem física da rocha tem como objetivo construir uma 

relação entre os perfis elásticos (Vp, Vs & Rho) e modelos empíricos ligando a mineralogia 

do carbonato à sua porosidade e sua compressibilidade. O uso de tipos de dados derivado de 

atributos sísmicos, calibrados para a análise 1D baseada em poços, poderia permitir que 

modelos em escala de campo/bacia fossem construídos com precisão. O resultado final desta 

análise seria um poderoso modelo de bacia (ou entradas para um modelo de bacia) que teria 

grandes implicações positivas para a previsão de pressão de poros em carbonatos.” (GREEN; 

O‘CONNOR; EDWARDS, 2016) 
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3 ETAPAS DO PROJETO DE POÇO 

Para um bom projeto de poço é necessário ter um excelente entendimento da área que 

o poço vai ser perfurado. Um bom entendimento significa ter uma boa interpretação da 

estrutura geológica, das geopressões do ambiente, da robustez das formações e do ambiente 

marinho perto do poço. Incertezas irão sempre existir e para ajudar a mitigá-las é feito durante 

o planejamento a análise dos riscos e incertezas, com propostas de mitigação e ações 

imediatas. Entretanto, o trabalho da equipe de geólogos, geofísicos e intérpretes é diminuir o 

máximo possível estas incertezas nas interpretações sísmicas e de perfis, e prover o máximo 

possível de informação e dados de correlação ao projetista do poço (BIZZARO, 2008). 

Considerando todas as variáveis, a equipe interdisciplinar que planeja a construção de 

um poço deve propor uma abordagem de trabalho adequada e devidamente embasada para 

que a qualidade do produto esperado (o poço exploratório) seja alcançada com um alto nível 

de eficiência de custo, selecionando a tecnologia e os materiais mais adequados e as empresas 

e serviços que oferecem o mais alto nível de entrega e que continue garantindo a relação 

custo-lucro-qualidade para a companhia operadora.  

Além disso, é importante salientar que por mais que haja equipes especializadas nos 

mais diversos assuntos e serviços requeridos no planejamento e execução da perfuração de um 

poço – sonda, cabeça de poço, revestimento, cimentação, fluidos, brocas, BHA, direcional, 

MPD (Managed Pressure Drilling) – o papel do Engenheiro de Projeto é ter a visão global de 

todas as interfaces envolvidas, entendendo um pouco de cada área, para que ele possa ser o 

guia que tornará o projeto consistente e otimizado, e não um agrupamento de diversos 

programas específicos sem interconexões. Os principais objetivos de um projetista de poço 

são: 

• Escolher a sonda de perfuração adequada para as condições ambientais que serão 

encontradas.  

• Analisar os dados associados aos poços que servirão de correlação para a área. 

• Desenvolver um projeto de construção ideal para o poço em questão. 

• Estimar o tempo e os custos associados à perfuração. 

3.1  Dados iniciais requeridos para a elaboração do projeto 

Primeiramente é feita uma reunião de alinhamento com os projetistas, intérpretes, 

geólogos e geofísicos para que sejam passadas as informações necessárias para o começo da 
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elaboração do projeto do poço. As informações mais relevantes e que precisam ser 

providenciadas para que o assentamento das sapatas seja feito estão listadas abaixo e serão 

detalhadas, caso necessário. 

1. Localização, raio de tolerância e objetivos do poço. 

Quem define a localização do poço e a motivação por tal escolha são os geólogos e 

geofísicos. É importante que seja dado uma breve explicação ao projetista do poço para que o 

mesmo fique ciente e entenda melhor o objetivo do poço e os riscos geológicos ligados a ele. 

Às vezes, o poço pode ser escolhido se posicionar no meio de um domo de sal, visando fugir 

das bordas, que são as zonas de maiores instabilidades e incertezas geológicas e de 

possibilidade de pressões anormais geradas pela presença do domo. Pode também ser definido 

visando o maior intervalo possível de reservatório, ou até mesmo fugindo de alguma possível 

falha comunicante. 

O raio de tolerância estabelece o erro admissível da trajetória em relação ao objetivo 

definido. Toda trajetória apresenta diferenças entre o projetado e o executado, sempre 

havendo uma distância entre o poço construído e o alvo. Tal distância deve ser menor do que 

o raio de tolerância, pois caso o poço se afaste muito do objetivo durante a perfuração, se 

torna necessário corrigir a trajetória para dentro do raio de tolerância. 

2. Profundidade da lâmina d’água. 

Em geral, a lâmina d’água (LDA) influencia no tipo de sonda que será utilizado para a 

operação do poço e na densidade equivalente da pressão de fratura, que se torna menor. 

Projetos em LDA profunda e ultraprofunda exigem sondas de posicionamento dinâmico (DP), 

com maiores capacidades de carga de tensão para poder sustentar o peso que será requerido 

pelos tensionadores de riser, uma capacidade de armazenamento maior e de um BOP 

(Blowout Preventer) submarino adequado. A carga imposta à plataforma pelo riser depende 

da profundidade da água, da flutuabilidade do riser utilizado (buoyancy effect), das condições 

ambientais e do peso máximo requerido da lama de perfuração. Devido a essas exigências, os 

recursos necessários para a construção do poço são mais caros acarretando em custos 

operacionais mais elevados em relação a projetos de LDA mais rasas. 

3. Condições oceanográficas e meteorológicas (vento, correnteza, maré, ondas). 

Um estudo das condições oceanográficas, principalmente das correntes é um 

requerimento obrigatório para operações de perfuração offshore, já que a escolha dos 
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equipamentos e da sonda de perfuração é extremamente dependente do fator ambiental. 

Operações das fases iniciais (top hole sections) são conduzidas ainda sem as proteções do 

riser. Sendo assim, todas as colunas descidas são sujeitas às cargas resultantes das correntes e 

de outros fatores oceânicos. Diante disso, cargas de dobramento e fadiga nas colunas e 

conexões devem ser consideradas para todos os revestimentos do condutor, de superfície e 

para os componentes da coluna de perfuração que serão descidos nestas fases iniciais (API RP 

96, 2013). 

Ademais, é importante saber as condições ótimas e máximas de maré, vento e ondas 

que possa existir para que as operações ainda possam ser realizadas em segurança. Caso elas 

fiquem acima desse limite é necessário parar as operações dentro do poço para aguardar a 

melhoria das condições ambientais. 

4. Características do fundo do mar (existência de algas, corais ou outra restrição). 

É importante a análise do fundo do mar, visto que o excesso de irregularidades pode 

complicar o posicionamento de alguns equipamentos. Além disso, a presença de corais 

próximos à posição da cabeça do poço podem exigir, a depender dos requisitos ambientais, 

recursos para evitar o descarte de cascalhos na região, de tal maneira que exigiria 

equipamentos na sonda de perfuração para recolhimento e descarte do cascalho e local 

apropriado. Instalações submarinas, tais como linhas de produção e equipamentos, devem ter 

suas posições identificadas e os riscos de colisão do BOP numa eventual desconexão de 

emergência devem ser analisados. 

5. Dados de geopressões da locação (curvas de incertezas P10, P50, P90). 

Um dos fatores chaves para o assentamento das sapatas são as geopressões da locação, 

contendo as curvas de pressão de poros, fratura, sobrecarga e colapso. Quando a pressão de 

poros em uma formação que está sendo perfurada se aproxima da pressão de fratura da última 

sapata, então a instalação de um novo revestimento deve ser feita. Entretanto, este não é o 

único critério a ser levado em consideração na escolha das profundidades dos revestimentos. 

Critérios baseados na tolerância ao kick e outras restrições, principalmente geológicas, 

também precisam ser analisadas.  O engenheiro não deve olhar apenas para as zonas alvo, mas 

também para o risco das outras zonas não produtoras, pois a presença de gás, sal e outras 

formações também afetará o design do trabalho. 

6. Perfil de temperatura. 
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A temperatura em várias profundidades nas quais um poço é perfurado deve ser 

avaliada, pois tem grande influência nas propriedades dos fluidos do reservatório e dos 

materiais usados nas operações de perfuração. As temperaturas mais altas encontradas com o 

aumento da profundidade geralmente têm efeitos adversos sobre os materiais usados na 

perfuração de poços, mas podem ser benéficas na produção, pois reduzem a viscosidade dos 

fluidos do reservatório permitindo uma movimentação maior dos fluidos através da rocha do 

reservatório. É importante, portanto, que o gradiente de temperatura local seja determinado a 

partir de relatórios de perfuração anteriores, dados de poços de correlação ou qualquer outra 

fonte. Na maioria das regiões, o gradiente de temperatura é bem conhecido e só é afetado 

quando nas proximidades de domos salinos. Se o gradiente de temperatura não é conhecido 

em uma nova área, é recomendado que um gradiente de 3ºC/100m seja assumido.  

Nas operações de perfuração, os materiais químicos de tratamento e as argilas usadas 

no fluido de perfuração podem tornar-se ineficazes ou instáveis a altas temperaturas e a 

espessura da pasta de cimento e os tempos de pega aceleram (também devido ao aumento da 

pressão). 

Outro efeito da temperatura é a redução do limite de escoamento (yield strength) e 

tenacidade dos materiais usados em operações de perfuração e revestimento, como tubos de 

perfuração e revestimento em altas temperaturas. À medida que a tecnologia melhora e os 

poços passam a ser ainda mais profundos, estes problemas se tornam mais predominantes.  

7. Quadro de previsões geológicas, contendo as idades, formações e litologias 

esperadas a cada profundidade ao longo do poço. 

As previsões geológicas é um esquemático das litologias que são esperadas serem 

encontradas ao longo da perfuração do poço juntamente com as idades e formações 

geológicas. As litologias permitem a estimativa de parâmetros de perfuração, como a taxa de 

penetração (ROP – Rate of Penetration), o planejamento de operações das zonas litológicas 

de acordo com as características que costumam ser encontradas em cada uma. Como exemplo, 

os carbonatos costumam ser duros, difíceis de perfurar e com taxas de penetração menores. Já 

o sal, costuma ter um maior ROP, além de a carnalita e taquidrita ter maior taxa de fluência 

do que anidrita e halita, sendo importante realizar repasses nessas zonas.   

 Além disso, é importante saber a estimativa de litologia para os locais planejados para 

o assentamento das sapatas, pois é recomendado não assentar revestimentos em arenitos ou 

outras formações permeáveis, visto que atrapalha na realização do teste de absorção e 

aumenta a chance de ter uma má cimentação. 
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8. Trajetória do poço. 

A trajetória de um poço pode ser vertical, direcional ou horizontal a depender dos 

objetivos estabelecidos para o projeto e as restrições no leito marinho. O projetista, para 

estabelecer a melhor trajetória do poço, deve conhecer a motivação para o poço ser direcional: 

se o intuito é se afastar de alguma zona de falhas ativas influenciadas por algum mergulho de 

camadas geológicas; evitar as bordas de um domo salino, entre outras.  

Poço direcional e horizontal precisa de um estudo mais aprimorado de onde será feito 

o ganho de ângulo, ferramentas que serão utilizadas, do torque e arraste (drag), etc. O efeito 

da severidade da curvatura (dogleg severity) causa estresses de dobramento nos 

revestimentos, tubos de produção e colunas de trabalho. Além disso, cargas de fricção 

também variam com a geometria do poço e com a lubricidade do fluido de perfuração.  

9. Incertezas sísmicas (presença de falhas, proximidade de domos salinos). 

Conhecer as incertezas geológicas através da interpretação dos dados da sísmica é 

extremamente relevante, pois o projeto precisa ser planejado levando em consideração essas 

incertezas. Fases contingentes e análises de riscos são realizadas justamente para que essas 

incertezas, caso apareçam ao longo da perfuração, sejam gerenciadas com segurança.  

A existência de falhas selantes, não traz grandes preocupações, já que não conectam 

hidraulicamente zonas diferentes. Porém, falhas não selantes (ou comunicantes) são as mais 

preocupantes, pois podem estar ligando hidraulicamente zonas com pressões diferentes, 

proporcionando pressões não esperadas em certas regiões. 

Já as regiões das bordas dos domos salinos são bastante instáveis em se tratando de 

pressões, litologias e certezas sísmicas. Diante disso, estas regiões são evitadas durante a 

perfuração de um poço. 

10. Finalidade do poço (exploratório, produtor, injetor) e critérios de parada. 

Saber qual a finalidade do poço é de grande impacto no número de fases, no 

assentamento das sapatas, na escolha e dimensionamento dos revestimentos, abandono do 

poço e até mesmo nos cuidados e critérios que precisam ser cumpridos ao final do poço.  

Um poço somente exploratório, caso não sejam encontradas reservas, pode não 

requerer um revestimento de produção, podendo abandoná-lo com o poço aberto. Os 

revestimentos intermediários não precisam ser dimensionados para cargas de produção, o que 

facilita na seleção de revestimentos mais baratos e menos resistentes. Poço injetor e produtor 
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já requer uma rigorosidade maior com relação aos itens citados anteriormente. Além disso, o 

tipo de fluido contido no reservatório ou que pretende ser injetado vai impactar 

consideravelmente no projeto.  

11. Tipos de avaliação de poço que serão necessários (perfilagem, amostragem/pré-

testes, X-LOT/micro-fraturamento, testemunhagem). 

Requerimentos de avaliação das formações são provenientes dos geólogos e são 

importantes ter o conhecimento desde o começo do projeto, pois eles entrarão no cronograma 

de operações, na estimativa de custos e no planejamento correto das operações.  

Usualmente, na avaliação do reservatório são corridos perfis de raios gama, 

resistividade, sônica, ressonância magnética nuclear, densidade e porosidade neutrão, imagem 

acústica e sônica, sísmica, entre outros perfis que visam coletar informações de qualidade do 

fluido, do reservatório e geofísicas do poço. 

A perfilagem final do reservatório é sempre necessária, seja ela a cabo ou por perfis de 

LWD, afinal, o reservatório é o objetivo principal e seus dados são os mais importantes do 

poço. Entretanto, pode ser requerido perfilagens intermediárias, com objetivo de coletar dados 

de formações anteriores ao reservatório para melhor entendimento do campo e da geologia 

estrutural e estratigráfica. 

Amostragens se referem à coleta de fluidos do reservatório para análise de suas 

propriedades nos laboratórios. Ele se faz na perfilagem a cabo e é utilizada uma ferramenta 

com um probe e uma bomba para coletar o fluido da formação (RFT). O fluido do início é 

geralmente contaminado com o fluido de perfuração e geralmente é descartado no próprio 

poço. Quando se verifica com sensores da ferramenta que o fluido não está mais contaminado, 

o processo de amostragem é realizado. Ele é então direcionado para um recipiente com 

condições de pressão do fundo do poço e levado até a superfície armazenado em seu interior, 

de modo a obter o fluido nas mesmas condições ao qual ele está submetido.  

Existem dois tipos de testemunhagem: a testemunhagem maior e contínua, utilizado 

broca com coroa de testemunhagem do mesmo tamanho que a seção do reservatório. Este tipo 

é a mais solicitada, pois é útil para visualizar melhor o ambiente deposicional, as fácies do 

reservatório e suas variações, selos entre reservatórios e sistema de porosidade e, 

posteriormente, tentar relacionar com a sísmica da região. O outro tipo é a amostragem lateral, 

que consiste em dispositivo de pequenas dimensões que perfura a parede lateral do poço. Esta, 

por sua vez, visa entender as características específicas das formações, como permeabilidade 

horizontal, danos de alguma camada específica do reservatório. 
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Um X-LOT (Extended Leak-off Test) é uma versão estendida de um LOT, mas também 

é semelhante ao teste de faturamento hidráulico (micro-fraturamento) usado para medição de 

tensões. Durante um X-LOT, o bombeamento continua além do ponto de absorção (LOP - 

Leak-off point) até que a pressão atinja a pressão de ruptura da formação (FBP – Formation 

Break-down Pressure). Isso cria uma nova fratura na parede do poço. O bombeio é então 

permanecido por mais alguns minutos, ou até que alguns barris de fluido tenham sido 

injetados, para garantir a propagação estável da fratura na formação rochosa não perturbada. 

A pressão de bombeio então estabilizada a um nível aproximadamente constante, que é 

chamado pressão de propagação da fratura (FPP – Formation Propagation Pressure). O 

bombeamento então cessa (conhecido como shut-in). A pressão instantânea de fechamento 

(ISIP – Instantaneous Shut-in Pressure) é definida como o ponto em que a pressão diminui 

após o desvio da linha reta. Da nossa perspectiva, o parâmetro de pressão mais importante é 

pressão de fechamento da fratura (FCP – Formation Closure Pressure), que ocorre quando o 

as fraturas recém-criadas se fecham novamente. O FCP é determinado pela intersecção de 

duas tangentes da curva de pressão versus curva de volume de lama (Figura 8). O valor do 

FCP representa a tensão principal mínima, porque o estresse na formação e a pressão do 

fluido que permanece nas fraturas atingiram um estado de equilíbrio mecânico (LIN et al., 

2008). 

Figura 8 - Gráfico de X-LOT 

 
Fonte: LIN et al, 2008 (Traduzido) 

12. Shallow hazards 
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Diversos são os perigos das formações superficiais e eles são de extrema relevância 

porque, geralmente, essas duas primeiras fases são as responsáveis pela sustentação do 

restante do poço. Abaixo estão alguns problemas que podem ser gerados caso esses perigos 

sejam negligenciados durante a fase de planejamento do poço: 

• Instabilidade nas formações ao redor do revestimento condutor e superficial pode 

desestabilizar os sedimentos locais e levar a perda do poço, permitindo potencialmente 

a liberação de fluidos ou hidrocarbonetos para o fundo marinho. 

• Impedir que o revestimento seja assentado no fundo do poço, devido ao excesso de 

cascalho gerado (packoff). 

• Impedir a realização de uma boa cimentação dos revestimentos iniciais. 

• Resultar em acúmulo de sedimentos no fundo do mar (que pode subir a uma altura 

maior que a cabeça do poço e dificultar a visualização do poço ou a aterrissagem do 

BOP em casos extremos). 

• Criar subsequente desgaste ou flambagem do revestimento.  

Fluxo de água ou de gás, hidratos in situ, pressões anormais, formações fracas e 

inconsolidadas e geração de batentes são alguns dos shallow hazards mais frequentes e 

estudados nas regiões dos poços brasileiros (API RP 96, 2013).  

Fluxo de fluidos rasos ocorre devido a diversos sedimentos superficiais que foram 

depositados e não tiveram tempo suficiente para aliviar o excesso de pressão durante a 

compactação e, então, atingir o gradiente de pressão hidrostático normal. Isto acaba gerando 

formações pressurizadas acima do nível do gradiente de pressão da água do mar. Quando isso 

ocorre em ambiente com sedimentos inconsolidados, ou seja, fracos e mais propensos a 

colapso, fluxo de água e gás pode acabar sendo gerado se não estiver sendo esperado este 

nível de pressão mais alto e a formação acabar ficando overbalanced. 

Os hidratos podem ser encontrados in situ em sedimentos superficiais que 

frequentemente têm uma temperatura mais baixa e uma pressão de poros mais elevada do que 

a encontrada a uma profundidade semelhante em águas rasas. Sob essas condições de 

temperatura e pressão, os hidratos podem se formar em formações rasas com gás. Eles podem 

liberar uma quantidade significativa de gás após a dissociação. Além disso, se a temperatura 

de circulação no fundo do poço for alta o suficiente, os hidratos na formação próxima ao poço 

se desassociarão e liberarão gás adicional. Quando hidratos in situ são detectados em sísmica, 

deve-se pensar se é possível posicionar o poço em outro lugar para evitar a perfuração na zona 
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de hidrato. Se não for possível, a perfuração com retorno para o fundo do mar do intervalo 

deve ser considerada para evitar que o gás seja liberado no riser. Já em casos que essas 

regiões serão perfuradas com o riser já instalado, a dissociação de hidratos em metano, o 

efeito correspondente na lama de perfuração, o controle de sólidos e a cimentação devem ser 

considerados e priorizados no programa de início do poço (API RP 96, 2013). 

Este programa é justamente voltado para o estudo de ocorrências ou não destes 

eventos na locação proposta e as principais ações a serem tomadas, caso exista algum. 

Inicialmente é feito um estudo de sísmica rasa com o objetivo de verificar a existência ou não 

de zonas com potenciais perigos superficiais e falhas geológicas comunicantes que podem 

atingir o leito marinho. Caso o estudo seja inconclusivo e com poucos dados para 

embasamento de uma resposta concreta é discutido a possibilidade de perfurar um poço de 

investigação (pilot hole).  

Se as zonas de shallow hazards não puderem ser evitadas, duas opções podem ser 

tomadas: 

a) perfurar o poço utilizando fluido mais pesado com retorno para o fundo do mar e 

com uso de ferramenta de PWD (Pressure While Drilling), atravessando as zonas de shallow 

hazards e isolando-as com o revestimento de superfície. 

b) perfurar o poço até o topo da zona de perigo, descer o revestimento de superfície, 

instalar o BOP e prosseguir a perfuração da zona com fluido mais pesado e retorno para a 

sonda até a base da zona. Descer um liner para isolá-la, recomendando-se que a sapata dele 

seja posicionada no mínimo 600 m abaixo do fundo do mar. 

13. Restrições quanto ao diâmetro mínimo de poço na fase de reservatório. 

O diâmetro mínimo é definido de acordo com o projeto de completação do poço e/ou 

com o programa de avaliação das formações. O primeiro define o diâmetro da fase de 

reservatório para atender os requisitos da completação inferior, contenção de areia e diâmetro 

da coluna de produção. Já o segundo programa irá impor restrições para o diâmetro do poço 

de acordo com a disponibilidade e qualidade das ferramentas de perfilagem. Todo o projeto, 

incluindo as fases contingentes, deve levar em consideração o diâmetro mínimo. 

Revestimentos de produção com grande diâmetro interno e trajetórias mais verticais são mais 

fáceis para o tubo de produção ou coluna de trabalho flambar. Em poços de lâmina d’água 

profunda e ultraprofunda as colunas de perfuração deve possuir maior capacidade de tração e 

conexões com maior capacidade de torque em relação aos poços de LDA rasa com igual 
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extensão de poço. Nesses casos utiliza-se colunas de perfuração de diâmetros que varia de 5” 

a 6 5/8”. Em fases menores do que 8 ½”, esse range de diâmetro é reduzido, sendo necessário 

colunas de menor resistência e incorrendo um risco maior de falha da coluna durante a 

perfuração. Além disso, acaba restringindo também parâmetros de perfuração como limite de 

torque, overpull, peso sobre broca (WOB – Weight on bit) e rotação da coluna (RPM). 

14. Correlações para as formações e para o reservatório. 

Estudos dos poços de correlações deve ser analisado para avaliar as ferramentas e 

operações bem sucedidas e, principalmente, os problemas de poço encontrados para que 

sejam mitigados no projeto a ser executado. A qualidade do estudo depende diretamente de 

um histórico abrangente e bem documentado das operações realizadas nos poços de 

correlação. 

Os poços de correlação também são essenciais para estimativas das pressões 

geomecânicas, para seleção de brocas e estimativa de custos e duração do projeto a ser 

executado. 

15. Isolamento de áreas permeáveis e com potencial de fluxo. 

É importante ter conhecimento se existem zonas mais rasas com potencial de fluxo de 

hidrocarbonetos, visto que em caso positivo o intervalo necessitará ser isolada com cimento e 

alguns cuidados serão necessários durante a perfuração desta formação. Existe uma técnica 

utilizada de perfuração conhecida como pump and dump que consiste na perfuração sem 

retorno utilizando lama pesada com hidrostática suficiente para amortecer a pressão de poros 

em intervalos permeáveis rasos contendo hidrocarbonetos. Requer uma sonda com elevada 

capacidade de armazenamento e tancagem de fluidos e toda a logística correspondente ao 

volume de fluidos. Técnicas como esta podem ser utilizadas e devem ser planejadas com certa 

antecedência. 

16. Possibilidade de zonas de perdas. 

Eventos de perda de circulação podem elevar consideravelmente os custos do projeto e 

aumentar o risco de ocorrência de um kick. 

Nos projetos com previsão de perda é necessário identificar as profundidades de 

ocorrência, o tipo de mecanismos de perda e sua severidade. Essas informações são 

importantes para a definição dos materiais de combate a perda, dos equipamentos necessários, 
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escolha do peso de fluido de perfuração e árvore de decisão de combate à perda durante a 

construção do poço. 

17. Fluido esperado no reservatório (gás ou óleo). 

É importante saber se o fluido esperado no reservatório é de gás ou óleo, pois poços de 

gás apresentam uma densidade equivalente de pressão de poros maior do que poços de óleo, 

restringindo a janela operacional. Ademais, a pressão máxima na cabeça do poço é maior, 

exigindo colunas de revestimento mais resistentes à pressão interna, os kicks de gás tendem a 

ser mais críticos durante o controle de poço devido a migração do gás através do fluido de 

perfuração, gerando pressões maiores no choke durante a operação, um volume maior em 

superfície do kick e a possibilidade de formação de hidrato quando em contato com fluido de 

perfuração de base aquosa.  

18. Existência ou não de contato água-óleo (AO) ou óleo-gás (OG). 

Ajuda a definir a profundidade final do poço (objetivo do poço). Além disso, caso haja 

a necessidade de perfilar o contato é necessário definir qual a profundidade requerida abaixo 

dele para que tenha espaço para correr os perfis de avaliação. Se somente o LWD (Logging 

While Drilling) for suficiente, essa profundidade tende a ser menor. Mas se for necessário 

descer perfil a cabo, ela começa a ser maior, por volta de 50m abaixo do último ponto que 

deseja ser perfilado. 

19. Presença de contaminantes (𝐻2𝑆 ou 𝐶𝑂2) 

A maioria dos equipamentos utilizados na parte estrutural do poço é fabricada de aço. 

E o aço, com o tempo, vai sofrendo degradações em sua forma física por um processo 

químico conhecido como corrosão. Este processo é ocasionado por uma combinação de 

fatores, incluindo concentração de gás ácido (H2S ou CO2) e pressões parciais, concentração 

de cloreto, pH in situ, metalurgia e temperatura. Sendo assim, para que possa ocorrer a 

produção segura de óleo e gás precisa haver o controle dos processos corrosivos das matérias 

constituintes das instalações produtivas. Todos os projetos de tubos e revestimentos de 

produção devem considerar o potencial de corrosão e rachaduras resultantes da exposição a 

fluidos (ou seja, produzidos, completados). Deve ser feita uma análise da seleção dos 

materiais a serem utilizados, incluindo metalurgia, elastômeros e tipos de conexões com base 

na natureza dos fluidos que devem entrar em contato com os equipamentos e nos esforços a 
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que deve ser submetido, bem como na durabilidade do projeto (API RP 96, 2013; MOURA et 

al, 2015). 

A presença de H2S na lama de perfuração é extremamente prejudicial, pois, a 

existência de compostos de enxofre (H2S, que pode ser dissolvido em HS− e S2−), reduz a 

cinética de recombinação gasosa e, consequentemente, favorece a entrada de hidrogênio para 

o metal. (MOURA et al, 2015). 

A presença unicamente da água na lama de perfuração aumenta a condutividade do 

meio, favorecendo a atuação dos íons corrosivos. Assim, nesses casos, é recomendável a 

utilização de fluido com óleo, de maneira a minimizar a condutividade do meio. Como o 

petróleo não é totalmente puro na fase de exploração do poço, as empresas que fazem a 

fabricação das tubulações, fazem um revestimento interno de liga de cobre e níquel, que serve 

como inibidor interno das tubulações. Muito tempo é gasto para fazer um revestimento desse 

tipo (API RP 96, 2013; MOURA et al, 2015). 

No caso de presença de H2S e CO2 confirmada ou esperada e em áreas pioneiras, a 

unidade de perfuração deve atender as exigências da empresa operadora com respeito aos 

recursos necessários à operação. Além disso, é importante que procure manter a pressão 

hidrostática do poço sempre overbalance, a fim de evitar o influxo de fluidos da formação, 

manter o pH do fluido acima de 10 para neutralizar o H2S dentro do poço, utilizar 

sequestrantes químicos e fluido de perfuração base óleo. Em casos de necessidade de controle 

de poço, sempre deve tentar a operação de bullheading ao invés de tentar circular o kick (API 

RP 96, 2013; MOURA et al, 2015). 

20. Informações sobre a seção salina 

As formações salinas são materiais geológicos que quando submetidos a uma tensão 

de compressão constante, uma considerável deformação pode ser esperada como função desta 

componente de tensão, do tempo de exposição e das suas propriedades físicas. Tal 

comportamento é chamado creep ou fluência, e pode causar o fechamento do poço em curto 

prazo, isto é, durante a própria perfuração da fase. Porém, mesmo depois do poço revestido, 

essa fluência pode causar, em longo prazo, o colapso do revestimento devido aos esforços 

adicionais impostos por esse fechamento, caso ele não tenha sido dimensionado para isso. Tal 

efeito é mais pronunciado quando há geração de cargas pontuais devido, por exemplo, a falha 

na cimentação. Ou seja, deve-se considerar a fluência em toda a vida útil do projeto e não só 

na fase de perfuração (FALCÃO et al., 2007). 
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Os desafios, entretanto, não se limitam somente a travessia do sal, mas também 

quando se perfura próximo aos diápiros (domos salinos). Devido à mobilidade do sal, uma 

mudança do mergulho das camadas pode dificultar o controle da trajetória, como também 

uma alteração nas geopressões. Como resultado, o poço pode adquirir uma tendência de 

ganho de inclinação, mudança de direção e instabilidade ou pressão de poros anormal, 

dependendo da proximidade da sua trajetória ao diápiro (FALCÃO et al., 2007). 

Para projetos em áreas que atravessam sal devem ser feitos estudos para estimar as 

cargas e tempo de fluência a serem consideradas no dimensionamento do revestimento e 

operações do poço. Sais de potássio e magnésio (carnalita e taquidrita) são os que apresentam 

maior mobilidade, enquanto a halita apresenta uma mobilidade menor e a anidrita é 

essencialmente imóvel (FALCÃO et al., 2007).  

Além disso, quando em uma seção de halita podem ocorrer intercalações de anidrita, 

ou outra rocha insolúvel, há uma tendência de formação de batentes na parede do poço, como 

apresentado na Figura 9. Tais batentes causam irregularidades no diâmetro do poço e podendo 

ser detectados pelo caliper, dificultando posteriormente a descida de revestimento. Os 

impactos da coluna nestes batentes provocam a queda de blocos grandes sobre o BHA, 

causando a chamada prisão por acunhamento (FALCÃO et al., 2007). 

Figura 9 - Esquema de batentes 

 
Fonte: FALCÃO et al., 2007 

Outra definição importante e que é de relevância para o projetista saber é se o sal 

esperado é autóctone ou alóctone. Autóctone é a denominação que se dá ao sal que não sofreu 

deslocamento significativo em relação ao seu local original de deposição. Geralmente ele é 

mais homogêneo, não possuindo tantas intercalações de outras formações. Alóctone é o sal 

que, devido à contínua movimentação, está longe do seu local original de deposição, 

possuindo maior probabilidade de trazer sedimentos de formações de outras regiões junto com 
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ele e possuindo intercalações em sua camada. É o que chamamos de “sal sujo”. Este tipo de 

sal possui maiores chances de ocorrerem perdas ou influxos, geralmente nestas estratificações 

de outras formações misturadas ao sal e geralmente são classificados como os sais mais 

problemáticos (FALCÃO et al., 2007).  

A rubble zone que pode estar abaixo ou adjacente à seção de sal alóctone geralmente 

consiste de uma série de estratificações de folhelho altamente reativos que estão incrustados 

em areia inconsolidada. A zona pode estar sobrepressurizada no ponto de entrada por causa de 

bolsa de gás sob o sal, e então subpressurizada pelo restante da seção. Sendo assim, durante a 

perfuração dessas zonas, deve-se ter muita atenção e realizar um acompanhamento rigoroso 

para prevenção e combate a perda de circulação, fazendo uso de tampões com material de 

combate à perda (LCM – Lost Circulation Materials) e sempre monitorando a densidade 

equivalente de circulação (ECD). Já os sais autóctones são praticamente impermeáveis e 

homogêneos não se esperando assim perda de circulação (FALCÃO et al., 2007).  

A taxa de penetração nos sais solúveis é maior do que nos demais sedimentos. Esta é, 

inclusive, uma das técnicas empregadas durante a operação para se marcar o topo da seção, 

visto que há um aumento repentino da taxa quando a seção salina é perfurada.  

Para mitigar os riscos de ocorrer problemas na perfuração de formações salinas, as 

seguintes ações podem ser consideradas: 

• Usar fluido não-aquoso ou a base de água saturada para prevenir dissolução do sal. 

• Planejar a trajetória do poço no sal minimizando doglegs para reduzir cargas pontuais. 

• Usar fluidos com alta densidade, próximos do gradiente de sobrecarga, para reduzir a 

taxa de fluência do sal. Entretanto, adensar o fluido também torna o processo de 

perfuração mais lento, aumentando o tempo de exposição da formação e os problemas 

adversos associados. E a logística de preparo, tratamento e armazenamento do fluido 

aumentam o seu custo final. Diante disso, há a necessidade de uma avaliação quanto 

ao peso do fluido na seção salina. 

• Alargar os intervalos de sal mais instáveis para atrasar o fechamento do espaço anular 

entre poço e revestimento. 

• Usar pastas de cimento projetadas para desenvolver resistência compressiva 

rapidamente logo após o deslocamento. 

• Usar centralizadores para promover uma melhor distribuição do cimento em torno do 

revestimento. 
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• Nos casos mais críticos, recobrir o intervalo de sal com outro revestimento interno 

(overlap) totalmente cimentado o mais rápido possível. O tubo interno cimentado em 

frente ao sal aumenta a resistência ao colapso reduzindo as cargas pontuais na coluna 

interna. 

21. Requisitos de completação e produção/injeção (métodos de elevação artificial e de 

indução de surgência, composição e diâmetros da coluna de produção, vazão de 

produção, pressão de injeção, etc.) para poços de desenvolvimento e exploratórios 

com aproveitamento para produção. 

O tipo de completação, escopo de aproveitamento (injetor de água, e/ou gás ou 

produtor) e método de elevação a ser utilizado definirá as cargas previstas nos revestimentos 

durante a vida produtiva do poço. 

22. Possibilidade da formação de hidratos durante perfuração ou controle de poço. 

Quando o gás livre está presente no poço (como durante os eventos de controle do 

poço), o gás pode ser preso sob BOP (Blowout Preventer) fechado ou válvulas kill e choke 

fechadas. Perto do fundo marinho, a combinação de temperaturas frias e gás pressurizado 

pode causar a formação de hidratos, que podem obstruir as linhas de controle de poço, bem 

como o próprio poço, e assim impedir a circulação. Incidências documentadas de formação de 

hidratos durante eventos de controle de poços ocorreram em lamas à base de água (WBM – 

Water Base Mud). Ao usar WBM, o uso de uma alta salinidade e/ou lama de glicol deve ser 

considerado para inibir a formação de hidratos. Se a WBM for usada, ou a parte superior do 

poço for deslocada para a água do mar, deve-se considerar glicol de alta salinidade no poço e 

no BOP deve inibir a formação de hidratos durante longos períodos sem circulação.  

A formação de hidratos ao redor e dentro dos conectores hidráulicos do BOP pode 

impedir a liberação do LMRP (Low Marine Riser Package), como durante um evento de 

desconexão de emergência (EDS – Emergency Disconnection System). Também pode impedir 

a liberação do BOP stack do HPWHH (High Pressure Wellhead Housing ou Alojador de Alta 

Pressão). Os métodos de mitigação de riscos podem incluir o uso de vedações de exclusão de 

hidratos nos conectores hidráulicos, a instalação de portas de injeção de inibição de hidratos 

acessíveis aos ROV nos detectores hidráulicos, ou a instalação de sistemas de desvio de gás 

para desviar o metano para longe do BOP e do LMRP (API RP 96, 2013). 

23. Compromissos com órgão regulador e prazos. 
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A conformidade legal com os órgãos reguladores e ambientais deve ser considerada 

nos projetos. Os requisitos variam de acordo com cada país e o projetista de perfuração deve 

estar atento com as particularidades locais e manter-se atualizado com as novas normas e 

diretrizes.  

Alguns exemplos de requisitos com agências reguladoras são: envio de documentação 

prévia do projeto para apreciação da Agência e requisitos técnicos para abandono de poço. 

Pelo órgão ambiental pode haver exigência quanto ao descarte de fluidos e cascalhos em áreas 

ambientalmente sensíveis. 

3.2  Assentamento das Sapatas 

Como os problemas encontrados durante a perfuração do poço exigem que este seja 

revestido antes de se atingir a profundidade final projetada, o poço é perfurado em fases e 

cada uma delas é finalizada com a descida de um revestimento e sua cimentação, para 

proteger o trecho de poço aberto, sendo retomada a perfuração com diâmetro inferior na fase 

seguinte. 

A depender das características da área perfurada e da profundidade final prevista, o 

poço pode conter uma quantidade variável de fases, ou seja, pode receber pouca coluna de 

revestimento em regiões onde as pressões são normais, ou um número maior de colunas em 

locações mais críticas. A decisão de interrupção da perfuração para que o poço seja revestido 

pode ser tomada durante a própria perfuração em casos especiais, mas o mais comum é já 

existir uma posição especificada para cada revestimento antes do começo da perfuração 

(GOUVÊA et al., s.n.; SANTOS, 2014). 

Cada coluna de revestimento é composta por tubos de aproximadamente 12 metros 

cada, conectados individualmente por enroscamento ou acoplamento das suas conexões 

localizadas nas pontas de cada um. As principais funções do revestimento são:  

• Prevenir desmoronamentos das paredes do poço: pode resultar em perda de tempo, 

pescaria de equipamentos presos devido aos cascalhos e até mesmo abandono do poço.  

• Evitar a contaminação da água potável dos lençóis freáticos: proteger os lençóis 

freáticos de contaminação por causa da ação contaminante do fluido de perfuração 

utilizado no poço durante perfuração. 

• Permitir o retorno do fluido de perfuração à superfície: ele deve ser circulado com 

pleno retorno para a superfície. Além disso, como sua densidade tende a ser 
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aumentada com a profundidade, as formações superiores ou mais fracas tem que ser 

protegidas para evitar que o fluido as danifique, ou causem perda de fluido.  

• Prover meios de controle de pressões dos fluidos, permitindo aplicação de pressão 

adicional desde a superfície. 

• Impedir migração de fluidos das formações: o poço acaba permitindo a interligação de 

formações que podem estar diferentemente pressurizadas. Então o revestimento 

impede a migração desses fluidos de uma formação para a outra. 

• Sustentar o peso dos equipamentos de cabeça de poço: o peso das colunas de 

revestimentos e dos equipamentos de segurança da cabeça de poço (ESCP) é 

transmitido ao revestimento de superfície que por sua vez transmite ao solo, 

possibilitando a sustentação dos mesmos.  

• Sustentar outra coluna de revestimento: quando o trecho é perfurado com um 

comprimento pequeno, pode-se ancorar, próximo a extremidade inferior do 

revestimento anterior, um revestimento de comprimento um pouco maior que o poço 

aberto, evitando que o mesmo precise ser estendido até a superfície.  

• Isolar a água da formação produtora: para que a produção de água seja evitada, o poço 

é perfurado e cimentado e canhoneado somente no intervalo correspondente a óleo 

para a produção. 

• Alojar equipamentos de elevação artificial em casos em que a formação não é 

surgente. 

O diâmetro interno mínimo do tubo de produção é determinado pelo número e 

tamanho de cada revestimento do poço e pelo tipo de equipamento de elevação artificial que 

será utilizado. Assim, será necessário achar a melhor combinação possível entre diâmetros de 

brocas e de revestimento para compor o projeto do poço (GOUVÊA et al., s.n.; SANTOS, 

2014). É importante que a escolha leve em consideração os dois seguintes critérios:  

• Diâmetro da broca na fase seguinte deve ser menor ou igual ao diâmetro de drift do 

revestimento anterior. 

• O diâmetro do revestimento deve ser menor que o diâmetro da broca ou do alargador 

utilizado na fase. 

Satisfeitos tais critérios a escolha dos diâmetros específicos será feita basicamente 

como forma a atingir a profundidade final do poço com um revestimento de produção com 
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diâmetro limitado pelo tamanho dos equipamentos de completação e pelo número e fases que 

o mesmo terá (GOUVÊA et al., s.n.; SANTOS, 2014).  

3.2.1 Tipos de revestimentos 

Revestimento condutor 

Em poços com cabeças de poço submarinas, o revestimento condutor deve ser 

assentado profundamente o bastante para dar suporte estrutural adequada à cabeça de poço e 

todos os tubos (riser e demais revestimentos) e equipamentos instalados durante a vida útil do 

poço (árvore de natal, BOP, capping). É a primeira coluna de revestimento descida em um 

poço e é formado geralmente por tubos de 36 ou 30 polegadas de diâmetro e possui extensão 

que varia de 10 a 85 metros no solo marinho em poços offshore. Vários poços do Brasil em 

lâminas d’água profundas e ultraprofundas utilizam sete juntas de revestimento totalizando 

aproximadamente 84 metros (DOMINGUES, 2013).  

O condutor tem a função estrutural de transmitir as cargas dos revestimentos seguintes 

para o solo, sendo por esta razão que ele se trata de uma coluna robusta especialmente junto à 

cabeça de poço, já que deve suportar grandes esforços. Além disso, ele também tem a função 

de conter as formações superficiais inconsolidadas. 

Ele pode ser instalado de três formas, a partir da análise geotécnica detalhada da 

locação: 

a) Cravação: é uma instalação em que a coluna é cravada com o emprego de um bate-

estaca. A fase não exige perfuração, pois o intuito é prevenir a erosão do fundo do 

mar e o risco de solapamento da plataforma. É uma instalação que requer 

conectores de revestimento resistentes aos esforços da cravação e também sem 

qualquer tipo de luva ou upset externo. É mais comum em plataformas fixas ou 

algumas Jack-ups. 

b) Jateamento: A coluna de revestimento é montada junto com uma coluna de 

perfuração com broca próxima a extremidade. A circulação pela broca provoca o 

jateamento do solo que junto com o peso do próprio condutor provoca a cravação 

do revestimento no solo. Sua operação tem um tempo menor, porém sua 

capacidade de sustentação de peso é menor do que a de um cimentado. Usado em 

sondas flutuantes.  
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c) Cimentado: é necessário perfurar a fase com uma broca com diâmetro maior que o 

revestimento ou com uma broca e alargador. Após isso, é descido o revestimento e 

realizada a operação de cimentação. Sua instalação é mais demorada com relação 

ao jateamento e mais dependente da qualidade da cimentação. Entretanto, sua 

capacidade de transmissão de carga é maior. Por causa disso, em poços muito 

profundos e que utilizam revestimentos intermediários e produtores longos e 

profundos, como é o caso dos poços do pré-sal, esse é o tipo e instalação do 

condutor mais utilizado.  Neste método é necessária a avaliação da possibilidade 

de ocorrência de água livre, abaixo do fundo do mar (mud line) e entre o 

revestimento condutor e o solo. 

Revestimento de superfície 

É a coluna de revestimento descida após o revestimento condutor e geralmente 

apresenta diâmetros de 22, 20 ou 13 3/8 polegadas, sendo este último em casos de poços 

slender. A sua principal função é permitir a instalação do BOP, receber as cargas das colunas 

seguintes e transmitir ao condutor, que por sua vez transmite ao fundo do mar; proteger as 

formações pouco profundas, prevenindo o desmoronamento de formações inconsolidadas. É 

necessário ser cimentado para evitar flambagem devido ao grande peso dos equipamentos e 

dos revestimentos subsequentes, que nele se apoiam (DOMINGUES, 2013). 

A profundidade de assentamento varia de 400 a 1600m abaixo do fundo marinho, 

sendo esta última profundidade o recorde no Brasil. Quando o topo da cimentação do 

revestimento de superfície ficar muito abaixo do mud line, o revestimento de superfície pode 

flambar na região do revestimento condutor e do poço. Neste caso, deve ser feita a análise de 

tensões do revestimento de superfície submetido ao carregamento axial, à carga de flexão 

devida à flambagem e eventualmente ao carregamento devido à variação de temperatura. 

Geralmente revestimentos de superfície de diâmetro de 22” não precisam ser cimentados em 

toda a sua extensão, a não ser quem seja um requerimento ou prática recomendada da equipe 

de estudo do solo marinho. É importante deixar claro que isto vai variar de projeto para 

projeto e que são os estudos requeridos para a determinação das tensões que vão determinar o 

que poderá ou não ser feito para o projeto.  

Ademais, é necessário que a profundidade de assentamento da sapata seja feita em 

uma formação impermeável abaixo de formações com água livre. Em alguns casos, onde há a 

existência de gases rasos talvez seja necessário assentá-lo mais raso. É recomendado evitar o 

assentamento de sapatas em formações permeáveis devido ao risco de leituras erradas durante 
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o LOT. Além disso, a profundidade tem que ser o suficiente para prover o gradiente de fratura 

necessário para perfuração da próxima fase.   

Revestimento intermediário  

O uso do revestimento intermediário é para proteger formações normalmente 

pressurizadas dos efeitos do aumento do peso da lama de perfuração, necessária nas operações 

de perfuração de poços profundos. Há também casos em que pode haver decrescimento da 

pressão com a profundidade, também havendo a necessidade de assentar um revestimento 

intermediário para haver redução do peso do fluido de perfuração. Além disso, pode ser 

necessário também em casos de perda de circulação, camadas de sal, folhelhos reativos, 

formação de alta pressão de poros ou formação de baixa pressão de fratura e formações 

portadoras de fluidos corrosivos ou contaminantes da lama (DOMINGUES, 2013). 

Em geral, na prática, as operações de perfuração são permitidas até uma janela de peso 

de lama dentro de 0.5 lb/gal do gradiente de fratura medido pelo leak-off test na sapata do 

último revestimento. Ultrapassar este limite pode causar perdas de circulação, kicks seguidos 

de perda de circulação ou até mesmo prisão de coluna por diferencial de pressão 

(DOMINGUES, 2013).  

A faixa de profundidade de assentamento está entre 1000 a 4000 m, variando 

conforme o tamanho do poço e as necessidades de cada um. Além disso, é cimentado somente 

na parte inferior ou, em alguns casos, num trecho intermediário adicional, como é o exemplo 

de fases que possuem um trecho permeável necessário a ser isolado, mas que está muito 

acima da profundidade que a sapata ficará. Seus diâmetros típicos são: 14”, 13 3/8”, 13 5/8”, 

10 ¾”, 9 5/8” (SANTOS, 2014).  

Liners 

O liner é uma coluna curta de revestimento localizada muito abaixo da cabeça do poço 

e do BOP, sendo ancorada um pouco acima da extremidade inferior do revestimento anterior 

por um sistema mecânico ou hidráulico (Liner Hanger) dotado de cunhas para travamento e 

rosca para ligação com a coluna de assentamento. Diferencia-se assim dos demais 

revestimentos convencionais, cujas extensões são maiores e cujo topo fica ancorado na cabeça 

do poço. Chama-se overlap a parte do revestimento precedente coberta pelo liner e apresenta 

como valor padrão uma extensão de 70 a 100 metros, sendo o valor mínimo recomendado de 

30 metros. 
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O liner pode ser usado para substituir um revestimento intermediário, sendo chamado 

liner de perfuração, ou um revestimento de produção, chamando-se de liner de produção. 

Quando é de produção ele pode ser canhoneado, furado ou rasgado para efeitos de 

completação. Seus diâmetros mais comuns são: 18”, 16”, 13 5/8”, 11 7/8”, 10 ¾”, 9 5/8”, 7”. 

Para a sua descida e instalação é utilizada uma ferramenta de assentamento (Setting 

Tool) previamente montada ao conjunto e que tem características próprias de acordo com o 

fabricante e modelo do liner. O sistema deve minimamente dispor de vedações que permitam 

a circulação de fluidos pela sapata, o transporte e posterior liberação da coluna de 

revestimento.  

É geralmente preferível utilizá-lo, pois apresenta as seguintes vantagens: 

• Economia de tubos de revestimentos. 

• Peso da coluna de revestimento é menor. 

• Permite a acomodação de maiores diâmetros de colunas de perfuração ou de produção, 

pois possibilita a perfuração da fase subsequente à descida do liner com uma coluna 

de perfuração combinada, isto é, no trecho acima dele é possível utilizar tubos de 

maiores diâmetros. Esta condição resulta na possibilidade de utilização de uma melhor 

hidráulica durante a perfuração e em uma maior resistência da coluna aos esforços 

mecânicos. 

• Possibilitar rathole de comprimento bem pequeno (de 0m a 5m). 

• Maior flexibilidade em relação à configuração do poço. Viabiliza um número de fases 

superior aos limites do sistema de cabeça de poço que em geral permitem a utilização 

de até três casing hangers. 

• Possibilita a correção da cimentação do revestimento anterior. É procedimento usual a 

não realização de correções de cimentação de revestimento intermediário durante as 

etapas de perfuração. Considera-se que a perfuração da próxima fase pode ser 

comprometida em termos de segurança operacional, tendo em vista a existência de um 

ponto “fraco” na coluna de revestimento. Notar que este fato inviabiliza a correção da 

cimentação do revestimento anterior caso uma coluna de revestimento seja utilizada na 

próxima fase. Já o uso de uma coluna de liner permite a correção da cimentação do 

revestimento anterior em uma etapa posterior à descida do liner, permitindo ainda a 

descida de um tie-back caso necessário. 
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• Possibilidade de descer girando e vencer restrições. Possibilidade de efetuar a 

cimentação com giro da coluna aumentando as chances de obtenção de uma boa 

cimentação. 

• Menor ECD sobre as formações na descida, circulações e na cimentação em função do 

menor efeito de pistoneio e menores perdas de carga ao longo dos anulares. 

Entretanto, tal decisão deve ser cuidadosamente considerada, pois o revestimento 

anterior deve ser projetado para cargas de burst como se estivesse assentado para a 

profundidade do liner. Se a perfuração for continuar abaixo do revestimento, os requisitos de 

burst para o revestimento anterior e para o liner de perfuração são maiores ainda. Isso 

aumenta o custo do revestimento anterior. Além disso, deve ser considerado o nível de 

flambagem para o caso de ser necessário o apoio no fundo do poço. Um ponto importante a 

ser destacado é que a eficiência de vedação com pack off é maior do que a do liner packer. O 

liner packer é descido em um trecho maior do poço, aumentando assim a possibilidade de 

dano físico, além deste equipamento estar submetido a maiores valores de temperatura. Por 

último, existe a desvantagem com relação a dificuldade em obter uma boa cimentação 

primária devido ao anular entre o liner e o poço ser mais estreito, causando maiores perdas de 

carga e maiores dificuldades operacionais durante a cimentação.  

Tie-back e Scab Liner 

Em algumas vezes é necessário revestir uma determinada extensão acima do topo de 

um liner já existente no poço por causa de limitações técnicas ou operacionais. Se esta coluna 

se estender do topo do liner até a cabeça de poço teremos uma coluna chamada de Tie-Back. 

Os seus componentes devem permitir minimamente um acoplamento mecânico com o liner, 

um ou mais dispositivos de restrição do fluxo interno ascendente de fluido (back flow) e a 

ancoragem da coluna na cabeça do poço (casing hanger) sem que nenhuma parte da coluna 

fique em compressão. O acoplamento hidráulico com o liner pode ser por meio do conjunto 

de selos da ponteira contra a extensão da camisa do liner ou por cimentação da base da coluna 

do tie-back. As principais razões de aplicação do tie-back podem ser: 

• Cobrir revestimento anterior de forma a evitar que este revestimento seja submetido a 

esforços que ultrapassem a sua resistência mecânica por razões de projeto ou danos 

sofridos; 
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• Viabilizar em conjunto com o liner a descida de uma coluna de revestimento em duas 

ou mais seções quando o peso total das colunas ultrapassa a capacidade dos 

equipamentos; 

• Restabelecer a condição de revestimento para o caso de liners descidos com objetivo 

de permitir futuras correções de cimentação, testes de formação em revestimentos 

anteriores; 

• Permitir com segurança o bombeio de fluidos especiais para o anular com objetivo de 

evitar falhas no revestimento por efeito de crescimento de pressão em anular trapeado 

(APB) ou com a finalidade de atuar como back up mais consistente e duradouro frente 

aos esforços de pressão interna etc. 

Se a coluna não se estender até a cabeça de poço a coluna é conhecida como scab 

liner. As principais aplicações podem ser: recobrir danos da coluna de revestimento anterior 

ou grandes extensões canhoneadas onde a compressão de cimento se torna complexa, prover o 

isolamento da sapata do revestimento anterior nos casos de falha no isolamento do overlap do 

liner etc. A Figura 10 abaixo apresenta a diferença entre liner, tie-back e o scab liner. 

Figura 10 - Esquemático Liner, Tie-back e Scab Liner 

 
Fonte: RABIA, 2012 

Revestimento de Produção 

Este revestimento serve para proteger e servir como base para a instalação de 

equipamentos de completação e produção do poço. É com ele que a coluna de produção 

possui contato direto, sendo necessário suportar todas as cargas de produção e ser resistente 

aos contaminantes do fluido produzido ou injetado. Portanto, ele não é necessariamente a 
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última coluna de revestimento descida no poço, pois o que caracteriza ele é justamente ter o 

contato com a coluna de produção. Naturalmente, sua instalação depende da zona de 

interesse, não sendo descido em poços onde não há ocorrência da zona de interesse. No 

entanto, devido à necessidade da realização de testes a poço revestido para análise de tais 

zonas é comum ser descido um revestimento de produção em poços que depois são 

abandonados por não se mostrarem economicamente viáveis.  

Assim como a coluna de revestimento intermediário não é cimentado em toda sua 

extensão. O topo do cimento deve cobrir todos os isolamentos entre zonas, isolar a zona 

permeável mais rasa do fundo do mar e, se possível proteger a região comprimida da coluna.  

Além disso, sua profundidade de assentamento é determinada pelo objetivo geológico. O 

objetivo e o método de identificar a sua correta profundidade devem estar bem definidos no 

programa do poço. Seus diâmetros mais comuns são: 10 ¾ , 9 5/8”, 9 7/8”, 7”, 5 ½”. 

 A Figura 11 abaixo demonstra esquematicamente os revestimentos citados acima e 

uma de suas ordens em um poço. 

Figura 11 - Configuração de Poço 

 
Fonte: SANTOS, 2014 

3.2.2 Critérios para o assentamento 

A primeira etapa durante a confecção do projeto do poço é a escolha das 

profundidades que as sapatas dos revestimentos serão assentadas e cimentadas, e que 
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conseguirão suportar a máxima pressão que o poço estará sujeito durante a perfuração da 

próxima fase. A pressão no qual essa formação, considerada geralmente a formação mais 

fraca de um poço aberto, deverá ser capaz de suportar é a maior entre: (DOMINGUES, 2013; 

SANTOS, 2014) 

• Pressão hidrostática da lama usada para perfuração da próxima fase. 

• A máxima pressão exercida na sapata quando circulando um influxo de gás da 

profundidade final da próxima fase. 

O critério de assentamento de cada empresa vai depender das experiências obtidas 

pelas suas operações, além de ter que levar em conta o critério de tolerância ao kick, o critério 

da janela operacional e os seguintes aspectos (DOMINGUES, 2013; SANTOS, 2014): 

• Possibilidade de fechamento do poço em caso de influxo de algum fluido da formação 

sem fraturar a formação mais fraca.   

• Estabilidade do poço ainda não revestido.  

• Isolamento de formações problemáticas, incluindo zonas de altas pressões, com 

potencial de fluxo, com instabilidade de formação ou com potencial de perda de 

circulação severa. 

• Isolamento de aquíferos.  

É recomendável que a estimativa do volume de ganho do influxo seja baseada na 

capacidade dos equipamentos de detecção de kick da sonda, que deve ser utilizada para a 

perfuração do poço. Assim, as seguintes parcelas podem ser consideradas para compor esta 

estimativa: 

• Volume mínimo de ganho associado com a precisão dos equipamentos de detecção, 

arranjo e as características físicas dos tanques de fluido existentes na sonda. 

• Volume adicional de ganho decorrente do tempo de reação da equipe de perfuração 

entre a detecção e o acionamento do BOP. 

• Volume estimado que entra no poço entre o acionamento e o completo fechamento do 

BOP. 

Caso esta avaliação não seja feita, os seguintes volumes estimados de ganho são os 

mais utilizados:  
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Tabela 5 - Volumes de Influxos 

Tamanho do poço (polegadas) Volume do influxo (bbl) 

6 ou menos 10 – 25 

8.5 25 – 50 

12.25 50 – 100 

17.5 100 – 150 

22 250 

Fonte: RABIA, 2012 

O volume estimado do fluido invasor deve ser utilizado para determinar a altura do 

influxo. Considerar o influxo no fundo do poço e como uma bolha única ocupando todo o 

espaço anular do poço. 

Caso não seja esperada a presença de HC na fase do poço em análise, considerar o 

fluido invasor como sendo água salgada. Se a massa específica da água da formação seja 

desconhecida, adotar 8,5 lb/gal. Já se for esperada a presença de hidrocarbonetos na fase em 

análise, mas sem possibilidade de haver capa de gás ou gás em solução em óleo, considerar o 

fluido invasor como sendo óleo. Se a massa específica do óleo é desconhecida, adotar 7 

lb/gal. 

Nas demais situações adotar o fluido invasor como sendo gás com gradiente hidrostático, se 

desconhecido, 2 lb/gal. 

1. Critério de Tolerância ao kick 

Quando acontece um kick, a expansão de gás deve ser permitida para reduzir as 

pressões dentro do poço. Na plataforma, a expansão de gás é realizada de maneira controlada, 

manipulando-se o choke na superfície. A tolerância ao kick é baseada no fato de que durante 

um kick de gás, o gás é circulado para fora do poço a uma taxa controlada para reduzir sua 

pressão e para manter seu volume expandido na superfície para uma quantidade gerenciável 

(RABIA, 2012). 

Para fins práticos, a tolerância kick pode ser definida como o tamanho máximo de 

influxo (volume) que pode ser recebido sem fraturar a formação da sapata do revestimento 

anterior. Também pode ser definida nos termos da pressão de poros máxima permitida na 

próxima fase ou peso máximo permitido de lama que pode ser utilizado. Outros fatores que 

afetam a tolerância ao kick incluem a densidade do fluido invasor e as temperaturas 

circulantes (RABIA, 2012). 
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Este critério deve ser utilizado, na condição estática de fechamento do poço. Nos casos 

em que ele é o fator limitante para o assentamento da sapata, deve-se fazer uma análise 

dinâmica da situação de controle de poço, utilizando simuladores mais completos que 

consideram o escoamento bifásico da mistura (RABIA, 2012). 

A tolerância ao kick leva em consideração uma margem de segurança denominada de 

Margem de Pressão de Poros (∆𝜌𝑘𝑡) dada por: 

∆𝜌𝑘𝑡(
𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
) =  𝜌𝑘𝑡 −  𝐺𝑃                   (Equação 3.1) 

𝜌𝑘𝑡  = tolerância ao kick (lb/gal), ou seja, a pressão de poros máxima que pode ser sentida na 

fase de poço aberto na profundidade analisada. 

𝐺𝑃 = pressão de poros que está estimada para a profundidade analisada (lb/gal). 

A margem de pressão de poros, ou seja, a máxima diferença entre a pressão de poros 

sentida em um kick e a pressão de poros que tinha sido estimada, geralmente é definida entre 

0,3 e 0,5 lb/gal. Diante disso, a profundidade de assentamento da sapata é determinada onde 

esta diferença fica menor que a margem de pressão de poros definida pela empresa. 

Calcula-se 𝜌𝑘𝑡  “de cima pra baixo” variando-se a profundidade do poço com base na 

seguinte equação: 

𝜌𝑘𝑡 =  𝜌𝑚 +
𝐷𝑠𝑎𝑝

𝐷
 (𝐺𝐹 −  𝜌𝑚) −  

𝐻𝑘

𝐷
 (𝜌𝑚 − 𝜌𝑘)                   (Equação 3.2) 

𝜌𝑚 = massa específica do fluido de perfuração no poço (lb/gal). 

𝐺𝐹= pressão de fratura equivalente mais provável na profundidade da última sapata (lb/gal). 

𝜌𝑘  = massa específica do fluido invasor (lb/gal). 

𝐻𝑘  = altura do fluido invasor no anular poço - coluna de perfuração (m). 

𝐷𝑠𝑎𝑝 = profundidade da sapata do último revestimento (m). 

𝐷 = profundidade do poço (m). 

Analisando a Equação 3.2 e a Figura 12 mais detalhadamente e refletindo sobre o que 

suas partes significam, pode-se perceber que ela nada mais é do que a soma da: pressão 

causada pela coluna de fluido de perfuração existente entre a última sapata assentada e o topo 

da coluna de fluido do influxo invasor; pressão necessária para fraturar a formação da última 

sapata assentada e a pressão causada pela coluna de fluido invasor no anular do poço.  
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Figura 12 - Kick dentro de um poço 

 
Fonte: RABIA, 2012 (Modificado) 

Fazendo o cálculo “de baixo para cima” a equação passa a ser a seguinte: 

𝐺𝐹,𝑟 =  𝜌𝑚 +
𝐷

𝐷𝑠𝑎𝑝
 (∆𝜌𝑘𝑡 − 𝐺𝑃 −  𝜌𝑚) − 

𝐻𝑘

𝐷𝑠𝑎𝑝
 (𝜌𝑚 − 𝜌𝑘 )                   (Equação 3.3) 

𝐺𝐹,𝑟 = pressão de fratura equivalente requerida na formação mais fraca do poço aberto para 

que possa haver a circulação do influxo. 

Neste caso, a profundidade de assentamento da sapata é determinada onde a pressão de 

fratura equivalente requerida se tornar maior que a pressão de fratura equivalente mais 

provável da formação (RABIA, 2012). 

Após um leak-off test e antes da perfuração, a tolerância ao kick deve ser calculada em 

intervalos ao longo da fase do poço a ser perfurada com o peso de lama esperado. Se um fator 

como peso da lama ou geometria da coluna de perfuração for alterado, então o cálculo deve 

ser recalculado. Ao perfurar áreas de sobrepressão com o aumento rápido da pressão de poros, 

e tendo que aumentar o peso da lama para compensar, a tolerância ao kick (limitada pela força 

de formação na sapata de revestimento anterior) será rapidamente reduzida (RABIA, 2012). 

Então, se o gradiente de fratura real for maior que o valor esperado, a seção de poço 

aberto abaixo da sapata pode ser perfurado mais do que o planejado, se desejado. Em outras 

palavras, a formação é mais forte do que o planejado (RABIA, 2012). 

Já se o gradiente de fratura real for menor que o planejado, então o inverso do acima é 

verdadeiro. A seção de poço aberto não pode ser perfurada até profundidade planejada. A 
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seção pode então ser perfurado a uma profundidade menor com menos pressão de poros ou 

um plugue de cimento é colocado na sapata para reforçá-la artificialmente. A última prática 

possui mais chances de sucesso em áreas com gradiente de fratura inferior a 15 lb/gal. 

É comum a montagem de um gráfico como o da Figura 13 onde o volume do kick é 

plotado no eixo X (ponto 2) e o SIDP é plotado no eixo Y. O ponto 1 é o SIDP máximo e o 

ponto 2 é o volume máximo de influxo para pressão inicial zero de tubo de perfuração. A 

linha reta que une os pontos 1 e 2 é chamada de gráfico de tolerância ao kick. Se os efeitos da 

temperatura e da compressibilidade do gás forem incluídos, obtém-se uma curva. Todos os 

pontos para o topo e para a direita da linha representam um blowout e condições de perda de 

circulação. Os pontos abaixo da linha representam condições seguras e dão tolerância ao kick 

para qualquer combinação de tamanho de influxo e pressão de fechamento do tubo de 

perfuração (Shut-in Drillpipe Pressure - SIDP) (RABIA, 2012). 

Figura 13 - Gráfico SIDP versus Volume Influxo 

 
Fonte: RABIA, 2012 (Traduzido) 

 

2. Critério da Janela Operacional 

A janela operacional é o intervalo formado por limites operacionais de pressão. Este 

critério considera a existência de uma janela operacional formada por dois limites. O primeiro 

é o limite operacional inferior, ou simplesmente limite inferior, que é o limite igual ao maior 

dos valores, em lb/gal, entre as pressões equivalentes de poros, de colapso inferior e de fratura 

inferior acrescida de uma margem de segurança. Valores típicos da margem de segurança 

variam de 0,3 lb/gal a 0,5 lb/gal, sendo que valores menores que 0,3 lb/gal somente podem ser 

utilizados mediante justificativas embasadas em análises de risco e documentadas no projeto 
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do poço. Já o segundo é o limite operacional superior, ou simplesmente limite superior, que é 

o limite igual ao menor dos valores, em lb/gal, entre as pressões equivalentes de fratura 

superior e de colapso superior, subtraído ou não de uma margem de segurança.  

A determinação das profundidades das sapatas é obtida onde algum valor do limite 

inferior se torna igual ou maior que qualquer valor do limite superior. Esse critério é 

implementado de baixo para cima, ou seja, inicia-se o assentamento pela profundidade final 

do poço. Começando dentro da janela operacional, traça-se para cima uma reta vertical que 

termina no ponto em que ela tange o limite superior (com ou sem margens de segurança), 

correspondendo este ponto à profundidade de assentamento da sapata de revestimento. Para a 

determinação das profundidades das sapatas dos revestimentos superiores, procede-se da 

mesma maneira, com a diferença de que a origem da reta vertical é sempre a profundidade da 

sapata anterior, como mostra a Figura 14 (ROCHA, 2009; DOMINGUES, 2013). Para 

sistemas MPD deve ser feita uma análise em separado.  

Figura 14 - Assentamento "de baixo para cima" 

 

Fonte: PetroWiki – Casing Design 

Existe uma relação direta entre as margens de segurança e o número de fases de 

perfuração do poço, ou seja, geralmente, quanto maiores são os valores e o número de 

margens de segurança, há a necessidade de se recorrer a um mais alto número de sapatas de 

revestimento assentadas. A relevância desse fato vem do custo mais elevado provocado por 

um eventual maior número de fases do poço. Outras características deste método a serem 

destacadas são os fatos de que não é afetado pela geometria do poço e de que não leva em 
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conta a possibilidade de ocorrerem kick (ROCHA & AZEVEDO, 2009; DOMINGUES, 

2013). 

3.2.3 Restrições operacionais  

Algumas restrições operacionais precisam ser analisadas juntamente com os critérios e 

fatores acima citados, pois a operação de perfuração pode ser bastante afetada caso alguma 

delas venha a ocorrer. A seguir serão listadas as mais comuns. 

a) Máximo diferencial de pressão entre a pressão dentro do poço e a pressão de poros 

Um fator importante que afeta a decisão pela profundidade de assentamento é o 

diferencial de pressão entre o poço e a formação, que pode resultar em prisão da coluna e 

sérios danos à rocha. Para evitar que se chegue a essa situação extrema, estabelece-se um 

valor máximo admissível para o diferencial de pressão, e deve-se assentar um revestimento à 

profundidade em que se atinja esse valor, permitindo, assim, um fluido de perfuração mais 

baixo. O diferencial de pressão existente a uma determinada profundidade é dado pela 

equação abaixo, e o valor obtido é o que deve ser comparado ao limite máximo previamente 

estabelecido (ROCHA & AZEVEDO, 2009; DOMINGUES, 2013). 

∆𝑃 = 0.1704 (𝜌𝑚 −  𝐺𝑃)𝑧                   (Equação 3.4) 

∆𝑃 = diferencial de pressão entre o poço e a formação (psi) 

𝜌𝑚 = peso do fluido de perfuração (lb/gal) 

𝐺𝑃 = gradiente de pressão de poros (lb/gal) 

𝑧 = profundidade (m) 

Assim como em relação ao diferencial de pressão, as empresas podem estabelecer 

limites máximos para as extensões de poço aberto, demandando o assentamento de uma 

sapata sempre quando se atinge o valor estabelecido. Isso ocorre porque longos intervalos de 

poço aberto proporcionam maior tempo de contato entre o fluido de perfuração e as 

formações, o que pode ocasionar a instabilidade do poço (ROCHA & AZEVEDO, 2009; 

DOMINGUES, 2013).  

b) Requisitos do projeto direcional (build up, torque e arraste) 

Os poços direcionais precisam receber uma atenção especial, visto que é necessário 

que sejam revestidos, logo após a perfuração, os trechos onde há ganho de inclinação (build 

up) ou aqueles trechos no qual a inclinação seja alta, pois estes poços  tem mais probabilidade 
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de apresentar problemas com influxo de fluido, perda de circulação, arrastes excessivos e 

instabilidade de formações.  

c) Densidade Equivalente de Circulação (Equivalent Circulating Density – ECD) 

É muito importante comparar o valor do ECD durante a perfuração com os valores de 

pressão de poros e de fratura. A lama de perfuração em condição estática possui uma certa 

densidade, porém, em condições dinâmicas, devido às perdas de carga que ela sofre durante o 

caminho que percorre, a densidade que é sentida no fundo do poço é diferente e maior do que 

àquela em condição estática. Quanto mais profundo o poço e menores os diâmetros, maior 

será a diferença entre o ECD e o ESD (Equivalent Static Density).  

Esse valor é o que a formação está sentido e é importante sua monitoração para que 

não aumente ao ponto de fraturar a formação. Além disso, é de extrema importância na hora 

da retirada e descida de coluna de perfuração, devido aos efeitos de pistoneio (surge e swab). 

d) Margem de Segurança de Riser (MSR) 

O riser é uma coluna usada para a perfuração do poço e a produção de óleo, ligando a 

sonda de perfuração ao BOP, e que deve ser desconectada quando a plataforma fica à deriva. 

Esta desconexão é feita através do LMRP (Low Marine Riser Package), a parte superior do 

que é conhecido como BOP. Com isso, o BOP é fechado, e uma falha sua pode provocar a 

queda da pressão dentro do poço, facilitando a ocorrência de kicks. A fim de se reduzir esse 

risco, acrescenta-se ao peso de fluido de perfuração um valor chamado margem de riser, o 

qual é uma margem de segurança e se obtém por meio da fórmula abaixo (ROCHA & 

AZEVEDO, 2009; DOMINGUES, 2013). 

𝜌𝑀𝑅 =  
(𝐺𝑃𝐷− 𝜌𝑤𝐷𝑤)

𝐷𝑠
−  𝐺𝑃                   (Equação 3.5) 

Onde: 

𝐷𝑠 =  𝐷𝑣  − 𝐷𝑤 −  𝐷𝑎                   (Equação 3.6) 

𝜌𝑀𝑅  = margem de segurança de riser (lb/gal) 

𝐺𝑃  = gradiente de pressão de poros (lb/gal) 

𝐷𝑣 = profundidade vertical (m) 

𝜌𝐴𝐺𝑀𝐴𝑅  = densidade da água do mar (lb/gal) 

𝐷𝑤 = espessura da lâmina d’água (m) 

𝐷𝑠 = espessura de sedimentos (m) 
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𝐷𝑎 = altura da mesa rotativa em relação ao nível do mar (air gap) (m) 

A utilização da MSR pode mostrar-se inviável tanto técnica quanto economicamente, 

visto que essa margem pode estreitar demasiadamente a janela operacional. (ROCHA & 

AZEVEDO, 2009; DOMINGUES, 2013).  

3.2.4 Designs mais comuns 

Diversas configurações de poços podem ser realizadas, tanto variando o tamanho da 

broca quanto o tamanho do revestimento, acrescentando ou liner, tie-back ou scab liner. O 

que mais determina o tamanho das brocas das fases são os diâmetros internos dos 

revestimentos que estarão dentro do poço. Existem já tabelado os diâmetros de brocas que 

podem ser descidas no poço após a instalação de algum revestimento. Entretanto, alguns já 

são tão usados frequentemente que é importante o projetista ter conhecimento das 

configurações mais comuns de poço e quais os diâmetros de broca e revestimentos mais 

utilizados. É claro que restrições podem ocorrer que levem a necessidade de serem utilizados 

àqueles que são menos frequentes. 

Abaixo se encontra a Tabela 6, com os diâmetros de revestimentos e brocas mais 

comuns de serem vistos na indústria, principalmente, aqui no Brasil e, posteriormente, o nome 

e a descrição dos tipos de configurações comuns e importantes.   

Tabela 6 - Diâmetros Poço x Revestimento 

Diâmetro do Poço Diâmetro do Revestimento 

36” 30” 

28” x 42” 36” 

28” 22” 

26” 20” 

18 1/8” x 22” 18” 

18 1/8”, 17 ½” x 20” 16” 

17 ½” 14”, 13 3/8” 

16”, 14 ¾” x 16 ½”, 16 ½” 14”, 13 3/8” 

12 ¼” x 14 ¾”, 14 ¾” 13 3/8”, 10 ¾” 

12 ¼” 9 5/8”, 10 ¾”, 11 ¾” 

8 ½” 7”, 7 5/8” 

6” 5 ½”, 5” 

Fonte: PETROGUIA, 2010 
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No Anexo A estará uma tabela mais completa, disponibilizada pela Norma API RP 96. 

1. Design normal de revestimento ou Configuração Convencional (Normal-Clearance 

Casing) 

Este tipo é usado globalmente em regiões que possuem baixa pressão de poros em 

relação a gradiente de fratura e acaba requerendo poucos revestimentos para atingir a 

profundidade final do poço. Ela permite o uso de tamanhos de poço padronizados e 

revestimentos com conexão acoplada (flush ou semiflush connections). Além disso, também 

não há necessidade de alargadores ou revestimentos de diâmetros pequenos. 

Figura 15 - Configuração Convencional 

 
Fonte: Autoria Própria 

2. Design mais apertado de revestimento (Tight-Clearance Casing) 

O assentamento mais apertado aumenta o número de revestimento a serem utilizados. 

Isso não permite grandes alterações na sonda, nos BOPs ou na cabeça do poço na perfuração 

de poços de águas profundas e ultraprofundas, quando existirem janelas de operação estreitas 

(API RP 96, 2013). 

Este projeto emprega um revestimento intermediário de grande diâmetro suspenso e 

vedado na cabeça do poço com um ou mais liners intermediários pendurados abaixo do 

revestimento. Este tipo permite que haja mais liners abaixo dele já que tem capacidade de 

carga suficiente para perfurar até TD. Essa arquitetura satisfaz a necessidade de integridade 

adicional da sapata. O revestimento intermediário maior e mais forte minimiza a densidade 

equivalente de circulação (ECD), permitindo que sequências subsequentes sejam executadas 
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como liners em vez de longos revestimentos. Esse projeto é o mais comum e pode resultar em 

altas cargas axiais (API RP 96, 2013).  

Figura 16 - Configuração Tight 

 
Fonte: Autoria Própria 

3. Configuração Big Bore 

Um poço é chamado Big Bore ou Large Bore quando a configuração dos 

revestimentos do top hole é 36” x 22”, sendo o primeiro diâmetro do revestimento condutor e 

o segundo do revestimento de superfície. Um poço convencional costuma ser 30” x 20”. Essa 

distinção é relacionada com a cabeça de poço que será utilizada. Para poços convencionais, a 

cabeça do poço (CABP) tem um diâmetro de passagem menor que 18” e, portanto, não 

permite a instalação de um liner de 18”, caso seja necessário.  

Então, caso haja a necessidade de descer um liner de 18”, seja no poço firme ou no 

projeto contingente, é feita a configuração big bore, colocando uma CABP de diâmetro de 18 

1/8”. Além disso, para assentar o liner de 18” é necessário também um diâmetro do 

revestimento de superfície sendo de 22”, pois seu diâmetro interno é de 20”, permitindo assim 

a passagem do revestimento dentro dele. Já o revestimento de 20” possui diâmetro de 

passagem de 18”, não sendo possível a descida de um revestimento de mesmo diâmetro.  
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Figura 17 - Configuração Big Bore 

 
Fonte: Autoria Própria 

4. Configuração Slender 

Este tipo de configuração é composta por um revestimento condutor de 30” seguido 

diretamente para um de 13 3/8”, abolindo o revestimento de superfície de 20”. Um poço deste 

tipo é perfurado 30% mais rápido do que um poço convencional e pode ser perfurado usando 

um riser de 16” e um BOP stack modificado 18 ¾”. 

A vantagem é poder ter uma completação com o mesmo diâmetro de tubulação que 

um poço perfurado utilizando um riser de 21”. A combinação de dimensões reduzidas do tubo 

do riser com a diminuição correspondente no peso tanto do riser quanto de revestimento, e 

dos menores volumes de lama e cimento necessários, acaba permitindo o uso de uma 

plataforma com capacidade de carga extremamente reduzida comparada com uma sonda 

convencional de águas profundas (MITCHELL & HARCHAR & BENTSEN, 2002).  

Utilizando a tecnologia slender, as semissubmersíveis existentes podem suplementar 

ou substituir as sondas de águas profundas mais caras a uma taxa substancialmente reduzida. 

O resultado é um poço de produção que permite o mesmo fluxo de hidrocarbonetos a um 

custo geral de desenvolvimento de campo bastante reduzido (20-40% abaixo de uma 

perfuração convencional). Isso não apenas melhora a lucratividade dos planos de 

desenvolvimento, mas também pode transformar campos não comerciais em projetos viáveis 

(MITCHELL & HARCHAR & BENTSEN, 2002). 

Além disso, o BOP convencional 18 ¾” é mantido, não limitando o diâmetro externo 

da cabeça do poço e o tamanho da árvore. Isso é importante, pois permite o uso de cabeças de 
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poços e árvores de diâmetro externo convencionais, que, por sua vez, permitem que o 

operador tenha flexibilidade para fazer uma intervenção no poço (workover) com um riser de 

16” ou um de 21”. Assim, o operador tem a oportunidade de gerar custos-benefícios 

substanciais a longo prazo utilizando sondas menores e mais disponíveis equipadas com o 

slender riser para workovers (Figura 18) a taxas de dia muito reduzidas em comparação com 

as sondas de águas profundas convencionais (MITCHELL & HARCHAR & BENTSEN, 

2002). 

Figura 18 - Slender Riser 

 
Fonte: CHELL & HARCHAR & BENTSEN, 2002 

 

Figura 19 - Configuração Slender 

 
Fonte: Autoria Própria 
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5. Slim hole 

É chamado slim hole o poço que apresenta um diâmetro menor que o convencional, 

normalmente menor ou igual que 6”. O conceito deste tipo de poço baseia-se na correlação 

entre o volume de sólidos extraído e o custo do poço, ou seja, quanto menor for o volume de 

sólidos extraídos, menores são os custos do poço (FERNÁNDEZ et al., 2009). 

Figura 20 - Slim Hole 

 
Fonte: Autoria Própria 

3.2.5 Considerações importantes 

Há vários problemas a serem considerados ao selecionar um liner de produção, um 

liner de produção com tie-back ou um revestimento integral de produção. O efeito da 

configuração escolhida na confiabilidade total do sistema dependerá das especificidades do 

poço. Em algumas situações, um projeto pode fornecer uma confiabilidade de longo prazo 

maior que a outra. A solução escolhida deve levar em conta as pressões previstas e as cargas 

combinadas, ao mesmo tempo em que gerencia os riscos operacionais e de ciclo de vida (API 

RP 96, 2013). 

Um liner de produção com um tie-back pode ser considerado para intervalos 

propensos a gás que experimentam intervalos de perda de circulação severa, onde as 

condições do poço (obstruções ou problemas nas montagens/tamanhos dos tubos) podem 

impedir que o suspensor de revestimento (casing hanger) assente na cabeça do poço. Uma 
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opção de liner permite o uso de um liner top packer (LTP), que pode ser assentado após a 

cimentação. O LTP fornece uma barreira mecânica que isola a parte aberta do poço depois de 

ser assentada. A pressão de teste de um LTP não confirma o isolamento da zona pelo cimento 

(API RP 96, 2013). 

A opção de liner permite que o revestimento seja assentado a qualquer profundidade, 

caso ele não chegue ao fundo. Ele também melhora o controle do poço aumentando o tempo 

durante o qual as gavetas de tubos podem ser fechadas na coluna de perfuração durante a 

descida do mesmo. 

O sistema de suspensão do revestimento (liner hanger system) deve ser selecionado 

com base nas pressões esperadas e cargas combinadas. Suspensores de revestimento de 

tolerância apertados (por exemplo, 13 5/8” x 11 7/8” e 11 7/8 x 9 5/8”) podem ter uma 

redução na taxa de ruptura e colapso quando comparados aos tubulares de alta resistência 

usados em muitos revestimentos. Se forem necessárias pressões maiores, o uso de um 

receptor de tie-back (PBR - Polished Bore Receptacle), colocado abaixo do liner hanger para 

aumentar a capacidade do sistema) (API RP 96, 2013). 

A configuração do liner pode oferecer mais oportunidades para a substituição de 

barreiras no caso de um trabalho de cimento que não atenda às expectativas. Os projetos de 

poço que incluem liners de produção podem exigir um tie-back de produção para acomodar as 

pressões de produção e as cargas combinadas. A adição de um tie-back de produção aumenta 

a complexidade da construção do poço e os seguintes devem ser considerados (API RP 96, 

2013): 

• O design da interface do receptor de tie-back (PBR) e da ferramenta de vedação do tie-

back (Tie-back Seal Stem). 

• Espaço de instalação para engatar a ferramenta de vedação do tie-back quando o 

suspensor de revestimento estiver apoiado na cabeça do poço. 

• Método de ancoragem de tie-back para limitar o movimento da vedação durante o 

ciclo de vida do poço. 

• Um anular trapeado adicional sujeito a cargas APB. 

Já ao usar um revestimento integral de produção, os seguintes aspectos no plano de 

barreira do anular devem ser considerados: 

• Perda de carga durante a cimentação devido os anulares longos e pequenos. 



70 

• Pode limitar as taxas de deslocamento com o potencial para baixa eficiência de 

deslocamento. 

• Poços que apresentam perdas ou que apresentam baixa eficiência de deslocamento de 

lama / cimento durante a cimentação podem exigir níveis maiores de avaliação para 

confirmar a barreira de cimento. 

• Qualidade da barreira primária de cimento. 

• Potencial para migração de gás anular, resultando em cargas adicionais no 

revestimento e na cabeça do poço. 

• O efeito do resfriamento térmico da lama, que pode alterar a pressão hidrostática antes 

do cimento se firmar e endurecer. 

• Requisitos de casing hanger lockdown. 

• Tempo de exposição com itens não cisalhantes no BOP stack ao selecionar uma opção 

de liner ou revestimento integral. 

Para garantir o espaçamento adequado, os revestimentos integrais são geralmente 

assentados no alojador de alta antes da cimentação e, esta falta de movimento da tubulação 

reduz a eficiência de deslocamento da lama-cimento no anular (API RP 96, 2013). 

Para a adequada composição da coluna de revestimento é necessário conhecer com 

exatidão a que profundidade ficará o seu topo do suspensor de revestimento ou alojador e 

também o comprimento destes elementos. Da soma da profundidade do suspensor ou alojador 

com o respectivo comprimento do elemento se obterá o topo da coluna de revestimento (topo 

do pup joint ou junta conectada no suspensor ou alojador). 

Também é necessário conhecer a profundidade prevista para a sapata. No caso de 

colunas curtas de início de poço a profundidade da sapata é que acaba determinando a 

profundidade de perfuração da fase.  Nestes casos uma das primeiras coisas a serem feitas é 

compor definitivamente a coluna, a fim de que o engenheiro fiscal possa informar ao 

sondador até que profundidade perfurar. 

Normalmente a sapata é assentada entre 10 e 13 metros acima da profundidade do 

poço. Em alguns casos, no entanto, são empregados rat holes menores (recomenda-se um 

mínimo de 5 metros). A exceção são os liners e revestimentos condutores que tem sido 

assentados no fundo do poço, ou seja, com rat hole zero.  Lembrar que rat holes pequenos 

tendem a aumentar a possibilidade de topada do revestimento antes do seu assentamento. 
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3.3  Projeto de Revestimento 

O projeto de revestimento envolve a determinação de fatores que influenciam na falha 

do revestimento e na seleção do grau do aço e do peso mais adequado para a operação, tanto 

economicamente quanto com segurança. Em geral, o custo de um determinado tipo de 

revestimento é proporcional ao seu peso, sendo o mais pesado o mais caro. Como o custo do 

revestimento em um determinado poço constitui uma alta porcentagem do custo de material, o 

projetista deve assegurar que os mais baixos e mais leves pesos, consistentes com a 

segurança, sejam escolhidos (RABIA, 2012).  

Um revestimento incorretamente dimensionado pode resultar em graves 

consequências, colocando vidas humanas em risco e causando danos e perda de equipamentos 

caros. Todo o reservatório de petróleo pode ser colocado em risco se o revestimento não 

puder conter um kick que pode evoluir para um blowout, resultando em uma grande perda 

financeira para a empresa operadora, um grande esgotamento do potencial do reservatório e 

um dano irreversível para o meio ambiente (RABIA, 2012).  

O dimensionamento é influenciado por: 

a) Condições de carga durante a perfuração e a produção (cargas de pressão de 

colapso, pressão interna e tensão axial). 

b) As propriedades de resistência da formação onde será assentado o revestimento. 

c) O grau de deterioração a que o tubo será submetido durante toda a vida do poço. 

d) A disponibilidade do revestimento, tanto no estoque da empresa operadora quanto 

no mercado. 

Existem três forças básicas às quais o revestimento é submetido: tensão de colapso, 

tensão interna e tensão axial. Estas são as forças reais que existem no poço. Eles devem 

primeiro ser calculados e devem ser mantidos abaixo das propriedades de resistência do 

revestimento selecionado inicialmente para ser utilizado no poço. Em outras palavras, a 

pressão de colapso deve ser menor que a força de colapso que o revestimento suporta e assim 

por diante. Refinamentos para os graus do aço e para os pesos selecionados só devem ser 

feitos após essa análise primária, caso necessário (RABIA, 2012).  

Diante disso, um bom conhecimento da análise de tensão e da capacidade de aplicá-la 

são necessários para este dimensionamento. O produto final são gráficos que mostram se os 

revestimentos são capazes de suportar as pressões interna e externas esperadas e a carga axial. 

As irregularidades nos poços sujeitam ainda mais o revestimento a forças de flexão que 
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devem ser consideradas durante a seleção dos graus de revestimento. Adicionalmente, são 

geradas a curva de Von Mises que confirma que os tubos escolhidos podem suportar o efeito 

combinado das diferentes condições de carga, uma vez que elas estão agrupadas dentro da 

curva de tensão biaxial (RABIA, 2012). 

Uma margem de segurança é sempre incluída no projeto para permitir a futura 

deterioração do tubo e outras forças desconhecidas que podem ser encontradas, incluindo 

corrosão, desgaste e efeitos térmicos. Ademais, para poços direcionais, um perfil de poço 

correto é necessário para determinar a profundidade vertical verdadeira (TVD). Todas as 

pressões e forças de tração do poço devem ser calculadas usando apenas a profundidade 

vertical verdadeira. Os comprimentos dos revestimentos são calculados primeiro como se o 

poço fosse um poço vertical e, em seguida, esses comprimentos são corrigidos para o ângulo 

do poço apropriado (RABIA, 2012). 

3.3.1 Conceitos Gerais de Revestimento 

1. Especificação da coluna de revestimento 

A Figura 21 a seguir mostra esquematicamente a nomenclatura básica de um tubo de 

revestimento. A coluna de revestimento é usualmente composta de trechos de tubos de 

mesmas características. Podemos ter, no entanto, duas seções com tubos idênticos, 

diferenciadas somente pela posição dos trechos que ocupam (GOUVÊA et al., s.n.). 

A especificação completa relativa a uma seção de tubos é representada como 

(GOUVÊA et al., s.n.): 

a – b – c – d – e – f 

900m – 9 5/8” OD – 47 lb/ft – P-100 – BUTTRESS – R3 

a = Comprimento da seção (m) 

b = Diâmetro nominal (pol) 

c = Peso nominal (lb/ft) 

d = Grau do aço 

e = Tipo de conexão 

f = Range de comprimento 
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Figura 21 - Especificações de um revestimento 

 
Fonte: GOUVÊA et al., s.n. 

2. Tubos com costura e sem costura 

O revestimento é um tubo de aço na forma cilíndrica e pode ser fabricado de duas 

maneiras. A primeira consiste na conformação de uma chapa de aço de espessura conhecida e 

constante até que a mesma adquira a forma de um tubo cilíndrico. Quando a forma cilíndrica é 

atingida as suas duas extremidades são soldadas. Este é o que é chamado tubo com costura. 

No Brasil, os tubos com costura tem diâmetros nominais grandes 42”, 36”, 20”, 16” e 13 3/8”. 

Há, em outros países, tubos com costura de menores diâmetros. O segundo processo de 

fabricação consiste na deformação a quente de um bloco de aço por um mandril conformador. 

Este processo se aplica apenas a tubos de menores diâmetros e não gera um tubo de espessura 

conhecida e constante. Então foi definida uma tolerância API 5CT de 12,5% para este tipo.  

3. Diâmetro nominal e de passagem (drift) 

O diâmetro nominal é o seu diâmetro externo (OD – outside diameter), ou seja, o 

diâmetro da superfície lateral externa do tubo e que é expresso em polegadas. Para atender as 

especificações da API 5CT, o diâmetro externo (OD) do revestimento deve ser realizado 

dentro de uma tolerância entre 1,0% maior e 0,5% menor do que a dimensão nominal.  

Já o diâmetro de passagem (drift diameter) é o máximo diâmetro externo de 

ferramenta que pode passar livremente no seu interior. Ele se diferencia do diâmetro interno, 

pois este último não leva em consideração outras características do corpo do tubo como 

deformações internas na parede do tubo ou algumas conexões que, às vezes, causam uma 

redução no diâmetro de passagem do tubo. O drift de cada tubo é especificado nas tabelas da 

API (função do OD e do diâmetro interno). O OD dos mandris de drift é determinado através 
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da subtração de uma tolerância que é calculada através do ID (Inside Diameter). A tolerância 

utilizada para determinar o diâmetro do mandril de drift varia dependendo do tamanho do 

revestimento. Há, contudo, tubos com drift especial ou tubos com drift maior do que o 

tabelado pela API.  

4. Espessura da parede 

Para os tubos de diâmetro maior que 20 polegadas é usual não fazer referência ao peso 

nominal. O tubo é descrito através da espessura da sua parede, em polegadas. Assim o tubo de 

30” OD de 309 lb/ft é usualmente descrito como: 30” x 1”. Outros diâmetros comuns estão 

mostrados na Tabela 7 abaixo. 

Tabela 7 - Tabela de Revestimentos Top Hole 

Diâmetro Externo (polegadas) Espessura (polegadas) Peso nominal (lb/ft) 

22 1,000 224,28 

22 1,250 277,01 

30 0,500 157,53 

30 1,000 309,72 

30 1,250 383,81 

30 1,500 456,57 

36 1,000 373,80 

36 1,500 552,69 

36 2,000 726,24 

Fonte: PETROGUIA, 2010 

5. Peso linear nominal 

O peso nominal de um tubo de revestimento é expresso em lb/ft ou kg/m e consiste no 

peso do corpo do tubo em libras para cada pé de seu comprimento. O peso nominal é uma 

maneira de exprimir a espessura de sua parede, já que é função desta e do diâmetro externo. 

Ao se discutir os pesos do revestimento, deve-se diferenciar o peso nominal do peso plain-

end. O peso nominal não é um verdadeiro peso por unidade de comprimento, mas é 

identificado como um peso médio aproximado. O peso médio é o peso total médio de um 

conjunto de tubo com rosca e com luva em uma extremidade, dividido pelo comprimento total 

médio do conjunto. O peso plain-end é o peso do corpo do tubo, excluindo o peso da rosca e 

conexão. Na prática, o peso médio é calculado para se obter a melhor estimativa do peso total 

de uma coluna de revestimento. Porém, a variação entre o peso nominal e o peso médio 
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geralmente é pequena, e a maioria dos cálculos são realizados utilizando o peso nominal 

(FERREIRA, 2015).  

6. Grau do Aço 

O grau de um aço é a expressão de seu limite de escoamento (yield strength) e, 

portanto, de sua resistência mecânica. Assim um tubo com grau P-110 apresenta um limite de 

escoamento de 110.000 psi enquanto que um tubo com grau K-55 tem limite de escoamento 

de 55.000 psi. Em função das propriedades mecânicas desejáveis, o API padronizou os graus 

H-40; J-55; K-55; M-65; C-75; N-80; L-80; C-90; C-95; T-95; P-110 e Q-125. 

 A primeira letra é ligada a composição química do aço. O grau A e grau B não 

contém nenhuma especificação quanto ao limite de escoamento no seu nome. As outras letras 

estão ligadas a outras características como tratamento térmico, aplicação específica, etc. 

Quando ele possui um sufixo como o X80Q, este sufixo indica a condição de entrega do aço. 

Os sufixos possíveis são: R (as rolled), N (normalizing forming), Q (quenching and 

tempering) ou M (heat treating). Outros graus "não API" estão disponíveis no mercado. 

Podemos citar, entre estes outros, os graus X-52; AC-95; T-95, NKT-95, NKAC-95, MW-

95S, TRC-95, SM-95S, P-105; S-125; S-135, V-150 e etc., de fabricantes diversos, cujas 

propriedades mecânicas são calculadas por critérios próprios, não tendo necessariamente 

relação direta entre seu sufixo numérico e a tensão de escoamento. Os tubos de grande 

diâmetro (20” em diante) tem graus de aço de menores resistências, como os graus B, X-52, 

X-56. 

Até recentemente somente tubos de revestimento com aço carbono eram usados em 

poços de Petróleo. Alguns destes tubos sofriam um tratamento especial para ficarem imunes 

aos efeitos do H2S. Normalmente tubos com baixo grau de aço têm baixa dureza mecânica e 

podem ser submetidos ao contato com H2S sem problemas. Mas tubos com grau de aço maior 

(mais duros) sofrem fragilização e ficam comprometidos quando expostos ao H2S. Este efeito 

danoso depende do teor mínimo de H2S e da temperatura, o P-110, por exemplo, somente 

pode ser exposto ao H2S em temperaturas superiores a 175 graus Fahrenheit. Diante disso, é 

importante a seleção adequada do tipo de aço para ambientes corrosivos. Para poços com 

essas condições, o cromo é o elemento químico mais importante devido o mesmo garantir 

resistência contra oxidação e corrosão. 

Para atender à grande variedade possível de situações, que exigem tubos com 

resistência e limitações diferentes, foram padronizadas diversas composições químicas, com 

proporções variáveis de Carbono, Manganês, Molibdênio, Cromo, Níquel, Cobre, Fósforo, 
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Enxofre e Silício, que são os chamados tubos em ligas especiais. Além disso, também se 

desenvolveram tratamentos metalúrgicos diferenciados, como a têmpera. Estas ligas são bem 

mais resistentes à corrosão. No Brasil tem-se usado as ligas Cr13, Cr22 e o SuperCr13, por 

exemplo.  

7. Range de Comprimento 

É chamado de seção de tubos um conjunto de tubos de revestimentos com mesmo 

diâmetro nominal, peso e grau de aço já acoplados ou enroscados. Se somarmos o 

comprimento real de cada tubo o resultado será maior, pois durante a conexão haverá a 

superposição do trecho das roscas. Opcionalmente pode ser informado o número de tubos (ou 

também chamado como número de juntas) ao invés do comprimento de seção. A quantidade 

de tubos que irá compor a seção vai variar com o tamanho do deck da sonda de perfuração e 

com o range dos tubos.  

A API 5CT classifica os comprimentos de tubos em três intervalos: 

• Range 1: 4,88m até 7,62m (comprimento médio de aproximadamente 6m) 

• Range 2: 7,62m até 10,36m (comprimento médio de aproximadamente 9m) 

• Range 3: 10,36m até 14,63m (comprimento médio de aproximadamente 12m) 

É impossível fabricar uma junta de revestimento em um comprimento preciso, por isso 

é importante medir cada junta ao receber o tubo no local da sonda e registrar o comprimento 

total na folha de registro. A medida é tirada do topo da junta até o final do pino e depois é 

descontado o comprimento da conexão (make-up loss) para obter-se o comprimento útil da 

junta. Há juntas mais curtas, chamadas de pup joints, que são usadas para ajustar o 

revestimento quando se está descendo no poço. 

Os tubos de revestimentos costumam ser de range 3, pois visam ter um menor número 

de conexões, os tubos de perfuração (drillpipes) de range 2. 

8. Conexões 

As juntas de revestimentos são conectadas usando uma conexão roscada ou de encaixe 

(squnch joint). O conector por encaixe é usado exclusivamente para tubos com grandes 

diâmetros (maiores que 20 polegadas), pois o enroscamento nos tubos de grande diâmetro é 

complexo em função do torque necessário. 

Estas conexões podem ser usinadas no próprio tubo (rosca usinada) ou ser feita por 

meio de conectores de revestimento. Os conectores são fabricados independentemente dos 
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tubos e, posteriormente, são soldados a estes. Este último tipo é bem mais caro do que as 

roscas usinadas, mas apresentam grande facilidade na execução da conexão e grandes 

resistências mecânicas. 

A conexão usinada no próprio tubo pode ser com ou sem luva. A conexão pino é 

usinada no corpo do tubo, enquanto que a conexão caixa pode ou ser usinada no próprio corpo 

do tubo (conexão integral) ou ser feita através de uma luva, enroscadas em uma das 

extremidades de um tubo onde foram previamente abertas roscas tipo pino nas duas 

extremidades. Àquela extremidade com a luva é denominada tipo caixa. 

Há tubos com conexão integral (sem luva) em que a conexão caixa tem o mesmo OD 

do corpo do tubo. Este tipo de conexão é chamado de conexão flush. Ele se aplica para 

geometrias restritas e apresenta como desvantagem o manuseio mais demorado. Esta 

dificuldade do manuseio decorre da necessidade de uso de subs de elevação (lift subs) já que 

os tubos têm OD plano (flush) e não tem pescoço para elevadores. 

Conexões roscadas são classificadas como: API ou Premium, possuindo vedação a gás 

(gas tight) e/ou vedação metal-metal (metal-to-metal seal). Algumas roscas API permitem 

passagem de fluidos a partir de determinadas pressões internas/externas. Os selos vêm 

justamente para bloquear essa passagem. Muitas conexões não-API usam mecanismos de 

vedação metal-metal. Um anel de vedação do tipo elastômero é colocado nas ranhuras 

usinadas nas conexões para auxiliar a vedação. Algumas conexões apresentam vários selos 

por redundância. Múltiplos selos metal-metal ou uma combinação de um selo metal-metal 

com um anel de vedação são comuns e geralmente se há previsão de ocorrência de 

hidrocarbonetos durante a perfuração da fase seguinte, então as conexões dos revestimentos 

expostos devem ser dotadas de vedação metal-metal (FERREIRA, 2015). 

Roscas de conexões são cortadas em um cone, fazendo com que o estresse se acumule 

à medida que os fios são feitos. Uma conexão muito solta pode resultar em um vazamento. 

Uma conexão muito apertada resultará em escoriação, o que, novamente, causará vazamento. 

A composição adequada é monitorada usando as tabelas de reposição de torque e o número de 

voltas necessárias. Um composto especial de rosca (pipe dope) é um tipo de graxa usado em 

conexões de revestimento, cada tipo tendo seu próprio. A graxa irá garantir maior facilidade 

no enroscamento (menor torque) e contribuirá para a estanqueidade da vedação, 

especialmente em conexões que não tenham vedação metal-metal ou O´rings (anéis de 

vedação). A aplicação de graxa em tubos que dependem dela para a vedação (é o caso da 

rosca Buttress) é fundamental. No caso de conectores de revestimento de grande diâmetro, 
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cuja vedação é obtida por meio de O´ring não deve ser usada graxa e, sim apenas um filme de 

óleo lubrificante para facilitar o enroscamento (GOUVÊA et al., s.n.). 

Em conexões Premium o torque se manterá baixo quase até o final do enroscamento 

(pouca interferência entre os fios de rosca). Quando os espelhos da vedação metal-metal se 

encontram o torque crescerá rapidamente devido à deformação dos espelhos metal-metal. 

3.3.2 Acessórios na coluna de revestimento 

1. Sapata (shoe) 

A sapata é colocada na extremidade inferior da coluna de revestimento e sua principal 

função é a de guiar a descida da coluna de revestimento no poço. Por esta razão, ela possui 

um perfil arredondado externamente. Já internamente e na sua extremidade inferior ela deve 

possuir um perfil chanfrado a fim de facilitar a reentrada de estabilizadores, brocas e outros 

elementos no revestimento (GOUVÊA et al., s.n.). 

Geralmente possuem um OD e ID um pouco maiores do que o da tubulação em que 

são utilizadas. Portanto, não se pode dizer que uma sapata tem um determinado peso nominal 

(em lb/ft), mas sim, um determinado range (exemplo: 9 5/8” 40-53,5 lb/ft). Isso quer dizer que 

a sapata tem a resistência mecânica de um 9 5/8” 53,5 lb/ft e um drift equivalente a um 9 5/8” 

40,0 lb/ft. Na realidade como a sapata está localizada na extremidade inferior da coluna não é 

importante que tenha resistência mecânica, pois não sofrerá cargas relevantes de pressão ou 

tração. Além disso, também não tem muita importância o seu grau de aço, mas a maioria delas 

é fabricada em material N-80 e só tem uma conexão que é superior e quase que 

invariavelmente tipo caixa (GOUVÊA et al., s.n.). 

Abaixo serão explicados os tipos de sapatas e suas respectivas funções: 

a) Sapata flutuante: É o tipo de sapata mais utilizado na indústria. Possui uma check 

valve que só permite fluxo descendente, não permitindo fluxo do anular para o interior 

da coluna de revestimento. Isso se deve ao fato de que sua função é impedir que o 

cimento posicionado no anular retorne para o interior da coluna de revestimento após a 

conclusão do deslocamento, devido ao diferencial de pressão que é gerado entre o 

anular e o interior do revestimento. 

b) Sapata flutuante fill-up: Trata-se de uma sapata do tipo flutuante, mas que tem uma 

check valve travada por um determinado dispositivo que pode ser desativado por 

algum tipo de ação posterior. Geralmente a desativação é feita com um lançamento de 

uma esfera ou pela vazão de circulação, fazendo com que a check valve passe a 
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impedir o fluxo ascendente. Enquanto não é desativado, ela permite o enchimento 

automático da coluna pela passagem de fluido nos dois sentidos.  

c) Sapata cega: Trata-se de uma sapata totalmente tamponada, não permitindo fluxo em 

qualquer direção.  

d) Sapata guia: É uma sapata com um canal frontal que permite fluxo em todas as 

direções, como uma sapata flutuante sem a check valve. 

e) Sapata Stab-in: Esta sapata é muito usada em operações terrestres ou em sondas fixas 

e jack-ups no mar e geralmente está associada a revestimentos de grande diâmetro. 

Normalmente possui também uma check valve e se caracteriza por possuir uma sede 

polida para o alojamento e vedação de uma ponteira colocada na extremidade inferior 

da coluna de stinger. Desta maneira toda a circulação e cimentação é feita via stinger 

atingindo o anular, via stab-in da sapata, sem qualquer contato com o interior do 

revestimento. 

Os flutuantes da sapata podem ser fabricados de várias maneiras e para situações 

diferentes em termos de vazão de circulação, temperatura e diferencial de pressão que 

suportam. Na API se encontra os flutuantes padronizados de acordo com esses fatores acima. 

2. Colar (collar) 

Posicionado geralmente três a quatro juntos acima da sapata, o colar serve para reter 

os tampões de cimentação, ajudando também a indicar o topamento dos plugues de 

cimentação, devido ao aumento de pressão que é gerado. Os tipos são análogos aos das 

sapatas, também podendo receber mecanismos de vedação (flutuante ou fill-up). Caso não 

tenha mecanismo de vedação é denominado colar retentor. Entretanto, normalmente é usado 

como colar flutuante. Tem em suas extremidades roscas do mesmo tipo usado na coluna 

(GOUVÊA et al., s.n.). 

Eles também não têm um peso nominal único, mas um range de pesos nominais e 

normalmente são fabricados em material N-80, a não ser que sejam solicitados em outro tipo 

de material. Há os colares do tipo NR (Non Rotating) que tem um dispositivo para impedir a 

rotação dos plugues que toparam neles. Este travamento facilita o seu corte posterior pela 

broca de perfuração (GOUVÊA et al., s.n.). 

3. Centralizadores 
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São peças compostas de um jogo de lâminas curvas de aço que é afixado externamente 

à coluna de revestimento, visando a centralizá-lo, ou melhor, diminuir a descentralização da 

coluna de revestimento dentro do poço para garantir a distribuição do cimento no anular, 

evitando que a qualidade da cimentação fique comprometida. 

Quando a conexão possui luvas, procura-se coincidir a instalação dos centralizadores 

em volta das luvas. Entretanto, em algumas ocasiões isto não é possível, pois ou as luvas são 

muito compridas, ou a tubulação é flush ou mesmo há casos em que se deseja instalar mais do 

que um centralizador por tubo. Para estas situações são usados os anéis de paragem para a 

fixação dos centralizadores. São anéis metálicos travados no corpo do tubo através de 

parafusos, para travar os centralizadores naquela posição, evitando o escorregamento dos 

mesmos.  

Existem vários tipos de centralizadores, alguns mais comumente usados estão listados 

a seguir: 

a) Centralizador de molas (Bow Spring Centralizer): É um centralizador flexível com 

lâminas de mola. 

b) Centralizador rígido (Rigid Centralizer): É fabricado em alumínio e tem diâmetro 

menor que o diâmetro do poço e não garante centralização, mas é muito eficiente ao 

garantir um mínimo de afastamento entre a coluna e as paredes do poço diminuindo 

assim a descentralização do revestimento. 

c) Spiraglider: é um centralizador rígido, porém de menor volume e, portanto, com 

menor potencial de obstrução do anular. 

d) Lo-Torq e Lo-Drag: são centralizadores rígidos, mas que tem a função de facilitar o 

movimento da coluna. São dotados de rolamentos que facilitam a descida da coluna 

(Lo-drag) ou a descida e rotação da coluna (Lo-Torq). 

4. Colar de Estágio (Stage Collar) 

Posicionado em algum ponto intermediário da coluna, o colar de estágio permite que a 

cimentação seja feita em mais de uma etapa ou "estágio" quando o trecho a cimentar é muito 

extenso ou quando existem zonas críticas muito acima da sapata, não conseguindo isolamento 

dessa área em uma única operação de cimentação, pois a pasta de cimento provavelmente não 

chegaria até este ponto. É colocado somente quando há, anterior a descida do revestimento, a 

certeza de cimentação em mais estágios. Já quando há problemas operacionais durante a 
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cimentação, havendo a necessidade de uma cimentação secundária, ela acaba sendo realizada 

por meio de canhoneados. 

Trata-se de um tubo com orifícios (comunicando interior com o anular da coluna) 

originalmente tamponados por uma camisa (mandril de aço, externa ou interna) para a 

realização do 1º estágio, referente à cimentação do trecho próximo à sapata. 

Concluída esta cimentação é lançado, por gravidade, um tampão de abertura ou 

torpedo que se apoia no topo do mandril, deslocando-o para baixo por ação de pressão da 

superfície, passando a comunicar, através dos orifícios, o interior da coluna com o seu anular, 

tornando possível a circulação e uma segunda cimentação.  Após conclusão, outro tampão (de 

fechamento) é lançado, apoiando-se no topo de outra camisa, externa a anterior, que 

deslocado para baixo promoverá o fechamento do colar de estágio e sua vedação.  

É possível fazer uma cimentação com 3 estágios, sendo que neste caso as dimensões 

dos  mandris e tampões do 2º estágio devem ser  diferenciados do 3º estágio, pois os tampões 

para abertura e fechamento do colar do 2º estágio devem passar pelo colar do 3ºestágio, 

posicionado mais acima. 

5. Obturador Externo de Revestimento (External Casing Packer- ECP) 

É um tubo de revestimento com um packer inflável permanente (câmara inflável 

formada por lâminas de aço recobertas por borracha em sua superfície externa). Tem como 

função obstruir o anular em pontos críticos, podendo ser inflado com fluido de perfuração ou 

mesmo com cimento. Um de seus principais usos é para proteger zonas fracas, sensíveis ou de 

interesse, da atuação da pressão hidrostática do cimento, sendo usualmente posicionado logo 

acima de tais zonas. É também comum seu uso logo abaixo do colar de estágio, garantindo 

assim que o cimento do 2º estágio não desça pelo anular, mesmo no caso de haver zonas de 

perdas expostas.  

O acesso do fluido à câmara inflável do elemento é regulado por válvulas. Esse 

sistema de válvulas protege o ECP durante a descida da coluna e a cimentação evitando 

assentamento prematuro e mantendo a pressão confinada na câmara após sua atuação.  

A primeira, chamada de válvula de abertura (opening valve), está travada por um pino 

regulado para romper a determinada pressão. Quando o diferencial de pressão interior-anular 

de rompimento é atingido esta válvula se abre permitindo a inflação do elemento. Estes são 

disponíveis para atuação a 750, 1000, 1250, 1600, 2000 ou 2600 psi de diferencial de pressão.   

Como a pressão vai ficar trapeada no anular do corpo do ECP é muito importante que 

a pressão de colapso do corpo não seja atingida. Esta função é exercida por uma segunda 
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válvula chamada de válvula de controle de inflação (ICV- Inflation Control Valve) também 

regulada por pinos de cisalhamento. Esta válvula impede a pressurização demasiada do ECP 

quando seu pino é cisalhado.  

Uma terceira válvula (check valve) impede a saída da pressão que mantém o ECP 

inflado. 

3.3.3 Dimensionamento dos esforços atuantes 

As colunas de revestimentos são colocadas no poço com a função de também suportar 

vários esforços de naturezas variadas e de condições severas durante o posicionamento dele 

no poço e durante a vida produtiva do poço. Tais esforços são provocados por inúmeros 

motivos, dentre eles pressurizações, despressurizações, aquecimento, cargas localizadas em 

seu topo, prisões, entre outros (FERREIRA, 2015; KOEHLER, 2018).  

Os esforços principais são classificados como de colapso, de pressão interna e axial 

(tração ou compressão). Mas, além deles, também devem ser considerados os esforços de 

flexão e flambagem. Na verdade as colunas de revestimento, para cada situação, não estão 

submetidas a algum destes esforços isoladamente, mas sim a uma combinação destes 

esforços. Para melhor compreensão inicial serão tratados, contudo, como cargas isoladas, ou 

seja, uma carga uniaxial (FERREIRA, 2015; KOEHLER, 2018). Depois, há uma combinação 

das cargas atuantes no revestimento para obter enfim as cargas efetivas. As cargas internas 

quando combinadas com as cargas externas e as cargas de tração gera o que chamamos de 

carga triaxial. Já a combinação de tensões devido ao peso do revestimento com as pressões 

externas é chamada de carga biaxial, e elas ajudam a reduzir a resistência ao colapso do 

revestimento. Diante disso, as cargas efetivas são comparadas com as classificações tubulares 

ou de equipamentos para garantir que os fatores de projeto necessários sejam atendidos para 

sua aplicação. A abordagem do fator de projeto é usada para o projeto do poço, pois é 

eficiente e produz resultados com confiabilidade comprovada (API RP 96, 2013). 

“É frequentemente impossível prever as várias condições de carga que uma coluna de 

revestimento será sujeita durante a vida de um poço. Portanto, o projeto de revestimento 

baseia-se normalmente em uma condição de carga assumidas. A carga assumida no projeto 

deve ser suficientemente severa para que haja uma probabilidade muito baixa de uma situação 

mais grave realmente venha a ocorrer e causando falha no revestimento. Quando apropriado, 

os efeitos da corrosão e desgaste do revestimento devem ser incluídos nos critérios do projeto. 

Estes efeitos tendem a reduzir a espessura do revestimento e aumentar consideravelmente as 

tensões que ocorrem” (MITCHELL & MISKA, 2011). 
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Como dito acima, para projetar componentes dos revestimentos, tubulações e de 

completação, o projetista deve usar cargas que representam cenários esperados. Como as 

condições de carga em um poço tendem a variar de acordo com a profundidade, muitas vezes 

é possível obter um projeto de revestimento mais barato usando diferentes pesos, graus e 

conexões em uma única coluna de revestimento (API RP 96, 2013).  

Portanto, para o correto dimensionamento do revestimento se aproximando ao máximo 

o projetado do encontrado durante as operações, é importante especificar corretamente na 

hora de realizar as simulações a quantidade de revestimento, seus pesos, pressões exercidas 

pela formação e pelo fluido de perfuração, além de gases e hidrocarbonetos (FERREIRA, 

2015; KOEHLER, 2018).  

Mas é importante saber que o projeto de revestimento baseia-se em padrões de projeto 

individuais da empresa, regulamentações governamentais, considerações de confiabilidade e 

design de componentes, experiência local ou regras específicas de campo, considerações 

operacionais e outros fatores (API RP 96, 2013).  

Atualmente o dimensionamento é feito com programa computacionais de otimização. 

Aqui no Brasil, dois softwares bastante conhecidos são os do pacote Landmark: WellCat e 

StressCheck. O WellCat compreende um pacote de programas com aplicações visando a fazer 

a análise de tensões combinadas com efeitos térmicos em diversas situações de solicitação da 

coluna ao longo de sua vida útil. Já o StressCheck complementa o WellCat na análise das 

tensões das colunas numa variedade de cenários possíveis durante a construção do poço, 

usando fatores de segurança triaxiais.  

Ao se dimensionar uma coluna de revestimento, quatro parâmetros serão críticos para 

o projeto e, consequentemente, para a redução de custos: 

• Volume de gás (kick) que se deve considerar como tendo invadido o poço. 

• A pressão de poros da formação a ser perfurada, que indica a pressão que será este gás 

no fundo. 

• A pressão de fratura da formação a ser perfurada, que indica o valor limite de pressão 

no poço aberto, além do qual ocorre a fratura. 

• Tipo de fluido que ficará no anular do revestimento e em seu interior. Para cada 

esforço considerado, o instante e a posição onde a situação é crítica podem ser 

diferenciados. 
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Em um poço de petróleo é comum referir-se aos anulares por letras, começando-se 

pela A no anular da coluna de produção (COP), em seguida B no anular do revestimento de 

produção e assim sucessivamente, conforme pode ser observado na Figura 22. 

Figura 22 - Classificação dos Revestimentos e Seus Anulares 

 
Fonte: SOUZA, 2015. 

A API RP 96, contendo as melhores práticas da indústria mundial, introduziu o 

conceito de classificação de cargas em carga de sobrevivência e carga de serviço, mas deixa a 

seleção e definição do caso de carga real para os operadores. 

Carga de serviço 

Cargas associadas ao serviço normal do poço. Alguns exemplos são: 

• Pressão para acionamento de dispositivos (alargador, barrilete de testemunhagem, 

PBL, colar de estágio, packer, etc.). 

• Pressões geradas em um Leak-off Test. 

• Cargas de estimulação como a pressão de indução de faturamento ácido. 

• Pressões geradas por um kick com volume menor ou igual ao volume admissível de 

projeto determinado pelo critério de tolerância ao kick. 
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Carga de sobrevivência 

Cargas geradas em casos extremos, não programados e de baixa probabilidade de 

ocorrência, devendo ser considerados no projeto de poço para determinar se as tubulações e 

outros equipamentos são capazes de resistir caso venham a ser expostos a estas condições 

(SOUZA, 2015). 

• Pressão interna no revestimento após o fechamento do poço num cenário de blowout 

com o poço completamente preenchido com o fluido do reservatório. 

• Pressão de colapso por esvaziamento total do poço (full evacuation). 

• Aumento das pressões no anular A devido a um vazamento na coluna de produção 

(tubing leaking). 

Adicionalmente, é importante salientar que se uma tubulação ou equipamento for 

exposto e resistir a uma carga de sobrevivência, então é necessário reavaliar sua condição de 

trabalho para poder dar continuidade normal às operações previstas para o poço. 

Exemplos de cargas que podem surgir de cenários de sobrevivência para poços DW 

incluem o seguinte (SOUZA, 2015): 

• Cargas de colapso durante fluxo não previsto: baixa contrapressão no local de 

descarga (superfície ou fundo do mar) permite fluxos elevados e um perfil de pressão 

interna baixo em comparação com uma coluna hidrostática típica de fluido de 

perfuração ou de completação. As altas taxas de fluxo de fluidos na temperatura do 

reservatório aquecem o poço, fazendo com que os fluidos no anular se expandam e 

possivelmente gerem pressão adicional no anular. As pressões neles aumentam devido 

a essa expansão, e as cargas de colapso são aumentadas (SOUZA, 2015). 

• Cargas de pressão interna após colocação de capping e o fechamento do poço: o 

projeto de perfuração do revestimento sempre considerou que uma carga de impacto 

pode ocorrer e o projeto da carcaça de produção sempre considerou que a tubulação 

pode vazar; no entanto, a carga máxima esperada é baseada em operações normais de 

controle de poço. Instalar e fechar uma capping stack após fluxo não previsto pode 

sujeitar os tubulares expostos e o equipamento no poço a uma coluna completa do 

fluido de produção com pressão de reservatório. No fundo do mar, isso é conhecido 

como a pressão de fechamento de sub-superfície. O cenário de carga de ruptura 

resultante também inclui uma alta temperatura decorrente do fluxo quente quando as 
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válvulas do capping stack são inicialmente fechadas e em transição para a temperatura 

geotérmica quando o fluxo é interrompido e o calor se dissipa. Uma combinação de 

pressão interna e temperatura fria aumenta a carga de tensão nos tubulares, 

particularmente no topo do poço (SOUZA, 2015). 

• Forças axiais: O fluxo irrestrito elevará a temperatura do poço no fundo do mar, o que 

reduzirá as cargas de tensão e possivelmente criará cargas de compressão e forças 

ascendentes na cabeça do poço. 

Para análise de cargas de sobrevivência, o projetista pode usar diferentes critérios de 

falha e diferentes fatores de projeto. Segundo a API RP 96, falha tubular sem perda de vida ou 

danos ao meio ambiente pode ser considerada. Um exemplo poderia ser o colapso de um 

revestimento profundo que não resulta na liberação de hidrocarbonetos para o fundo do mar. 

Ao projetar para cargas de kicks regulares, os critérios de projeto podem ser definidos como o 

início do escoamento, usando propriedades mínimas do material, espessura de parede mínima 

medida e um fator de projeto que se aproxima de 1.0. Alternativamente, ao determinar a 

capacidade de sobrevivência tubular sob condições extremas de carga, o critério de projeto 

pode ser baseado na capacidade de ruptura como no API 5C3, usando propriedades reais do 

material e/ou práticas de projeto da empresa operadora baseadas em métodos avançados de 

projeto ou testes físicos. Avalie todo o sistema, incluindo alojadores de revestimentos, 

conexões e cabeças de poço. Fórmulas para ruptura em um ambiente não ácido estão contidas 

na API 5C3. A orientação apropriada do desempenho do tubo em ambientes ácidos é 

fornecida na API RP 96. 

A Figura 23 mostra uma tabela com o resumo de todas as cargas necessárias para 

dimensionamento. 
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Figura 23 - Carregamentos a serem Avaliados 

 
Fonte: SOUZA, 2015 

Pressão de Colapso 

A pressão do colapso é originada da coluna de fluido usada para perfurar o poço e que 

age na parte externa do revestimento (anular entre poço e revestimento). Como a pressão 

hidrostática de uma coluna de fluido aumenta com a profundidade, a pressão de colapso é 

maior na parte inferior e zero na parte superior. Entretanto, esta é uma suposição simplificada 

e não considera os efeitos da pressão interna. Como em um poço de petróleo há os efeitos da 

pressão interna também, o esforço de colapso acaba sendo a diferença (resultante) entre a 

pressão externa e a pressão interna (RABIA, 2012). 

Pressão de colapso = Pressão externa - Pressão interna 

Os cálculos reais envolvidos na avaliação de pressões de colapso e interna são 

geralmente diretos. No entanto, saber quais fatores usar para o cálculo externo e pressões 

internas não são fáceis e exigem conhecimento das operações atuais e futuras no poço 

(RABIA, 2012). 

O gradiente de pressão que existe no anular atrás de cada revestimento depende de 

vários fatores, e pode variar ao longo do ciclo de vida do poço. Imediatamente após as 
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operações de cimentação, os gradientes são os do fluido de perfuração, espaçadores de 

cimento e cimento líquido. No entanto, mudanças complexas podem ocorrer quando os 

conjuntos de cimento e fluido se degradam. Essas mudanças devem ser consideradas na 

estimativa da resistência de backup de longo prazo. A pressão externa na cabeça do poço é 

baseada em um gradiente de água do mar para os poços DW. 

O gradiente efetivo no cimento (assumindo que é semiplástico ao se ajustar e é capaz 

de transmitir pressão) no poço aberto será igual à pressão de poros da formação adjacente. 

Sabe-se menos sobre o backup do projeto de pressão interna fornecido pelo conjunto 

de cimento dentro de um anular revestimento-revestimento (cimento no overlap do 

revestimento ou atrás de um tie-back). Quando o cimento se torna sólido, ele não transmite 

mais a pressão do fluido. No entanto, quando as pressões internas são aplicadas ao tubo, o 

cimento sólido fornece um backup mecânico, e as cargas líquidas no tubular podem ser 

menores. Vários modelos estão disponíveis para estimar a contribuição estrutural do cimento 

para a resistência de ruptura tubular. Uma abordagem alternativa é usar a densidade da 

mistura de cimento-água para definir o gradiente de fluido de reserva para cálculos de projeto 

de blowout (API RP 96, 2013).  

Alguns dos exemplos abaixo devem ser considerados principalmente durante o projeto 

ou dimensionamento da coluna de revestimento, outros requerem extrema atenção durante a 

execução da operação: 

• Durante a descida da coluna de revestimento esta é descida parcialmente vazia o que 

implica numa hidrostática interna menor do que a externa, gerando um esforço de 

colapso. Esta é uma das razões pela qual as colunas de revestimento e de assentamento 

são abastecidas com uma determinada frequência durante sua montagem.  

• Cada vez que uma chave flutuante aplica torque num tubo, ela o faz aplicando uma 

força externa, que pode gerar colapso nesta situação, principalmente ao se aplicar 

torque excessivo. 

• Cada vez que uma coluna é acunhada na mesa rotativa, a aplicação de seu peso gera 

uma reação da cunha que, em sendo a coluna muito pesada ou a cunha inadequada, 

pode colapsar o tubo. 

• Durante a perfuração da fase seguinte pode ser usado um fluido de menor densidade 

do aquele que está no anular e ser gerado um esforço de colapso. 

• Durante a perfuração da fase seguinte pode ocorrer perda de circulação com a 

diminuição da hidrostática interna. 
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• Durante o teste de pressão sobre o pack off, ele pode vir a vazar permitindo que alta 

pressão possa ser aplicada no anular da coluna de revestimento. 

• Durante a fase de produção de um poço de gás os canhoneados podem sofrer 

entupimento fazendo com que o revestimento fique vazio. 

• Quando uma coluna atravessa uma formação salina o sal escoa e provoca um esforço 

externo que pode provocar o colapso da coluna. 

• Durante a produção do poço, o calor trazido da formação profunda que está sendo 

produzida provoca o aquecimento da porção superior do poço. O aquecimento dos 

fluidos confinados no anular da coluna de revestimento de produção causam a 

pressurização destes fluidos confinados, o que é chamado de APB (Annular Pressure 

Build-up), e um esforço de colapso é induzido. 

• Durante a cimentação dos revestimentos, devido à pressão hidrostática do anular ser 

superior àquela interna ao revestimento. 

• Outras situações onde possivelmente pode se gerar esforços de colapso: cimentações 

com uso de packers, colunas de stinger com stab in, sistemas de elevação artificial 

como BCS e outros, etc. 

Basicamente, dimensiona-se os revestimentos para os seguintes tipos de cargas 

hidrostáticas de colapso (SOUZA, 2015): 

• Carga de cimentação (serviço). 

• Carga em virtude de uma perda de circulação na fase seguinte (serviço). 

• Esvaziamento total (Full Evacuation) (sobrevivência). 

• Esvaziamento parcial (Partial Evacuation) (serviço). 

• Carga acima e abaixo do packer (Above-Below Packer) (sobrevivência). 

• Carga de APB (Annular Pressure Build-up). 

Além disso, os tubos têm pouca resistência a esforços não uniformes sobre sua 

circunferência. Isto explica a facilidade com que tubos colapsam sob a ação de uma carga 

pontual, como o movimento do sal, ou ao serem acunhados na mesa rotativa ou então ao 

serem torqueados por uma chave flutuante. Considerações avançadas de projeto devem 

investigar o colapso nestes casos (API RP 96, 2013). 

É importante também lembrar que a resistência ao colapso de um tubo de revestimento 

é afetada pela tração a que o tubo está submetido. Quanto maior a tração que a coluna 

experimenta menor a sua resistência ao colapso. 
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Revestimento Condutor e de Superfície 

 Para o perfil de pressão no anular, considera-se a hidrostática da coluna de água até o 

mudline (𝐷𝑀𝐿) acrescentado a coluna de hidrostática do fluido no qual o revestimento foi 

descido (SOUZA, 2015).  

𝑃 = 𝑃𝑎𝑚 +  Pa = 0,1704 (𝜌𝐴𝐺𝑀𝐴𝑅𝐷𝑀𝐿 +  𝜌𝐷𝑣)                   (Equação 3.7) 

Figura 24 - Pressão anular Revestimentos Top Hole 

 
Fonte: Autoria Própria (modificado de SOUZA, 2015) 

Revestimento Intermediário e de Produção  

Para o perfil de pressões no anular Pa considera-se a hidrostática de fluido de maior 

massa específica da fase, à exceção da carga de cimentação e zonas de sal. A adoção do perfil 

de pressões no anular com esta característica é devido duas hipóteses básicas (SOUZA, 2015): 

1.  À exceção da carga de cimentação, todas as outras cargas de colapso atuarão com a 

pasta de cimento já curada, tal que, não faz sentido considerar o gradiente da pasta no 

anular. Como é sabido, durante o processo de cura da pasta, haverá perda da 

transmissão de hidrostática à medida que a mesma adquire resistência compressiva. 

2. Insucesso na operação de cimentação de forma que a pasta canalizada permita 

transmissão de hidrostática de fluido no revestimento inteiro. 
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Figura 25 - Pressão anular Revestimento Intermediário 

 
Fonte: Autoria Própria (modificado de SOUZA, 2015) 

Em termos de equação o perfil de pressões no anular (psi) toma a forma: 

Pa = 0,1704 ρ Dv                   (Equação 3.8) 

ρ  = maior massa específica de fluido definido na fase em lb/gal.  

Dv = profundidade vertical em m, tomando-se como referência a mesa rotativa (MR). 

No trecho de sal deve ser considerada a tensão de sobrecarga da formação 

(overburden). É importante salientar que a validação do dimensionamento em zonas em frente 

ao sal requer uma análise mais acurada, de modo a considerar, além do efeito de sobrecarga, o 

efeito de concentração de tensões e assimetria de carga, decorrentes de possíveis falhas da 

cimentação. 

Na carga de cimentação o perfil externo de pressão difere, por ser considerada a pasta 

de cimento em sua condição inicial (não curada). Por esta razão, o perfil de pressões no anular 

é oriundo do fluido e pasta(s) de cimentação (𝜌𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎) presentes no anular após deslocamento 

do sistema e o perfil de pressões interior deve ser considerado preenchido com o fluido de 

deslocamento (𝜌𝐷) (SOUZA, 2015). 
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Figura 26 - Carregamento de Cimentação 

 

Fonte: Autoria Própria (modificado de SOUZA, 2015) 

No caso de haver uma perda descontrolada de fluido durante a fase seguinte, com 

consequente queda do nível estático adota-se como premissa básica para o cálculo do perfil 

interno de pressões, que o fluido de maior massa específica da fase seguinte (𝜌′) entre em 

equilibro hidrostático com o gradiente de poros da zona de perda. Já para o perfil anular, 

utiliza-se hidrostática do fluido de maior massa específica da fase atual (𝜌). A Figura 27 

elucida este caso. 

Figura 27 - Carregamento Zona de Perda 

 

Fonte: Autoria Própria (modificado de SOUZA, 2015) 
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Nas cargas de colapso por APB o perfil de pressão sofre um aumento na região não 

cimentada em razão do aumento de pressão oriundo da temperatura e na região cimentada 

considera-se a hidrostática da água de mistura. 

A carga de esvaziamento total (Full Evacuation) durante a perfuração pode ocorrer em 

casos de o revestimento descer completamente vazio ou acontecer uma perda completa de 

fluido para uma zona cavernosa. Durante a produção, ela é restrita a revestimentos de 

produção, seja em poços produtores ou injetores, de gás, ou poços WAG (Water Alternated 

Gas - injetores ora de água ora de gás). O interior deve ser considerado vazio até a 

profundidade da base dos canhoneados e deste ponto em diante deve-se acrescentar a 

hidrostática do packer fluid. O tempo é fator importante para existência deste tipo e, para que 

ela se concretize, a seguinte sequência de acontecimentos tem que ocorrer (SOUZA, 2015): 

1. Perda de vedação do selo do packer, seja por falha do próprio equipamento que não 

suportou os esforços mecânicos oriundos da produção, seja por corrosão (pilha 

formada entre sua parede e a do revestimento). 

2. Substituição gradativa de todo packer fluid por gás (o packer fluid passa ser a 

produzido despercebidamente em razão da perda de selo do packer). 

3. Entupimento dos canhoneados (este evento pode estar associado a produção de areia e 

empacotamento ou baixíssima permeabilidade do reservatório). 

4. Descompressão do gás e sua comunicação com a atmosfera.  

Após a sucessão de eventos o gás estará submetido a sua própria hidrostática, a qual é 

desprezível. 

Entretanto, o que geralmente ocorre é um esvaziamento parcial de fluido (partial 

evacuation), uma vez que as condições permo-porosas do reservatório são geralmente 

atrativas, de forma que a possibilidade de “entupimento dos canhoneados” é remota. Assim 

sendo, a pressão do reservatório manterá uma altura de elevação de fluido natural. Esta altura 

será mínima, após um longo período de depleção do reservatório (SOUZA, 2015; RABIA, 

2012). 

Pressão Interna 

A pressão superficial máxima prevista (MASP – Maximum Antecipated Surface 

Pressure) é uma carga de projeto que representa a pressão interna máxima que pode ocorrer 

na superfície, dentro de cada intervalo do poço, durante a sua construção. A pressão interna é 
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tipicamente definida por uma pressão aplicada ou por uma pressão do reservatório (subtraindo 

o fluido hidrostático / coluna de gás) (API RP 96, 2013).  

Para os poços de LDA profunda (DW – DeepWater Wells), a pressão interna máxima 

na cabeça do poço submarino é denominada pressão máxima antecipada na cabeça do poço 

(MAWHP – Maximum Antecipated WellHead Pressure). MAWHP para um poço DW seria 

definido como a pressão da cabeça submarina sob condições de MASP. O MASP e o 

MAWHP variam apenas pela pressão interna da cabeça hidrostática do fluido / gás da cabeça 

do poço até a superfície. O MAWHP é uma pressão interna e não leva em conta o efeito do 

gradiente externo de água do mar até a boca do poço (API RP 96, 2013). 

No topo do poço, a pressão externa é zero e a pressão interna deve ser suportada 

inteiramente pelo corpo do revestimento. Portanto, a pressão de ruptura é mais alta na parte 

superior e mais baixa na sapata do revestimento, onde as pressões internas são resistidas pela 

pressão externa proveniente de fluidos fora do revestimento (RABIA, 2012).  

Nos revestimentos dos poços de petróleo, a ruptura ocorre quando a pressão interna 

efetiva excede a resistência à ruptura do revestimento. Este esforço é, predominantemente, 

gerado em situações de pressurizações da coluna de revestimento (testes de pressão, batida de 

plugue) ou de controle de poço (kick). Como o colapso, os cálculos de pressão direta são 

diretos. A dificuldade surge quando se tenta determinar valores realistas para pressões 

internas e externas. 

Nos poços de desenvolvimento, onde as pressões são bem conhecidas, é mais fácil. 

Nos poços de exploração, há muitos problemas quando se tenta estimar a pressão real de 

formação, incluindo: 

• A profundidade exata da zona (a pressão de formação aumenta com a profundidade) 

• Tipo de fluido (óleo ou gás) 

• Porosidade, permeabilidade 

• Temperatura 

Os fatores acima determinam a gravidade do kick em termos de pressão e facilidade de 

detecção. 

A pressão interna efetiva (PB) é dada por:  

PB =  Pressão interna − Pressão externa                   (Equação 3.9) 
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A resistência à pressão interna de um tubo não é reduzida por tração, teoricamente é 

aumentada, mas isso não é levado em conta quando se faz a análise uniaxial. Este ponto é 

levado em consideração quando se faz uma análise triaxial dos esforços, no caso da Elipse de 

Von Mises.  

Num dimensionamento à pressão interna, o perfil de pressão no anular é comumente 

denominado de back up à pressão interna, ou simplesmente back up, uma vez que sua ação 

atenua a magnitude da carga de pressão interna. 

As situações seguintes são as clássicas em que pode ocorrer um esforço de pressão 

interna, algumas consideradas no projeto ou dimensionamento da coluna e outras durante a 

execução da operação: 

• Qualquer pressurização do interior da coluna seja para converter flutuantes, romper o 

by-pass de plugues de fundo, inflar ECP´s, abrir colares de estágio, acionar outros 

acessórios ou bater o plugue de topo. 

• Testes de pressão como: testes de BOP, testes de revestimento, testes de absorção. 

• Utilização de um fluido mais denso do que o empregado na fase anterior. 

• Acionamento de equipamentos e ferramentas de teste de poço. 

• Pressão de injeção. 

• Situações de controle de poço. 

• Durante a fase produtora do poço, tais como no bombeio de gás lift, vazamentos na 

coluna de produção, fraturamentos, squeezes, etc. 

Basicamente, dimensiona-se os revestimentos para os seguintes tipos de cargas 

hidrostáticas à pressão interna: 

• Teste de Pressão (serviço). 

• Influxo de fluidos (sobrevivência). 

• Furo na coluna de produção ou coluna de teste (tubing leak) (sobrevivência). 

• Furo na coluna de Injeção (Sobrevivência). 

O perfil de pressões no anular dependerá da configuração do poço em termos de 

cimentação (cobrindo ou não a sapata anterior) e tipo da coluna (revestimento ou tie-back): 

1. Revestimento com cimento previsto para não cobrir a sapata anterior. 

O perfil de pressões no anular é formado por dois trechos de características distintas. 

No trecho de revestimento defronte a formação, deve-se considerar a pressão de poros, 
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enquanto acima da sapata anterior, deve-se abater a hidrostática do fluido de maior massa 

específica da fase. Caso se desconheça o gradiente de poros da formação, deve-se considerar 

todo o anular preenchido com água do mar, com pressão equivalente a 8,5 lb/gal (SOUZA, 

2015). 

A adoção de um back up, com as características acima, é devido à duas hipóteses 

básicas: 

a) Pode haver perda de fluido para a formação, mesmo após assentamento do packoff, de 

forma que a coluna de fluido remanescente entre em equilíbrio hidrostático com a 

pressão de poros na profundidade da sapata anterior. 

b) Abaixo da sapata anterior, a pressão de poros é transmitida diretamente para o 

revestimento, não havendo distinção entre a porção cimentada da não cimentada. 

2. Revestimento com cimento previsto para cobrir a sapata anterior. 

Neste cenário, no perfil de pressões no anular defronte a formação adota-se a curva de 

pressão de poros. Acima da sapata anterior no trecho cimentado, abate-se a hidrostática da 

água de mistura. E acima do topo do cimento, subtrai-se a hidrostática do fluido de maior 

massa específica prevista em projeto (SOUZA, 2015).  

A adoção de um back up, com as características acima vem de três hipóteses básicas: 

a) Pode haver perda de fluido para a formação após a operação de cimentação e 

assentamento do packoff, seja com a pasta ainda líquida ou já endurecida, mas com um 

cimento pobre (canalizado). Admite-se, que na região cimentada, acima da sapata, a 

hidrostática será ditada pela água de mistura (quando não se conhece a massa 

específica da água de mistura deve-se adotar 8,34 lb/gal). 

b) Não há variação de comprimento da coluna ditada pela água de mistura (trecho 

cimentado acima da sapata anterior). Esta é uma hipótese simplificadora dos cálculos. 

c) Abaixo da sapata anterior, a pressão de poros é transmitida diretamente para o 

revestimento. 

3. Tie-Back (ou scab liner sem mecanismos de alívio de pressão em seu anular). 

Neste caso o perfil de pressão no anular é formado por dois trechos construídos a 

partir de uma pressão previamente definida na cabeça do poço, a qual corresponde a pressão 

hidrostática do fluido de menor massa específica prevista em projeto. No trecho não 

cimentado, soma-se a pressão correspondente a coluna hidrostática de fluido degradado 

(fluido no qual sofreu decantação de sólidos), sendo que, quando não se conhece a 
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hidrostática do fluido degradado, adota-se 7 lb/gal para fluido base de parafina e 8,34 lb/gal 

para fluido base água. Já no trecho cimentado, considera-se o incremento de pressão 

considerando a hidrostática da água de mistura (SOUZA, 2015). 

A adoção de um back up, com as características acima, é devido a quatro hipóteses 

básicas: 

a) Há isolamento hidráulico na extremidade inferior da coluna de tie-back (ou scab liner) 

em virtude da cimentação do overlap do liner, de forma que não há possibilidade de 

comunicação de fluidos com a formação. 

b) A pressão hidrostática na cabeça do poço não se altera ao longo do tempo. 

c) Pode haver perda de hidrostática pela degradação do fluido no anular (decantação de 

sólidos), mas este fenômeno não altera a hidrostática na cabeça do poço. 

d) Na região cimentada, a hidrostática será ditada pela água de mistura. 

4. Revestimento, tie-back (ou scab liner) com mecanismo de alívio de pressão em seu 

anular. 

Caso esteja previsto um anular com alívio de pressão para mitigação de APB, seja por 

canhoneio do revestimento ou por colocação de um disco de ruptura (burst disk), o perfil de 

pressão no anular deve ser construído a partir da pressão de poros no ponto da formação 

comunicada. Acima do ponto de alívio deve-se subtrair a hidrostática do fluido de maior 

massa específica prevista em projeto, enquanto abaixo do mesmo, deve-se somar a 

hidrostática do fluido degradado até o topo do cimento e a partir deste ponto acrescer a 

hidrostática da água de mistura.  

O uso de um kick ilimitado (ou gás à superfície) costumava ser o principal critério de 

projeto em cálculos de ruptura interna. Em termos simples, o design é baseado em um kick 

sem controle, geralmente de gás. Presume-se que o influxo entre no poço, desloque todo o 

fluido do poço e então o mesmo é fechado no momento em que a última gota de fluido sai do 

poço. Claramente, esta é uma situação não realista, especialmente na tecnologia de hoje, onde 

kicks tão pequenos quanto 10bbls podem ser detectados, mesmo em plataformas semi-

submersíveis. No entanto, existe uma situação prática que este critério é realmente válido. 

Nos poços de gás, a tubulação de produção é de fato submetida a um controle ilimitado o 

tempo todo. Como a produção ocorre sob condições controladas, o fluxo de gás não apresenta 

problemas ao revestimento ao redor. Se, no entanto, o gás vazar da tubulação para o 

revestimento, ele verá o impacto total do gás durante a produção. Assim, assumindo um kick 

de gás de pressão (Pkick) a partir do próximo (Dv), e o gás preenche todo o poço, então as 
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pressões internas na superfície (PB,ML)  e na sapata do revestimento (PB,Shoe) são dadas por 

(SOUZA, 2015): 

𝑃𝐵,𝑀𝐿 = 𝑃𝑘𝑖𝑐𝑘 − 𝐺 𝐷𝑣                    (Equação 3.10) 

𝑃𝐵,𝑆ℎ𝑜𝑒 = 𝑃𝑘𝑖𝑐𝑘 − 𝐺 (𝐷𝑣 − 𝐷𝑠ℎ𝑜𝑒)                   (Equação 3.11) 

𝐺 = gradiente do gás = 0.1psi/ft.  

 

Quando um kick de gás é assumido, dois pontos devem ser considerados: 

1. O assentamento do revestimento deve ser selecionado de modo que a pressão do gás 

na sapata seja menor que a pressão de ruptura da formação na sapata. 

2. A pressão do gás deve estar disponível nos reservatórios na seção de poço aberto. 

Em poços de exploração onde as pressões do reservatório não são conhecidas, a pressão de 

formação no TD da próxima seção do poço aberto é calculada a partir do peso máximo 

previsto do fluido nessa profundidade. Uma pressão de gás igual a este valor é usada para o 

cálculo de pressões internas. 

Durante um teste de pressão, a carga decorre de uma pressão imposta na superfície 

com o objetivo de verificar a estanqueidade da coluna de revestimento, importante para caso o 

valor de absorção durante um leak-off test fique aquém do esperado. A pressão do teste tem 

que ser limitada para não ultrapassar o limite de resistência da parte inferior da coluna de 

revestimento, gerando uma pressão na CABP inferior da gerada por um possível influxo de 

hidrocarboneto.  

É uma prática recomendada adotar-se 2 lb/gal como margem de segurança. No 

entanto, valores de 1 lb/gal podem ser adotados no caso de formações muito competentes e/ou 

profundas. Em cenários de sapatas no sal o conceito de leak-off test não é muito empregado, 

devendo-se utilizar o valor de pressão necessário para o FIT (Formation Integrity Test). 

Em relação ao acionamento de dispositivos hidráulicos, quando previsto em projeto, as 

cargas de serviço necessárias para acionar equipamentos como colares de estágio, packers de 

operação ou bridge plugues devem ser avaliadas. Deve-se também avaliar os picos de pressão 

operacionais em virtude de rompimento de plugues, bombeio de fluidos, colchões e pastas de 

cimento e aumento elevado de massa específica de fluidos. Sugere-se adotar uma margem de 

segurança de 300psi sobre a máxima variação de pressão referente ao fluido no momento do 

teste (ou máxima variação de pressão prevista para acionar um dispositivo hidráulico). 
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O valor de teste de pressão para cargas de serviço de perfuração deve ser o maior 

dentre as pressões obtidas (leak-off test, circulação de um kick ou acionamento de algum 

dispositivo hidráulico).  

Força Axial 

A maior parte da tensão axial surge do peso do próprio revestimento. Outras cargas de 

tensão podem surgir devido a: flexão, arraste, carga de choque e durante o teste de pressão. 

No desenho do revestimento, a junta mais superior é a considerada sendo a mais fraca 

em tensão, já que ela deve carregar o peso total do revestimento. Normalmente este esforço, 

apesar de importante, não é o mais importante nos dimensionamentos de coluna, pois as 

limitações dos tubos de revestimento estão mais nas resistências ao colapso e de pressão 

interna. 

Todavia, nos imprevistos em que ocorre a prisão da coluna de revestimento, os 

esforços de tração merecem cuidado especial e não restrito apenas à coluna de revestimento, 

mas também e, principalmente, aos equipamentos de manuseio de coluna (como elevadores, 

braços, compensador de movimentos, etc.) e à própria coluna de assentamento. Nesta hora é 

importante lembrar que os equipamentos como elevadores são especificados em toneladas 

curta (1 tonelada curta = 2.000 lb), assim um elevador de 150 ton suporta apenas 300.000 lb e 

não 330.000 lb (RABIA, 2012). São as seguintes as situações em que ocorre solicitação à 

tração: 

• Peso próprio da coluna. 

• Drag durante a descida da coluna. 

• Prisão da coluna de revestimento. 

• Batida de plugue. 

• Pré tensionamento de coluna. 

Forças de tração são determinadas da seguinte forma: 

1. Calcular o peso do revestimento no ar (valor positivo) usando a profundidade 

vertical verdadeira. 

2. Calcular a força de empuxo (valor negativo). 

3. Calcular a força de flexão em poços desviados (valor positivo). 

4. Calcular a força de arraste (esta força só é aplicável se o revestimento estiver sendo 

retirado para fora do poço). 
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5. Calcular as cargas de choque devido à imobilização na cunha. 

6. Calcular as forças do teste de pressão. 

As forças (1) a (3) sempre existem, quer o tubo esteja em condição estática ou em 

movimento. As forças (4) e (5) existem somente quando o tubo está em movimento. A carga 

de tração total da superfície deve ser determinada com precisão e deve sempre ser menor que 

a resistência ao escoamento (yield strength) da junta superior do revestimento. Além disso, ele 

também deve ser menor que a capacidade nominal de carga da torre da sonda, de modo que o 

revestimento possa ser colocado ou retirado do poço sem causar danos à mesma.  

Na seleção inicial, deve-se verificar se o revestimento pode aguentar seu próprio peso 

no fluido de perfuração e quando ele é finalmente escolhido, calcular as cargas de tração total 

e comparar com os valores especificados do tubo, usando o menor dos dois valores (RABIA, 

2012). 

No levantamento dos esforços axiais é necessário definir primeiramente a condições 

iniciais do revestimento, quais sejam, de temperatura, pressão e força axial. Tal levantamento 

é importante, pois o estado final de esforços é oriundo da sobreposição da condição inicial e 

da variação de esforço provocada por uma determinada carga. 

Em termos de projeto a condição inicial de temperatura deve ser tomada como sendo o 

próprio perfil de temperatura decorrente do gradiente geotérmico. Esta é uma premissa 

robusta e visa maximizar as variações de temperatura e, por conseguinte, os esforços 

térmicos. A formulação matemática desenvolvida para determinação de esforços térmicos 

baseia-se num perfil de temperatura linear. Desta forma uma curva genérica deve ser 

aproximada por uma série de trechos retilíneos. Evidentemente, quanto maior for o número de 

trechos definidos, melhor será a qualidade da resposta obtida. 

A condição inicial de pressão depende do estado da pasta de cimento no anular. Logo 

após o deslocamento, com a pasta ainda fluida, a condição inicial de pressões no interior e 

anular é o apresentado na Figura 28. Este estado de pressão deve ser utilizado para determinar 

o estado inicial de forças axiais. Após cura da pasta, o perfil de pressões passa ser governado 

pela configuração ilustrada na Figura 29. Neste cenário, a condição inicial no anular, acima do 

topo do cimento, permanece inalterada. Por outro lado, abaixo do topo do cimento, deve-se 

compor o perfil com dois trechos distintos. No trecho concêntrico de revestimentos, utilizar 

água de mistura enquanto em poço aberto, pressão de poros. 



101 

Figura 28 - Condição Inicial de Pressão Antes da Cura da Pasta 

 
Fonte: Autoria Própria (modificado de SOUZA, 2015) 

 
Figura 29 - Condição Final de Pressão Após a Cura da Pasta 

 
Fonte: Autoria Própria (modificado de SOUZA, 2015) 

A condição inicial de força axial provém das diversas forças atuantes ao longo do 

revestimento, quais sejam, o peso próprio linear e as forças de pressão agindo nos ombros 

(áreas expostas) e flutuantes (válvulas que impedem fluxo reverso, anular-interior). Então, 

uma vez definido os perfis de pressão, procede-se com a determinação das forças 

concentradas agindo nos ombros e flutuantes. Em seguida, determinam-se os esforços axiais 

atuantes em cada trecho de geometria constante.  

Entendido o conceito de condição inicial, aplica-se o método para determinação de 

variação de esforços axiais, que consiste em determinar a elongação que uma determinada 
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carga produziria (caso o revestimento não estivesse impedido) e a força necessária para 

consumir esta elongação. Esta força é exatamente a variação que se deseja determinar. 

Em termos matemáticos escreve-se: 

∆𝐿𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  −∆𝐿𝐹                   (Equação 3.12) 

 ∆Lcarga = elongação produzida por determinada carga. 

 ∆LF = elongação que será consumida pela força procurada. 

A elongação proveniente da carga, de forma geral, pode ser composta de até três 

parcelas, a saber: 

∆𝐿𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  ∆𝐿𝑇 +  ∆𝐿𝑃𝑖𝑠 + ∆𝐿𝐵                   (Equação 3.13) 

∆𝐿𝑇 = elongação produzida pelo efeito da temperatura. 

∆𝐿𝑃𝑖𝑠 = elongação produzida pelo efeito pistão. 

∆𝐿𝐵 = elongação produzida pelo efeito balão. 

O cálculo da elongação proveniente da variação de esforço axial ∆𝐿𝐹 pode ser feito 

pela lei de Hooke. 

O Efeito Pistão pode ser entendido como uma movimentação ou tendência de 

movimentação, em função de uma força atuante numa área exposta (ombro), causada por uma 

variação de pressão. No tocante às colunas de revestimento, este efeito acarreta em variações 

de esforços axiais em toda coluna não cimentada. 

A força concentrada oriunda do efeito pistão pode ser calculada pelo incremento de 

pressão hidrostático (agindo no interior e/ou exterior), multiplicada pelas respectivas áreas de 

aço expostas.  

a) A peso de empuxo é determinada como a diferença entre o peso do revestimento e a 

força de empuxo. 

𝑊𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠,𝑎𝑟 =  𝑊𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠  𝐷𝑣                    (Equação 3.14) 

𝑊𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠,𝑎𝑟 = peso do revestimento no ar em lb. 

𝑊𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠 = peso do revestimento em lb/ft. 

𝐷𝑣 = profundidade do poço em mTVD. 
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Figura 30 - Força de Empuxo 

 

Fonte: RABIA, 2012. 

Para um revestimento com sua extremidade inferior aberta, a força de empuxo é: 

𝐹𝑒 = 𝑃𝑒  (𝐴𝑒 −  𝐴𝑖)                   (Equação 3.15) 

Para um revestimento com sua extremidade inferior fechada, a força de empuxo é: 

𝐹𝑒 = 𝑃𝑒𝐴𝑒 −  𝑃𝑖𝐴𝑖                   (Equação 3.16) 

𝑃𝑒  = força hidrostática externa (psi). 

𝑃𝑖 = força hidrostática interna (psi). 

𝐴𝑒 𝑒 𝐴𝑖 = área externa e interna do revestimento (in²). 

 Para casos de revestimentos combinados, a força de empuxo é a seguinte: 

𝐹𝑒 = 𝑃𝑒2(𝐴𝑒2 − 𝐴𝑒1) −  𝑃𝑖2 (𝐴𝑖2 −  𝐴𝑖1)                   (Equação 3.17) 
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Figura 31 - Força de Empuxo em Colunas com Diferentes Diâmetros 

 

Fonte: RABIA, 2012 

b) Ambas as forças de choque e arraste são aplicáveis somente quando o revestimento 

está sendo descido no poço. Na verdade, as forças de arraste reduzem as forças do 

revestimento ao descer no poço e aumentam quando o mesmo é retirado. No entanto, apesar 

do fato de a operação de revestimento ser um trabalho unidirecional, há muitas ocasiões em 

que surge a necessidade de mover o revestimento para cima, como por exemplo, em casos de 

ter que reciprocar o revestimento ou para retirar do poço devido a alguma restrição 

encontrada. Portanto, o caso extremo deve sempre ser considerado. 

Geralmente, são feitas simulações de arraste para dimensionar o quanto será esperado 

de peso no gancho durante a descida ou retirada do revestimento, de forma a ter um controle 

do arraste que esteja sendo gerado na coluna durante a operação. Essas simulações são feitas 

também para ajudar a descobrir quanto de overpull pode ser aplicado em casos de 

revestimento preso e quanto de peso pode ser arriado caso precise para passar em alguma 

restrição, de modo a não flambar e nem tracionar além do limite do revestimento (RABIA, 

2012).  

Carga de dobramento (Bending load) 

Quando um tubo é submetido a dobramento (flexão) suas fibras externas (em relação à 

curvatura) são tracionadas enquanto suas fibras internas são comprimidas. As colunas de 

revestimento são submetidas a este tipo de esforço quando atravessam uma região do poço em 

que ocorre mudança de inclinação ou azimute (dogleg), sendo, portanto, mais preocupante, 

em poço direcionais. Quanto mais severo for o dogleg, maior o esforço. Este esforço é 
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considerado no dimensionamento de uma coluna de revestimento, pois causa uma carga 

adicional de tração e, consequentemente, diminui a resistência ao colapso do tubo. 

A tração adicional causada pelo dobramento pode ser calculada pela seguinte fórmula: 

𝐹 = 64 𝜃𝑑𝑙  (𝑂𝐷) 𝑊𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠                   (Equação 3.18) 

F = tração adicional devido ao dobramento em lb. 

θdl = dogleg do poço em grau/100 pés. 

OD = diâmetro externo do tubo em polegadas. 

𝑊𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠  = peso nominal do revestimento em lb/ft. 

Carga de Flambagem (Buckling load) 

A flambagem não é um esforço, mas um estado de deformação que ocorre em colunas 

que estão restritas na sua movimentação longitudinal, e sofrendo grandes variações em sua 

tensão axial, devido a alterações de temperatura ou de pressões que tendem a dilatá-la. 

Estando impedida de se expandir, a coluna se deforma, assumindo a forma helicoidal. Este 

efeito é mais crítico na porção inferior livre da coluna, podendo levar ao colapso do 

revestimento, já que ela tende a dobrar a coluna, prejudicando a resistência ao colapso e 

comprometendo o seu drift.  

É o caso de colunas de condutor e superfície que são comprimidas pelo topo com as 

cargas advindas do peso do BOP que se apoia sobre elas, bem como pelo peso das colunas 

que serão posteriormente apoiadas na cabeça de poço. 

Quando uma coluna se apoia sobre o fundo do poço fica comprimida pelo peso próprio 

e também tende a flambar. Para evitar a flambagem da coluna ao longo de sua vida útil, o 

ideal seria cimentá-la em toda sua extensão. Como isto nem sempre é viável, devemos estimar 

as variações possíveis, calcular a expansão que potencialmente ocorreria e tracionar 

coerentemente a coluna após a cimentação, ancorando a mesma tracionada. 

Tal cálculo deve levar em conta o estado inicial de tensões na coluna devido ao peso 

próprio do revestimento, ao efeito das pressões atuantes nas áreas livres (ombros) quando há 

alteração da espessura da tubulação, e o empuxo ou flutuação. 

Os esforços axiais solicitantes são afetados pelas forças decorrentes dos efeitos citados 

acima (temperatura, efeito pistão e efeito balão). 
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A depender da geometria do poço e dos esforços solicitantes, a coluna pode assumir 

diferentes conformações (sinusoidal ou helicoidal), conforme apresentado na Figura 32, cuja 

determinação é feita por meio de modelagem matemática complexa, por diversos autores. 

Figura 32 - Modos de Flambagem 

 
Fonte: MITCHELL, 2008. 

Carga Triaxial (Elipse de Von Mises) 

Até este ponto a análise de esforços foi tratada de forma particularizada para cada tipo 

de carga: pressão interna, colapso, força axial e dobramento. No entanto, verifica-se que 

mesmo satisfazendo cada tipo de carga supracitada o material pode falhar. Este fenômeno 

ocorre, pois, as tensões provocadas por cada uma das cargas analisadas, quando combinadas, 

podem se potencializar, levando o material a transgredir algum critério de falha. 

No dimensionamento de colunas de revestimento o critério consagrado é o de Von 

Mises, que assume uma elipse como o lugar geométrico do falhamento, devido a dois esforços 

simultâneos, sendo um axial (tração ou compressão) e outro radial (colapso ou pressão 

interna). Esta elipse recebeu o nome "elipse de plasticidade". Este critério se baseia na 

máxima energia de distorção a qual um material pode ser submetido sem escoar. De acordo 

com a Figura 35, pode-se ver que tensões de colapso e tração combinadas geram uma redução 

da resistência do tubo, assim como burst e compressão. Por outro lado, temos tensões 

combinadas que são benéficas, como compressão e colapso e burst e tração (GOUVÊA et al., 

s.n.).  

A Elipse de Von Mises é então usada juntamente com a envoltória API para a análise 

final da falha da coluna de revestimento. Cada quadrante representa a combinação de uma 
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força axial com uma radial. Diante disso, a região hachurada da Figura 33 abaixo é a região 

segura para a atuação dos revestimentos selecionados. 

Figura 33 - Elipse de Von Mises e Envoltória API 

 
Fonte: SOUZA, 2015. 

• 1º quadrante: Tração e Pressão interna 

Figura 34 - Tração e Pressão Interna 

 

• 2º quadrante: Compressão e Pressão interna 
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Figura 35 - Compressão e Pressão Interna 

 

• 3º quadrante: Colapso e Compressão 

Figura 36 - Colapso e Compressão 

 

• 4º quadrante: Colapso e Tração 

Figura 37 - Colapso e Tração 

 

Fator de Segurança e Fator de Projeto 

Os revestimentos nunca são dimensionados para os seus limites de tensão ou de 

escoamento, pois é sempre aconselhável usar fatores que reduzem as forças do revestimento 

de modo a garantir que nunca seja atingido o real limite do mesmo.  

O fator de segurança (safety factor) é baseado na falha catastrófica do revestimento. 

Quando a carga real aplicada for igual à carga de falha, o fator de segurança = 1 e a falha são 
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iminentes. A falha ocorrerá se a carga real for maior que a carga de falha e, tendo nesse caso, 

o fator de segurança < 1,0. Pelas razões acima, os fatores de segurança são sempre mantidos 

em valores maiores que 1,0 (RABIA, 2012). 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
                   (Equação 3.19) 

Entretanto, no projeto de revestimento, nem a carga real aplicada nem as cargas de 

falha são conhecidas exatamente, portanto, os fatores de projeto são mais usados para avaliar 

a integridade do revestimento. O fator de projeto (design factor) usa uma classificação com 

base na força mínima de escoamento do revestimento. Os fatores de segurança nunca são 

usados intencionalmente para projetar tubulações, pois implicam o conhecimento prévio da 

carga real da falha e o projeto da falha. 

Por causa disso que os fatores de projeto são geralmente usados para projetar 

tubulações e são baseados na comparação da carga máxima de serviço em relação à 

resistência mínima do API. Lembre-se de que o revestimento não falha na resistência mínima 

e, além disso, a resistência mínima é um valor médio de várias medições. Assim, o fator de 

projeto fornece um escopo maior de segurança do que o fator de segurança (RABIA, 2012). 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝐴𝑃𝐼

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜
                   (Equação 3.20) 

O valor exato do fator de projeto depende empresa para empresa. Algumas são mais 

conservadoras, outras nem tanto. Abaixo, na Tabela 8, é possível encontrar os intervalos 

encontrados na indústria. 

Tabela 8 - Fatores de Projeto 

Esforços Fatores 

Colapso 1,0 – 1,1 

Pressão interna 1,1 – 1,25 

Tensão / Compressão 1,3 – 1,8 

Triaxial 1,1 – 1,2 

Fonte: Autoria Própria 

Combinação de Revestimentos 

Como já falado, a tensão máxima ocorre na junta de revestimento mais alta e o critério 

de tensão requer um alto grau ou um revestimento pesado nesta junta. As pressões internas 



110 

são mais severas no topo e, novamente, o revestimento deve ser forte o suficiente na parte 

superior para resistir à falha. No entanto, nos cálculos de colapso, as piores condições 

ocorrem no fundo e o revestimento pesado deve, portanto, ser escolhido para a parte inferior 

para resistir à falha do colapso. 

Portanto, o projeto de revestimento pode ser feito na forma de combinação de tubos. 

Em outras palavras, revestimentos de vários tipos e de diferentes pesos são usados em 

diferentes profundidades do poço, cada grau de revestimento sendo capaz de suportar as 

condições de carga e ambiente corrosivo imposto a essa profundidade. O revestimento forte e 

pesado é usado na superfície, o revestimento leve e resistente é usado na seção intermediária, 

e o revestimento pesado pode ser necessário na parte inferior para suportar a alta pressão de 

colapso. Este método pode ser uma maneira de economia nos custos do poço, selecionando o 

revestimento consistente com a segurança. Embora o maior número possível de graus possa 

ser usado para um revestimento, a experiência prática mostrou que a logística de usar mais de 

dois graus (ou dois pesos) cria problemas para a montagem e descida dos tubos nas sondas. 

3.4  Projeto de Fluidos de Perfuração 

Fluidos de perfuração são misturas complexas de sólidos, líquidos, produtos químicos 

e, por vezes, até gases. Do ponto de vista químico, eles podem assumir aspectos de suspensão, 

dispersão coloidal ou emulsão, dependendo do estado físico dos componentes. A função 

básica é exercer pressão hidrostática sobre as formações permeáveis para evitar a invasão 

descontrolada de fluidos da formação para o interior do poço ainda durante a operação de 

perfuração (RABIA, 2012; SANTOS, 2014).  

As outras funções do fluido de perfuração são (RABIA, 2012; SANTOS, 2014): 

• Estabilizar as paredes do poço mecânica e quimicamente, sendo proporcionado pela 

formação de um reboco (mud cake) estável nas paredes do poço. 

• Remover os cascalhos do poço e levá-los até a superfície. A remoção dos cascalhos 

depende das propriedades viscosas chamadas de ponto de escoamento (yield point), 

que influenciam a capacidade de carreamento e a capacidade gel do fluido, sendo esta 

última a que ajuda a manter os cascalhos em suspensão quando o fluido está em 

estática. A vazão imposta ao fluido também é crítica na limpeza do poço. 

• Facilitar a separação dos cascalhos na superfície. 

• Ser inerte em relação a danos às rochas produtoras. 

• Esfriar e lubrificar a broca e o tubo de perfuração. 
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• Facilitar as interpretações geológicas do material do poço, através dos cascalhos e da 

composição da lama durante seu retorno à superfície. 

Para que o fluido exerça estas funções acima, ele precisa ter algumas características 

importantes:  

• Ser estável do ponto de vista químico. 

• Ser bombeável. 

• Apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à coluna de perfuração e 

demais equipamentos do sistema de circulação. 

• Apresentar custo compatível com a operação. 

• A pressão hidrostática exercida pelo fluido de perfuração tem que ser maior do que a 

pressão de poros da formação. 

• Minimizar a instabilidade dos folhelhos causada pela reação do fluido com as argilas 

presentes nos mesmos. Estas reações podem causar excesso de cascalhos resultando 

em um poço instável. A minimização da instabilidade do poço é proporcionada pelo 

caráter de inibição do fluido de perfuração.  

Os dois tipos de fluidos de perfuração mais usados são: à base de água e à base de 

óleo, dependendo se a fase contínua é água ou óleo. Além disso, existe uma infinidade de 

aditivos que são adicionados para alterar a densidade da lama ou alterar suas propriedades 

químicas. Algumas informações a respeito do poço precisam ser coletadas e usadas ao 

selecionar fluidos de perfuração ou fluidos para um poço em particular. Deve-se notar que é 

comum utilizar dois a três tipos de fluidos diferentes em um único poço (RABIA, 2012). 

Fluidos base água são fluidos em que a fase líquida predominante é a água. É 

importante destacar que, a qualidade da água usada para preparar e manter os fluidos à base 

água, afeta o jeito que os aditivos do fluido vão agir. Possui como vantagens o baixo custo, 

simples formulação, boa estabilidade reológica e fácil descarte do fluido e dos cascalhos no 

mar. Porém, sua a solubilidade aumenta com a temperatura, possui um potencial de corrosão 

elevado, não impede dissolução de outros sais, e necessita grande quantidade de sal para que 

se alcance a saturação (FALCÃO, 2007). 

Já os fluidos base óleo são fluidos a base de poliolefinas ou a base de óleo diesel na 

fase líquida ao invés de água. Eles possuem maior estabilidade térmica, elevada lubricidade, 

maior potencial de inibição química de argilas intercaladas, para ajudar a reduzir o 

alargamento do poço e a instabilidade do fluido por incorporação de sólidos, além de boa 
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estabilidade reológica. Entretanto, estes fluidos são mais caros, mais difíceis de gerenciar e de 

descartar do que os fluidos base água, possui maior limitação na utilização de produtos para 

combater perda de circulação e requer secador de cascalhos para atender legislação ambiental, 

maior dificuldade na detecção de kick de gás (FALCÃO, 2007).  

O projetista do poço geralmente especifica o peso do fluido que será utilizado em cada 

fase. Informações mais a respeito dos aditivos químicos, bem como processos de filtração, 

controle de sólidos, força gel, entre outros, são de responsabilidade dos engenheiros de 

fluidos, que são químicos especializados em fluidos de perfuração e suas composições.  

Projetos de perfuração em lâminas d’água profundas e ultraprofundas, no Brasil, 

geralmente são feitos com a instalação do BOP somente após o revestimento de superfície. 

Diante disso, é utilizado fluido base água nas duas fases iniciais, visto que seu retorno e 

descarte são realizados para o fundo do mar, de modo a cumprir as leis ambientais do país. 

Como a água do mar não tem capacidade de sustentação de cascalhos, ao interromper-se a 

perfuração e realizar a conexão em seguida, os cascalhos decantam no anular do BHA 

resultando, no pior cenário, em prisão de coluna sem restabelecimento da circulação, com 

toda a seção acima da mesa rotativa. Diante disso, colchões viscosos (a base de bentonita ou 

goma xantana) são bombeados antes das conexões para garantir a limpeza do poço. Caso a 

seção salina seja perfurada já nas fases superficiais, com retorno para o fundo do mar, é 

recomendada a utilização de fluidos aquosos saturados para prevenir o arrombamento do sal, 

já que os fluidos aquosos não saturados (água do mar ou salmoura diluída) pode causar um 

arrombamento severo do sal. 

 Nas fases seguintes é bastante utilizado o fluido base óleo, porém não impedindo de 

utilizar fluido base água em alguma fase do poço, já que o fluido de perfuração é função 

também da estratigrafia das formações a serem atravessadas em uma fase de poço e, portanto, 

seu tipo e quantidade de produtos químicos empregados depende das tensões das rochas, das 

pressões confinadas e da capacidade das rochas interagir ou não com os fluidos. Pode ser 

utilizado fluido base água em cenários com possibilidade de perda severa devido ao menor 

custo, maior disponibilidade, logística e de fabricação em relação ao fluido base óleo. Outro 

cenário é quando há incompatibilidade química do fluido base óleo com os fluidos utilizados 

na completação do poço, principalmente os fluidos para estimulação do reservatório. 

Mas, em alguns casos, onde a adoção de fluido base óleo sintético proporcionaria 

condições muito melhores de estabilidade mecânica, de calibre do poço e de lubricidade 

(redução significativa do torque e drag), essa questão merece uma discussão mais profunda.  
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A escolha do fluido base óleo impacta na utilização obrigatória da secadora de 

cascalhos, devido ao impacto ambiental negativo que o descarte junto com os cascalhos pode 

causar; na necessidade de uma limpeza de tanques mais complexa ao término da fase (e 

portanto mais demorada, incluindo o recolhimento dos resíduos em tambores) e maiores 

cuidados no manuseio do fluido (não tolera contaminação com água e é agressivo ao contato 

com a pele humana). Além disso, um ponto a destacar é que a substituição do fluido sintético 

do riser por fluido base água também demanda cuidados nos colchões espaçadores, de 

maneira a “limpar” as paredes internas do riser de maneira apropriada, não deixando resíduos 

que possam comprometer as operações posteriores. Sendo assim, é bastante discutido e 

analisado a utilização de fluido base água posteriormente a um fluido base óleo nas fases que 

não são as superficiais.  

O peso mínimo do fluido de perfuração em cada fase precisa sempre ser o valor da 

pressão de poros da formação acrescido de uma margem de segurança, que pode ser a 

margem de segurança de riser, a margem de segurança de manobra ou um valor entre 0,3-0,5 

lb/gal. Esta diferença é o que irá manter o poço seguro durante manobras e seus efeitos de 

swab, em caso de alguma desconexão de emergência ou de predição errada da pressão de 

poros. Já o peso máximo do fluido de perfuração em cada fase precisa sempre ser um valor 

que, acrescido das perdas de cargas durante a operação de perfuração (ou seja, o valor do 

ECD provável a ser sentido no fundo do poço), a formação mais fraca não seja fraturada. 

Entretanto, é importante para o peso máximo fazer o estudo do efeito de surge causado 

durante descida de colunas e revestimentos, de modo que este também não ultrapasse a fratura 

de nenhuma formação exposta.   

É importante ter bastante cuidado com o peso de fluido máximo da fase, pois, quando 

a densidade (e, portanto, a hidrostática) do fluido de perfuração é excessiva, problemas como 

os seguintes podem ocorrer: 

• Baixa taxa de penetração. 

• Aumento da possibilidade de ocorrência de prisão por diferencial. 

• Aumento na perda de carga de circulação. 

• Perda de circulação. 

Existem diversos aditivos que se colocam no fluido de perfuração para ajudá-lo a 

terem determinadas propriedades importantes para a perfuração da fase. Cada vez mais a 

elaboração do fluido e a escolha dos seus aditivos se tornam complexa devido às dificuldades 
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e desafios que se encontram nas condições de perfuração.  Os tipos de aditivos mais utilizados 

são: 

• Materiais adensantes de peso (Weighting Materials) 

• Viscosificantes (Viscosifiers) 

• Controlador de filtrado  

• Controlador da reologia 

• Controlador do pH e da alcalinidade 

• Material de combate à perda (LCM – Lost Circulation Materials) 

• Inibidores de inchamento de folhelhos/argilas 

• Lubrificantes. 

O fluido deve ser tratado e condicionado para ter a densidade que foi planejada. A 

densidade e outras propriedades devem ser medidas regularmente tanto na entrada quanto na 

saída do poço. As propriedades do fluido de perfuração mudam de acordo com a sua 

composição (corte gás / água). Os fluidos de perfuração geralmente contêm uma concentração 

de fluidos de formação, que vem da difusão da formação perfurada. Se a pressão dinâmica do 

fundo se aproximar da pressão de formação, haverá um aumento na difusão líquida. Isso dará 

uma diminuição na densidade e uma mudança na viscosidade. A mudança na viscosidade 

depende das propriedades químicas da emulsão do fluido / emulsão invertida e sua 

compatibilidade com o fluido de formação. Isto não é visto antes que ele seja circulado para a 

superfície, e é nesse sentido um indicador atrasado (LITLEHAMAR, 2011). 

O controle do teor de sólidos é muito importante e deve ser objeto de todo cuidado 

uma vez que ele influi sobre diversas propriedades da lama: densidade, viscosidade e força 

gel, produzindo desgaste nos equipamentos pela sua abrasividade e reduz a taxa de penetração 

da broca (SANTOS, 2014). 

Já os parâmetros reológicos influenciam na taxa de penetração e são definidos através 

da seleção prévia dos produtos químicos que vão compor o fluido e a hidráulica utilizada para 

deslocamento do fluido de perfuração pelo sistema de circulação, considerando os 

equipamentos disponíveis e as necessidades da perfuração. A análise reológica dos fluidos é 

feita antes e após o envelhecimento do fluido. Para tal, é utilizado o viscosímetro que utiliza o 

sistema de cilindros coaxiais e fornece leituras do grau de torção para diferentes rotações 

(L600, L300, L200, L100, L6 e L3, que representam a leitura da torção às velocidades de 600, 

300, 200, 100, 6 e 3 RPM, respectivamente) (SANTOS, 2014). 
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As taxas de perfuração excessivas devem ser evitadas em formações com presença de 

gás e de água, pois o fluido poderá retornar a superfície cortado e com uma densidade 

reduzida. Sendo assim, como o monitoramento do fluido demanda um tempo por parte dos 

engenheiros de fluidos, a quantidade de formação perfurada e de fluido cortado retornando a 

superfície será alta até que a análise seja feita e medidas mitigadoras sejam tomadas.  

3.4.1 Contaminações associadas ao fluido de perfuração 

A grande maioria dos problemas associados aos fluidos de perfuração pode ser 

diretamente atribuída aos efeitos prejudiciais de algum tipo de contaminação que entra no 

sistema de fluidos. Os contaminantes podem ser sólidos ou líquidos: 

1. Contaminação de cálcio e magnésio 

A contaminação por cálcio ou magnésio provoca um aumento excessivo da 

viscosidade e da perda de filtrado do fluido, especialmente em sistemas poliméricos. O cálcio 

e magnésio podem se originar da água de formação (RABIA, 2012). 

2. Contaminação por cloreto de sódio 

A contaminação por sais pode vir de fluxos de água salgada ou domos salinos. O tipo 

de contaminação mais comum é pelo cloreto de sódio (NaCl), mas cloretos de potássio, 

magnésio ou cálcio ou combinações de todos os tipos também podem ocorrer. Assim, o sal irá 

flocular o fluido à base de água, causando altas viscosidades e problemas de controle de 

filtração (RABIA, 2012). Nesse aspecto, o fluido sintético leva nítida vantagem, pois como 

não tem água livre, não interfere na solubilidade dos sais atravessados. Os resultados em 

termos de caliper serão bem melhores se comparados com o sistema de fluido a base de agua, 

saturado, que terá um efeito maior na dissolução (FALCÃO, 2007). 

3. Contaminação por cimento 

A contaminação por cimento ocorre ao perfurar um tampão de cimento ou uma sapata 

após operação de cimentação. Se o cimento ainda não foi curado ou fixado (chama-se de 

green cement, neste caso), ele causará a maior quantidade de problemas ao fluido de 

perfuração. O cimento reage com a água para formar hidróxido de cálcio, que pode produzir 

até 80% de cal. A cal irá flocular em sistemas de água doce e bentonita, causando aumento de 

viscosidade e perda de fluido. Tratar a contaminação da cal envolve reduzir o pH e controlar a 

concentração de cálcio (RABIA, 2012).  
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4. Contaminação por 𝐻2𝑆 

O sulfeto de hidrogênio é um gás altamente venenoso e corrosivo. Pequenas 

concentrações no ar podem ser fatais em minutos e, portanto, medidas de proteção devem ser 

tomadas sempre que houver a possibilidade de que esse gás seja encontrado. O 𝐻2𝑆 tem 

efeitos adversos em muitas das propriedades do fluido e ele pode entrar no sistema de várias 

fontes, incluindo reservatórios de hidrocarbonetos. As bactérias redutoras de sulfeto (SRB) 

foram identificadas como a fonte de 𝐻2𝑆 em algumas operações de perfuração. A bactéria é 

introduzida no poço a partir de tanques de lama contaminados e as bactérias reagem com a 

formação ou com fluido (RABIA, 2012). 

3.4.2 Considerações importantes 

 Nas perfurações em zonas salinas é mais frequente o uso de fluido sintético ao invés 

de base água, para evitar a dissolução dos sais. Na maioria dos casos, por necessidade de ter 

que aumentar o peso do fluido nas zonas salinas, a fim de evitar o fechamento do poço devido 

à fluência do sal, é perfurada numa única fase a perfuração dele. Entretanto, há casos em que 

o topo do sal está em uma profundidade bem superficial, encontrando ainda com a fase 

superficial do poço. Como é de bastante importância adquirir um bom resultado de LOT na 

sapata do revestimento de superfície, de modo a conseguir perfurar a fase seguinte sem riscos 

de fratura na sapata, é de costume entrar alguns metros dentro do sal para assentar a sapata 

dentro da zona salina, de modo a ter mais certeza de que o LOT resultará em um valor alto, 

visto que zonas salinas possuem gradiente de fratura elevado. É utilizado para esses metros de 

sal que precisam ser perfurados com fluido base água, o que chamamos de salmoura. É um 

fluido base água saturado de sais, evitando assim a dissolução de sais das formações no 

mesmo e, consequentemente, mantendo o alargamento da fase salina sob controle. Outro fator 

que é importante ao perfurar este trecho e que ajuda no alargamento do poço é a alta taxa de 

penetração. Altas taxas de penetração no sal necessitam de altas vazões, e estas ajudam na 

dissolução dos sais no fluido. Diante disso, é comum reduzir a vazão de perfuração. Quando 

se perfura com fluido aquoso saturado e tem-se dificuldade de avanço, torna-se necessária a 

utilização de colchões de água do mar e de baixa viscosidade, que ajudam a dobrar a taxa de 

penetração. Entretanto, precisa ser considerado que ele causará a diluição da formação pelo 

fluido. 

Outro ponto a ser destacado é que, antes da descida do revestimento condutor, de 

superfície e, algumas vezes, do revestimento intermediário que esteja cobrindo zona salina, 
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algumas empresas trocam o fluido de dentro do poço por outro mais pesado, de modo a ajudar 

a estabilizar as paredes do poço e evitar possíveis colapsos ou fechamentos da fase.  

Finalmente, a última consideração é sobre as rubble zones, que são zonas que podem 

estar abaixo ou adjacente à seção de sal, geralmente sendo uma série de camadas de folhelhos 

altamente reativos que estão incrustados em areia não consolidada. A zona geralmente é sobre 

pressurizada no ponto de entrada e sub pressurizada pelo restante da fase. Durante a 

perfuração dessas zonas, deve-se estar bastante atento e procurar realizar um 

acompanhamento bastante rigoroso a respeito do peso do fluido de perfuração e de prevenção 

e combate a perda de circulação. É bastante usual deslocar tampões de material de combate a 

perda (LCM) e monitorar o ECD. Para essa situação, o fluido a base de agua é mais 

recomendado por permitir a utilização de maior variedade de produtos de combate à perda de 

circulação (FALCÃO, 2007). 

 

3.5 Projeto de Cimentação 

Após a descida do revestimento, o espaço anular entre a parede do poço e o 

revestimento está preenchido com o fluido de perfuração utilizado durante a descida do 

mesmo. O aço usado na fabricação de tubos de revestimento trabalha bem à tração, mas deve-

se evitar que trabalhe sob compressão. Esta não é uma condição essencial, porém deve ser 

observada sempre que possível. Como a porção inferior de qualquer coluna imersa em fluidos 

geralmente se encontra comprimida, ela deve ser protegida com cimento. Diante disso, há a 

necessidade de realizar uma operação que propicie um isolamento entre zonas; que suporte as 

cargas axiais do revestimento, evitando a flambagem e vibração do revestimento; que proteja 

o revestimento de exposição a eventuais fluidos corrosivos da formação e que consiga manter 

e suportar por um longo período o poço íntegro. Colunas que trabalham totalmente 

comprimidas como a de superfície e o condutor devem, em princípio, ser cimentadas em toda 

a sua extensão. Outras colunas devem ter o topo do cimento cobrindo a linha neutra da 

coluna. Mas a principal razão para se cimentar as colunas de revestimento é obtenção de 

isolamentos hidráulicos. Podem ser isolamentos entre diferentes zonas contidas atrás da 

coluna de revestimento, o isolamento de zonas permeáveis do fundo mar, ou o isolamento na 

sapata da coluna (que é o responsável pelo isolamento entre as diversas fases de um poço) e 

até mesmo o isolamento no topo de uma coluna de liner ou de revestimento condutor ou de 

revestimento de superfície. 



118 

As vias de canais pelos quais os fluidos podem potencialmente fluir de uma zona para 

outra ou até para superfície são mostradas na Figura 38. 

1. Entre o cimento e superfície externa do revestimento. 

2. Entre o cimento e superfície interna do revestimento. 

3. Através do cimento. 

4. Através de revestimento. 

5. Em fraturas de cimento. 

6. Entre cimento e rocha. 

Figura 38 - Canais da Cimentação 

 
Fonte: CELIA et. al, 2005. 

 A cimentação é a operação que consiste em bombear pasta de cimento sob pressão, 

que se alojará no espaço anular entre o revestimento e a formação. Esta é a chamada 

cimentação primária em um único estágio. Quando chamada de cimentação em dois estágios é 

porque há a necessidade de acessórios especiais, como o colar de estágio, para a realização do 

segundo estágio da cimentação e ela é um pouco mais complexa que a cimentação em estágio 

único. Geralmente ela é uma alternativa para quando o gradiente de fratura das formações é 

baixo e não suporta uma grande coluna hidrostática de cimento, ou quando há a necessidade 

de isolamento de uma zona localizada muito acima da sapata, não conseguindo com que o 

cimento chegue e isole a mesma na cimentação primária em estágio único. 

“A cimentação secundária é uma operação que precisa ser executada sempre que 

ocorre um problema na cimentação primária. As operações desse tipo de cimentação 

requerem tanta técnica, conhecimento e experiência operacional quanto as operações de 
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cimentação primária. Entretanto, são realizadas em condições de poço desconhecidas (ou 

mesmo fora de controle) e quando o tempo de sonda perdido já eleva demasiadamente os 

custos da campanha. Essas condições são ideais para que decisões precipitadas sejam 

tomadas, o que pode comprometer a qualidade e a segurança da execução da atividade. É por 

esse motivo que planejamento e análise de riscos são cruciais para o sucesso das operações de 

cimentação secundária (MALOUF, 2013).” 

 Os problemas que podem ocorrer que fazem necessário de uma correção da 

cimentação são as seguintes (FERREIRA, 2015):  

• Recimentação para correção de trechos longos que ficaram com canais ou cimento de 

pobre isolamento no anular, sendo necessária a circulação da pasta até a superfície.  

• Squeeze que é operação para correção de pequenos intervalos, de modo a corrigir 

defeitos localizados, extinguir vazamentos na coluna de revestimento ou isolar 

determinada zona através de bloqueio dos canhoneados.  

• Tampão de cimento que é a operação de bombeio de pasta de cimento para cobrir um 

trecho do poço, podendo visar isolamento de zonas, abandono temporário ou 

definitivo do poço, combate a perdas de circulação ou de zonas de kick, servir como 

base para sidetracks, entre outros.    

A escolha da pasta de cimento adequada para as condições específicas de cada cenário 

existente ao longo do poço não é uma tarefa trivial, porém é um parâmetro fundamental para 

garantir a segurança e eficácia produtiva de um poço. “O American Petroleum Institute (API) 

classificou os cimentos em classes, designadas pelas letras de A a J, cada um com sua função, 

dependente das condições de uso como a profundidade e a temperatura dos poços. Na 

indústria do petróleo, comumente se utiliza o cimento da classe G ou H, por ser um cimento 

que atende praticamente todas as condições previstas para os cimentos das classes A até F 

(SANTOS, 2014). 

• Classe A – corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços de 1 até 830m 

de profundidade. Hoje em dia o uso deste está restrito a cimentação de revestimento de 

superfície (em profundidades inferiores a 830 m). 

• Classe B – para poços de até 1830 m, quando é requerida moderada resistência aos 

sulfatos. 

• Classe C – também para poços de 1830 m, quando é requerida alta resistência inicial. 
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• Classe D – para uso em poços de até 3050 m, sob condições de temperatura 

moderadamente elevadas e altas pressões. 

• Classe E – para profundidades entre 1830 m e 4270 m, sob condições de pressão e 

temperatura elevadas. 

• Classe F – para profundidades entre 3050 m e 4880 m, sob condições extremamente 

altas de pressão e temperatura. 

• Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 2440 m. Como têm 

composição compatível com aceleradores ou retardadores de pega, estes podem ser 

usados em todas as condições de cimentos classes A até E. As classes G e H são as 

mais utilizadas atualmente na indústria do petróleo, inclusive no Brasil. 

• Classe J – para uso como produzido, em profundidades de 3660m até 4880m, sob 

condições de pressão e temperatura extremamente elevadas.”   

A pasta de cimento pode consistir predominantemente em duas misturas de cimento 

diferentes, um cimento de baixa densidade (lead slurry) e cimento de maior densidade (tail 

slurry) para auxiliar na colocação de cimento. O cimento de maior densidade tem 

propriedades superiores de resistência para isolar hidrocarbonetos e zonas permeáveis, sendo, 

portanto, bombeado atrás do lead slurry e ficando posicionado mais próximo da sapata 

(BENNETT, s.n.). 

Ela contém diversos tipos de aditivos cujas funções é modificar as propriedades do 

cimento de modo a conseguir atender as mais diversas situações existentes durante perfuração 

de poços. Os aditivos mais comuns e suas respectivas funções serão descritos abaixo. 

• Aceleradores de pega que diminuem o tempo de espessamento e aumentam a 

resistência compressiva inicial da pasta. 

• Retardadores de pega que retardam o início da pega e mantém a fluidez da pasta 

quando a temperatura e a pressão são muito altas para o uso do cimento sem aditivos. 

• Estendedores que aumentam o rendimento da pasta ou reduzem a sua densidade.  

• Dispersantes alteram as propriedades reológicas da pasta de cimento e, por reduzirem 

a viscosidade aparente das pastas, também possibilitam o bombeio com maior vazão e 

menor perda de carga.  

• Controladores de filtrado que reduzem a permeabilidade do reboco de cimento, 

formado frente às zonas permeáveis, e/ou aumentando a viscosidade do filtrado. 



121 

• Material de combate à perda que, assim como o material utilizado no fluido de 

perfuração, reduz a perda de fluido para a formação. 

Existem também os colchões lavadores e espaçadores que são fluidos deslocados à 

frente da pasta de cimento para facilitar a remoção do fluido contido no anular. Os colchões 

lavadores são fluidos à base água ou óleo, contendo surfactantes e dispersantes, projetados 

para afinar e dispersar a lama. Em outras palavras, sua ação é fundamentalmente química, 

embora o regime turbulento (regime de fluxo “melhor” do ponto de vista de eficiência de 

deslocamento) seja facilmente alcançado. Eles também são formulados com outras duas 

funções especiais: separar o fluido de perfuração da pasta de cimento, já que estes fluidos 

possuem características incompatíveis, tendendo a retardar a pega da pasta de cimento e 

inverter a molhabilidade da parede da formação (tornar preferencialmente molhável à água) 

para melhorar a aderência cimento formação (GOUVÊA et al., s.n.).  

Os colchões espaçadores são fluidos adensados que, além da ação química descrita 

acima, proporcionam forças adicionais de flutuação e de arraste que facilitam o deslocamento 

do fluido imóvel. Ou seja, além de auxiliar quimicamente, os espaçadores auxiliam 

mecanicamente na remoção do fluido de perfuração. De um modo geral, os colchões 

espaçadores também possuem propriedades reológicas maiores do que os colchões lavadores 

(GOUVÊA et al., s.n.). 

As pastas de cimento devem ser previamente testadas conforme procedimentos 

padronizados pela indústria do petróleo, pois as condições do cimento dentro do poço devem 

ser as mesmas do laboratório, de modo a garantir que a pasta obtenha as condições previstas 

para a sua utilização. Os testes simulam o comportamento da pasta em função das condições 

previstas para a sua utilização, tais como pressão, temperatura, tempo previsto de operação e o 

regime de fluxo durante o deslocamento (FERREIRA, 2015).  

O projetista do poço não é o responsável pela determinação e pela formulação dos 

espaçadores, da pasta de cimento, aditivos e pela realização dos testes. Geralmente, empresas 

especializadas em cimentação são contratadas pelas operadoras para realizarem esta etapa, 

assim como realizarem a operação de cimentação durante a execução do poço. O projetista 

determina informações mais gerais sobre a cimentação, as quais serão citadas e explicadas no 

tópico seguinte.  

3.5.1 Cálculos do Programa 
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As informações básicas e relevantes para a operação de cimentação primária são 

encontradas no Programa de Cimentação, que deve se encontrar anexado ao programa do 

poço. Neste programa são encontradas informações de:  

• Topo e base previstos para as pastas de cimento. 

• Porcentagem de excesso de volume de cimento. 

• Acessórios a serem utilizados na cimentação. 

• Tamanho da shoetrack. 

• Tipos de pastas e colchões espaçadores (spacers) recomendados para cada fase do 

poço. 

• Volume de cada pasta e colchão espaçador a ser bombeado. 

• Volume a ser bombeado do fluido de deslocamento. 

• Valor do diferencial de pressão a ser encontrado ao término do deslocamento. 

• Pressão hidrostática esperada para os diferentes posicionamento do cimento. 

• O volume esperado de retorno durante a operação de cimentação e o volume de 

esperado de ganho no tanque ativo no término da operação. 

• Se é necessário ou não aguardar pega e o tempo necessário. 

A primeira informação a ser determinada é como será feita a operação de cimentação: 

se a mesma será realizada através de uma stinger ou se será feita por meio de plugues de 

cimentação. Geralmente, as fases iniciais (top hole sections), por possuírem diâmetros muito 

grandes, a operação se dá por meio de coluna de perfuração com uma stinger acoplada abaixo 

do hanger e da running tool, de modo a conseguir um deslocamento mais rápido e com menor 

volume, evitando também grandes perdas de carga. Já as fases intermediárias e as seguintes, 

por possuírem um diâmetro menor, a operação de cimentação é realizada através de plugues 

de cimentação, sendo necessário calcular os volumes de deslocamento (e/ou strokes) da 

liberação do plugue de fundo, do plugue de topo, da chegada dos colchões espaçadores e do 

cimento no anular, do momento que se deve abaixar a vazão para que seja possível a 

visualização do aumento de pressão quando o plugue de topo atingir o plugue de fundo (o que 

é chamado na indústria de bump), e do próprio momento de bump, quando será possível 

visualizar um incremento (pico) na pressão. A batida do plugue de topo no plugue de fundo e 

a compatibilidade do volume retornado à superfície e do volume de fluidos bombeado durante 

a cimentação são os indicativos primários de que a operação de cimentação foi realizada com 

sucesso e de acordo com o planejado ou não. 
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Entretanto, antes de calcular os volumes de deslocamento citados anteriormente, é 

importante definir o topo esperado do cimento no anular. Para revestimentos condutores e de 

superfície, por trabalharem comprimidas e serem o alicerce que garante a integridade e a 

resistência da cabeça do poço, geralmente o topo do cimento deve ser previsto para o fundo 

do mar. Mas há casos em que o revestimento de superfície não precisa ter o topo de cimento 

no fundo do mar, dependendo da resistência do revestimento utilizado, da configuração dos 

revestimentos e do tipo do sistema de cabeça de poço. Isso é um aspecto a ser analisado no 

projeto de revestimento, juntamente com as práticas e normas da empresa. Para liners 

intermediários, o topo do cimento no anular costuma ser colocado uns 200 metros acima da 

sapata, em casos de não haver necessidade de cobrir alguma zona especifica localizada mais 

acima. Já para revestimentos intermediários e de produção recomenda-se (no mínimo) cobrir a 

linha neutra da coluna de revestimento. Quando é necessário ultrapassar a linha neutra, 

geralmente são casos em que precisa isolar formações permeáveis e, se possível, é deixado 

um espaço com cimento de 100 a 200 metros acima da formação a ser coberta. Para os liners 

que precisam ser cimentados em toda sua extensão, ou por conta de formação de barreiras, ou 

até mesmo de dimensionamento de revestimento, geralmente o topo do cimento é previsto 

para o topo do liner, que geralmente é de 70 a 100 metros acima da sapata do revestimento 

anterior.  

O tamanho da shoetrack costuma ser um tamanho padrão e este valor varia para cada 

revestimento. Os revestimentos condutores geralmente costumam posicionar a stinger 30 

metros acima da sapata e deixar uns 10 metros de cimento dentro do revestimento. O 

revestimento superficial costuma ter a stinger posicionada uns 50 metros acima de sapata e 

uma shoetrack de 20 a 30 metros. Para liners intermediários, colocados depois do 

revestimento de superfície, é deixada uma shoetrack de 20 a 25 metros. Para os revestimentos 

intermediários e de produção é usualmente planejado uns 40 metros de cimento dentro do 

revestimento.  

O cálculo do volume de pasta deve ser feito preferencialmente baseado em cima do 

caliper real do poço. Não dispondo do mesmo, é aconselhável usar o volume nominal do poço 

adotando o coeficiente de excesso previsto no procedimento especifico sobre deslocamento. 

Se há algum lugar em que seja indesejável a chegada de cimento convém verificar se o 

coeficiente de excesso de volume utilizado não causará a subida do cimento até este lugar, 

caso o poço esteja calibrado. Os volumes de cimento excedentes são normalmente aplicados 

ao cálculo dos volumes do poço aberto e do revestimento. Abaixo o Quadro 9 com os 
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volumes de excesso usados para cada tipo de revestimento, de acordo com a utilização ou não 

do perfil caliper para calibração do diâmetro do poço. 

Quadro 9 - Excesso de Cimento Sugerido 

Intervalo Caliper Porcentagem de excesso sugerido* 

Revestimento Condutor Não seja usado 300% a 500% 

Revestimento Superfície 
Não seja usado 100% 

Seja usado 20% 

Revestimento Intermediário 
Não seja usado 20% a 50% 

Seja usado 10% a 20% 

Revestimento Produção 
Não seja usado 20% a 50% 

Seja usado 10% a 20% 

Liners 
Não seja usado 20% a 30% 

Seja usado 10% 

Fonte: RABIA, 2012 (Modificado). 

*Obs.: Este excesso é em cima do volume de poço aberto, ou seja, do volume entre anular e revestimento. Não deve ser 

acrescido do volume de cimento que ficará na shoetrack. 

É importante salientar que todos estes valores citados acima são usados na maioria dos 

casos. Entretanto, caso o poço a ser perfurado tenha condições específicas, esses valores 

podem e devem ser mudados para atingir o objetivo da cimentação.  

 A Figura 39 representa a configuração dos equipamentos para cimentação dos 

revestimentos com utilização de stinger e a Figura 40 a configuração para a cimentação dos 

revestimentos com utilização de plugues.  
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Figura 39 - Cimentação com Stinger 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 40 - Cimentação com Plugues 

 

Fonte: Autoria Própria 

A quantidade de pasta de cimento usada é determinada pelo cálculo do volume anular 

entre o revestimento e o poço aberto até o topo do cimento planejado, acrescido do volume de 

cimento que ficará dentro do revestimento (shoetrack) e do excesso de cimento planejado para 

aquela operação.  

𝑉𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 =  𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝐻𝑇𝑂𝐶 +  𝐴𝑖𝐻𝑠ℎ𝑜𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘 +  
𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝐻𝑇𝑂𝐶  %𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜

100
          (Equação 3.21) 

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = área entre anular e revestimento 

𝐻𝑇𝑂𝐶  = comprimento do cimento no anular 
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𝐴𝑖 = área do interior do revestimento 

𝐻𝑠ℎ𝑜𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘  = comprimento da shoetrack 

%𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜  = porcentagem de excesso da fase 

Com este dado, o engenheiro especialista em cimentação irá definir a densidade, 

rendimento, volume de água de mistura, volume de cimento e quantidade de aditivos que 

precisará ser adicionado.  

O volume do deslocamento é o último a ser calculado e precisa de alguns cuidados, 

pois há riscos de lavagem de sapata ou excesso de cimento no interior do revestimento, não 

formando, portanto, os isolamentos planejados. Calcula-se em que pontos do deslocamento 

ocorrerão as principais operações esperadas:  

• Liberação do plugue de fundo: volume deslocado após a liberação do dart de fundo. 

• Liberação do plugue de topo: volume deslocado após a liberação do dart de topo. 

• Chegado dos colchões e do cimento no anular: volume deslocado para o começo da 

visualização de aumento da pressão. 

• Batida do plugue de fundo: volume deslocado para ocorrer a batida do plugue de 

fundo no colar flutuante (float collar). 

• Volume final de deslocamento: volume deslocado para ocorrer a batida do plugue de 

topo no plugue de fundo. 

Se as bombas de lama forem utilizadas para o deslocamento, é necessário transformar 

esses volumes em strokes e levar em consideração na conta tanto a compressibilidade do 

fluido como a eficiência das bombas. Esses dois últimos valores dependem das características 

do fluido de deslocamento e da sonda. 

O cálculo do diferencial de pressão a ser observado no final da operação possui como 

objetivo a verificação da capacidade de impedimento do backflow dos flutuantes, como 

referência no deslocamento caso ocorra alguma anormalidade e para estimar a altura de 

cimento no anular do revestimento. É necessário fazer um balanço de pressões com os pesos 

de fluidos do anular com os pesos de fluidos no interior do revestimento. Já o volume de lama 

ganho nos tanques indica se ocorreram perdas para a formação durante a cimentação. Se 

ocorrer perda a única providência a tomar é reduzir a vazão, sendo por isso importante 

controlar o volume de retorno de modo a detectar imediatamente qualquer tendência de perda.  

Normalmente, no início do deslocamento ocorre uma queda na pressão de bombeio, 

como consequência do free fall gerado durante a cimentação, consequência do grande 
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diferencial de densidade entre as pastas de cimento e os fluidos no poço. Ao final do 

deslocamento é feito o teste de backflow, nos tanques da unidade de cimentação. A pressão 

final de deslocamento é aliviada até zero e deverá ocorrer o retorno de uma pequena 

quantidade de fluido. Este pequeno volume retornado corresponde a despressurizarão da 

coluna e ao volume das linhas de superfície. Se este retorno não cessar é possível que os 

flutuantes não estejam funcionando, por esta razão o retorno é contínuo como consequência 

da diferença de hidrostática entre anular e coluna. Se isto ocorrer o volume retornado deve ser 

bombeado novamente e o teste refeito. Se mesmo após várias tentativas não funcionar será 

necessário aguardar pega com o revestimento pressurizado para impedir o refluxo de cimento 

para o interior da coluna. 

Um número muito importante também de ser calculado, mas cujo cálculo nem sempre 

é feito é o volume mínimo de pasta preparada para iniciar o deslocamento. Este cálculo é feito 

imaginando que durante a mistura da pasta (com pasta já na coluna ou no poço) ocorra um 

problema incontornável em tempo hábil (falha no fornecimento do cimento devido a um 

entupimento, quebra da unidade de cimentação). Neste tipo de situação será necessário se 

decidir se deve circular e remover a pasta do poço e depois de promover os reparos reiniciar a 

cimentação ou se se considera a mistura como encerrada e se prossegue a operação com o 

deslocamento da pasta.  

Caso se deseje fazer uma estimativa do excesso de cimento necessário para preencher 

todo o anular dos revestimentos de superfície, pode-se bombear um colchão xadrez à frente da 

circulação com água do mar que precede a cimentação. Cimentações de revestimentos de 

superfície normalmente envolvem a mistura e bombeio de grande volume de pasta de cimento 

e o conhecimento prévio de um volume mínimo de pasta pode ser a diferença entre concluir a 

cimentação com êxito ou circular toda a pasta para fora e começar tudo de novo, com o 

agravante de arrombar o poço nesta circulação, realizada com alta vazão. 

3.5.2 Fatores de impacto na cimentação 

Os fatores que afetam uma boa operação de cimentação estão resumidos abaixo: 

1. Geometria do Poço 

“O sucesso da cimentação começa com a qualidade da construção do poço, que 

consiste em atingir um poço de qualidade em termos de calibre consistente (diâmetro do 

poço), rugosidade mínima (variações de pequena escala na superfície da parede do poço) e 

estabilidade do poço. Durante o processo de perfuração, a seleção cuidadosa dos fluidos de 
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perfuração apropriados para as condições dadas do poço são cruciais para alcançar uma boa 

limpeza do poço e minimizar a erosão.” (BENNETT, s.n.)  

“Também é importante na determinação da quantidade de cimento requerida e na folga 

entre o revestimento e o poço. Esta folga anular influencia no deslocamento do fluido de 

perfuração pela pasta de cimento. Recomenda-se um mínimo de espaço anular de 1 a 1,5 in. 

Anulares que são menores restringem as características de fluxo e, em geral tornam mais 

difícil para a pasta de cimento deslocar os fluidos de perfuração, sendo necessário um 

aumento na pressão para que o deslocamento ocorra adequadamente. Outro aspecto é a 

inclinação, a qual influencia a verdadeira profundidade e temperaturas verticais. Poços com 

grande inclinação podem ser um desafio, porque provavelmente o revestimento não estará 

bem centralizado no poço, fazendo com que o deslocamento do fluido de perfuração se torne 

difícil.” (FERREIRA, 2015) 

2. Centralização do revestimento 

A centralização do revestimento é o fator mais importante para um deslocamento 

eficiente de fluido e cimento. A melhor centralização possível deve ser obtida executando um 

programa de centralização. Os centralizadores devem ser fixados para permitir a reciprocação 

ou rotação do tubo nos revestimentos onde o movimento do mesmo deve ser empregado. É 

necessário ser planejado levando em conta o tamanho do poço caso esteja em overgauge. 

Demonstrou-se que uma boa centralização pode reduzir as dificuldades de operação, ajudando 

a prevenir a aderência diferencial. A presença de washouts (erosão da formação) ou pontos 

apertados (tight spots) resulta em uma grande folga anular, não gerando uma boa 

centralização e o tipo de centralizadores de revestimento empregados, bem como o número e 

o espaçamento dos centralizadores também podem gerar um impacto (BENNETT, s.n.; 

RABIA, 2012).  

3. Condicionamento do fluido de perfuração e do poço 

Para um isolamento mais eficiente, os fluidos de perfuração e colchões espaçadores 

precisam ser totalmente removidos do anular, para serem substituídos pela pasta de cimento 

ao redor do revestimento. A remoção inadequada do fluido pode resultar em canais de fluido 

de perfuração no anular e/ou contaminação da pasta de cimento, o que comprometeria o 

isolamento completo e permanente. A canalização criaria um caminho para a formação de 

fluxo, permitindo a comunicação entre zonas. A contaminação da pasta alteraria tanto as 
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propriedades dela quanto as propriedades de assentamento do cimento, que poderiam 

comprometer o controle do poço e a integridade do cimento no mesmo (BENNETT, s.n.).  

 Portanto, é feito tanto o condicionamento do poço antes da operação de cimentação, 

por alguns minutos ou horas, dependendo da fase do poço, para efetuar uma completa limpeza 

do mesmo quanto à adição de espaçadores antes do cimento, de forma a prevenir a 

contaminação da pasta de cimento com o fluido de perfuração. Depois de condicionar poço, a 

cimentação deve começar sem qualquer interrupção na circulação. 

A Figura 41 abaixo mostra bem o caso de um revestimento mal centralizado e o canal 

que pode gerar devido à má cimentação no menor espaço entre revestimento e formação em 

comparação com aquele bem centralizado e com boa cimentação. 

Figura 41 - Exemplo de canal de fluxo 

 
Fonte: BENNETT, s.n. 

4. Vazão de deslocamento 

Para se obter uma melhor remoção do fluido das paredes do poço é recomendado o 

uso de altas vazões, independente do tipo de regime de fluxo. Observou-se que a maior 

eficiência é obtida em regime de fluxo turbulento, mas se este não for alcançado por motivos 

operacionais, deve-se empregar a maior vazão de deslocamento para o regime de fluxo 

possível. Desta forma, torna-se extremamente importante a caracterização reológica da pasta 

de cimento, assim como a determinação das vazões críticas de deslocamento para uma dada 

geometria de poço e revestimento nos regimes de fluxo tampão, laminar e turbulento. Estudos 

feitos pelo CENPES demonstram que a eficiência de remoção do fluido de perfuração pode 

alcançar até 98% com o fluxo turbulento, enquanto que o fluxo laminar tem sua eficiência de 

remoção máxima em torno de 75% e o fluxo tampão em torno de 45% (GOUVÊA et al., s.n.). 

5. Movimentação do revestimento 
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“Estudos e softwares de simulação indicam que a rotação do tubo (3 a 10 rpm) e/ou a 

reciprocidade (movimento vertical) durante as operações de condicionamento e cimentação 

do poço melhoram a eficiência da circulação e do deslocamento. Isso facilita o 

posicionamento do cimento. Devido a preocupações operacionais, o movimento é muitas 

vezes limitado. A reciprocidade também pode criar pressão de surge e swab, que precisam ser 

avaliadas para fins de controle de poço. A pressão de surge aumenta a pressão no cimento e, 

portanto, reduz a margem de segurança para a pressão de fratura, por outro lado, a pressão do 

swab reduz a margem de segurança da pressão no cimento para a pressão dos poros.” 

(BENNETT, s.n.) 

6. Temperatura 

A temperatura de circulação do fundo do poço (BHCT – Bottom Hole Circulating 

Temperature) é a temperatura a qual o cimento vai ser exposto à medida que circula perto do 

final do revestimento. Ela é importante, pois controla o tempo que leva para que o cimento 

tenha consistência. Já a temperatura estática do fundo do poço (BHST – Bottom Hole Static 

Temperature) é a temperatura quando não há fluidos circulando e resfriando o poço, sendo 

vital para o desenvolvimento da resistência do cimento curado (FERREIRA, 2015). 

O diferencial de temperatura torna-se um fator significativo quando o cimento é 

colocado ao longo de um grande intervalo de profundidade com diferenças de temperatura 

significativas entre o topo e base do cimento (FERREIRA, 2015).  

3.5.3 Avaliação da Cimentação 

A avaliação da cimentação tem como objetivo avaliar indiretamente a qualidade do 

cimento no anular do poço, bem como sua aderência às paredes do poço e do revestimento. 

Em casos de serem observados muitos canais e problemas com a eficiência do isolamento 

necessário, é recomendável recimentar para corrigir a cimentação. “A interpretação dos perfis 

é um trabalho bastante complexo, que deve ser feito por um especialista. Uma interpretação 

errada pode gerar muitos problemas e custos à operadora. Um exemplo disso são as operações 

de cimentação secundária realizadas desnecessariamente. Em um determinado momento pode 

ser decidido que é necessário realizar um squeeze de cimento em uma região do anular 

quando na verdade não havia problemas que justificassem a realização da operação. Este tipo 

de erro de interpretação de um perfil, além de resultar na perda de grandes quantias de 

dinheiro, resulta na diminuição da integridade do poço devido às perfurações desnecessárias 

da coluna de revestimento.” (MALOUF, 2013) 
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Os perfis mais utilizados durante a avaliação da cimentação são: 

• Cement Bond Log (CBL) 

• Variable Density Log (VDL) 

• Cement Evaluation Tool (CET) 

• Ultrasonic Borehole Imaging (USI) 

• Segmented Bond Tool (SBT) 

“Existem dois tipos mais comuns de perfis da camada de cimento, os do tipo sônico e 

os do tipo ultrassônico. Os conhecidos pelas siglas CBL (Cement Bond Log), VDL (Variable 

Density Log) e SBT (Segmented Bond Tool) são ferramentas do tipo sônico. Este tipo de 

perfilagem se baseia na descida de uma ferramenta capaz de emitir e medir ondas sonoras.” 

(MALOUF, 2013) Ele mede a atenuação do sinal sonoro à medida que se propaga através do 

revestimento, cimento e formação e retorna ao sensor. Esta técnica ajudará a identificar tubo 

livre, parcialmente ligado ou totalmente. O CBL analisa mais a aderência do cimento com a 

superfície externa do revestimento, enquanto o VDL analisa a aderência do cimento com a 

formação.  

“Os perfis ultrassônicos são capazes de mapear a qualidade da cimentação em 360 

graus ao redor de toda a seção transversal do poço. Isto é possível, pois o equipamento usado 

neste tipo de perfilagem possui um transdutor montado em uma peça capaz de rotacionar 

livremente ao redor de seu próprio eixo. Este tipo de ferramenta é projetada para gerar 

imagens de altíssima resolução e transmitir dados em tempo real para a superfície. Esta 

ferramenta também permite inferir a integridade do revestimento.” (MALOUF, 2013) 

 

3.6 Projeto de Brocas, BHA e Direcional 

Um dos pré-projetos que precisa ser definido junto com o planejamento do poço é o da 

coluna de perfuração. Ela é um dos principais componentes do sistema de rotação da sonda de 

perfuração e serve para transmitir energia em forma de peso e rotação sobre a broca para a 

formação, visando triturá-la e assim, ir formando o poço. A coluna de perfuração é composta 

pela broca, pelo BHA e por colunas de drill pipe (tubos de perfuração), sendo estas as 

responsáveis por fornecer comprimento suficiente para tornar viável a exploração de poços 

profundos, alguns chegando a mais de 7000 metros de profundidade. Segundo Mitchell e 

Miska (2011) as principais funções da coluna de perfuração são: transmitir a rotação da mesa 

rotativa até a broca, possibilitar e facilitar a circulação do fluido de perfuração até a broca, 
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produzir peso sobre broca de uma forma que a perfuração seja efetiva, e fornecer controle 

sobre a direção do poço. 

Os diâmetros dos tubos de perfuração são definidos de acordo com aqueles disponíveis 

na sonda. Geralmente a sonda possui os tubos mais viáveis para perfuração, com diâmetros 

entre 5 e 6.625 polegadas. Caso sejam necessários tubos com diâmetros menores, é 

importante ver a disponibilidade deles junto com a sonda.  

São usados também os chamados heavy weight drill pipes, geralmente possuindo o 

diâmetro externo igual ao dos tubos de perfuração, porém com uma espessura de parede 

maior. Eles são usados para proporcionar peso sobre a broca, e permitir uma mudança gradual 

da rigidez da coluna, pois uma mudança brusca de rigidez na coluna se torna um ponto de 

concentração de tensões e, portanto, um ponto que pode sofrer fraturas com mais facilidade 

(ROCHA et al, 2011). Dessa forma, eles são colocados entre os comandos (drill collars) e os 

tubos de perfuração. 

3.6.1 Principais componentes do BHA 

Os drill collars fazem parte do BHA e são elementos tubulares de alto peso linear, 

devido sua espessura de parede grande. Eles possuem como função transmitir carga na broca 

de perfuração (peso sobre broca – WOB). “Os comandos são uma porção da coluna que 

merece muita atenção, pois os esforços mais severos são aplicados sobre eles, portanto os 

comandos precisam ser bem dimensionados. Um dimensionamento muito importante é do 

comprimento dessa porção da coluna, pois para evitar principalmente a flambagem, a linha 

neutra precisa estar nos comandos fazendo com que apenas esses estejam sofrendo 

compressão. Isso é necessário, pois os tubos de perfuração não tem muita resistência à 

flambagem, logo não devem sofrer compressão, então o dimensionamento é feito para que os 

tubos de perfuração sejam apenas tracionados.” (MATHIAS, 2016).  

É preciso estar atento para os fatores que influenciam na escolha dos comandos quanto 

à sua forma: 

• Tamanho da broca. 

• Maior diâmetro que se pode colocar no poço. 

• Heterogeneidade da formação. 

• Programa hidráulico, que constitui o tipo de fluido, propriedades, vazão de perfuração. 

• O peso sobre broca. 
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O comando convencional tem área transversal circular, porém são também disponíveis 

na indústria comando com seções espiraladas e quadradas. Comandos com área transversal 

quadrada são usados quando se é preciso de mais rigidez no BHA, enquanto que os comandos 

em espiral são recomendados na perfuração em áreas que sofrem com altos diferenciais de 

pressão. As espirais na superfície externa desses comandos reduzem o contato entre a parede 

do poço e os comandos, que, por vez, diminui a força por diferencial de pressão (MITCHELL, 

2011). 

Outro elemento importante da coluna de BHA são os estabilizadores, ferramentas 

essenciais para manter a coluna centralizada no poço e evitar que os comandos encostem na 

parede do poço, estabilizando o BHA, diminuindo a vibração e a tortuosidade do poço e 

reduzindo o risco de prisão de coluna. O estabilizador é essencial para perfuração direcional, 

pois eles auxiliam no ganho, perda ou manutenção de ângulo na perfuração.  

Para ganhar ângulo é colocado um próximo à broca e, enquanto o peso do BHA curva 

o comando adjacente ao estabilizador, a broca tende a ser direcionada para cima. Além disso, 

o aumento do peso sobre broca, baixa rotação e baixa vazão, respectivamente, ajudam no 

ganho de ângulo. Para perda de ângulo não é adicionado estabilizadores próximo à broca, pois 

assim, o peso dos comandos gera uma força para baixo na extremidade da coluna. É também 

útil para uma redução do ângulo, um menor peso sobre broca, alta rotação e alta vazão. Já 

para manter o ângulo, utilizam-se três estabilizadores em série, separados por pequenos drill 

collars, pois assim a coluna consegue resistir ao desvio causado pelo peso dos comandos e ser 

menos sensível a variação dos parâmetros de perfuração. 

Outro estabilizador comum é o chamado dog sub ou near bit. É colocado próximo à 

broca com o objetivo de evitar os chamados bit walks, que são giros da broca que podem 

acabar gerando variação na direção do poço. Diante disso, ele procura centralizar a broca com 

o poço, endurecendo o BHA para controlar os parâmetros de perfuração, bem como ajudar a 

manter um poço em gauge.  

Durante a perfuração, eventos como prisão de coluna podem acontecer e é necessário 

ter equipamentos e medidas planejadas caso isso venha a ocorrer. O drilling jar é o acessório 

responsável por ser acionado para tentar liberar a coluna de uma eventual prisão. “Essa 

ferramenta é um pistão no interior da coluna que funciona armazenando energia potencial 

através dos movimentos de tração ou compressão da coluna, e libera essa energia em forma de 

energia cinética bruscamente. A liberação brusca de energia gera ondas de choque para o local 

desejado, o que pode ou não, ser suficiente para desprender uma coluna”. (MATHIAS, 2016) 

Existem três tipos de drilling jar: mecânico, hidráulico e hidromecânico. A diferença entre 
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esses tipos é a natureza da sua força de impacto, mecânica ou hidráulica, tendo o 

hidromecânico as duas juntas. O mais utilizado é o jar hidráulico (hydraulic jar). 

O correto posicionamento dele leva em consideração a trajetória do poço, o atrito da 

coluna com o poço, o BHA, o peso do fluido de perfuração, o peso sobre a broca com a qual 

se planeja perfurar, o impacto e o impulso para a liberação da coluna. (ROCHA et al, 2011).  

É importante também garantir que esse acessório não seja localizado em uma pequena 

profundidade, pois os choques produzidos podem não ser efetivos para desprender uma 

coluna presa. Além disso, o drilling jar também não pode estar muito próximo a linha neutra 

(local onde existe a mudança de forças de tração para compressão) da coluna, evitando assim 

danificá-lo por fadiga (MATHIAS, 2016).  

É de fundamental importância que os operadores, acompanhando os trabalhos na 

sonda, estejam totalmente cientes das características do jar, do peso da coluna  abaixo e acima 

dele. Além disso, é prudente obter todas as informações normalmente fornecidas pelos 

fabricantes de cada modelo antes de iniciar qualquer estudo sobre o seu posicionamento na 

coluna de perfuração (ROCHA et al, 2011). 

Em casos com necessidade de alargamento do poço, para um diâmetro maior que o da 

broca em questão, são utilizados os alargadores. Existem dois tipos de alargadores:  

• Hole Opener: utilizado geralmente na fase inicial, quando há necessidade alargar o 

poço desde a superfície, visto que ele possui braços fixos. Utilizado para perfurar fases 

de 26” x 36” ou de 28” x 42”, entre outros tipos de configurações. 

• Underreamer: usado para as fases que o alargamento se dá em algum trecho do poço, 

abaixo da superfície/mudline. Ele possui braços móveis que são acionados por pressão 

de bombeio.  

Geralmente na perfuração em águas profundas, o alargador é posicionado acima da 

longa e complexa ferramenta de LWD (uns 40 metros acima da broca), de modo que o poço 

alargado não prejudique a precisão das medições de avaliação da formação. Para abrir esse rat 

hole para o tamanho maior do poço, o BHA normalmente é puxado de volta à superfície e 

uma corrida dedicada a este alargamento é executada. Visando eliminar esta corrida, é 

utilizado os chamados rat hole eliminator (RHE). É um alargador, colocado mais próximo da 

broca, geralmente uns 12 metros acima, de forma a diminuir o comprimento do rat hole. 

Durante a perfuração, ele fica desativado, de forma a não prejudicar as coletas de dados do 

LWD. Porém, após atingir a profundidade final da fase, ele é levado até a última profundidade 

alargada pelo underreamer, é acionado, e o processo de alargamento destes metros abaixo do 
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LWD é realizado. Esta ferramenta, além de causar redução nos custos e tempo para a corrida 

dedicada de alargamento, também minimiza os riscos associados ao longo tempo de poço 

aberto exposto.  

Além desses, o BHA também pode conter ferramentas de MWD, responsáveis pelo 

registro direcional que dirá a inclinação e direção azimutal do poço, além de um ou mais 

sensores de LWD: (ROCHA et al, 2011) 

• Raios gama: para identificar a argilosidade das formações. 

• Resistividade: para identificar o tipo de fluido contido nos poros das rochas. 

• Sônicos e de densidade neutrão: para indicar a porosidade das rochas. 

• Ressonância magnética: para identificar e tipificar o fluido contido na rocha e o quanto 

deste fluido poderá ser extraído.  

• Teste de pressão: para fazer tomadas de pressão em pontos de interesse para identificar 

trechos do reservatório que estão com pressão original ou depletados.  

3.6.2 Equipamentos especiais para perfuração direcional 

O motor de fundo é uma alternativa bastante avançada e é muito usada em perfuração 

de poços direcionais. Ele é um motor hidráulico localizado acima da broca e movimentado 

pelo fluxo de fluido de perfuração que circula em seu interior. Ele transmite rotação e torque 

suficiente para a broca triturar as formações e desviar o poço quando necessário, 

independentemente da rotação da coluna. São utilizados para iniciar o trecho de ganho de 

ângulo a partir do KOP (Kick-off point) em poços direcionais, garantir a verticalidade em 

poços verticais e para minimizar o desgaste da coluna de perfuração em formações muito 

duras, já que com o motor é possível ter uma rotação baixa na coluna e uma rotação grande na 

broca, proporcionada pelo motor (ROCHA et al, 2011).  

Há o motor de fundo com bent housing, chamado de motor steerable, que são tipos de 

motores que permitem, sempre que for necessário, fazer uma correção da trajetória do poço 

usando o modo orientado, no qual a coluna de perfuração não gira. Com a ajuda do MWD, a 

broca é orientada na direção desejada e realiza-se a alteração para a trajetória desejada. 

Terminada a correção, retorna-se à perfuração rotativa, com toda a coluna de perfuração 

girando (FERNÁNDEZ, 2009).  

Há também o sistema chamado Rotary Steerable que é uma evolução do sistema 

steerable descrito acima. Sua vantagem é que ele permite desviar a trajetória do poço de 
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maneira controlada, sem que seja necessário que a coluna de perfuração pare de girar. Neste 

sistema existem dois grupos: (ROCHA et al, 2011)  

• Push the bit, no qual uma força é aplicada contra o poço para se conseguir levar a 

broca para a inclinação e direção desejadas.  

• Point the bit, no qual a broca é deslocada com relação ao resto da coluna para atingir a 

trajetória desejada.  

O push the bit tem seu desempenho melhor em formações de dureza média. 

Formações friáveis e que são lavadas pelo fluxo de fluido de perfuração resultam em calibres 

mais largos do que a broca e os dispositivos que empurrariam a coluna contra a parede do 

poço acabam não encontrando apoio e se mostram ineficazes. Já o point the bit são 

ferramentas mais complexas em sua construção e necessitam de uma parte do seu corpo que 

não gire durante a perfuração para permitir uma referência quanto ao tool face (ROCHA et al, 

2011).  

É visto em alguns casos o uso da turbina no BHA de perfuração. A turbina é 

classificada como um motor de fundo, embora seus princípios de funcionamento e projetos de 

construção sejam diferentes dos motores de fundo de deslocamento positivo. Sua grande 

diferença é que o rotor é formado por hélices ou lâminas que giram à medida que o fluido de 

perfuração é bombeado através delas, enquanto que no motor de deslocamento positivo o 

rotor e estator possuem lóbulos helicoidais que se misturam formando uma cavidade 

helicoidal selada, no qual a passagem do fluido de perfuração através dessa cavidade gira o 

rotor. A diferença dos dois pode ser visto na Figura 42. A turbina é muito utilizada no pré-sal 

em conjunto com a broca impregnada em formações muito duras e abrasivas. É preferível usar 

a broca impregnada ao invés da PDC (Polycrystalline Diamond Compact), visto que foi 

possível observar, com a experiência, que brocas impregnadas perfuram uma distância maior 

do que as PDC em formações abrasivas. O uso da turbina em conjunto se deve ao fato de a 

broca impregnada exigir alta rotação para conseguir um bom avanço. A turbina é mais 

indicada para proporcionar altas rotações na broca comparada com o motor de fundo de 

deslocamento positivo, visto que ela consegue gerar rotações na casa de 1000 rpm. Além 

disso, no motor de fundo o estator é revestido com elastômero, restringindo a temperatura de 

operação. A turbina, composta toda por metal, também é indicada para poços com altas 

temperaturas. 
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Figura 42 - Turbina versus Motor 

 
Fonte: ROCHA et. al, 2011 

3.6.3 Tipos de brocas e suas especificidades 

A perfuração pelo método rotativo se dá pela transmissão de rotação para a broca e 

também pela aplicação de peso sobre a mesma. Com isso a broca consegue triturar a rocha e 

perfurar um poço em direção a um reservatório de petróleo.  

As brocas são classificadas em aquelas com partes móveis e as sem partes móveis. As 

brocas sem partes móveis possuem os elementos cortantes fixados ao corpo da broca ao 

contrário das com partes móveis, em que esses elementos estão fixados aos cones existentes.  

Brocas sem partes móveis 

Este tipo de broca são as brocas de diamantes sintéticos (PDC, Impregnadas) e as de 

diamantes naturais. Neste tipo a perfuração se dá com a aplicação de peso da coluna em seus 

cortadores, de tal modo que seu contato com a formação, associado à rotação, provoca a 

raspagem da formação, gerando os cascalhos. 

As brocas de diamantes naturais, apresentada na Figura 43, são usadas em perfurações 

abaixo de 3 m/h, com formações muito duras e abrasivas, devido à sua alta resistência a 

abrasão e a compressão e sua baixa resistência ao impacto. A área total de fluxo delas (Total 

Flow Area – TFA) é fixa.  
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Figura 43 - Broca de Diamantes Naturais 

 
Fonte: CARVALHO; VIEIRA, 2014 

A de diamante sintético PDC (Polycrystalline Diamond Compact), apresentada na 

Figura 44, possui alta resistência à abrasão também, mas dependendo das propriedades do 

diamante, altura e volume do cortador. Além disso, apresentam média resistência ao impacto, 

são utilizados em aplicações a partir de 2,0 m/h, em formações moles até semi-abrasivas e 

semi-duras e possuem como mecanismo de corte a raspagem da rocha. As melhores 

aplicações são em folhelhos, margas, rochas salinas, carbonatos e arenitos (CARVALHO; 

VIEIRA, 2014).  

Figura 44 - Broca PDC 

 
Fonte: PLÁCIDO; PINHO, 2009 
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Este tipo de broca age com um estabilizador near bit extra, diminuindo a tendência de 

giro do poço em poços direcionais e mantendo a verticalidade por trabalharem com baixo 

peso e alta rotação em poços verticais. Além disso, quando perfurando camadas duras é 

indicado um maior número de lâminas, menor diâmetro de cortador e fileira dupla de 

cortadores. Com relação aos parâmetros operacionais é indicado aumento de peso, porém 

limitando-o para prolongar a vida útil, e reduzindo a rotação (80 – 110 rpm) para evitar 

aquecimento do PDC. Ao voltar para formação mole, a taxa melhora e o torque oscila, 

diminuindo-se o peso e aumentando-se a rotação. Em formação dura o torque aumenta com o 

aumento do peso e fica constante para o mesmo peso. Já em formações moles os torque/rpm 

podem oscilar pela ação de raspagem. Além disso, em formação médias-moles é mais 

indicado o uso de menor número de lâminas e maiores diâmetros de cortadores 

(CARVALHO; VIEIRA, 2014). 

Outro detalhe importante a ser mencionado é que as brocas PDC trabalham melhor em 

seções uniformes de carbonatos e evaporitos sem intercalações duras. 

As brocas impregnadas, apresentadas na Figura 45, são uma evolução da broca de 

diamante. Seu mecanismo de corte é o esmerilhamento, sendo usadas em rochas duras e 

abrasivas, com melhores aplicações em arenitos e em poços de alta temperatura. Este tipo de 

broca necessita trabalhar a altas rotações (na ordem de 1000 rpm) e baixo peso sobre broca 

para atingir altas taxas de penetração. Para isso, são geralmente usadas com turbinas. A ação 

de esmerilhamento da formação a altas rotações acarreta a quebra da ligação entre os grãos da 

rocha, gerando cascalhos muito finos e pequenos. Durante a perfuração, com o desgaste da 

broca, novos cristais de diamantes impregnados na matriz se expõem continuamente ao 

ambiente de perfuração, mantendo a estrutura de corte afiada. Para formações duras é 

recomendado o uso de maior quantidade de lâminas com maior densidade de diamante. Para 

formações médias utilizam-se brocas com menor quantidade de lâminas e menor densidade de 

diamante (FERNÁNDEZ et al., 2009).  
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Figura 45 - Broca Impregnada 

 
Fonte: PLÁCIDO; PINHO, 2009 

Brocas com partes móveis 

As brocas de cones são disponíveis em uma grande variedade de tipos de dentes e 

insertos, e tipos de rolamentos.  

• Os dentes e insertos se apresentam em vários tamanhos e formas. Existem as brocas de 

dente de aço (Figura 46) e as brocas de insertos (Figura 47). 

• Os rolamentos podem ser selados e não selados, de esferas ou de mancais (journal). 

Figura 46 - Broca Tricônica de Dente de Aço 

 
Fonte: CARVALHO; VIEIRA, 2014 
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Figura 47 - Broca Tricônica de Insertos 

 
Fonte: CARVALHO; VIEIRA, 2014 

Normalmente apresentam offset entre os cones, que é a medida de quanto os eixos dos 

cones são deslocados, tal que estes eixos não se interceptem em um ponto comum. Este offset 

faz com que cada cone pare de girar periodicamente enquanto a broca sofre rotação, para 

então arrancar um pedaço da formação, como se fosse uma broca PDC. A Figura 48 mostra a 

diferença de offsets para cada tipo de formação (CARVALHO; VIEIRA, 2014). 

Figura 48 - Offset das Brocas Tricônicas 

 
Fonte: CARVALHO; VIEIRA, 2014 

 Brocas de cones são mais versáteis, sendo adequada para praticamente todos os tipos 

de formações e é uma boa opção para as seções mais rasas do poço. Mas sua melhor aplicação 

são arenitos e conglomerados, tendo a possibilidade de se adicionar 100% de proteção de 

diamante para perfuração de formações extremamente abrasivas. Salvo em formações muito 

moles, é sempre recomendado o uso de alto PSB e menos RPM (visando performance e 

maximização da vida útil das brocas). Entretanto, é preciso tomar cuidado, pois peso 
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excessivo sobre a broca de dentes e de insertos acarreta quebra de cortadores, desvio do poço, 

enceramento e falha prematura de rolamentos. Além disso, em certas formações o tempo de 

contato do inserto (ou do dente) com a formação, influi na taxa de penetração: o excesso de 

rotação pode levar a um declínio da taxa. O excesso de rotação pode levar à quebra de dentes 

e insertos, encurtando a vida da broca (CARVALHO; VIEIRA, 2014). 

A aplicação de peso da coluna em seus dentes ou insertos, faz com quem seu 

mecanismo de corte seja o esmagamento ou lascamento (compressão), gerando os cascalhos. 

Em formações mais duras é recomendado o uso de brocas com maior quantidade de insertos 

(ou dentes) e com eles sendo menores, como mostrado na Figura 49. Em formações moles 

utilizam-se brocas com menor quantidade de insertos (ou dentes), com menos fileiras e maior 

espaçamento entre eles e com eles maiores e com base mais larga, como apresentado na 

Figura 50. Já em formações médias, possuem mais fileiras de insertos ou dentes, menor 

espaçamento entre eles e dentes ou insertos mais curtos e com uma base mais estreita. 

Figura 49 - Brocas Tricônicas para Formações Moles 

 

Fonte: CARVALHO; VIEIRA, 2014 

Figura 50 - Brocas Tricônicas para Formações Médias-Duras 

 

Fonte: CARVALHO; VIEIRA, 2014 
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Brocas híbridas 

 Em formações com características mecânicas e geológicas diferentes e intercaladas, 

geralmente não favorece o uso de somente uma broca. “Brocas tricônicas perfuram formações 

assim a baixas taxas de perfuração, tendo sua metragem muitas vezes limitada pelo seu 

número de revoluções acumuladas. Ao mesmo tempo, corridas com brocas PDC para 

perfurações muito duras, as performances, às vezes, não são tão boas e acontecem retiradas da 

broca de perfuração por desgastes severos na estrutura cortante e por baixas taxas de 

penetração.  

Para solucionar este problema, foi criada a broca híbrida Kymera, apresentada na 

Figura 51. Ela foi projetada para ter a agressividade e eficiência de uma broca PDC que atua 

raspando a rocha, e a suavidade e baixo torque de uma broca tricônica que atua triturando a 

formação. Em comparação com a broca PDC elas apresentam menor variação de torque e 

maior consistência na perfuração de intercalações duras (com taxa de penetração mais 

constante), com uma menor tendência vibracional (stick-slip) e com um melhor controle 

direcional. Já comparado com as brocas tricônicas elas apresentam um incremento potencial 

da taxa de penetração, por serem mais agressivas, menos propensa a vibração axial e 

requererem menos peso sobre broca”. (REGALLA, 2011) 

Figura 51 - Broca Híbrida 

 
Fonte: REGALLA, 2011 

3.6.4 Seleção de brocas 

   O custo de uma broca é insignificante em relação ao custo de um poço, 

representando uma pequena parcela. No entanto, a otimização na escolha das mesmas tem 

impacto direto no custo métrico na perfuração de um poço, sendo fundamental se atingir alta 

performance das brocas, para “economizar” muitas horas de sonda e consequentemente 

reduzir o custo total de um poço. 
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 Para selecionar as brocas que serão utilizadas em cada fase, o projetista deve analisar 

os seguintes aspectos: (PLÁCIDO; PINHO, 2009) 

• Informações do poço, como objetivo, profundidade de início e término, diâmetro das 

fases, possíveis problemas dos intervalos a perfurar, tipo de formação, condições e 

requerimentos especiais e as restrições e indicadores da perfuração.  

Em poços profundos, deve-se considerar uma broca de diamante para oferecer 

maior duração da broca, com isso menor quantidade de manobras e melhor eficiência 

da perfuração. Se o poço tem menos de 6,5 polegadas, é necessária a redução física do 

tamanho dos rolamentos em todas as brocas de cones. Estas limitações requerem uma 

limitação do PSB. Deve-se considerar uma broca de diamante para aumentar o 

coeficiente de penetração e para permanecer no poço durante períodos prolongados. 

• Analisar o desempenho e as lições aprendidas das brocas utilizadas nos poços de 

correlação. A análise de históricos começa com uma coleção de registros de brocas e 

informação relacionada com o poço. Deve-se ter a precaução de que os registros das 

brocas sejam representativos do que será perfurado no poço objetivo. As informações 

também devem ser atualizadas e refletir os tipos de brocas recentes.  

• Selecionar a estrutura de corte, corpo e perfil da broca, identificando o tipo, tamanho e 

corpo que ajudará a ótima estabilização e agressividade durante a perfuração.  

As transições de camadas indicam trocas de dureza da formação, que provocará 

esforços diferenciados no perfil da broca através da transição. As vibrações axiais, de 

torção e laterais serão esperadas. A qualidade e a densidade específica dos cortadores 

constituirão o critério de seleção. Já em camadas mais homogêneas existe mais 

flexibilidade de seleção com respeito a características agressivas da broca, como 

menor densidade dos cortadores. Para as brocas tricônicas somente basta escolhê-las 

de acordo com a dureza da rocha. 

• Elaborar uma análise econômica, identificando o gasto ou economia esperada com o 

uso dos tipos de brocas selecionadas, baseando-se no custo por metro perfurado e na 

rentabilidade econômica. Orienta-se a seleção das brocas em busca daquela que 

possua maior duração, fazendo a máxima quantidade de metros em um tempo de 

rotação aceitável, e eliminando o tempo de manobra.  

• Identificar a hidráulica ótima para perfurar, assim como o tipo de fluido de perfuração 

usado, com base na limpeza do cascalho e no esfriamento da broca.  
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Os fluidos de perfuração com base óleo melhoram o rendimento das estruturas 

de corte de PDC. O rendimento da broca de diamante natural varia segundo a litologia. 

O fluido de perfuração a base água apresenta maiores problemas de limpeza em 

função da reatividade das formações na fase aquosa do fluido de perfuração. Além 

disso, a energia hidráulica proporciona a limpeza e o esfriamento da broca. A falta de 

limpeza fará com que a broca encere o que provocará um rendimento deficiente. 

 

3.7 Projeto de Abandono do Poço 

Após a perfuração do poço é necessário abandoná-lo, retirando os equipamentos de 

superfície e ao mesmo tempo mantendo a integridade tanto do poço quanto do meio ambiente. 

Os objetivos do abandono de poço é impedir que algum fluido de regiões pressurizadas 

entrem em contato com outras zonas mais superficiais ou, até mesmo, o fundo do oceano, 

visando preservar as reservas que ainda restam no reservatório e impedir um vazamento de 

óleo para o meio ambiente, prejudicando toda a fauna e flora marinha. A operação de 

abandono não gera receitas para companhia, porém é obrigatório perante os requisitos legais 

obrigatórios impostos pelas agências reguladoras da indústria do petróleo (MALOUF, 2013).  

O abandono do poço visa identificar os possíveis caminhos de fluxo dos fluidos e criar 

um conjunto de barreiras de forma a, caso algum elemento no poço venha a falhar e servir de 

passagem para os fluidos, ele possa servir como um impedimento para que este fluxo não 

intencional atinja outra formação ou cheguem ao meio ambiente externo. Diante disso, o 

primeiro passo é definir os possíveis caminhos de fluxo do poço. A Figura 52 ilustra os 

caminhos citados a seguir: 

• Interior coluna ou revestimento: quando o fluido segue por dentro da coluna ou por 

dentro do revestimento produtor para o meio ambiente externo. 

• Anulares revestimento/revestimento ou revestimento/formação: Espaços anulares 

externos ao poço (anulares B, C, etc.) para o ambiente externo ou outra formação, 

onde geralmente ocorre o crescimento de pressão devido à expansão térmica dos 

fluidos confinados (APB). 

• Camadas permeáveis até a superfície/poço aberto: Fraturas naturais ou induzidas, por 

onde o influxo segue para o ambiente externo ou outra formação.  

• Anular revestimento/coluna: quando o fluido segue por dentro do anular entre coluna 

de produção e revestimento produtor para o meio ambiente externo. 
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Figura 52 - Caminhos de Fluxo 

 
Fonte: Autoria Própria 

Com estes caminhos definidos, elabora-se o conjunto solidário de barreiras (CSB) que, 

segundo as Diretrizes de Abandono de Poço do IBP, é um conjunto de um ou mais elementos 

com o objetivo de impedir o fluxo não intencional dos fluidos da formação para o meio 

externo e entre intervalos no poço, considerando todos os caminhos possíveis.  

É preciso também estar atento para algumas decisões operacionais que podem 

impactar significativamente o abandono como: (MALOUF, 2013; IBP, 2017)  

• A composição dos fluidos deixados em cada anular. 

• Configuração do poço, incluindo profundidades e especificações de intervalos 

pertinentes e revestimentos, trechos de poço aberto e desvios de poço realizados; 

• O tipo, a quantidade de cimento usado durante a perfuração, condições do cimento 

atrás do revestimento. 

• As técnicas usadas para limpeza do poço e para fixação do cimento. 

• Pressões aplicadas às colunas de revestimento. 

• Presença de incrustações, colapso de revestimento, presença de 𝐻2𝑆, 𝐶𝑂2 ou hidratos. 

Para poços que serão abandonados temporariamente, ou seja, envolvem a perspectiva 

de retorno futuro às atividades do poço, é criado o CSB temporário seguindo as regras 

determinadas para este grupo. Já para os poços com abandono permanente, onde não há 

perspectiva de reentrada, é criado o CSB permanente, de acordo com as determinações para 

este grupo, que costumam ser mais exigentes do que o do CSB temporário.  
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Segundo as Diretrizes de Abandono de Poços do IBP é necessário estabelecer, no 

mínimo, dois CSBs (primário e secundário), separados ou combinados, para impedir o fluxo 

de fluidos não intencional para o meio ambiente externo e, no mínimo, um CSB, separado ou 

combinado, para impedir o fluxo de fluidos entre zonas distintas não interligadas 

naturalmente. O CSB secundário serve de backup para o CSB primário e as mesmas 

considerações do CSB primário se aplicam com relação ao seu posicionamento. 

O projeto de barreiras deve considerar a incorporação das seguintes capacidades: 

• A capacidade de suportar a máxima pressão esperada do poço: suportar a pressão 

diferencial e temperatura máxima que possa ser exposto. 

• A capacidade de ser testada para a função ou vazamento: ser testado com pressão, 

funcionalmente ou por outros métodos. 

• A falha de uma única barreira não deve resultar no fluxo descontrolado do poço, 

• O ambiente operacional está dentro de especificações de projeto do elemento da 

barreira: operar com competência e suportar o ambiente para o qual possa ser exposto 

ao longo do tempo. 

 “O projeto do abandono temporário tem por característica a composição de CSBs ao 

longo da extensão do poço por meio da interligação dos elementos CSB e normalmente 

envolve a instalação de elementos mecânicos no poço para esse fim. Os anulares de 

revestimentos cimentados verificados que cubram intervalos impedem a migração de fluidos 

pelo anular e as tubulações metálicas verificadas por pressurização impedem a comunicação 

entre o interior do poço e seus anulares, assegurando a não comunicação para os níveis de 

pressão máxima estimada no poço para o período de abandono. Em algumas situações pode 

envolver a instalação de tampões de cimento ou de materiais alternativos como elemento de 

interligação (bridge plugs, retentores de cimento).” (IBP, 2017) 

“O projeto do abandono permanente tem por característica a composição de CSBs 

num dado trecho do poço restaurando o isolamento natural existente promovido pela 

formação selante antes da perfuração do poço. Este isolamento é obtido por meio da 

interligação física dos elementos de CSB desde o interior da tubulação de menor diâmetro 

presente no trecho selecionado até a formação selante e, normalmente, envolve a presença de 

tampões de cimento ou de materiais alternativos endurecidos como elementos de CSB 

presentes em todos os anulares de revestimento no poço. O anular cimentado pode ser 
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substituído por uma formação plástica com potencial de fluência que seja verificada como 

elemento de CSB.” (IBP, 2017) 

A rocha capeadora é a barreira original que garante a integridade do caminho rocha-

ambiente externo ao longo de toda a área do reservatório. A rocha capeadora pode ser 

considerada como segunda barreira, desde que esteja solidária às barreiras dos demais 

caminhos e que sua integridade seja garantida durante a construção por meio de testes de 

absorção. Para considerar outras rochas/formações selantes como segunda barreira, é 

suficiente garantir que sua pressão de fratura suporte o carregamento de pressões esperado nas 

vizinhanças do poço. 

3.7.1 Abandono Temporário  

 Segundo as Diretrizes de Abandono de Poços do IBP, são exemplos de CSB 

temporário os seguintes elementos:  

• Revestimento ou liner. 

• Coluna de produção. 

• Tampão mecânico de interior de coluna ou revestimento (plugues mecânicos, bridge 

plugs, entre outros). 

• Equipamentos instalados para proporcionar vedação na CABP. 

• Barreira sólida mecânica de anular de coluna ou revestimento, como liner packer, 

ECP, packer expansível ou de produção, pack off, entre outros). 

• Tampões de Cimento. 

• Revestimentos ou liners cimentados. 

• Todos os outros elementos de CSB permanente. 

Além disso, estas diretrizes também determinam que todos estes elementos devem ser 

projetados, selecionados e adequados levando em conta a duração prevista para o abandono 

temporário, o ambiente presente em subsuperfície, as formações atravessadas pelo poço, os 

fluidos contidos nas formações com potencial de fluxo que deverão ser isoladas, a máxima 

pressão diferencial imposta considerando eventual migração dos fluidos, as temperaturas 

esperadas durante o período de abandono, a possibilidade de verificação da 

posição/localização do elemento e de sua integridade quando o monitoramento for possível; 

qualquer condição especifica para a reentrada futura no poço, como por exemplo, durante a 
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remoção da barreira física do poço, pois o poço pode fluir quando essa barreira é removido, 

sendo necessário estar preparado para reagir rapidamente a qualquer indicação de fluxo. 

Casos como desconexão de emergência ou desconexão operacional em que há 

previsão de continuidade operacional, sem a saída de sonda da locação, não são caracterizados 

como abandono temporário. Já a retirada de BOP para reparo durante operações de construção 

e intervenção em poços deve ser considerada como abandono temporário. 

Segundo as diretrizes, poços na condição de abandono temporário que possuem um 

programa de inspeção visual periódica do entorno do poço, classificado como abandono 

temporário monitorado, não possuem duração para esta condição de abandono. Já os poços 

em que não há este programa de monitoramento, classificados como abandono temporário não 

monitorado, devem permanecer nesta condição de abandono por um período de no máximo 3 

anos. Diante disso, quando há incerteza da duração do abandono ou se haverá ou não uma 

possível reentrada no poço, o recomendado é realizar o abandono permanente. 

Além disso, é importante estar atento para as seguintes normas: 

• Os elementos que compõem o CSB temporário não precisam obrigatoriamente estar 

localizados na mesma profundida. 

• É necessário colocar um tampão de cimento ou mecânico no interior do último 

revestimento cimentado, caso não seja previsto nenhum CSB para isolamento do poço 

aberto para a superfície. 

• Um tampão de cimento ou mecânico também precisa ser instalado acima do topo do 

liner mais raso caso o overlap não possua algum isolamento como um liner packer. 

• Estes elementos dos dois últimos itens acima não compõem CSB, mas servirão para 

isolar qualquer formação exposta para o interior do poço e deverão ser verificados 

com pressão ou aplicação de peso. 

• Para casos de abandono temporário após top hole drilling, onde não sejam 

evidenciadas formações com potencial de fluxo, portadoras de hidrocarboneto ou 

aquíferos, é possível realizar abandono temporário com apenas um CSB, conforme 

mostrado na Figura 53 abaixo. 
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Figura 53 - Abandono Temporário de Poço sem intervalo com potencial de fluxo 

 
Fonte: IBP, 2017 

A Figura 54 mostra um clássico exemplo de poço abandonado temporariamente após a 

instalação de revestimento ou liner de produção.  

Figura 54 - Abandono Temporário após instalação de revestimento de produção 

 
Fonte: IBP, 2017 

3.7.2 Abandono Permanente 

O CSB permanente possui como objetivo a restauração da vedação original do 

reservatório dada pelas formações selantes. Diante disso, os elementos de composição deste 

CSB precisam prover isolamento e interligação em uma mesma profundidade, como ilustrado 

na Figura 55. Além disso, eles também precisam ser constituídos de materiais tamponantes 
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consolidados que não se deterioram com o tempo e por formações com fluência que 

apresentem capacidade de vedação do espaço anular (IBP, 2017).  

Figura 55 - Esquema de CSB permanente 

 
Fonte: IBP, 2017 

As seguintes determinações precisam ser consideradas no planejamento do abandono 

do poço:  

• Extensão do tampão precisa ser suficiente para compensar qualquer efeito de 

contaminação durante seu posicionamento. A extensão mínima para composição de 

um CSB permanente é de 30 metros de tampão de cimento cobrindo uma região 

selante mais rasa que a zona a ser isolada. Caso seja realizado CSB primário e 

secundário de forma combinada, essa extensão mínima passa a ser de 60 metros. 

• A base do tampão precisa estar na mesma profundidade de uma formação competente, 

impermeável e sem potencial de fluxo. 

• Necessário prover qualidade da cimentação primária do anular cimentado envolto pela 

formação competente, com fluência ou impermeável. Caso a verificação seja por meio 

da perfilagem, a extensão de anular mínima cimentada requerida é de 30 metros. Caso 

esta verificação for determinada pelos parâmetros e resultados da operação de 

cimentação, a extensão mínima é de 60 metros.  

• Caso a base do tampão de cimento esteja significativamente acima do intervalo com 

potencial de fluxo, é necessário que seja verificado se a pressão de fratura das 

formações até a base do elemento de CSB é superior a máxima pressão interna 

potencial, para garantir que a formação selante possa atuar com elemento de CSB. 

• Necessário garantir o grau de centralização da tubulação cimentada no trecho do CSB. 
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• Assegurar uma limpeza e preparação das superfícies de contato do trecho do CSB para 

melhorar a aderência da pasta. 

• Prover uma adequação da pasta e seus aditivos ao ambiente do poço (presença de 𝐻2𝑆, 

𝐶𝑂2, pressão, temperatura). 

• Estar atento para o detalhe que os elastômeros utilizados como componentes selantes 

em alguns elementos de CSBs (pack off, packer, bridge plug permanente ou  

recuperável, cement retainer) não são aceitos como elementos de CSBs permanentes. 

Diante disso, caso sejam utilizados, servirão somente como base para os tampões de 

cimento.  

A Figura 56 ilustra um poço com dois intervalos com potencial de fluxo que precisam 

ser isolados tanto entre si quanto para a superfície.  

Figura 56 - Abandono Permanente com dois intervalos para isolar 

 
Fonte: IBP, 2017 

“A pasta de cimento endurecida presente no anular de revestimento cimentado não é 

considerada como um elemento de CSB permanente adequado para evitar o fluxo radial de 

fluidos da formação para o interior do poço e do interior do poço para a formação. Isto é 

decorrente da possibilidade de existência de vazamento no corpo do tubo ou conexão 

associado com um preenchimento incompleto localizado da pasta de cimento no anular. 

Todavia, ela pode ser considerada um elemento de CSB permanente adequado ao fluxo pelo 

anular, contanto que haja verificação da extensão e da qualidade da cimentação no anular.” 

(IBP, 2017) 
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Em casos de poço aberto é necessário também o posicionamento de um tampão de 

cimento no interior do último revestimento cimentado ou na transição do poço aberto/poço 

revestido, caso não seja previsto nenhum CSB em poço revestido (IBP, 2017).  

Caso seja possível instalar desde o topo do intervalo com potencial de fluxo até o 

overlap do liner dois CSBs permanentes, o isolamento do topo do liner com tampão de 

cimento se torna não mandatório (IBP, 2017). 

Em situações particulares onde não são encontrados intervalos com hidrocarbonetos, 

aquífero ou outros intervalos com potencial de fluxo na perfuração do poço, o abandono pode 

ser feito com apenas 1 (um) CSB posicionado em poço revestido, como exemplificado na 

Figura 57 (IBP, 2017). 

Figura 57 - Abandono Permanente para intervalos sem hidrocarbonetos/aquíferos 

 
Fonte: IBP, 2017 

3.7.3 Verificação das barreiras 

Os CSBs instalados devem ser verificados de acordo com os critérios de aceitação 

estabelecidos para cada cenário. A verificação tem a intenção de confirmar que o elemento de 

CSB está na posição e que sua integridade atende aos objetivos a que foi projetado. A sua 

integridade deve ser verificada por meio de testes de pressão através da aplicação de uma 

pressão diferencial; ou caso não seja viável, ser verificada por outros métodos especificados, 

como parâmetros operacionais durante sua instalação, aplicação de peso ou pressão positiva 

após a instalação/posicionamento. 
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“Quando se prevê a necessidade de realização da verificação de um elemento de CSB 

por pressão positiva ou negativa, deve-se considerar a possibilidade de falha de isolamento do 

elemento e suas potenciais consequências, respectivamente a fratura da formação ou a 

indução de influxo de fluidos da formação. O fraturamento das formações durante a 

verificação por pressão positiva pode resultar na comunicação de diferentes reservatórios com 

diferentes níveis de pressão, ao passo que o teste no sentido do fluxo pode resultar no influxo 

de fluidos da formação para o poço e na comunicação de reservatórios contendo 

hidrocarbonetos situados em intervalos mais profundos.” (IBP, 2017)  

Estes planos para teste de elementos de barreira devem ser parte de cada projeto de 

poço e devem considerar a integridade de pressão através de teste de pressão, mas também 

requerendo o teste negativo (teste de influxo) antes de trocar o fluido do poço. O teste 

negativo é um teste para verificação de estanqueidade de uma ou mais barreiras através da 

redução da pressão hidrostática a jusante da barreira, criando um diferencial de pressão no 

sentido do fluxo de hidrocarbonetos vindo da formação.  

3.7.4 Considerações importantes 

 Diante do exposto acima, o projetista deve planejar um programa operacional 

contendo as providências preliminares necessárias, como limpeza dos tanques; a sequência 

operacional detalhada; volume de pasta, cimento, aditivos, água de mistura, deslocamento, 

tampões viscosos, e dos fluidos ganhos nos tanques de lama durante cada etapa da operação e, 

a altura do topo e base do tampão prevista.  

O volume de pasta deve ser calculado, em caso de poço aberto, baseando-se em 

informações do perfil caliper. Caso não se disponha destas informações recomenda-se adotar 

o volume nominal do poço com a adoção de um coeficiente de excesso. Para tampões em 

seções revestidas do poço não são usados coeficientes de excesso.  

Como o cimento é muito mais denso que o fluido no poço, pode ocorrer uma troca de 

posição entre o cimento e o fluido que está abaixo dele (segregação gravitacional). Este 

fenômeno, que alguns chamam de escorregamento do tampão, não ocorre quando o tampão é 

feito sobre uma base sólida, como por exemplo os bridge plugs, retentores de cimento, 

packers, entre outros. Outra forma de ajuda o tampão de cimento a ficar na posição desejável 

é a utilização dos chamados dump bailers. É uma ferramenta capaz de conter um volume de 

cimento em seu interior e, ao chegar à altura desejada, a equipe da sonda aciona um 

mecanismo que libera o volume de cimento na região de interesse. Entretanto, esta é uma 

operação que é utilizada em conjunto com alguma base mecânica para servir de suporte 
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(MALOUF, 2013). Caso não seja possível colocar nenhuma base mecânica, geralmente se 

posiciona um tampão de fluido mais viscoso do que o fluido do sistema, para que fique mais 

difícil de haver o fenômeno de escorregamento. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Como foi dito durante todo o trabalho, o planejamento de um poço requer muitos 

estudos, análises e atenção aos detalhes para que ele realmente consiga ser perfurado com os 

riscos minimizados e as atividades, os custos e o tempo dentro do planejado. Perfurar um 

poço, tendo que lidar com formações e fluidos desconhecidos e pressões e temperaturas às 

vezes inesperadas, a quilômetros de profundidade do nível do mar, confiando em 

equipamentos e seus dados de respostas é uma tarefa bastante difícil. Poços exploratórios são 

os mais suscetíveis a problemas inesperados durante a perfuração, visto que a área ainda está 

sendo analisada e suas características ainda estão sendo descobertas.  

Este estudo de caso é justamente para mostrar um poço que foi perfurado, em uma 

área totalmente nova e que algumas informações essenciais no planejamento do poço 

acabaram não sendo estimadas conforme a realidade, gerando alguns problemas operacionais, 

atraso no tempo de conclusão do poço e aumento no custo do projeto.  

4.1 Planejamento 

O poço é um pioneiro vertical perfurado em um bloco da costa brasileira, em lâmina 

d’água profunda. Os dados apresentados aqui são reais, porém algumas informações serão 

ocultadas devido à necessidade de manter sigilo de informações acordado perante as empresas 

que cederam os dados.  

Conforme podemos observar na Figura 58, ele foi planejado como um poço com 

configuração convencional de quatro fases (36” x 42”, 26”, 16 ½” e 12 ¼”), com uma fase de 

contingência para caso houvesse problemas no poço que impedisse de atingir a profundidade 

final do poço na fase de 12 ¼”.  É um poço que ultrapassa uma extensa zona de sal, visando 

atingir o reservatório abaixo da camada salina. A camada de pós-sal, por sua vez, não é muito 

extensa. Sendo assim, a parte mais desafiante é justamente a grande camada de sal alóctone 

que precisou ser perfurada. Sais alóctones são sais que podem conter pequenas camadas de 

outras formações no meio, devido à movimentação que aconteceu do local original de 

sedimentação. Estas formações acabam não sendo previstas. Além disso, sais alóctones 

costumam gerar zonas instáveis logo abaixo da camada salina, na transição com o 

reservatório, que são as chamadas rubble zones. Estas zonas são imprevisíveis com relação ao 

que será encontrado, mas geralmente é comum achar pressões de poros altas no seu começo. 
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Figura 58 - Litologia e Assentamento de Sapatas 

 

 

    
Fonte: Documento Interno Empresa Operadora do Bloco 

A janela de geopressões prevista está demonstrada na Figura 59. Como pode ser 

observado, não era esperado pressão de poros muito alta, sendo considerado um gradiente 

normal com um leve aumento até o topo do reservatório, chegando a 8,8 lb/gal e com um leve 

aumento durante o reservatório, atingindo o máximo de 9,2 lb/gal na profundidade final do 

poço na curva P50. Na curva P90, a curva menos provável, considerava uma pressão de poros 

na entrada do reservatório de 9,2 lb/gal e uma máxima na profundidade final do poço de 9,6 

lb/gal. 
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Figura 59 - Janela de Geopressões Planejada 

 
Fonte: Documento Interno Empresa Operadora do Bloco 

Diante do citado acima, foi planejado a utilização dos seguintes fluidos: 

Quadro 10 - Fluido de Perfuração 

Fase Tipo de Fluido Peso (lb/gal) 

36” x 42” 
Água do mar 

Tampão Viscoso 

8,6  

8,6  

26” 

Água do mar 

CADIT 

PAD Mud 

8,6  

9,9 

12 

16 ½” Lama base óleo (OBM) 10,0 – 11,3  

12 ¼” Lama base óleo (OBM) 9,4 – 9,8  

 Fonte: Documento Interno Empresa Operadora do Bloco 

Já o BHA planejado para cada fase foram os descritos, simplificadamente, abaixo: 
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Tabela 11 - Bottom Hole Assembly 

Fase BHA 

36” x 42” Broca Tricônica + Alargador + Motor de Fundo + Drill Collars 

26” 
Broca Tricônica + Estabilizador Near Bit + Drill Collars + 

Estabilizador + LWD + MWD + PWD + Drilling Jar 

16 ½” 
Broca PDC + Rotary Steerable Stable + LWD + MWD + PWD + 

Estabilizador + PBL + Drill Collars + Drilling Jar 

12 ¼” 
Broca PDC + Rotary Steerable Stable + LWD + MWD + PWD + 

Estabilizador + PBL + Drilling Jar + Drill Collars 

Fonte: Documento Interno Empresa Operadora do Bloco 

E, por último, o projeto preliminar de cimentação foi o seguinte: 

Tabela 12 - Cimentação 

Revestimento Peso da pasta (lb/gal) Excesso TOC 

30” 12,2 e 15,8 300% Fundo do mar 

20” 12,5 e 16,5 80% Fundo do mar 

14” 16,2 30% 400 m acima da sapata 

    OBS.: O planejado era abandonar o poço aberto, portanto, não revestindo a última fase de 12 ¼”. 

Fonte: Documento Interno Empresa Operadora do Bloco 

4.2 Executado 

As fases 1 e 2 foram perfuradas, revestidas e cimentadas conforme planejado, sem 

nenhuma anormalidade observada. A fase 3, que penetrou a extensa camada salina, ocorreu 

conforme o planejado até o momento da  perfuração do reservatório. Terminou-se de perfurar 

a fase com fluido 10,4 lb/gal e, logo assim que foram observadas mudanças nos parâmetros de 

perfuração, indicando assim a possível mudança de litologia e entrada no reservatório, o poço 

sofreu um kick. Observaram ganho no tanque ativo e, fazendo flowcheck, perceberam que era 

sim um influxo. No total foram ganho 17 bbls.  

Decidiram então por realizar o procedimento de controle de kick, e constataram que a 

pressão de poros no topo do reservatório era de 11,1 lb/gal, ou seja, uma pressão equivalente 

acima da esperada para aquela fase. Durante tentativa de circulação do fluido do influxo, foi 

constatada perda parcial, seguida de uma perda total de fluido. Havia a impossibilidade de 

manter a pressão de bombeio acima da PIC (Pressão inicial de circulação) lida. A situação de 

ter sofrido um kick e, durante a circulação, estar com perdas totais e ausência de retorno de 

fluido, fez com que a operação de controle de poço se tornasse um pouco complicada. 
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Conforme mencionado anteriormente, não era esperado encontrar zonas permeáveis nesta 

fase, fato que dificultou a interpretação das perdas que estavam sendo observadas. Os 

procedimentos de combate a perda foram realizados com sucesso. Em seguida, o influxo foi 

controlado permitindo a conclusão da fase que foi revestida e cimentada. 

O ponto em questão é justamente a não previsão da zona de alta pressão na entrada do 

reservatório causada pela rubble zone encontrada ali. Diante disso, o peso de fluido no 

momento estava bem inferior ao necessário para impedir o kick. Além disso, provavelmente 

existia alguma formação mais fraca ao longo da seção salina que acabou sendo fraturada e 

servindo como a zona de perda. A curva de geopressões final acabou sendo a mostrada na 

Figura 60: 

Figura 60 - Janela de Geopressões Executada 

 
Fonte: Documento Interno Empresa Operadora do Bloco 

Com relação ao planejado, o que mudou foi o peso de fluido utilizado na perfuração da 

fase seguinte, que ocorreu sem anormalidades, ficou entre 11,1-11,2 lb/gal, além de o topo do 

cimento da fase de 14” ter ficado aproximadamente 600 metros acima da sapata, visando 
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cobrir as possíveis zonas de perda que poderiam existir e ter causado a perda durante o 

controle do poço.  

O controle do poço após o influxo durou aproximadamente 20 dias e custou cerca de 

25% do custo total do poço, ou seja, um impacto bem significativo tanto no custo quanto no 

tempo de operação do poço. Caso a previsão original da pressão de poros no reservatório 

fosse mais precisa, haveria a possibilidade de reduzir o custo do projeto, além de reduzir 

significativamente a exposição ao risco das pessoas e instalações durante o evento de controle 

de poço. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar as principais etapas e assuntos que envolvem a 

elaboração de um projeto de poço, ressaltando algumas práticas da indústria mais específicas 

para poços exploratórios de águas profundas e ultra profundas. Com a elaboração do mesmo, 

foi possível observar a quantidade de subprojetos paralelos que são necessários serem 

projetados e analisados, gerando uma grande responsabilidade para os envolvidos no 

planejamento. Todos os projetos são elaborados ao mesmo tempo, precisando dar prioridade 

para os principais inputs de um subprojeto que impactam na elaboração do outro.  

Além disso, o planejamento de um projeto é a etapa inicial, pois, durante a execução e 

planejamento detalhado das operações, determinados aspectos que foram decididos no projeto 

podem ser mudados de acordo com disponibilidade de equipamentos, restrições ou até mesmo 

revisão do que será melhor para operação. Neste trabalho, procurou-se ao máximo focar na 

parte do planejamento, etapa feita antes da elaboração do documento com as informações 

compiladas do projeto do poço a ser perfurado. Entretanto, a elaboração de uma perfuração 

vai além do que foi mostrado aqui. Parâmetros operacionais e descrições e detalhamentos das 

operações precisam ser elaborados também, porém esta parte está mais relacionada a 

execução do projeto do poço. Diante disso, fica como sugestão para continuidade do presente 

trabalho, a descrição das etapas necessárias para a operação da perfuração, com mais 

detalhamentos de cálculos elaborados durante cimentação, problemas operacionais e meios de 

resolução e mitigação, procedimentos e situações de controle de poço, entre outros.  

Há também a possibilidade de uma continuação com as informações que não foram 

colocadas aqui ou que merecem mais detalhamento, como no caso de poços com camada 

salina, que necessitam de todo um estudo mais aprofundado e diferenciado; uma melhor 

escolha e seleção de brocas; variações de litologias e suas influências mais detalhadas no 

projeto de assentamento, na escolha do fluido e na cimentação, entre outros aspectos que 

forem observados ao longo da leitura do trabalho.  

Por último, com o simplificado estudo de caso apresentado no Capítulo 4, é 

importante ressaltar que durante a elaboração de um projeto para poços exploratórios, análises 

de riscos são de suma importância, pois são com elas que os riscos e incertezas serão 

identificados e propostos mitigações e soluções em questão. Poços exploratórios, na maioria 

das vezes, surpreendem com comportamentos, informações, formações ou pressões que não 

eram esperados, sendo primordial estar o mais bem preparado possível para eventuais, 

repentinas e urgentes mudanças que possam vir a serem requisitas no projeto do poço.  
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ANEXO A – Tabela de Diâmetro de Brocas 

 

 
Fonte: API RP 96, 2013 
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