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RESUMO 

 
 

A perfuração de poços de petróleo Offshore em águas ultra profundas envolve 

diversas atividades pautadas em medidas de controle e segurança de poço, uma 

vez que eventos não desejados podem atrasar as operações e gerar tempos 

perdidos de operação. Dentre esses eventos críticos, a prisão de coluna coloca em 

risco as ferramentas da coluna, na tentativa de liberá-la, sendo necessário 

interromper a perfuração, para realizar procedimentos específicos de pescaria e 

liberação da mesma. A avaliação de tal evento crítico ainda hoje é feita pela 

sensibilidade e experiência do operador de campo, fato este que torna a 

identificação prévia de parâmetros críticos suscetíveis à falha. Neste sentido, torna-

se interessante o estudo e desenvolvimento de ferramentas para avaliação dinâmica 

do evento com base em fatores quantitativos, reduzindo assim a subjetividade da 

análise. O presente trabalho realiza o levantamento das principais variáveis 

envolvidas no evento crítico, bem como propõe suas respectivas priorização e 

quantificação na contribuição do comportamento que ameaça o livre movimento da 

coluna,  estabelecendo assim uma assinatura prévia relacionada ao evento de 

prisão de coluna, onde é possível observar condições críticas à continuidade da 

perfuração através de uma pontuação acumulada em um mapa de calor. Desta 

forma, o estudo busca auxiliar a equipe de monitoramento da plataforma no suporte 

à decisão relacionada à identificação prévia do evento não desejado, a fim de 

proporcionar, a tempo, medidas de controle que evitem a prisão de coluna durante a 

perfuração. 

 

 

Palavras-chaves: Perfuração de poços. Águas ultra profundas. Eventos críticos. 
Avaliação dinâmica. Prisão de coluna. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 
 

The oil well drilling in Offshore and Ultra deep waters involves several 

activities based on measures control and well safety, since unwanted events can 

delay operations and generate non-productive operating times. Among these critical 

events, stuck pipe is a condition that puts the borehole tools in a risk. In an attempt to 

release it, for this operation is also necessary to stop drilling and perform specific 

procedures for fishing and releasing the tools. The drilling evaluation and the 

parameters control of such a critical event is still made today by the sensitivity and 

field operator experience, which makes the identification susceptible to failure. In this 

sense, it is interesting to study and develop tools for dynamic evaluation of critical 

events based on quantitative factors, thus reducing the subjectivity of the analysis. 

The present work surveys the main variables involved in the critical event, as well as 

proposes their respective priorities and quantification in the contribution of behavior 

that threatens the free movement of the drill string, thus establishing a prior 

fingerprint related to the drill string arrest event, where it is possible observe critical 

conditions for drilling continuity through a cumulative heat map score. In this way, the 

study seeks to assist the monitoring team of the platform in the support decision 

related to the previous identification of the undesired event, in order to provide in 

time, control measures while drilling to avoid the stuck pipe 

 
 
Keywords: Dynamic evaluation. Well drilling offshore. Ultradeep waters. Critical 
events. Stuck pipe. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

As rochas reservatórios presentes na Bacia de Santos, mas também na de 

Campos e Espírito Santo constituem o assim chamado Pré-Sal, possuem grande 

quantidade de óleo leve, conforme Jones e Chaves (2015) e ocupam uma área que 

se estende por 800 quilômetros do litoral brasileiro, sendo responsáveis pela 

agregação de reservas de 176 bilhões de barris de petróleo, volume 

significativamente maior que as atuais reservas nacionais, que, em 2017, foram de 

12,415 bilhões de barris. Um dos fatores que contribuíram para a exploração, foi a 

redução no tempo de perfuração ao longo dos anos, em função do patamar 

assumido na competitividade dos projetos do Pré-Sal. Agregando a esse fato, a 

Petrobras, maior operadora brasileira de exploração de poços, divulgou em seu 

plano de negócios e gestão do quinquênio 2019-2023 a previsão de investir US$ 

84,1 bilhões, sendo 82% dirigidos à área de exploração e produção (Petrobras, 

2018).  

A província do Pré-Sal representa para o Brasil uma nova fronteira 

exploratória, onde o desafio de produzir óleo e gás reside no fato de ser um 

ambiente marinho de águas ultra profundas, que alcança 3.000 metros de coluna 

d’água e possui uma camada de sal com espessura superior também a 2.000 

metros de profundidade vertical (TVD), estando os reservatórios entre 5.000 e 7.000 

metros de profundidade medida (MD). Esse desafio estimulou o desenvolvimento de 

pesquisa básica, em parceria entre a indústria do petróleo e universidades 

nacionais, institutos de pesquisas e empresas de base tecnológica (CARNEIRO, 

2016).  

A fase de 17,5 polegadas em geral é a que atravessa a formação Salina. Lá 

são encontrados os evaporitos, que caracterizam as formações salinas (conforme 

Figura 1) e são responsáveis pela existência das zonas de interesse para produção 

de petróleo. Entretanto, a seção do Sal também contribui para a ocorrência de 

diversos problemas, quando perfurada, pois, conforme Ferreira et al. (2015), essa 

situação pode apresentar diferentes comportamentos, dependendo do tipo de 
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mineral predominante nas formações rochosas, sendo os principais, halita, anidrita e 

carnalita.  

Ao perfurar esse ambiente, operadores experimentam, com frequência, 

situações de tempo não produtivo (NPT), como prisão de coluna, perda de 

circulação, pescaria e desvios não desejados na trajetória do poço. O tempo perdido 

é dado pelo tempo que não acrescenta valor algum ao avanço da penetração, sendo 

que alguns especialistas o consideram também como tempo não produtivo. 

FIGURA 1 – Intervalos de formação 

 

Fonte: Ferreira et al. (2015). 

 

Existem diversos desafios científicos e tecnológicos no que tange à 

compreensão do comportamento do poço, bem como à heterogeneidade das rochas 

e à melhor estratégia para exploração de hidrocarbonetos. E, também, a 

necessidade de capacitação de mão-de-obra qualificada frente ao desenvolvimento 

de novas estratégias (FERREIRA; RAMOS, 2017). 

O óleo proveniente do Pré-Sal possui valor agregado superior ao óleo 

presente na maioria das regiões brasileiras, devido ao seu maior grau API (American 

Petroleum Institute), isto é, tem menor densidade e pode gerar maiores 

concentrações de hidrocarbonetos leves quando refinado. Para Caldas e Amaral 

(2015), essa característica é proveniente da profundidade das rochas reservatório e 

da presença da camada de sal – que impediram o desenvolvimento de bactérias 

responsáveis pela degradação das frações voláteis do petróleo. 
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Tendo em vista a nova realidade do mercado petrolífero, que teve como 

resultado da combinação entre redução de demanda e aumento da oferta da 

commodity, a queda nos preços do barril em 70% entre jan/2014 e jan/2016, para 

que os projetos de exploração e perfuração de poços permaneçam viáveis, as 

empresas, desde então, estão sendo pressionadas a buscar o aprimoramento de 

suas tecnologias e soluções criativas para atender às novas condições de mercado 

(CRAMER et al., 2012). 

A indústria do petróleo tem investido muito no acompanhamento da 

perfuração, através de sensores que, em tempo real, fornecem informações para a 

superfície. Essas tecnologias proporcionam ganhos significativos na orientação e 

tomada de decisão dos operadores. Entretanto, para Gandelman e Martins (2010), 

ainda hoje é percebido um mal aproveitamento de toda essa quantidade de dados, 

no intuito de antecipar e remediar problemas de perfuração, o que sem dúvida 

poderia contribuir para redução de riscos e de custos operacionais, especialmente 

em águas profundas, como é o caso do Pré-Sal. 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

A cadeia produtiva do petróleo é dividida em duas etapas, o downstream e o 

upstream. O downstream é composto pelo refino, transporte, distribuição e 

comercialização dos derivados do petróleo, enquanto o upstream é composto pela 

exploração, produção e transporte do petróleo (TROJBICZ; LOUREIRO, 2018). A 

atividade de exploração e produção (E&P), que constitui uma das etapas upstream 

da cadeia produtiva de petróleo, é uma das mais dinâmicas do país, visto o número 

expressivo de empresas envolvidas no setor e a grande variedade de insumos e 

subprodutos a ela associados. Para que seja possível extrair petróleo das bacias 

sedimentares, é necessário investimento de grande porte e alta tecnologia. As 

plataformas e serviços de perfuração estão entre as principais atividades, que 

representam custos significativos para a execução do serviço de E&P. Para viabilizar 

o investimento e comercialização do barril do petróleo, é necessário que essas 

atividades sejam aprimoradas, de maneira a atrair investidores a explorar campos de 

petróleo de forma cada vez mais eficiente. 
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A etapa de perfuração de poços de petróleo é uma das fases mais 

demandantes de recursos financeiros em um projeto de exploração, desde toda a 

sua logística, que envolve o transporte de ferramentas e pessoas, até o aluguel de 

plataformas e equipamentos terceirizados de alta tecnologia, responsáveis pela 

leitura sísmica e medição em tempo real de propriedades da rocha-reservatório, 

onde se encontram os hidrocarbonetos. 

Tendo em vista os custos relacionados à operação, o tempo não produtivo, 

chamado NPT (non productive time), deve ser evitado sempre que possível. 

Segundo Muqeem; Weekse; Al-Hajji (2012) o evento de prisão de coluna é 

responsável por 25% do NPT, pois são necessárias manobras não planejadas e 

procedimentos específicos para liberação da coluna do fundo do poço. A coluna é 

considerada presa, quando o operador não consegue movê-la sem ultrapassar os 

limites de carga dos equipamentos. 

A prisão de coluna, segundo Medeiros Nascimento et al. (2010), pode ser 

classificada em duas categorias: a prisão mecânica e a prisão diferencial, 

representadas pela Figura 2. A prisão pode ser observada nas seguintes formas: 

diferencial (a), mecânica por desmoronamento (b), acúmulo de cascalho (c) e 

inchamento da formação(d), que serão detalhadas a partir do item 2.3 

FIGURA 2 - Prisão de coluna 

 

Fonte: De Medeiros Nascimento et al 

.( 2010). 

 

Com o objetivo de prevenir e antecipar problemas operacionais durante a 

perfuração, o monitoramento de parâmetros de fundo de poço estão em evidência 

nos centros de acompanhamento de poços em tempo real. Para Ghilardi et al. 
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(2013), a indústria do petróleo tem investido grande parte dos recursos financeiros 

para garantir a qualidade e viabilidade desse tipo de informação. Entretanto, o 

conhecimento para uma correta interpretação dos dados ainda permanece sob 

responsabilidade dos especialistas de campo e equipes na plataforma, tornando a 

análise mais baseada na intuição/experiência e em dados qualitativos do que em 

critérios quantitativos. 

Segundo Salminen et al. (2016), os indicadores relacionados ao 

monitoramento da perfuração estão ligados aos parâmetros conhecidos como 

pressão das bombas, vazão do fluido, torque da coluna, velocidade de rotação da 

coluna, peso no gancho, arraste, peso sobre broca (WOB) e densidade equivalente 

de circulação (ECD).  

No estudo de Hess (2016), as variáveis utilizadas durante a perfuração para 

predição do evento crítico de prisão de coluna estão divididas em duas classes: 

variáveis não controladas e variáveis controladas. 

 

A. Variáveis não controladas 

 

 Pressão anular:  
 

As mudanças repentinas na pressão anular podem indicar muitos problemas de 

colapso, ou a acumulação de camas de fragmentos de rocha, chamados de 

cascalhos. Em essência, se a pressão anular aumenta sem alteração em 

nenhum outro parâmetro, isso pode indicar que existe alguma forma de bloqueio 

no espaço anular. 

 
 Densidade de Circulação Equivalente (ECD):  

 

O ECD é um bom indicador para monitorar a limpeza de cascalhos do poço. A 

pressão no espaço anular muda proporcionalmente com a profundidade. Assim, 

uma flutuação no ECD, sem alteração no peso do fluido de perfuração ou 

profundidade, pode indicar problemas de circulação no fundo do poço.  

 
 Inclinação: 
 

A inclinação do poço pode afetar a capacidade de limpar os cascalhos triturados 

pela broca. Algumas inclinações (geralmente cerca de 45°) podem ser 
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problemáticas para a limpeza do poço, pois os cascalhos tendem a se acumular 

nessa área durante a circulação e gerar maior arraste da coluna durante sua 

movimentação. 

 
 Severidade do dogleg (DLS): 
 

A severidade do Dogleg é a curvatura do poço, tipicamente denotada em graus 

por metro. Um alto valor de DLS pode contribuir para a restrição da coluna, pois 

proporciona maior contato dos tubos e broca com a formação perfurada. Além 

disso, quanto maior a DLS, maior a tortuosidade gerada no poço, o que contribui 

para um maior torque, dificultando o livre movimento da coluna. 

B. Variáveis controladas: 

 Taxa de penetração: 

 

O ROP (Rate of Penetration) pode desempenhar um papel importante na prisão 

de ferramentas, porque com avanço mais rápido há maior produção que remoção 

de cascalhos, o que proporciona o seu acúmulo no interior do poço, gerando 

maior torque e arraste da coluna. 

 
 Velocidade rotativa: 
 

A velocidade rotativa é um parâmetro que descreve a taxa de rotação da coluna 

e controla a frequência de contato da coluna de ferramentas, conhecida como 

BHA, com a formação. A rotação da coluna ajuda a agitar os cascalhos no fundo 

do poço, o que contribui ainda mais para a limpeza do poço.  

 
 Vazão: 
 

A taxa de fluxo efetiva do poço pode desempenhar papel fundamental na limpeza 

apropriada do poço, reduzindo significativamente a formação de depósitos de 

cascalhos. Quanto mais rápido o fluido é circulado, mais provável que os 

cascalhos sejam transportados para fora do poço num intervalo de tempo menor.  

 
 Peso do fluido de perfuração (MW): 
 

Uma das principais funções do peso da lama é manter o poço aberto, enquanto 

fraturando a formação. Se o tubo não conseguir mover-se, mas a pressão anular 
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é constante, isso pode ser uma indicação de aderência diferencial. Quando uma 

zona depletada ou uma região porosa é perfurada, o diferencial de pressão entre 

a coluna de lama e a formação pode ser suficientemente grande para segurar o 

tubo preso no lugar, contra a parede de formação. 

A interpretação e relação entre variáveis aumentam a complexidade do 

evento, entretanto, a prisão de coluna tem um impacto negativo oportuno a ser 

investigado na perfuração (MUQEEM; WEEKSE; AL-HAJJI, 2012). Esse custo é 

geralmente cotado em centenas de milhões de dólares, consequentemente, é de 

considerável interesse desenvolver métodos de classificação que, a partir da leitura 

das variáveis disponíveis, possam alertar o operador quando o tubo corre o risco de 

ficar preso, a fim de que a situação seja remediada antes que o problema ocorra. 

A pesquisa busca através do entendimento do comportamento das principais 

variáveis identificadas na literatura e respaldada por especialistas, propor um 

algoritmo de classificação do risco envolvido no evento crítico de prisão de coluna 

durante a perfuração de poços, afim de reduzir a subjetividade na avaliação do 

operador e auxiliar na tomada de decisão para que seja possível evitar o evento. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Propor uma metodologia para auxiliar o monitoramento na perfuração de 

poços, sobretudo no que diz respeito ao evento de prisão de coluna, a fim de 

substituir a subjetividade de uma análise qualitativa por uma classificação 

quantitativa baseada em variáveis disponíveis.  

A pesquisa busca através de seus objetivos resolver o problema da 

interpretação de dados em tempo real, especificamente para o diagnóstico que 

envolve a percepção do risco associado ao evento de prisão de coluna. A Figura 3 

apresenta a questão central deste estudo e o resumo da sistemática de 

investigação. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Estão sendo considerados os seguintes itens: 
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1. Mapear na literatura os estudos sobre prisão de coluna em perfuração de 

poços e as variáveis de monitoramento utilizadas; 

2. Definir as variáveis mais influentes no evento crítico estudado e sua 

relação entre as leituras dos sensores de fundo e o comportamento da 

coluna; 

3. Idealizar um algoritmo utilizando as variáveis influentes para classificação 

de risco prévio do evento de prisão; e 

4. Realizar o teste do algoritmo proposto em poços com prisão de coluna e 

comparar com poços sem o evento crítico. 

5. Desenvolver a solução tecnológica proposta. 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

Neste aspecto, de forma a construir o alcance dos objetivos, serão 

consideradas as seguintes questões de investigação: 

 Quais as principais variáveis relacionadas ao evento de prisão de coluna 

nas atividades de perfuração de poços offshore? 

 Qual o comportamento manifestado por estas variáveis, quando o evento 

crítico estudado está próximo a ocorrer? 

 Como poder ser avaliado esse risco de forma quantitativa, para fornecer 

ao monitoramento maior embasamento e suporte à decisão? 

 Quais poderiam ser as formas de implementação da solução tecnológica 

proposta? 

TABELA 1 - Objetivos da Pesquisa 

Problema da Pesquisa Objetivo Geral Objetivos específicos Questões da pesquisa 

Prisão de coluna na 
perfuração de poços off 
shore na fase de 17.5 
polegadas 

O objetivo geral da 
dissertação é propor o 
desenvolvimento de 
um algoritmo, a fim de 
reduzir a subjetividade 
na avaliação do risco 
no evento crítico de 
prisão de coluna em 
poços de perfuração 
off shore 

Mapear na literatura os 
estudos sobre prisão de 
coluna em perfuração de 
poços e as variáveis de 
monitoramento utilizadas 

Quais as principais 
variáveis, relacionadas ao 
evento de prisão de 
coluna, nas atividades de 
perfuração de poços 
offshore? 

Definir as variáveis mais 
influentes no evento 
crítico estudado e suas 
relações entre as leituras 
dos sensores de fundo e 
o comportamento da 
coluna 

Qual o comportamento 
manifestado por estas 
variáveis, quando o evento 
crítico estudado está 
próximo a ocorrer? 
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Idealizar um algoritmo 
utilizando as variáveis 
influentes para 
classificação de risco 
prévio do evento de 
prisão 

Como poder ser avaliado 
esse risco de forma 
quantitativa para fornecer 
ao monitoramento maior 
embasamento e suporte à 
decisão? 

Desenvolver a solução 
tecnológica proposta. 

Quais poderiam ser as 
formas de implementação 
da solução tecnológica 
proposta? 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Diversos eventos críticos devem ser evitados na perfuração de poços de 

petróleo. Entretanto, um dos mais relevantes e indesejados – por gerar altos índices 

de NPT (MUQEEM; WEEKSE; AL-HAJJI, 2012) – é a prisão de coluna, que será o 

foco deste trabalho. No monitoramento da perfuração, diversos sensores são 

instalados, tanto em equipamentos fixos na superfície, quanto em ferramentas 

descidas no poço. As leituras desses sensores são consideradas como variáveis de 

perfuração e permitem monitorar e entender o comportamento físico e dinâmico do 

poço. 

Para este trabalho, foi utilizada uma base de dados disponibilizada pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio de 

um projeto de pesquisa de desenvolvimento e inovação (PD&I), contendo um 

conjunto de dados de perfuração de poços de petróleo da camada do Pré-Sal de 

uma única operadora. Por questões de confidencialidade de dados, os nomes dos 

poços não foram revelados nestes estudos, sendo classificados como Amostras 1 a 

10. O estudo fica limitado a esta área que, devido à sua localização e proximidade 

entre os poços em estudo, possui características geológicas e comportamentos 

semelhantes entre poços. 

As variáveis que serão consideradas, para quantificar o risco relacionado à 

prisão de coluna, estão restritas às mencionadas na literatura e à disponibilidade das 

mesmas, quando monitoradas e enviadas pela empresa estudada. Algumas 

plataformas de perfuração possuem maior gama de sensores, dependendo do tipo 

de contrato e ferramentas que compõem a coluna de perfuração (SALMINEN et al., 

2016). Entretanto, para aplicar a metodologia proposta, serão consideradas as 
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variáveis comuns a todos os poços, que foram enviadas pela companhia de 

petróleo. 

A construção de um poço é realizada em várias fases, sendo que cada fase 

possui um diâmetro específico, começando pelos maiores, com cerca de 36 

polegadas, e vão sendo reduzidas à medida que a profundidade aumenta até a 

chegada ao reservatório que, em geral, está na fase de 8,5 polegadas. O foco deste 

estudo foi realizado na fase de 17,5 polegadas, pois, segundo a companhia 

operadora esta é a fase com maior incidência de eventos de prisão de coluna devido 

as propriedades litológicas da camada de sal neste trecho apresentarem maior 

fluência e por consequência fechamento do poço. 

Neste trabalho, não será contemplada nenhuma avaliação sobre os custos 

relacionados ao levantamento de risco envolvendo o evento de prisão de coluna, 

nem tampouco os trâmites relativos à implementação da solução proposta. A 

metodologia em questão será testada em um conjunto finito de dados e apenas nos 

poços fornecidos e pertencentes ao campo delimitado pelo interesse específico da 

empresa de óleo e gás estudada. 

1.6 CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

O avanço de tecnologias na área de exploração e perfuração de poços vem 

acompanhado de enorme quantidade de dados, que buscam aprimorar e tornar esta 

atividade mais eficiente e lucrativa. No entanto, a fartura de dados, quando não 

analisada de forma objetiva, torna-se uma barreira para o entendimento de questões 

mais complexas.  

Para que o suporte a tomada de decisão venha acompanhado de maior 

assertividade, é indispensável que o embasamento da questão esteja em fatores 

quantitativos, que possam ser medidos e avaliados por uma regra ou fator de 

decisão, com o mínimo de subjetividade. Nos cenários em que a síntese de dados 

para a definição de um problema ainda não está solidificada, a experiência do 

operador junto a decisões qualitativas determina a tomada de decisão mais 

adequada para o problema.  

A importância do monitoramento no processo de construção de poços através 

de sensores está relacionada a altos custos envolvidos no processo de perfuração, 

os quais justificam a necessidade de que dados em tempo real sejam enviados da 
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plataforma para o escritório do cliente, para que, desta forma, o gestor possa decidir 

se a perfuração deve seguir ou se serão necessárias alterações em relação ao 

projeto inicial. A qualidade do serviço, que está sendo prestado pelas equipes 

terceirizadas, também é algo que pode ser percebido através dos dados enviados 

para a superfície, permitindo ao contratante melhor identificação do trabalho 

realizado. 

A importância do monitoramento de poços é algo facilmente entendido pelos 

clientes e operadores, todavia, a utilização desses dados para predição de eventos 

ainda é algo pouco explorado pela indústria. O monitoramento do processo de 

construção de poços através de sensores oferece grande oportunidade para a 

prevenção de eventos críticos e indesejados, traduzindo-se em redução de custos e 

de riscos para o meio ambiente. Para auxiliar nesse processo, técnicas específicas 

de identificação de risco podem contribuir para a execução da tarefa de perfuração 

de poços. 

Neste estudo, pretende-se sugerir uma metodologia empírica quantitativa, 

baseada nas informações de sensores, que identificam a dinâmica da perfuração, 

com o objetivo de prevenir o evento crítico de prisão de coluna. 

O benefício inovador deste projeto de pesquisa tem sua principal originalidade 

na proposta de uma metodologia que identifica de forma dinâmica e em tempo real o 

risco da coluna de perfuração ficar presa no poço, de forma a permitir que o 

operador possa agir antes que o evento aconteça, para, com isso, contribuir na 

redução da subjetividade do processo de tomada de decisão, nas atividades de 

perfuração de poços de petróleo. 

O estudo foi elaborado com base em poços perfurados próximos a uma 

mesma região do Pré-sal, neste sentido não foi possível generalizar o algoritmo 

proposto para avaliar seu desempenho em poços perfurados com características 

diferentes dos disponibilizados. 
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2 MONITORAMENTO DO PROCESSO DE PERFURAÇÃO 

Para revisão fundamentada na discussão das questões de prisão de coluna 

na perfuração de poços, faz-se necessário compreender os conceitos ligados à 

perfuração, os diferentes modelos e dinâmicas do processo de prisão de coluna, 

bem como as formas e ferramentas utilizadas para medi-las, buscando identificar as 

especificidades para cada caso de perfuração.  

Foi desenvolvido o mapa da literatura (CRESWELL, 2007), ferramenta útil 

para uma pesquisa sobre um assunto, tratando-se de um sumário visual de 

pesquisas realizadas por outros autores. O mapa da literatura permite, tanto para o 

autor quanto para os leitores, uma visão geral da literatura estudada, representando 

de forma hierárquica, por exemplo, os principais tópicos abordados e estudados, que 

acabam servindo de base para o desenvolvimento do trabalho. 

A revisão permitiu a identificação dos diversos tipos de prisão de coluna que 

são voltados para atividades de perfuração e o levantamento, conforme Figura 4, 

das diferentes relações ligadas ao evento estudado. 

FIGURA 3 - Mapa da literature 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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2.1 DEFINIÇÃO DAS BASES DE DADOS 

As pesquisas feitas sobre o tema principal deste estudo têm como objetivo 

identificar a literatura mais relevante sobre o problema da pesquisa e reunir as 

informações e dados que servirão de base para a construção da investigação 

proposta a partir do tema.  

Nesta pesquisa, foi utilizada a base de dados do Portal de Periódicos da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), bem 

como livros, revistas, jornais e sites, detalhados nas referências bibliográficas deste 

estudo. Em seguida, aprofundamento do tema foi realizado nas bases da OnePetro, 

OTC (Offshore Technology Conference) e SPE (Society of Petroleum Engineers), 

que possuem foco maior na área de exploração, desenvolvimento e produção dos 

campos de petróleo. 

2.2 SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA PERFURAÇÃO 

O monitoramento dos parâmetros de perfuração teve início na década de 1930, 

quando foram gravados e arquivados os primeiros registros de perfuração, tendo sido 

registrados e monitorados os seguintes parâmetros: peso sobre broca, rotação da 

coluna, taxa de penetração e pressão de bombeio (CLOSE; STELLY, 1998).  

O primeiro monitoramento foi realizado na França, pelos pioneiros e irmãos 

Schlumberger, após o poço ter sido perfurado e perfilado a partir da leitura por 

cabos, dando origem ao primeiro perfil de poço, conforme Figura 5. 

FIGURA 4 - Perfil inicial da Schlumberger 
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Fonte: Honório e Bortoni (2007). 

O primeiro equipamento a registrar dados de perfuração ficou conhecido 

como Geolograph. Um conjunto de canetas, mecanicamente acionadas em relação 

ao tempo de perfuração, registrava os dados em cartas de papel. Foi a partir desses 

registros que a indústria do petróleo percebeu a importância e necessidade de 

arquivar e monitorar dados, que poderiam ser úteis para perfuração de poços no 

futuro. Antes dos arquivos em papel, a comunicação era feita de forma verbal pelo 

superintendente da sonda, através de um telefone e contemplando apenas um 

resumo diário das operações, deixando sem registros os detalhes que um arquivo 

em papel poderia proporcionar. 

Em 1929, Jakosky patenteou o conceito de transmissão de dados através do 

fluido de perfuração e, na década seguinte, Karcher utilizou a transmissão contínua 

por condutores fixos na coluna de perfuração (Honório & Bortoni, 2007). Já, nos 

anos 1940, Silverman utilizou um cabo elétrico pelo interior da coluna de perfuração 

com o objetivo de realizar transmissão de dados.  

Com a necessidade de dados em tempo real e devido a limitações do cabo 

elétrico, junto às dificuldades de isolamento da coluna de perfuração, passou a ser 

mais aceito o método de avaliação através do fluido de perfuração. O sistema de 

pulsos emitidos por este fluido foi inicialmente proposto, em 1963, pelas companhias 

Arps Co e Lane Wells, que utilizava o sistema por pulso positivo. 

O primeiro sistema de monitoramento comercial foi a prestação de serviço 

feita pela TELECO, em 1980, à Schlumberger, com múltiplos sensores envolvidos. A 

partir de então, teve início uma corrida tecnológica na qual empresas têm investido 

na pesquisa e desenvolvimento de ferramentas e sensores capazes de avaliar a 

formação e promover informação de qualidade, aprimorando o conhecimento e o 

controle do processo de perfuração. 

Na Figura 6 é percebido a evolução da leitura de variáveis feita atualmente, 

comparada com a dos irmãos Schlumberger. O perfil mostrado é comumente 

utilizado pela indústria do petróleo para monitorar e prevenir eventos indesejados, 

através da interpretação das variáveis envolvidas no processo de perfuração. 
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FIGURA 5 - Perfis usados para monitoramento da perfuração 

 

Fonte: Salminen et al. (2016). 

 

As variáveis monitoradas no perfil são escolhidas pelo cliente junto às 

companhias contratadas com base em suas características para leitura da zona de 

interesse que será perfurada. A partir do perfil da Figura 6 pode ser feito o 

monitoramento das informações apresentadas na Tabela 1: 

TABELA 2 - Variáveis apresentadas no perfil 

Siglas Variável Tradução 

ROP Rate of penetration Taxa de perfuração 

WOB Weighton bit Peso na broca 

HKLD Hookload Carga no gancho 

SPP Standpipe pressure Pressão nas linhas de superfície 

TRQ Torque Torque na coluna 

TDS Top drive speed Rotação no top drive 

Avg SPP Avarage SPP Média do SPP 

AvgTRQ Avarage TRQ Média do TRQ 

  Block posisition Posição do bloco 

  Model HKLD Modelagem do HKLD 

  Model SPP Modelagem do SPP 

  Model TRQ Modelagem do TRQ 

  HKLD deviation Desvio do HKLD 

  SPP deviation Desvio do SPP 

  TRQ deviation Desvio do TRQ 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

Considerando as tecnologias de perfuração conhecidas atualmente, diversos 

sistemas geradores de dados estão disponíveis para garantir a leitura de dados em 

tempo real. As principais fontes de dados, conforme Figura 7, para leitura de 

parâmetros e variáveis disponíveis no mercado, são: 

 Boletim diário: o relatório atualizado pelo operador é preenchido com as 

principais atividades do dia, em intervalos de tempo, geralmente de trinta minutos 

até uma hora. Neste boletim, estão contidos os parâmetros mais importantes da 

perfuração, utilizados nas últimas 24 horas. 

 

 Mud-Looging: sistema de monitoramento de poço onde os sensores estão 

instalados na superfície da sonda de perfuração. Neste sistema, a equipe de 

geólogos também analisa e monitora as amostras litológicas da formação 

rochosa perfurada que chega à superfície. 

 

 MWD (Measuring While Drilling): o sistema de medição durante a perfuração 

possui sensores instalados na coluna de perfuração próximos à broca e na 

superfície da sonda. É o sistema responsável pela transmissão de dados à 

superfície em tempo real e permite realizar o monitoramento da trajetória do poço. 

 

 LWD (Logging while Drilling): as ferramentas que representam o sistema de 

LWD são utilizadas para medir diversos parâmetros da rocha no reservatório, 

dentre eles, os mais comuns são a resistividade e a porosidade, com o objetivo 

de fornecer ao cliente melhor transparência, relacionada ao tipo de formação, 

que está sendo perfurada. Além disso, também são responsáveis pelos registros 

de inclinação e direção do poço, em poços direcionais e horizontais. 

 

 PWD (Pressure While Drilling): este sistema é responsável por medir a pressão 

no fundo do poço. Através desta leitura, é possível entender se os cascalhos 

estão sendo carreados de forma eficiente pelo fluido de perfuração. Uma das 

variáveis monitoradas é o ESD (Equivalent Static Density), que representa as 

condições estáticas do poço, enquanto o ECD (Equivalent Circulating Density) 

representa as condições dinâmicas do poço. 
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FIGURA 6 - Sistemas geradores de dados de perfuração 

 

Fonte: Adaptado de Tavares (2006). 

 

O presente estudo utiliza informações recebidas dos sistemas Mud-logging, 

LWd e MWD, conforme Figura 7. Os demais sistemas não foram fornecidos ou não 

continham informações relevantes para o tema da pesquisa. As formas de 

monitoramento e controle da perfuração de poços são detalhadas a seguir. 

2.2.1 Sistema de Mud-logging 

No sistema de perfuração rotativa, o fluido de perfuração, conhecido também 

como lama de perfuração, possui diversas funções, como limpeza de cascalhos do 

fundo do poço, através do seu carreamento para a superfície, lubrificação dos 

componentes da coluna de perfuração (DE ALMEIDA JR et al., 2015) e, ainda, gerar 

pressão hidrostática, que garanta a estabilidade das paredes do poço. Porém, a 

mais importante para o presente estudo, é a capacidade de transmitir informações 

para os sistemas de monitoramento, seja através de sensores instalados na 

superfície pelo Mud-logging ou através de pulsos, pelo fluido nas ferramentas de 

MWD. 

A partir da década de 1950, o serviço de monitoramento de parâmetros 

mecânicos e hidráulicos, junto à análise de amostras de calha e do gás coletado do 

fluido de perfuração na superfície, ficou conhecido como Mud-logging. A partir dos 

anos 1970, os sistemas computadorizados permitiram a substituição gradual das 

cartas de papel por registros digitais de dados, enquanto novos sensores e o 

processamento mais rápido de informações possibilitaram melhoria da qualidade e 

quantidade dos parâmetros registrados (TAVARES, 2006). 

A característica principal do monitoramento através do Mud-logging é que 

todos os sensores estão localizados na plataforma e não existe nenhum sensor 
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dentro do poço. A responsabilidade deste sistema está dividida em duas etapas: a 

primeira cuida dos cálculos e parâmetros da perfuração, enquanto a segunda faz a 

análise litológica das amostras das formações perfuradas, coletadas em superfície. 

No sistema de circulação, como pode ser observado na Figura 8, o fluido é 

deslocado através das linhas de superfície, por dentro da coluna de perfuração, até 

atingir a broca e entrar em contato com a formação. Após sair pela broca, o fluido 

retornará pelo espaço anular entre a coluna e a parede do poço, retornando com 

pequenos cascalhos, fragmentos de rochas atravessadas, que serão retidos em 

filtros na superfície e depois levados para análise em laboratório. O fato de o 

deslocamento do fluido de perfuração ser um circuito fechado possibilita o 

monitoramento da pressão nas linhas de superfície pelos sensores disponíveis. 

FIGURA 7 - Sistema de circulação do fluido 

 

Fonte: Adaptado de Ablard et al. (2012) 

 

A prática deste monitoramento acontece de forma mais intensa no sistema de 

circulação do fluido de perfuração, cujas bombas situadas na superfície são 

responsáveis por mover o fluido dos tanques para o fundo do poço e, daí, de volta 

aos tanques, em um circuito fechado (ABLARD et al., 2012). Para garantir a 

cobertura e a conformidade de todo esse circuito, o Mud-logging possui sensores, 

conforme Figura 9, espalhados por diversas áreas da plataforma. 
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FIGURA 8 - Disposição dos sensores do fluido na plataforma 

 

Fonte: Ablard et al.(2012) 

 

Os operadores da unidade de Mud-Logging (Figura 10) são encarregados de 

avisar à equipe a frente da perfuração quando qualquer variável monitorada não 

estiver de acordo com seu comportamento padrão esperado. Através de alarmes 

pré-estabelecidos, a equipe da cabine é avisada sobre o ocorrido e passará adiante 

a informação, para que medidas de segurança sejam tomadas, a fim de evitar 

eventos indesejados como, por exemplo, indícios de gás no sistema.  

FIGURA 9 - Unidade de Mud-logging 

 

Fonte: NOV (2018). 
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Quando a perfuração é iniciada, dois profissionais se responsabilizam pelo 

sistema do Mud-logging, trabalhando na cabine de superfície da sonda. O primeiro 

faz a análise das amostras dos cascalhos coletados na calha, conforme Figura 11, 

enquanto o outro se ocupa do monitoramento dos parâmetros de operação. 

FIGURA 10 - Amostras de cascalhos 

 

Fonte: Ablard et al. (2012). 

 

A supervisão desta equipe também pode ser feita por um geólogo da empresa 

contratante, que acompanha os trabalhos da cabine e complementa essas 

informações de superfície, a partir de um comparativo das medições coletadas do 

fundo de poço, através das ferramentas Logging while drilling (LWD) e Measurement 

while drilling (MWD). 

2.2.2 Sistema de MWD/LWD 

O monitoramento dos dados pelo sistema de MWD é essencial nos dias de 

hoje, pois permite, em tempo real, conhecer dados da geometria do poço – como a 

profundidade, inclinação e azimute – e, ainda, suas condições dinâmicas durante a 

perfuração, através de sensores dispostos nas ferramentas de fundo de poço, 

resultando em maior confiabilidade e eficiência na perfuração. 
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O MWD fica responsável pela medição durante a perfuração, com a função 

exclusiva de transmitir dados das ferramentas da coluna, em tempo real, através dos 

pulsos pelo fluido de perfuração no interior da coluna (PAES, 2016). Conforme a 

Figura 12, os sensores próximos à broca enviam o sinal para um transmissor, 

através do fluido de perfuração, onde o sinal será identificado e repetido para o 

receptor na superfície. Este sinal é encaminhado para o processamento de dados, 

para que a análise possa ser feita pelo especialista e a informação seja arquivada 

para futuras consultas. 

FIGURA 11 - Transmissão de dados do MWD 

 
Fonte: De Almeida et al. (2015). 

 

Para que os dados das ferramentas de fundo sejam enviados para a 

superfície, é necessário aplicar técnicas de modulação no fluido de perfuração. 

Segundo Honório e Bortoni (2007), a transmissão de sinais digitais pode ser feita 

através de sinais analógicos, a partir de uma variação contínua da amplitude, 

frequência ou fase. A ferramenta que realiza a modulação é conhecida como 

Modulador. 

A tecnologia de pulsos contínuos foi patenteada pela Schlumberger Oilfield 

Service. Na ferramenta em que são gerados os pulsos refletidos pelo fluido de 

perfuração, ocorre interação entre a caixa e o rotor, de modo que, à medida que o 

rotor gira em um movimento progressivo, restrições de fluxo são criadas a partir da 

abertura e fechamento entre estator e rotor, responsáveis por promover o acréscimo 
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e a redução de pressão continuamente, conforme observado na Figura 13. Na 

superfície, um transdutor recebe esses sinais de pressão de forma binária e faz a 

interpretação dos dados, transformando-os em sinais elétricos. 

FIGURA 12 - Passagem obstruída e livre no modulador 

 

Fonte: De Almeida et al. (2015). 

 

O processo de transferência de informação através da onda do fluido pode 

ser controlado, alterando-se a modulação da amplitude, frequência ou fase da onda. 

O veículo de transporte que leva a informação da ferramenta no fundo do poço até o 

transdutor é a onda portadora. A forma de inserção de uma informação em um sinal 

é chamada de modulação, que pode ser realizada através dessas variações de 

amplitude, frequência ou fase portadora (LEE; MESSERSCHMITT, 1994), conforme 

Figura 14. 

FIGURA 13 - Cenários de modulação 

 

Fonte: Honório; Bortoni (2007). 
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O outro grupo de ferramentas, conhecido por LWD, tem por objetivo 

representar graficamente em um painel digital algumas das propriedades das rochas 

da formação que está sendo perfurada no momento. 

Para que a viabilidade econômica de um poço de petróleo seja aprovada, é 

necessário observar as características litológicas das rochas que estão sendo 

perfuradas, bem com as propriedades dos fluidos, que estão permeando a formação 

estudada. Para que isso seja possível, as ferramentas de LWD possuem em seu 

interior sensores que fazem a leitura da rocha e produzem, através de sinais para a 

superfície, um perfil, onde as condições das rochas serão avaliadas, determinando 

assim, em tempo real, a avaliação litológica do poço.  

Além da leitura das propriedades das rochas, o LWD, segundo Paes (2016), 

possui a função de auxiliar o controle da trajetória do poço, ou seja, a partir das 

informações de profundidade do reservatório e de suas características, é possível 

que o geólogo da empresa contratante faça alterações na trajetória e profundidade 

da perfuração, para buscar a melhor área de exploração e produção futura do poço 

perfurado. 

Os serviços de LWD proporcionam, atualmente, grande capacidade 

investigativa, segundo Arata et al. (2017), expandindo os horizontes e possibilidades 

de navegação, através das rochas reservatório de maior interesse. Uma das 

tecnologias mais recentes é o eletromagnetismo azimutal, que permite obter 

informações sobre a rocha perfurada, em um domínio cilíndrico, com até 200 pés de 

diâmetro, entorno do poço perfurado. Assim, possibilita ver o poço com maior 

profundidade investigativa, permitindo prever o que será perfurado à frente da broca, 

conforme Figura 15.  

FIGURA 14 - Leitura da resistividade da rocha pela ferramenta 

 

Fonte: Arata et al. (2017). 

 



39 

A partir dos sensores instalados nas ferramentas de LWD, diversas medições 

da formação podem ser obtidas, sendo as mais utilizadas na área de perfuração de 

poços: raios gama, resistividade, porosidade, densidade, nêutron e medidas sônicas. 

Segundo Lu et al. (2017), os diferentes mecanismos de medição podem ser 

divididos em três categorias principais: perfilagem elétrica, perfilagem acústica e 

nuclear. A leitura da resistividade é umas das técnicas mais relevantes na perfilagem 

elétrica, pois permite melhor identificação do tipo da rocha perfurada.  

2.3 EVENTOS CRÍTICOS NA PERFURAÇÃO 

A perfuração de poços é uma atividade que envolve diversas operações de 

alta complexidade, que estão sujeitas à ocorrência de uma série de anormalidades. 

O avanço das tecnologias de monitoramento, que possibilitam maior controle e 

aumentam a percepção dos riscos envolvidos nas operações, busca neutralizar ou 

reduzir prejuízos durante a exploração de petróleo. Essas anormalidades durante a 

perfuração causam atrasos no cronograma de execução do projeto, levando à 

contratação de tempo adicional de sonda e, ainda, à possibilidade de colocar em 

risco a segurança das equipes envolvidas e do próprio reservatório. 

A instabilidade dos poços, durante a perfuração, continua sendo uma 

dificuldade na indústria do petróleo. Este problema foi potencializado com o aumento 

de execução de poços horizontais e de longas distâncias (Extended Reach Wells) 

nos últimos anos. No topo dos problemas relacionados à perfuração, a prisão de 

coluna por instabilidade corresponde a 40% do NPT, segundo Ettehadi e Altun 

(2016). 

A perfuração de poços no Brasil atravessa um momento de desafios, devido 

às atividades para exploração dos reservatórios do Pré-Sal. Segundo Ferreira et al. 

(2015), o desafio da perfuração em águas ultra profundas, em conjunto com 

características litológicas complexas, gera com frequência eventos, que resultam em 

NPT. 

A leitura dinâmica dos parâmetros e variáveis da perfuração, bem como as 

intercalações litológicas da formação, a partir dos diferentes tipos de sal 

apresentados no perfil da Figura 16, proporcionam cenários em que o operador deve 

estar atento às informações recebidas pelas ferramentas de MWD (ALVES et al., 

2009). Através dessas informações é possível tomar decisões e avançar com 
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procedimentos e parâmetros mais adequados à composição da rocha que está 

sendo perfurada. 

Quando o risco envolvendo a possibilidade de um evento crítico é identificado 

com antecedência, é plausível trabalhar alternativas de controle e mitigação das 

consequências não desejadas na perfuração dos poços, a fim de evitar prejuízos e 

falhas de operação.  

FIGURA 15 - Seção típica de perfuração do sal na Bacia de Santos 

 

Fonte: Alves et al. (2009). 

 

Para amenizar o fechamento do sal em poços de petróleo, o controle da 

densidade do fluido de perfuração é a chave do problema, segundo Amer et al. 

(2016). O aumento do peso da lama promove com maior eficiência o controle do 

fechamento das paredes do poço nas fases salinas, prevenindo espaços de 

diâmetro reduzidos, onde um incidente de prisão de coluna pode ocorrer.  

Assim como o fechamento do sal, outras ocorrências indesejadas podem 

ocorrer durante a perfuração. A seguir, são apresentadas, segundo Gala et al. 

(2010), algumas das principais situações de anormalidade, que podem proporcionar 

o evento crítico conhecido como prisão de coluna: 

 Diferencial de pressão (Differential pressure); 

 Acúmulo de cascalhos (limpeza de poço); 

 Chavetas e geometria do poço (keyseating and hole geometry); 

 Desmoronamento e inchamento da formação (packoffand creep). 
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2.3.1 Diferencial de pressão 

A prisão de coluna é definida quando um arraste excessivo impede a retirada 

da coluna de dentro do poço. Quando está presa, não se consegue movê-la para 

cima ou para baixo e o movimento de rotação também não é possível. Desta forma, 

as operações na plataforma são suspensas e a atenção é voltada para a solução 

deste evento crítico. 

O diferencial de pressão responsável por gerar a prisão de coluna ocorre 

quando a pressão hidrostática da lama está muito maior que a pressão de poros da 

formação. Quando isto ocorre e a coluna está apoiada na parede do poço, ela é 

pressionada e, de certa forma, afunda na parede do poço, conforme Figura 17. Para 

Boniface e Marcus (2015), quando o reboco originado na parede do poço pelo fluido 

de perfuração, possuir maior espessura, a seção de área criada para estar em 

contato com a formação será maior, diminuindo os efeitos da força da pressão por 

diferencial, que será maior quando o reboco for mais fino. 

FIGURA 16 - Prisão por diferencial de pressão 

 

Fonte: Boniface ; Marcus (2015). 

 

A prisão de coluna por diferencial de pressão ocorre, em geral, quando a 

coluna está parada, principalmente durante manobras, conexões e registros de 

inclinação e de direção do poço, pois, neste momento, permite-se que a coluna seja 

forçada pela pressão desbalanceada do reboco contra a parede do poço. Esta 

ocorrência é frequente em comandos não espiralados, onde o espaço anular é maior 

e a área de contato é contínua. 

Segundo Bakri; Whittaker; Skinner (2017), a coluna de perfuração é, 

normalmente, lubrificada pelo fluido, quando em movimento e a pressão em torno do 

tubo é igual. O efeito da prisão por diferencial ocorre quando a rotação precisa ser 
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retirada pelo operador. Neste momento, o reboco entre a coluna e a zona permeável 

começa a perder fluido para a formação, a fricção aumenta entre a coluna e o 

reboco, resultando no aumento do torque e do arraste. Quando o arraste excede o 

limite de carga no gancho localizado na plataforma, a coluna já não pode mais ser 

movimentada de forma livre. 

2.3.2 Acúmulo de cascalhos 

O acúmulo de cascalhos acontece quando a limpeza do poço não está sendo 

eficiente em alguma área específica de sua trajetória (ZHU; LIU; TONG, 2011). 

Existem vários fatores que contribuem para uma limpeza ineficiente. Alguns desses 

fatores estão relacionados às propriedades do fluido e à sua capacidade de carrear 

os cascalhos do fundo do poço até a superfície. Outro fator é o tipo da trajetória do 

poço, que pode diminuir a progressão com que os cascalhos são levados para fora 

do mesmo. Até mesmo a taxa de penetração e o número de rotações da coluna 

(RPM) podem ser responsáveis por remover mais cascalhos do que o fluido pode 

suspender para a superfície. Outro fator que deve ser levado em consideração é a 

qualidade do poço, pois a alta tortuosidade pode gerar intervalos mais propícios ao 

acúmulo de cascalhos. 

Os cascalhos provenientes do corte da broca são transportados até a 

superfície, com o objetivo de limpar o poço de sedimentos indesejados, evitando o 

depósito dos mesmos. Esses pequenos pedaços da formação, como ilustrado na 

Figura 18, em contato com a coluna de perfuração e a parede do poço, promovem 

atrito adicional quando não carregados para a superfície. A presença de tais 

sedimentos impacta no torque e no arraste da coluna de perfuração. 
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FIGURA 17 - Acúmulo de cascalhos 

 

Fonte: Adaptado de Bizhani (2013). 

2.3.3 Chavetas e geometria do poço 

Outra forma de ocasionar o aprisionamento da coluna é quando ângulos 

muito altos, conhecidos como Dog Leg Severity (DLS), realizados por uma trajetória 

direcional ou formação geológica com tendência de girar a coluna, acarretam em 

alta tortuosidade, o que contribui para que o tubo de perfuração fique atritando 

contra uma formação de baixa integridade, conforme Figura 19. Se isso se repetir 

por várias vezes, pode elevar o torque e arraste na movimentação da coluna, que de 

maneira progressiva leva a prisão da coluna (HESS, 2016). 

 

FIGURA 18 - Tortuosidade e alto DLS 

 

Fonte: Drilling formulas (2011). 
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2.3.4 Desmoronamento e Inchamento do poço 

O desmoronamento da formação rochosa pode levar ao fechamento do poço 

ao redor da coluna de perfuração e ocasionar sua prisão. As propriedades do fluido 

de perfuração são responsáveis por tentar conter esse desmoronamento ou 

fechamento do poço (HESS, 2016). O fluido de perfuração presente no anular 

exerce força contra a parede do poço, mantendo a estabilidade do sistema.  

Em função de características geológicas da formação rochosa e de sua 

interação com o fluido de perfuração, pode ocorrer desmoronamento da parede do 

poço ou inchamento da formação, pois esta última tenta retomar o espaço criado 

pela perfuração, conforme Figura 20. Neste caso, a força exercida pelo fluido de 

perfuração pode ser sobrepujada. 

FIGURA 19 - Desmoronamento e inchamento do poço 

 

Fonte: Hess (2016). 

 

A densidade equivalente da circulação (ECD) é uma variável monitorada 

constantemente, para avaliar se o espaço anular está sobrecarregado com os 

cascalhos provenientes do fundo do poço. Na mesma proporção que o anular fica 

mais carregado, o ECD aumenta e indica que existem mais partes da formação em 

suspensão no fluido do que anteriormente, levando a um maior torque e arraste da 

coluna, o que pode ocasionar sua prisão. 
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O monitoramento da perfuração de poços através dos sistemas apresentados 

torna-se fundamental na compreensão do comportamento do poço, bem como no 

diagnósticos do tipo de formação que esta sendo cortada, e ainda, na leitura e 

interpretação de eventos críticos conforme iremos apresentar neste estudo através 

do algoritmo proposto. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Na compreensão do fenômeno de prisão de coluna, é de relevante 

importância o entendimento das variáveis que são monitoradas em tempo real pelas 

operadoras de campo. A leitura dinâmica das variáveis de perfuração é a forma mais 

conhecida de avaliar como o poço está reagindo aos estímulos na perfuração, ou 

seja, a partir das entradas no sistema – como peso sobre broca, rotação e vazão – é 

possível ter como resposta o comportamento de vibrações, torque, arraste e pressão 

do fluido. 

Na predição de eventos críticos durante a perfuração, a prisão de coluna é um 

dos que mais se destaca, devido ao grande esforço envolvido em compreender e 

criar formas de avaliar o risco envolvido antes de o evento acontecer, com o objetivo 

de evitar prejuízos operacionais e NPT na operação de exploração de poços 

O estudo na literatura do evento crítico de prisão de coluna, contou com a 

busca de palavras chaves que foram fundamentais na identificação de publicações e 

artigos científicos que tivessem uma abordagem semelhante a proposta desta 

pesquisa.  Na figura 20 podemos perceber a relevância das palavras em um total de 

72 artigos. 
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Figura 20 - Bibliometria Palavras Chave 

 

3.1 VARIÁVEIS MONITORADAS 

A análise de alguns problemas operacionais, como o caso da prisão de 

coluna, ainda hoje é feita por um especialista que busca interpretar tendências 

históricas e identificar comportamentos anormais que podem indicar situações 

críticas na operação (GHILARDI et al., 2013). 

Ao longo do tempo, diversos autores buscaram entender o comportamento do 

poço durante a perfuração, dentre eles ressaltam-se alguns modelos de referência 

na literatura, como o transporte dos sólidos, hidráulica e transferência de calor 

(HOLMES; SWIFT, 1970), e análise do torque e arraste em poços direcionais 

(JOHANCSIK; FRIESEN; DAWSON, 1984). Esses modelos são alimentados com 

dados em tempo real e simulam as condições do poço. A partir disso, estima-se qual 

deve ser o valor esperado para o ECD, pressão nas linhas de circulação, torque e 

arraste.  

Em determinados momentos, os parâmetros ideais são comparados com os 

reais durante a perfuração. Quando os valores previstos pelos modelos estão de 

acordo com os reais, entende-se que a operação acontece conforme o esperado. 

Entretanto, se existe uma variação repentina não prevista no dado modelo, é 

possível concluir que algo de anormal está ocorrendo no poço. 

A partir da revisão da literatura, acessando artigos e estudos que buscam 

monitorar a perfuração ou prever o evento crítico de prisão de coluna, foi elaborado 

um quadro referencial teórico (QRT), para consolidar o conhecimento dos artigos e, 
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em seguida, entender as variáveis que mais aparecem na literatura abordando o tema 

em questão. Na Tabela 2 pode ser observado o conjunto das variáveis referendadas 

pelos autores em seus respectivos estudos sobre prisão de coluna e perfuração de 

poços.. 

TABELA 3 - Variáveis relacionadas à prisão de coluna 

AUTOR Torque  RPM Drag ECD WOB SPP SS 

Bardasz, Alejadre, & León (2013) x x     x     

Ambrus, Pournazari, Ashok, Shor, & Oort (2015)  x x x x x   x 

Ambrus, Ashok, &Oort (2013) x x x x x x x 

Amorim, Hanley, & Leite Carvalho (2012) x x x   x     

Behounek et al. (2017)  x       x   x 

Bello et al. (2016) x x x   x     

Bonilla&Castillo (2010) x x x   x     

Borjas, Creegan, Perdomo, &Caraway (2017) x x x         

Wardt, Chapman, &Behounek (2012) x x x x x   x 

Denney (2013) x   x         

Dupriest et al. (2010) x x x x x x x 

Dursun, Rangarajan, & Singh (2013) x x   x x x   

Edwards et al. (2013) x x   x     x 

Enayatpour& van Oort (2017)   x x x       

Eric, Skadsem, &Kluge (2015) x x x   x   x 

Gala et al. (2010) x x x x x     

Ghilardi et al. (2013)  x x x x   x   

Gundersen, Kucs, Sheehy, & Vocal de Holden (2014) x x x x x     

Guzman et al. (2012) x   x x       

Hamid et al. (2016) x x x x       

Hess (2016) x x x x   x   

Iversen et al. (2006) x x x     x x 

Iversen et al. (2016) x       x   x 

Kravis, Irrgang, Phatak, Martins, & Nakagawa (2002) x x x   x     

 Kretsul, Dymov, Dobrokhleb, Milenkiy, &Tarasov (2015) x x x x     x 

Mantha& Samuel (2016)   x     x     

C J Mason & Chen (2007) x x x x x     

C. Mason, Wenande, & Chen (2007) x x x x x   x 

Colin J Mason & Chen (2004) x x x x x x   

Colin James Mason & Chen (2005) x x x x x     

Nkwocha&Olutimehin (2010) x x       x x 

D. Pritchard, Roye, & Cunha (2012) x   x   x     

D. M. Pritchard, York, &Roye (2016) x     x x     

Salminen, Cheatham, Smith, &Valiulin (2016) x x x x x x   
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Sawaryn, Pickering, &Whiteley (2008) x x x x x x   

Skalle, Aamodt, &Swahn (2016) x x   x x   x 

Skalle, Aamodt, &Gundersen (2013) x x x x x x   

Shoraka, Shadizadeh, &Shahri (2011) x x x         

Tinoco et al. (2014) x x x         

Shokouhi, Skalle, &Aamodt (2009) x x x   x x x 

Veeningen, Palmer, Steinicke, Saenz, & Hansen (2012) x     x     x 

Wehrenberg, Baxter, &Dickerson (2010) x   x x       

Yarim, Uchytil, May, Trejo, & Church (2007) x x x x       

Yazidi Arevalo (2013) x x   x x   x 

TOTAL 40 34 31 26 25 11 16 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

É possível perceber que a maioria dos autores utiliza ao menos três variáveis 

em comum, dentre as selecionadas para o estudo. Entretanto, outros chegam a 

abordar todas as sete leituras da perfuração. O número de parâmetros utilizados 

está relacionado diretamente ao tipo de estudo e metodologia aplicada pelos autores 

na abordagem do entendimento do fenômeno de prisão de coluna. Torna-se 

interessante, a partir dessa perspectiva, entender cada variável mencionada e seu 

comportamento durante a perfuração de poços offshore. 

3.1.1 Densidade equivalente de circulação (ECD) 

A densidade equivalente de circulação é uma boa referência para monitorar 

problemas de limpeza de poço e integridade das paredes da formação, pois a 

variação do ECD deve ser mínima, ou seja, registros de picos ou altas variações, 

sem mudança no peso do fluido, demonstram problema na capacidade de remoção 

de cascalhos (HESS, 2016).  

A janela operacional utilizada para basear o peso de lama ideal, conforme 

apresentado na Figura 21, é utilizada para obter-se um limite operacional em que o 

peso de lama não seja tão baixo, que permita influxo no poço por parte da formação 

(kick), nem alto o suficiente para fraturar a formação e ocasionar perda de fluido 

para a formação geológica presente no momento (perda de circulação). 
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FIGURA 21 - Janela do peso de lama (ppg) 

 

Fonte: Dac et al (2016). 

 

No monitoramento do peso da lama, é possível identificar quando a 

densidade do fluido está maior, através do aumento do ECD. Isto indica que a 

limpeza do poço não está conforme o esperado, devido à maior quantidade de 

cascalhos em suspensão, o que pode ter sido gerado por um dimensionamento ruim 

das propriedades dos fluidos na fase de planejamento do poço. 

3.1.2 Torque e Drag na perfuração 

O planejamento prévio da operação de perfuração de um poço é 

fundamental para o sucesso da operação. O cálculo dos fatores de fricção e 

arraste são determinantes, para prosseguir na operação ou limitar o avanço da 

mesma, pois valores incomuns à formação ou oscilações repentinas na perfuração 

ameaçam o movimento livre da coluna (MIRHAJ; KAARSTAD; AADNOY, 2016). Os 

esforços gerados pela rotação da coluna e pelo peso aplicado sobre a broca, 

conforme Figura 22, estão condicionados aos limites operacionais dos 

equipamentos envolvidos na perfuração. 



51 

FIGURA 22 - Torque e arraste na perfuração 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

A perda de energia durante a transferência do movimento rotacional da mesa 

de operação para a broca, ocasionada pela fricção, é a definição de torque, 

enquanto a diferença entre o peso da coluna parada e o peso da coluna em 

movimento é definida como arraste (AARRESTAD, 1994). Esta restrição no 

movimento está associada ao atrito entre os componentes da coluna de perfuração 

e o tipo da formação, que forma a parede do poço. Equipamentos como 

estabilizadores ou alargadores são exemplos de elementos da coluna que podem 

gerar altos níveis de torque, devido à sua grande área de contato com a formação.  

O Arraste é também conhecido pelo termo em inglês Drag, e pode ser 

observado quando o operador aplica peso sobre a broca, em condições ideais o 

peso liberado sobre a broca em superfície deve chegar de forma equivalente a broca 

de fundo, entretanto quando o peso fica distribuído ao longo da coluna por restrições 

não desejadas, como cascalhos ou afunilamento do poço, é dito que a coluna está 

com um Drag acima do desejado, oque impede a chegada de peso de forma 

contínua para a broca de perfuração. 

3.1.3 Peso sobre a broca (WOB) 

O peso aplicado sobre a broca (WOB) tem relação direta com o desempenho 

da perfuração de poços. Se o peso aplicado na superfície não chega de maneira 

proporcional à broca, algo de inesperado pode estar restringindo essa transferência 

de peso (DUPRIEST et al., 2010). Dentre as diversas ferramentas que compõem a 

coluna rotativa, o Heavy Weight Drill Pipe e o Drill Collar (tubos com maior diâmetro 
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externo e espessura) são responsáveis por adicionar peso à coluna de perfuração, 

que será transferido para a broca. 

No estudo de Dupriest et al. (2010) é possível perceber a relação que o peso 

aplicado sobre a broca possui com a taxa de penetração e o torque da coluna. A 

Figura 23 mostra que, quando o peso foi aumentado de 4klbs para 8klbs, o ROP 

aumentou de 200m/hr para até 300 m/hr, com taxa sustentável de pelo menos 

250m/hr. Neste registro, é possível perceber que a mudança nestes parâmetros 

também aumentou o torque na coluna de perfuração.  

FIGURA 23 - Relação entre o WOB e ROP 

 

Fonte: Dupriest et al. (2010). 

 

O peso na broca é normalmente associado com a carga da coluna liberada 

pelo operador na superfície sobre a broca. Entretanto, a fricção causada pelo arraste 

reduz o peso aplicado desde a superfície até a broca. Para contornar tal situação, a 

indústria vem utilizando sensores próximos à broca, para ter a certeza do peso exato 

aplicado sobre a mesma, assim, pode trabalhar em seus limites operacionais, com o 

objetivo de obter a maior taxa de penetração. 
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3.1.4 Pressão nas linhas de superfície (SPP) 

No processo de perfuração, a maioria dos eventos e problemas impacta na 

pressão das linhas de superfície. Qualquer mudança nas condições da perfuração, 

como alteração nas propriedades do fluido, desmoronamento da formação, 

carregamento do espaço anular ou entupimento de jatos da broca, reflete 

diretamente nos valores de pressão monitorados na plataforma. 

O circuito fechado do fluido permite que os sensores espalhados pela 

plataforma e coluna de perfuração façam a leitura constante da pressão nas linhas 

de bombeio, conforme a Figura 24, onde qualquer valor fora do esperado deve ser 

investigado com atenção pelos operadores. Segundo Ghilardi et al. (2013), quando 

outros parâmetros referentes às oscilações de pressão nas linhas de superfície são 

simultaneamente analisados (Mud logging e MWD), a interpretação dos dados torna-

se muito mais robusta, para o entendimento e análise dos fenômenos críticos 

durante a perfuração. 

FIGURA 24 - Sistemas das linhas de superfície 

 

Fonte: Zoellner et al. (2011). 

 

Os sensores localizados nas linhas de superfície são responsáveis pela 

leitura da pressão gerada a partir das bombas de lama, que deslocam o fluido desde 

a superfície pelo interior da coluna de perfuração, saindo pela broca, atingindo a 

formação e, finalmente, retornando pelo anular de volta à superfície. Neste 
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momento, qualquer obstrução no poço ou cascalhos acumulados, de forma não 

desejada, ocasionarão impacto na pressão das linhas ou serão registrados pelo 

sensor e analisados pelos operadores durante a operação. 

3.1.5 Rotação na coluna de perfuração (RPM) 

A quantidade de revoluções por minuto transmitida à coluna de perfuração é 

determinada a partir de um estudo feito pelos especialistas, para contribuir com o 

bom desempenho da taxa de penetração e evitar problemas com a suspensão de 

cascalhos. As recomendações dos valores permitidos para girar a coluna estão 

associados, também aos limites operacionais de alguns equipamentos, como a 

broca de perfuração. Brocas de diamante, em geral, permitem um número de 

revoluções por minuto maior do que as brocas de cone, devido à sua estrutura mais 

robusta e dinâmica. 

As revoluções aplicadas à broca são fundamentais no auxílio do corte da 

formação e na remoção dos cascalhos do anular para limpeza do poço. Entretanto, 

elas são responsáveis também por induzir vibrações não desejadas, que podem vir 

a ocasionar falha de ferramentas no interior do poço.  

Outra leitura de sensor que se pode relacionar à rotação da coluna é 

representada pelo torque na superfície, que é afetado diretamente pela RPM 

aplicada durante a perfuração. Na Figura 25 é identificado a variação do torque, de 

acordo com a RPM aplicada à coluna. Segundo Mason e Chen (2007), em algumas 

faixas de rotação a coluna pode apresentar vibrações não desejadas, como Whirl 

and Stick Slip, que, se não mitigadas, podem contribuir com quedas na rotação e até 

uma restrição total no giro da coluna. 
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FIGURA 25 - Relação torque x RPM 

 

Fonte: Adaptado de Mason; Chen (2007). 

 

Para Amorim; Hanley; Leite Carvalho (2012), a escolha de algumas 

ferramentas específicas, como as que utilizam o sistema de Rotary Steerable (giro 

da broca independente da coluna de perfuração), reduz o nível de vibração durante 

a perfuração, quando comparado aos tradicionais motores de fundo, pois permitem 

aumentar o giro na broca, sem comprometer a rotação da coluna. 

 

3.1.6 Vibração Stick Slip (SS) 

A Vibração Stick Slip acontece quando o giro aplicado à broca é acumulado 

na coluna de perfuração, devido ao torque gerado entre a interação entre o BHA e a 

formação. Após o giro acumulado e o torque aumentado, a coluna é em seguida 

liberada e volta à rotação normal aplicada pelo operador. Esse ciclo de redução do 

giro, seguido pela liberação da rotação da coluna, gera o tipo de vibração conhecido 

como Stick Slip. 

O Stick Slip é a forma mais severa de vibração ocasionada pela torção da 

coluna (FEAR; ABBASSIAN, 1994), pois, após ter o giro da coluna acumulado pelo 

torque excessivo no BHA, é percebida uma rotação superior àquela aplicada na 

superfície pelo operador, o que oferece riscos aos limites operacionais antes 

estabelecidos e contribui para o cenário propício à prisão de coluna. Outros tipos de 

vibração também são conhecidos na indústria por causar danos às ferramentas e 

representar comportamentos indesejados na coluna de perfuração. Os mais 

conhecidos são: Stick Slip, Lateral, Axial e Whirl. 
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Para Phillips et al. (2018), os sensores na broca revelam que as vibrações do 

tipo Lateral e Stick Slip são as causas primárias na redução de desempenho para 

brocas de insertos de diamante na fase de 12.25 polegadas na Bacia de Midland. 

Isto ocorre devido à baixa taxa de penetração e falhas ocorridas antes de atingir o 

objetivo geológico desejado. A classificação das vibrações depende da intensidade 

com que ocorrem e estão divididas, conforme a Figura 26, entre baixa, moderada, 

alta e severa. 

FIGURA 26 - Percentual de vibração durante a perfuração 

 

Fonte: Adaptado de Phillips et al. (2018). 

Para melhor transferência de peso e rotação para a broca, é necessário que 

as vibrações na coluna sejam mitigadas, desta forma os atritos entre a coluna e a 

formação são reduzidos, evitam o desgaste precoce das ferramentas e possibilitam 

o melhor aproveitamento dos parâmetros de perfuração relacionado a um aumento 

na taxa de penetração (WARDT; CHAPMAN; BEHOUNEK, 2012). 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia de pesquisa observou o processo proposto pela CRISP-DM 

(Cross Industry Standard Process for Data Mining) como uma abordagem oportuna 

desde a estruturação do problema, a mineração de dados, até a obtenção dos 

resultados, uma vez que os arquivos de acompanhamento de perfuração 

disponibilizados possuem grande quantidade de dados relevantes para o evento 

crítico estudo.  

A estrutura foi criada há pouco mais de 20 anos, pela necessidade dos 

profissionais de processamento de dados. Apesar de existir uma série de 

ferramentas capazes de nortear esses profissionais, quando o assunto é grande 

volume de dados, elas são insuficientes. O CRISP DM surgiu justamente para 

atender aos projetos que estão diretamente envolvidos com o processamento e a 

análise de um grande volume de dados. 

A metodologia utiliza estatística e matemática como base para cruzamento de 

dados, por meio de técnicas de indução para propor hipóteses e solucionar questões 

empresariais, ou seja, é a mineração de dados que vai conseguir transformar todo o 

volume de dados em informações úteis para o gerenciamento e a tomada de 

decisões. Apresentado por Wirth e Hipp (2000), esta metodologia divide o ciclo de 

vida de um projeto de produto tecnológico em seis fases:  

 

1. Compreensão do negócio: busca o entendimento dos objetivos do 

projeto, regras e requisitos de negócio, definição de uma questão e um 

fluxo preliminar para atingir os objetivos; 

2. Entendimento dos dados: fase de compreender a coleta inicial e fazer a 

descrição dos dados, o relatório de análise dos dados e identificação da 

qualidade (problemas) nos dados; 

3. Preparação dos dados: fase de preparação dos dados. Abrange todas as 

atividades de mineração do conjunto de dados final, a partir dos dados 

brutos iniciais; 

4. Modelagem: são selecionadas e aplicadas as técnicas e soluções 

propostas para modelagem de dados; 

5. Avaliação: nesta fase a solução proposta é avaliada, para verificar se os 

objetivos foram alcançados; e 
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6. Implantação: concentra-se na obtenção do conhecimento e resultados, 

bem como em organizar, relatar e apresentar os conhecimentos 

adquiridos, quando necessário. 

 

O marco inicial e mais importante do método, segundo Steffen (2018), está 

relacionado com o entendimento do negócio. O grande resultado desta fase é poder 

entendê-lo, buscando alinhar os possíveis resultados aos objetivos do negócio. 

Na área tecnológica, para efetuar manipulações de dados nas etapas de 

compreensão de dados, preparação de dados, modelagem e avaliação, foi utilizada 

a linguagem de programação Python, na versão 3.6..O Python é uma linguagem de 

uso geral de código aberto e com funcionalidades ótimas para a criação de scripts e 

automatização de regras para a mineração de dados, principalmente com o uso de 

pacotes de computação científica, de manipulação de dados e geração de gráficos 

utilizados para o desenvolvimento da solução tecnológica proposta nesta pesquisa. 

Nos Apêndices A e B estão concentrados todos os códigos escritos em 

Python no desenvolvimento deste trabalho. Importante ressaltar que o uso da 

tecnologia não foi o foco do trabalho. Desta forma, não serão detalhados ou 

explicados tecnicamente os comandos e/ou funcionalidades da linguagem de 

programação utilizada  

O contexto metodológico configurou-se em reuniões semanais para 

discussões sobre o tema, em um projeto de pesquisa realizado entre a empresa 

estudada e a instituição de ensino desenvolvedora da pesquisa. 

Nesta abordagem metodológica foram utilizados diferentes tipos de 

informações coletadas de sistemas de monitoramento de poços, relatórios diários de 

perfuração preenchidos em campo pelo operador da plataforma, entrevistas e 

reuniões com especialistas. A variedade de dados, em diferentes momentos da 

pesquisa, possibilitou a triangulação de informações e a identificação de um estudo 

relacionado ao padrão de comportamento das variáveis, que contribuem para a 

prisão de coluna. 

Os procedimentos de melhoria e análise de dados apresentados nessa 

dissertação se enquadram mais especificamente nos ramos sombreados da Figura 

27, que compreendem o processamento inicial das informações e a análise baseada 

em conhecimento. 
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FIGURA 27 - Análise dos dados de perfuração 

 

Fonte: Adaptado de Tavares (2006). 

 

Para análise do evento crítico proposto, foram utilizados basicamente dois 

tipos de relatórios fornecidos pelo cliente. O primeiro trata de uma exportação do 

banco de dados da empresa estudada, um arquivo em formato CSV (comma-

separated values), referente à leitura dos sensores contratados pela operadora na 

plataforma e nas ferramentas de fundo.  

A segunda fonte de dados foi composta por uma planilha em formato XLS ( 

excel spreadsheet), onde o responsável pela operação preencheu as ocorrências 

operacionais de perfuração, a cada intervalo de tempo, que ache pertinente realizar 

anotações e comentários de acompanhamento referentes às atividades ocorridas na 

plataforma.  

4.1 DESIGN DA PESQUISA 

O estudo foi desenvolvido em um projeto de pesquisa na Universidade 

Federal Fluminense, em parceria com a empresa estudada, para a predição de 

eventos de prisão de coluna, utilizando técnicas de Inteligência Artificial. Parte deste 

projeto teve como base o estudo das variáveis mais influentes no evento crítico 

estudado e, a partir do entendimento do comportamento das mesmas em momentos 

distintos, é possível identificar um comportamento padrão, que antecede o fenômeno 

que deve ser evitado.  
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Para maior consistência na análise dos dados, foram selecionados poços que 

continham a mesma diversidade de variáveis de monitoramento, ou seja, poços mais 

antigos, nos quais os sistemas de monitoramento não contemplavam sensores 

envolvidos no estudo da pesquisa não foram levados em consideração. 

O universo da pesquisa foi composto por dados de poços do setor de óleo e 

gás, obtidos em tempo real, que estão em quantidade significativa em um conjunto 

finito para desenvolver este estudo. A maior parte dos dados foi coletada através 

das plataformas que, em tempo real, registram e enviam informações de leitura para 

os centros de monitoramento do cliente. O critério para delimitação da amostra foi 

relacionado à fase de 17.5 polegadas e refere-se a poços de campos semelhantes 

da Bacia de Santos, para que as características geológicas observadas fossem as 

mais próximas possíveis entre eles. 

Para facilitar o entendimento do fluxo de dados nas etapas do processo, 

desde o recebimento do poço pela empresa estudada, até a aplicação do algoritmo 

sugerido, a Figura 28 ilustra, através da técnica de BPMS (Business Process 

Management Suite), cada uma das respectivas etapas da modelagem aplicada, 

melhor discutidas dos itens 4.1.1 até 4.1.6. 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 - Fluxograma da metodologia 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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4.1.1 Identificação da atividade de perfuração 

Durante a manipulação dos dados recebidos, percebeu-se que certos 

intervalos monitorados não correspondiam de fato às atividades de perfuração, ou 

seja, a tabela que representava cada poço possuía uma sequência de dados 

referentes a diversas atividades envolvidas na exploração do poço em ordem 

cronológica, como por exemplo: revestimento, cimentação, testes de pressão, 

dentre outros.  

Para que não fosse confundida com testes ou registros direcionais durante a 

execução do poço, uma relação entre os dados de perfuração e seus respectivos 

valores significativos foi idealizada, para reconhecer de fato a atividade de 

perfuração. Para isso, foram consideradas as seguintes variáveis e condições:  

 

 Rotary speed: a rotação da coluna é determinada previamente pelos 

especialistas em perfuração e está relacionada a limites operacionais e 

relações de melhor corte e fragmentação da formação que será perfurada. A 

coluna deve possuir uma rotação constante e progressiva no sentido horário 

para estabelecer uma relação de perfuração. 
 

 Fluid flow: o fluido ou lama de perfuração tem a função principal de remover 

os cascalhos e lubrificar as ferramentas da coluna. Sua vazão é determinada 

pelos engenheiros de fluido e, para ser considerada, ela deve estar acima da 

vazão mínima para ligar as ferramentas de perfuração. 
 

 Weight on bit: o peso aplicado sobre a broca para perfurar a formação 

rochosa é determinado em função do tipo de broca e da resistência dos 

materiais envolvidos na coluna. O peso sobre a broca deve ser constante e 

positivo, para representar a perfuração e evitar ser confundido com o simples 

efeito do arraste de coluna. 

 Torque: o torque medido na coluna de perfuração é proveniente do atrito entre 

as ferramentas da coluna de perfuração e as paredes do poço. O torque está 

relacionado às rotações aplicadas à coluna e ao tipo de formação perfurada. 

Para representar a perfuração, o torque da coluna deve ser positivo e 

constante. 
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 Heave Bit Depth: a profundidade da broca deve estar exatamente como a 

profundidade do poço, para garantir que ela está no fundo e a perfuração está 

sendo efetiva. Para manter a broca no fundo em poços offshore, é utilizado o 

sistema de compensação da sonda, que permite, através de cabos de aço, 

manter o peso sobre broca constante, compensando e anulando o movimento 

das ondas. 
 

 Hole Depth: a profundidade do poço é o parâmetro utilizado como referência 

para a profundidade da broca. Esta medida ocorre através de sistemas 

distintos: um deles é o Geolograph, que mede, a partir de um cabo quantas 

vezes o bloco que segura a coluna desceu e retornou para fazer a próxima 

conexão. O outro é a do operador, que conta quantas conexões e comprimento 

dos tubos de perfuração já foram realizadas em seu livro de controle. 

Com base no comportamento das variáveis monitoradas durante a 

exploração de poços, os trechos da atividade de perfuração foram localizados 

utilizando a seguinte regra:  

Se Heave Bit Depth = Hole Depth  

Se Rotary Speed, Fluid Flow, Weight on Bit, Torque, > 0 

Então, Perfuração. 

  

4.1.2 Identificação da fase de 17,5 polegadas 

Na intenção de delimitar a amostra foram considerados 14 poços de um 

campo específico do Pré-Sal, na fase de 17,5 polegadas. Este trecho da 

construção de poços foi selecionado por possuir maior número de prisões de 

coluna, devido às características geológicas das formações perpassadas nesta 

fase, sendo em sua maioria salinas, e que proporcionam o fechamento do poço 

com maior rapidez. 

A partir dos poços selecionados, teve-se acesso aos relatórios diários de 

operação e aos arquivos de banco de dados dos mesmos, conforme 

disponibilizado pela operadora. Desses poços, dois não possuíam a fase de 17,5 

polegadas e para eles foi considerada a fase de 16 polegadas, que é homóloga, 
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em termos de formações rochosas perfuradas, à fase de 17,5 polegadas dos 

demais poços.  

As diferenças entre as fases estão relacionadas às dimensões de diâmetro 

das ferramentas e do poço, fato que não representa alteração na leitura ou na 

representatividade dos dados, quando comparados aos poços perfurados na fase 

de 17,5 polegadas. O comportamento das variáveis mostrou-se semelhante em 

ambos os casos. 

4.1.3 Remoção das variáveis faltantes 

No que diz respeito aos registros das atividades de perfuração nos poços 

estudados, percebe-se que os valores, monitorados a cada 3 segundos, pelas 

ferramentas de fundo ou sensores de superfície, não possuem consistência 

significante em todos os poços, ou seja, alguns poços apresentavam valores 

faltantes para determinadas variáveis, isso é normalmente atribuído a falha de 

sensores ou operação não relacionada diretamente com a variável. Para solucionar 

este problema, não foram consideradas as variáveis com mais de 70% de valores 

faltantes.  

Na exportação dos dados, é possível perceber também a palavra “filtered” 

após a maioria dos nomes dos sensores, isto representa apenas que a variável, 

antes de ser exportada, passou por algum tipo de filtro, para atender à demanda do 

estudo. Entretanto, para facilitar a descrição, pode ser considerada a referência 

aos sensores a partir do nome da variável simples, retirando a palavra em questão. 

Valores nulos ou que não foram registrados pelos sensores podem ser 

explicados por falha na codificação das ferramentas de MWD, que não enviaram os 

sinais para a superfície, ou por intermitência na leitura dos sensores de superfície, 

causada por falhas técnicas do equipamento ou condições ruins de instalações.  

Para cada poço, as variáveis coincidentes entre eles representam um total 

de 52 colunas de leitura de dados. Entretanto, diversas variáveis foram eliminadas, 

por não apresentarem quantidade de dados satisfatória. A representação dos 

dados não significativos, sendo eles espúrios, nulos ou faltantes, foi feita partir de 

um histograma que fez a contabilidade dos valores não representativos de cada 

variável disponibilizada nos arquivos CSV, conforme Figura 29. 
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FIGURA 29 - Histograma de valores espúrios 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

As variáveis, que não foram utilizadas no estudo, também não estão 

conceituadas neste trabalho, pois não atendem aos requisitos mínimos de 

representatividade dos dados ou não foram relacionadas ao evento de prisão de 

coluna pelos especialistas ou pela literatura pesquisada. As colunas foram 

removidas devido a condição de ter mais de 70% dos dados não preenchidos, desta 
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forma não representam quantidade significativa para análise e avaliação do evento 

estudado, sendo elas as seguintes:  

● Azimute_filtered; 
● Caliper_filtered; 
● Mud_density_in_filtered; 
● Mud_density_out_filtered; 
● Minimum_equivalent_static_density; 
● Maximum_equivalent_static_density 
● Avarage_equivalent_static_density; 
● Inclination_filterd; 
● Axial_vibration_level_filtered; 
● Lateral_vibration_level_filtered; 
● Internal_pressure_filtered; 
● MPD_choke_pressure_filtered; 
● Maximum_bottom_rotary_speed_filtered; 
● Minimum_bottom_rotary_speed_filtered; 
● Pump_strokes_3_filtered; 
● Third_pump_strokes_filtered; 
● Temperature; 
● Fluid_injection_temperature_filtered; 
● Fuid_output_temperature_filtered; 
● Vibration_filtered; 
● Vibration_X_filtered; 
● Vibration_Y_filtered; 
● Axial_Vibration; 
● Total_pit_volume_filtered; 
● Whirl_filtered 

 
 

Algumas variáveis possuem 100% de dados faltantes. Quando isso ocorre, é 

possível que o dado monitorado não tenha sido pedido pelo cliente ou não estivesse 

disponível na plataforma no momento da perfuração. Um exemplo é o Caliper. É 

sabido que esta variável é monitorada geralmente nas fases mais próximas do 

reservatório, ou seja, 12,25 e 8,5 polegadas. 

4.1.4 Remoção das variáveis não significativas 

As variáveis com menos de 70% de valores ausentes, que não foram 

referendadas na literatura, ou consideradas pelos especialistas, representam baixa 

ou nenhuma relação dinâmica com o evento de prisão de coluna, desta forma foram 

também removidas do estudo por não permitirem análise crítica relacionada à prisão 

de coluna. Essas variáveis não foram referendadas pelos especialistas ou 
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encontradas de forma expressiva na literatura, para que fossem consideradas na 

composição do algoritmo, proposto para leitura do evento estudado, sendo elas: 

 

 

 Block_position_filtered 

 Rate_of_penetration 

 Bit_rotary_speed 

 Lwd_rotary_speed_filtered 

 Bottom_rotary_Speed 

 Pump_strokes_1_filtered 

 Pump_strokes_2_filtered 

 Pump_strokes_4_filtered 

 Tvd_Well_Filtered 

 Fluid_Flow_Filtered 

 Qout_filtered 

 Lateral_vibration_filtered 

 Gas_volume_filtered 

 Pit_volume_filtered 

 Trip_tank_volume_filtered 

 Hole_Depth_filtered 

 Heave_Bit_Depth 

4.1.5 Escolha das variáveis representativas 

Nesse sentido, o processo de seleção das variáveis representativas foi 

suportado pela revisão de literatura apresentada e pelo apoio de especialistas da 

área de perfuração de poços, no reconhecimento e entendimento da relação entre a 

leitura dos sensores escolhidos e a prisão de coluna, conforme item 3.1 (QRT): 

 

 Equivalente Circulating Density (ECD) 

 Weight on Hook Filtered (DRAG) 

 Weight on Bit Filtered (WOB) 

 Bottom Weight on Bit (DRAG) 

 Standpipe Pressure Filtered (SPP) 

 Rotary Speed Filtered (RPM) 

 Stick Slip Filtered (SS) 

 Torque Filtered (TORQUE) 
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4.1.6 Preenchimento de valores faltantes 

Para as variáveis representativas, é preciso preencher os valores faltantes 

para realizar a leitura dinâmica do evento de prisão de coluna. Na discussão com 

especialistas, estabeleceu-se que valores espúrios, como -999,25 ou nulos, seriam 

substituídos pelo último valor registrado pelo sensor.  

Essa decisão é embasada pelo fato de o último registro ser o valor mais 

próximo da realidade, devido ao menor tempo de intermitência entre ele e o novo 

registro. Isso pode ocorrer quando existe uma falha na ferramenta de perfuração ou 

no sensor de superfície ou, ainda, quando a ferramenta é desligada para 

procedimentos de testes ou registros direcionais. 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS POÇOS COM PRISÃO 

Para que haja distinção entre os poços, antes de aplicar o método proposto 

neste estudo, é realizada a identificação dos poços que tiveram problemas com 

coluna presa e os que fizeram perfuração normal, ou seja, sem o evento estudado. 

O reconhecimento da prisão de coluna é feito através do cruzamento de 

informações entre o relatório diário das operações da sonda com a tabela de 

variáveis monitoradas pelos sensores. Desta forma, é possível identificar o momento 

exato em que a coluna de perfuração fica presa no poço. O cotejamento desses dois 

documentos é útil para ter certeza de que a prisão não está sendo confundida com 

nenhum outro procedimento em que a coluna esteja parada no poço, como na 

situação de realizações de registros direcionais. 

Para a análise de prisão de coluna são utilizadas as seguintes variáveis e 

condições propostas: 

 

 Rotary speed filtered: quando a coluna fica presa no poço, sua rotação é 

interrompida de forma brusca e repentina e o valor cai para zero. Sem dúvida, é 

o melhor indicador de que a coluna está presa no poço, mas, para não haver 

equívocos com outros procedimentos, outras variáveis devem ser consideradas. 
 

 Torque filtered: o torque na coluna ocorre durante toda a perfuração. No 

entanto, antes de a coluna ficar presa, percebe-se um aumento expressivo, que 
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pode atingir o limite máximo de valor suportado pela coluna, estabelecido de 

maneira prévia para que não aconteça uma quebra dos componentes do BHA. 
 

 Standpipe Pressure Filtered: a pressão nas linhas de superfície é função da 

vazão do fluido de perfuração, que é injetado no poço. Quando ocorre a prisão 

de coluna por inchamento da formação ou desmoronamento, é possível notar um 

aumento repentino na pressão registrada pelos sensores. 
 

 Weight on Hook Filtered: a leitura de peso no gancho ocorre em função da 

quantidade de ferramentas conectadas à coluna de perfuração. Antes de ocorrer 

a prisão de coluna, é comum notar um aumento deste peso no gancho, 

independentemente do número de ferramentas adicionadas à coluna. Este 

aumento ocorre em função do arraste gerado pela formação, que desaba ou 

incha dentro do poço ou, ainda, por uma limpeza de cascalhos ineficiente, fatos 

que antecedem a prisão de coluna. 

4.3 ANÁLISE DE VARIÁVEIS CRÍTICAS 

A partir dos dados provenientes dos sensores de campo, é possível perceber 

o intervalo em que a perfuração está entrando em um momento crítico, passando 

por dificuldades ou restrições em seu avanço. As informações de monitoramento 

servem de auxílio ao operador de campo, para entender o comportamento do poço. 

No entanto, quando essas variáveis são observadas de forma isolada, não 

respaldam uma atitude imediata de interferir ou parar a perfuração.  

A avaliação de cada operador é baseada em sua experiência de campo: ao 

observar que algo está fora do padrão, o encarregado procura ficar mais 

concentrado em outras variáveis, que podem confirmar sua observação de 

comportamento fora do esperado. Apesar do comprometimento e profissionalismo 

dos operadores de campo, é possível que sinais críticos passem despercebidos 

durante uma operação, devido à alta complexidade da atividade realizada. 

A avaliação de risco para um evento como a prisão de coluna não possui uma 

quantificação exata das chances de ocorrer. Portanto, sua previsibilidade ainda é um 

desafio para a indústria de petróleo. Centros de monitoramento buscam, por meio de 

profissionais capacitados, entender o cenário crítico e realizar uma intervenção, 

antes do problema ocorrer. Entretanto, uma metodologia de análise de risco é 
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pertinente para auxiliar no suporte à decisão, baseada em questões quantitativas e 

não apenas na experiência e atenção de cada operador. 

A partir das variáveis estudadas e de seus respectivos comportamentos, é 

possível observar, em alguns momentos da perfuração, pontos registrados pelos 

sensores, que estão fora do esperado segundo a tendência normal. Tais registros 

indicam que algo de novo está colaborando para a possibilidade de um evento 

crítico atrelado a tais variáveis. O foco deste estudo é analisar o comportamento, em 

conjunto, das variáveis relacionadas à prisão de coluna e, através das mesmas, 

desenvolver um algoritmo que permita avaliar o risco da coluna de perfuração ficar 

presa no poço. 

Para isso, considera-se o comportamento e a análise dos seguintes temas 

relacionados às variáveis de perfuração, encontradas na literatura como referências 

à percepção de condições favoráveis ao evento crítico estudado. Para análise deste 

fenômeno, foram observadas e registradas as seguintes alterações no 

comportamento normal das variáveis selecionadas como representativas: restrição 

do giro, aumento do torque, arraste da coluna, diferencial de peso, aumento da 

pressão, níveis de vibração e variação no ECD. 

4.3.1 Restrição ao giro da coluna 

A rotação da coluna de perfuração aplicada na superfície é um dos fatores 

que contribui para o avanço da perfuração. Através da rotação transmitida até a 

broca, é possível que a estrutura cortante penetre na formação e retire partes do 

fundo do poço, que serão levadas pelo fluido até a superfície.  

Os parâmetros de rotação são pré-determinados pelos especialistas de 

perfuração, que levam em consideração diversos fatores, como: limite operacional 

do equipamento, melhor interação entre a rotação e o tipo de formação que está 

sendo perfurada, dentre outros. Após determinado esse parâmetro, tenta-se 

estabelecer uma rotação constante na coluna. No entanto, devido a fatores como o 

alto torque e arraste gerado pela interação entre as ferramentas e a formação 

(torque e drag), é possível perceber, na Figura 30, que quando esses desvios 

ocorrem de forma mais intensa do que esperado, a coluna chega a reduzir 

involuntariamente a sua rotação para níveis não desejados.  
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Esses sintomas, quando percebidos, devem ser levados em consideração, 

pois estão diretamente relacionados à contribuição de parar a coluna e, 

consequentemente, ter a coluna presa no poço. É possível perceber também que no 

início da perfuração (momento circulado em verde) a coluna gira livremente, sem 

interrupção ou restrição ao movimento. No entanto, em determinado momento 

(circulado em amarelo), a coluna começa a apresentar sinais de restrição ao seu 

giro. Após algum tempo (evidenciado em vermelho), a restrição torna-se ainda mais 

intensa, até que, por fim, sem nenhuma medida de controle evidente, a coluna fica 

presa e a perfuração é suspensa. 

FIGURA 30 - Comportamento da rotação da coluna 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Quando as rotações são reduzidas de forma não voluntária, significa que o 

poço está apresentando sintomas de restrição ao movimento livre da coluna, ou 

seja, fatores como limpeza de poço ineficiente, afunilamento da formação ou 

desmoronamento podem estar contribuindo para a redução do giro da coluna. 

4.3.2 Aumento do torque 

O torque na coluna de perfuração é resultante das forças aplicadas à coluna 

de perfuração e do contato da mesma com as paredes do poço. É comum perceber 

oscilação nos valores de torque, devido ao sistema de compensação de movimentos 

em plataformas marítimas. Isto ocorre porque o peso aplicado sobre a broca não é 

constante, logo os valores resultantes – como o torque – também variam. São 
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conhecidos como torque no fundo, quando a broca está com peso total aplicado, e 

torque fora do fundo, quando a broca está sendo compensada pelo movimento das 

ondas. 

O comportamento do torque durante a perfuração (Figura 31) deixa claro 

como a evolução desta variável se associa ao evento de prisão de coluna. No 

primeiro momento (sinalizado em verde), a variável oscila entre 5.000kft-lb e 

30.000kft-lb durante algum tempo, identificando um comportamento padrão e normal 

para aquele trecho da perfuração. Após algumas horas (destacado em amarelo), é 

possível notar uma tendência de crescimento nos valores de torque na coluna, até 

um momento em que estabiliza e fica variando entre 10.000kft-lb e 40.000kft-lb, o 

que pode ser interpretado como um sinal de alerta. Apesar desta mudança de 

patamar no torque, a perfuração continua sem intervenções para redução de torque, 

até que, no trecho em vermelho, ele atinge seu nível mais alto, variando entre 

25.000kft-lb e 40.000kft-lb. Algumas horas após esse cenário, a coluna fica presa no 

poço. 

FIGURA 31 - Comportamento do torque da coluna 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

No último momento, é possível perceber que até mesmo o torque com broca 

fora do fundo, ou seja quando o movimento dos compensadores da plataforma não 

está atuando de forma a manter o maior peso sobre a broca, ainda sim, é percebido 

um torque muito alto, o que pode ter sido ocasionado por diversos motivos, dentre 

eles: limpeza ineficiente, inchamento na formação, desmoronamento, entre outros. 
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4.3.3 Maior arraste da coluna 

O arraste da perfuração é monitorado pelo sensor posicionado no gancho do 

equipamento, que sustenta as ferramentas que formam o BHA. Este sensor mede 

basicamente o peso total da coluna que está sendo utilizada. À medida que novos 

tubos de perfuração são adicionados à coluna, o peso monitorado vai aumentando 

progressivamente. Quando o peso no gancho varia subitamente, é sinal que algo 

está exercendo mais peso do que deveria, levando maior arraste à coluna de 

perfuração. Esta situação pode ocorrer por diversos motivos, que estão diretamente 

ligados à prisão de coluna, como fechamento do poço, desmoronamento ou 

inchamento da formação.  

Nestas condições críticas, quando a coluna é movimentada para cima, 

percebe-se uma mudança significativa nos valores que representam o peso no 

gancho, conforme mostra a Figura 32. No primeiro momento (sinalizado em verde), o 

peso da coluna varia entre 450klbf e 550klbf, que deve ser entendido como o peso 

do BHA trabalhando na perfuração normalmente. Após algum tempo, percebe-se 

que na faixa sinalizada em amarelo, o peso da coluna sobe, variando desde 550klbf 

até próximo a 650klbf, ou seja, indicando aumento no peso da coluna, leia-se 

arraste, de aproximadamente 100klbf.  

 

FIGURA 32 - Comportamento do arraste da coluna 

 

Fonte:Desenvolvido pelo autor. 

 

Após a mudança de patamar, conforme pode ser percebido, os valores de 

arraste mudam do circulado em verde para o amarelo, sem justificativa aparente. 
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Como medidas de segurança não são tomadas, após algum tempo o peso da coluna 

chega a apontar picos de 700klbf, o que representa demasiado arraste para a coluna 

de perfuração, resultado que, na sequência, ocorre a prisão de coluna. 

4.3.4 Diferencial de peso sobre broca 

O peso aplicado sobre a broca é um dos fatores primordiais para o ganho de 

taxa de penetração. Quando o peso da coluna é liberado pelo gancho da plataforma, 

o peso é diretamente aplicado sobre a broca que exerce sobre a formação condição 

suficiente para remover cascalhos e avançar em profundidade e em direção ao 

objetivo geológico do poço. 

Na Figura 33, pode-se perceber que que, na fase inicial de perfuração do poço, 

circulada em verde, a diferença entre o peso aplicado na superfície e o peso que 

chega até a broca possui variação natural entre zero e 40klbf, devido a fatores como 

tortuosidade e trajetória do poço. Após alguns instantes, o diferencial de peso sobre a 

broca (DWOB) fica mais evidente no patamar entre 30klbf e 60klbf, fato que parece 

chamar a atenção do operador como algo anormal. Através de medidas de controle, 

retoma o patamar inicial para prosseguir com a perfuração. Apesar de a medida de 

controle ter mostrado sucesso, o mesmo não funciona para os momentos seguintes, 

os quais apontam uma restrição ainda maior, elevando a diferença de peso aplicado 

para a faixa crítica entre 80klbf e 100klbf. Logo após essa mudança, a coluna não 

resiste aos altos níveis de atrito e fica presa no poço. 

FIGURA 33 - Comportamento do peso sobre broca 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

Em condições ideais, o peso aplicado em superfície é transferido diretamente 

para a broca. No entanto, como o poço possui atrito natural de contato com a 
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formação geológica, parte do peso é perdida por tal atrito. Além disso, outros fatores 

podem gerar redução ainda maior no peso que deveria chegar à broca, como 

tortuosidade elevada, limpeza ruim do poço ou inchamento da formação. 

4.3.5 Aumento de pressão 

O fluido de perfuração é deslocado desde as bombas de superfície, passa 

pelo interior da coluna e retorna pelo anular, seguindo um caminho em circuito 

fechado e é responsável por gerar uma pressão nas linhas de superfície, onde o fluido 

circula e retorna ao seu ciclo de trabalho.  

A pressão gerada por este fluido é monitorada através de sensores de 

Mudlloging e MWD, pois sua interpretação pode identificar diversos problemas 

relacionados ao comportamento do poço, como perda de fluido para a formação, 

vazamento de fluido pela coluna, problemas com limpeza de poço e instabilidade da 

formação. 

Na Figura 34, é possível observar o comportamento da pressão ao longo da 

perfuração de um dos poços estudados, antes de ocorrer a prisão de coluna. O início 

da perfuração, ocorre conforme esperado (sinalizado em verde), a pressão nas linhas 

de superfície aumenta progressivamente, conforme a profundidade, variando na faixa 

desde 3.500psi até 4000psi.  

Após algum tempo, percebe-se que picos de pressão desde 4500psi até 

5.500psi são apresentados pelos sensores de superfície (evidenciado em amarelo), o 

que representa um comportamento anormal para a perfuração. Após a evidência de 

algo anormal ocorrer, a execução do poço continua. No entanto, o patamar de 

pressão é alterado rapidamente para a faixa de 4.500psi até 5.000psi, após o evento 

de alerta.  

Como essa mudança não ocorreu de forma natural, o aumento repentino nos 

sensores pode ser o indicativo de que algo não está dentro dos padrões nas linhas de 

pressão, fato este que, se não mitigado, resulta na prisão de coluna no fim do trecho 

circulado em vermelho. 
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FIGURA 34 - Comportamento da pressão nas linhas de superfície 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

Com o avanço da perfuração, é comum notar que a pressão nas linhas de 

superfície aumenta com a profundidade, devido ao maior caminho que o fluido de 

perfuração deve percorrer até retornar às bombas. Entretanto, a variação de pressão 

não proporcional ao aumento da profundidade pode significar problemas em relação 

ao poço executado. 

4.3.6 Níveis de vibração 

O fato de a coluna de perfuração receber peso e rotação, quando está em 

contato com a formação, proporciona diversos tipos de vibrações dentro do poço, 

como lateral, axial e torsional. Esta última é também conhecida como Stick Slip (SS). 

Esse nome refere-se ao comportamento da coluna que, quando possui peso aplicado 

sobre broca, tenta também girar a coluna para vencer o torque durante a perfuração, 

mas não consegue realizar o movimento livremente, acumulando torque na coluna 

que, quando tem sua rotação liberada, retorna por alguns momentos com uma rotação 

fora dos padrões desejados. 

Quando essa situação ocorre repetidas vezes, são geradas vibrações 

monitoradas pelos sensores nas ferramentas de MWD, que classificam sua 

severidade em um intervalo de 0 até 7, sendo que o valor menor significa baixo nível 

de vibração, enquanto o valor maior representa um número elevado do mesmo. 
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No poço seguinte, percebe-se que o início da perfuração (Figura 35) é 

monitorado com níveis de vibração mais constantes, na faixa de 1 até 4. Logo em 

seguida, dois alertas são percebidos: a incidência de vibrações sobe para o nível de 

3 até 5. Seguido a estes alertas, a perfuração continua e apresenta consistência de 

altas vibrações nos níveis 5 até 6, antes de a coluna ficar presa. Minutos antes do 

evento crítico, a vibração ainda permanece de forma constante, em alerta quase 

máximo. 

O tipo de vibração torsional é considerado normal quando em baixo nível, 

uma vez que a coluna possui atrito com a formação. Porém, quando o SS torna-se 

constantemente alto, isso pode significar que a coluna está encontrando resistência 

além do normal. Este fenômeno pode ser devido à baixa limpeza de poço, 

inchamento da formação ou demais restrições no poço. 

FIGURA 35 - Comportamento da vibração SS 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

4.3.7 Variação no ECD 

A densidade equivalente de circulação é uma variável monitorada pelas 

ferramentas de fundo que compõem o sistema de MWD. Esta variável é diretamente 

relacionada à densidade do fluido utilizado, ou seja, se o peso da lama inserido no 

sistema aumenta, o ECD também aumenta. Quando este diminui, o ECD também é 

reduzido. Para manter o equilíbrio entre o colapso das paredes do poço e a pressão 

de poros para que não haja fratura da formação, um peso de lama ideal é calculado 

pelos especialistas de campo.  

O comportamento desta variável possui baixa oscilação, uma vez que deve 

representar um valor que acompanha o peso do fluido de perfuração, que por sua 
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vez não possui rápida variação, exceto quando os técnicos decidem mudar suas 

propriedades. Na Figura 36, é possível perceber o comportamento normal do ECD, 

que aumenta de forma lenta com a profundidade (trecho circulado em verde). Após 

alguns instantes, é feita uma mudança planejada das propriedades do fluido para 

baixar seu peso – momento evidenciado em amarelo. Entretanto, após alguns 

instantes, uma variação repentina do valor do ECD faz variar seu peso desde 11,2 

ppg até 11,6 ppg por algumas vezes seguidas (trecho em vermelho), o que não 

representa um comportamento esperado. A seguir, os valores aumentam, o que 

pode indicar demasiados cascalhos no anular ou desmoronamentos, responsáveis 

por gerar a sobrecarrega na densidade de circulação equivalente e levar, em 

seguida, à prisão de coluna durante a perfuração. 

FIGURA 36 - Comportamento do ECD 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Com base no peso no fluido de perfuração, é calculado o ECD equivalente 

para a perfuração, ou seja, a densidade da lama mais os cascalhos que estão em 

suspensão no fluido formam o valor da circulação, representada pelo ECD. 

Normalmente, este valor está muito próximo do peso do fluido ou pouco acima do 

mesmo, dependendo da estratégia de procedimentos utilizada pelos especialistas 

em relação à janela de operação planejada, para evitar perdas de fluidos para a 

formação ou o influxo para dentro do poço. 
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5 DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO DE AVALIAÇÃO 

O entendimento da dinâmica de perfuração nos momentos críticos é 

fundamental para a construção de algoritmos, que reflitam as condições pré-

existentes ao evento não desejado. 

Devido ao grande volume de dados em tempo real e eventos críticos que 

podem ocorrer durante a perfuração, é percebida a necessidade de estabelecer 

metodologias objetivas, baseadas em critérios quantitativos para interpretação de 

dados. Esta metodologia busca auxiliar o operador na tomada de decisão, evitando 

que as decisões sejam baseadas, exclusivamente, em sua experiência e 

conhecimento de campo. 

A avaliação de risco está presente em diversos setores da indústria e é 

utilizada em diferentes aplicações, associadas ao suporte e tomada de decisão. Algo 

deve ser monitorado e uma ação deve ser tomada. Existem duas formas para 

controlar o risco: uma é ser mais conservador ao planejar, a fim de compensar 

incertezas. A outra é investir mais esforço na avaliação do risco, para manter o alto 

desempenho, sem comprometer a segurança da operação. Ambas as estratégias 

são utilizadas. Entretanto, a segunda leva ao desenvolvimento de métodos de 

avaliação de risco. 

Provavelmente, a tarefa mais importante no entendimento do risco associado 

a eventos indesejados, como é o caso da prisão de coluna, seja identificar os 

mecanismos pelos quais eles acontecem. Neste estudo, propõe-se um algoritmo 

baseado nas principais variáveis relacionadas ao monitoramento da perfuração, que 

podem influenciar diretamente na prisão de coluna.  

O resultado deste algoritmo busca representar o risco associado à ocorrência 

da prisão, para que o evento seja mitigado com ações de contorno, antes que a 

coluna fique de fato presa no poço. 

5.1 ATRIBUIÇÃO DE PESO ÀS VARIÁVEIS 

Para analisar a significância e hierarquia das variáveis relacionadas como 

fundamentais no evento de prisão de coluna, é utilizado o conceito do método de 

análise hierárquica, o AHP (Analytic Hierarchy Process): decomposição e síntese 
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das relações entre os critérios, até que se chegue a uma priorização de seus 

indicadores, aproximando-se de uma melhor resposta de medição (SAATY, 1991). 

Segundo Grandzol (2005), o método agrega valor em um projeto, ao tratar de 

prioridades, de parâmetros e de seleção de alternativas. A Abordagem é 

fundamentada na habilidade humana de fazer julgamentos sobre problemas 

diversos. A ideia principal da Teoria da Análise Hierárquica, introduzida por Saaty, é 

a sintetização do estudo de sistemas a uma sequência de comparação aos pares. A 

relevância do método realiza-se no processo de tomada de decisões, minimizando 

suas falhas.  

A escala recomendada por Saaty (1991), mostrada na Figura 37, vai de 1 a 9, 

com 1 significando a indiferença de importância de um critério em relação ao outro, e 

9 significando a máxima importância de um critério sobre o outro. Os valores entre 

eles representam as fases intermediárias de importância entre esses níveis de 1 a 9. 

Sendo as comparações entre os próprios critérios considerados como 1, apenas 

metade das comparações paritárias precisam ser feitas, uma vez que a outra 

metade constitui-se das comparações recíprocas, na matriz de comparação com os 

valores já comparados anteriormente.  

TABELA 4 - Comparações do AHP 

Escala Avaliação Reciproco Explicação 

Igual importância 1 1/1 
Os dois critérios contribuem igualmente para os 

objetivos 

Importância 
Moderada 3 1/3 

A experiência favorece um critério levemente sobre 
o outro 

Mais Importante 5 1/5 
A experiência favorece um critério fortemente 

sobre o outro 

Muito Importante 7 1/7 Um critério é fortemente favorecido na prática 

Importância 
Extrema 9 1/9 

Um critério é fortemente favorecido com alto grau 
de certeza 

Valores 
Intermediários 2,4,6,8 Quando se procura condições entre duas condições 

 
Fonte: Adaptado de Saaty (1991). 

 

Segundo Saaty (1994), a vantagem do método é que os valores provenientes 

das comparações paritárias são baseados na experiência profissional dos 

especialistas, intuição ou até mesmo dados físicos, desta forma, o AHP pode lidar 

com aspectos qualitativos e quantitativos de um mesmo problema de decisão. A 

partir da estrutura hierárquica montada na Figura 38, os especialistas fazem as 
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comparações paritárias, atribuindo um valor de importância a cada variável 

relacionada à outra. 

FIGURA 37 - Estrutura Hierárquica do Problema 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

As análises de comparações paritárias entre as 7 variáveis mais influentes no 

evento de prisão de coluna foram submetidas a um grupo de, constituído por um 

total de 7 especialistas, sendo 4 deles com mais de 10 anos de experiência em 

campo de perfuração e 3 deles com mais de 5 anos na elaboração de projetos de 

poços. Estes especialistas possuíam relevante experiência no tema relacionado ao 

evento crítico estudado, como resultado e síntese dessas comparações foi obtido na 

Tabela 3. 

TABELA 5 - Tabela de pesos e prioridades 

Prisão 
Mecânica 

Torque DRAG RPM Arraste ECD SPP SS Prioridade 

Torque 1 A B C D E F 4,000 

DRAG 1/A 1 A B C D E 4,000 

RPM 1/B 1/A 1 A B C D 2,000 

Arraste 1/C 1/B 1/A 1 A B C 4,000 

ECD 1/D 1/C 1/B 1/A 1 A B 3,000 

SPP 1/E 1/D 1/C 1/B 1/A 1 A 2,000 

SS 1/F 1/E 1/D 1/C 1/B 1/A 1 2,000 
 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Os valores obtidos para a média aritmética da coluna do Vetor de 

Consistência (λ máx), o Índice de Consistência (CI) e a Relação de Consistência 

(CR) estão registrados na Tabela 4. Através do teste de consistência realizado, 

pôde-se constatar que a comparação pareada do decisor. Obteve-se uma relação de 
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Consistência de 0,25%, que atende ao requisito de Saaty (1994), de que uma 

inconsistência aceitável deve ser menor ou igual a 0,1. 

A distribuição de peso foi útil no sentido de priorizar as variáveis com maior 

potencial em apresentar risco para o evento estudado, desta forma o resultado da 

matriz transposta foi agregado na composição do algoritmo proposto, que levará a 

prioridade, estabelecida previamente pelos especialistas, como o peso associado a 

variável que apresenta um comportamento crítico. 

TABELA 6 - Teste de Consistência 

λ Max n CI CR 

7,02 7 0,003 0,25% 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

A priorização das variáveis através da atribuição de pesos é importante no 

sentido de entender sua maior representatividade no evento estudado, ou seja, em 

um cenário de perfuração é entendido pelos especialistas que algumas variáveis em 

seu estado crítico possuem maior influência e contribuem de forma mais direta para 

que o evento possa acontecer. 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DA VARIAÇÃO CRÍTICA 

Para relacionar a pontuação dos registros feitos pelos sensores entre normal 

ou crítica, foi necessário observar o comportamento dos poços estudados e destacar 

o comportamento fora do padrão. Neste sentido, o algoritmo realiza a leitura do 

último registro enviado pelos sensores e o compara aos 10 registros anteriores a ele, 

sendo assim, realiza uma avaliação do último valor com a mediana dos registros 

anteriores. Quando a variável está dentro de seu comportamento padrão, o 

algoritmo retorna ao valor ‘’1’’. Entretanto, quando o comportamento se encaixa 

dentro do momento crítico, o algoritmo retorna ao valor referente ao peso crítico 

associado a esta variável.  

Nas figuras referentes a essas variáveis, a zona normal é destacada por uma 

forma de contorno verde, que geralmente é representada por baixas oscilações e 

permanência dos valores em um mesmo patamar. Já a região fora das condições 

normais é destacada por uma forma de contorno amarela ou vermelha, com 
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frequência percebida por oscilações maiores da variável ou até mesmo a sua 

mudança de patamar. 

Esta atribuição de valor busca agregar peso a todas variáveis em conjunto, 

tornando a análise mais robusta e não apenas relacionada a um único critério. No 

final da leitura, os demais sensores selecionados irão colaborar para associar um 

grau de risco ao cenário monitorado. 

O algoritmo tem por objetivo pontuar o valor maior quando a última leitura 

satisfaz às condições críticas da variação média do comportamento crítico, para 

isso, é estabelecida uma regra de comportamento baseada nas observações feitas 

durante a perfuração. Ou seja, se o registro mais recente do sensor for maior do que 

a variação média dos últimos valores, este valor deve ser considerado fora das 

condições normais de perfuração. Nos gráficos de monitoramento, é possível 

perceber que os momentos, circulados em amarelo e vermelho, são os intervalos 

críticos que contam mais pontos para o grau de risco associado à prisão de coluna. 

O algoritmo utiliza, em sua métrica, uma pontuação de valores relacionados a 

comportamentos das variáveis observadas dentro e fora do padrão normal de 

perfuração, ou seja, a partir da taxa média de variação da variável, os valores 

considerados dentro da zona crítica em relação às condições normais são 

pontuados com o valor mais alto associado à variável estudada. Desta forma, é 

observada, nos poços disponíveis para o estudo, uma condição mínima necessária 

para que o valor lido pelo sensor seja considerado crítico para cada variável 

estudada, conforme a Tabela 5. É possível observar na tabela que apesar dos poços 

perfurados serem de uma mesma região, a alteração de valores no comportamento 

do poço frente as principais variáveis monitoradas é única, devido principalmente a 

uma formação litológica particular. 

TABELA 7 – Taxa Média de Variação  

Poços x 
Variáveis 

Peso 
Gancho Torque ECD RPM DWOB SPP StickSlip 

Poço 01 6,2 55,4 0,8 65,2 45,2 6,1 6 
Poço 02 5,5 55,2 1,4 80,1 70,6 4,3 5 
Poço 03 5,1 60,5 1,2 70,6 50,4 7,2 6 
Poço 04 6,7 45,1 0,7 65,4 55,6 5,1 6 
Poço 05 4,3 50,3 1,2 75,2 60,3 3,2 6 
Poço 06 6,4 55,4 1 55,2 40,2 5,3 5 
Poço 07 7,5 45,1 0,8 60,5 50,5 7,3 6 
Poço 08 5,2 60,2 0,95 80,2 55,2 4,2 6 
Poço 09 4,3 45,6 0,7 60,3 45,6 6,5 6 
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Poço 10 4,4 50,7 1,2 80,5 40,3 5,1 5 

Taxa Média de 
Variação (%) 5,35 52,95 0,975 68 50,45 5,2 6 

Variação (%) 
Crítica ≥ 5% ≥ 50% ≥ 1% ≤ 70% ≥ 50% ≥ 5% ≥ 6 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

O monitoramento dos dados permite que, em média, a cada 3 segundos, 

sejam enviados dados das ferramentas de MWD, bem como dos sensores de 

Mudlloging, dispostos na superfície. A partir desta frequência, é possível manter o 

acompanhamento em tempo real das condições referentes ao risco de uma prisão 

de coluna ocorrer. A partir dessas condições, é proposto o algoritmo seguinte: 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 
O algoritmo proposto possui uma variação em sua pontuação, que vai de 7 

até 21, com valores adimensionais que representam uma escala associada ao grau 

de risco em uma eventual prisão de coluna. Quanto mais próximo de 7, menor a 

chance de a coluna ficar presa. Em contrapartida, quanto mais perto da pontuação 

de 21, maior a possibilidade de prisão de coluna, conforme indicação na Tabela 6. 

TABELA 8 - Pontuação do risco associado pelo algoritmo 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 



86 

Baixo Risco Médio Risco Alto Risco 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

O algoritmo é aplicado para oito poços, 4 com prisão de coluna e outros 4 

sem prisão de coluna apresentados no item 5.2.1 e 5.2.2 respectivamente. Percebe-

se que, antes do momento crítico, as variáveis possuem uma tendência de elevar a 

pontuação do algoritmo até 16 pontos, valor este que representa uma perfuração 

crítica em pelo menos três variáveis. Enquanto nos poços sem prisão de coluna a 

reta permanece sem uma angulação acentuada, demonstrando que não houve 

aumento de risco relacionado ao evento.  

5.2.1 Análise da aplicação em poços com prisão de coluna 

O algoritmo foi aplicado para quatro poços que tiveram a coluna presa no 

poço. Neste intervalo, a perfuração era monitorada pelos sensores, que permitem 

que o algoritmo calcule o somatório de pontos relacionado à análise de risco para 

prisão de coluna.  

Para fins de exemplificar o desempenho do algoritmo proposto, foi elaborado 

um gráfico, conforme Figura 39, que demonstra a pontuação do algoritmo ao longo 

da perfuração, bem como a curva de tendência, que objetiva representar o 

comportamento da criticidade da perfuração.  

Conforme pode ser observado, a frequência de pontos mais altos é 

consideravelmente maior próximo ao período em que houve a prisão de coluna. Em 

contrapartida, a permanência de pontos em menor valor explica que o risco está 

controlado e a perfuração pode seguir de forma segura, sem a necessidade de 

intervenções e medidas de controle para evitar a prisão de coluna.  

A vantagem da avaliação dinâmica, a partir de diversas variáveis, é tornar o 

modelo de avaliação de risco associado à prisão mais robusto, uma vez que não 

está condicionado apenas a um ou outro sensor. Desta forma, é possível não 

cometer enganos, como, por exemplo, associar um pico de pressão, que pode ser 

apenas um entupimento dos jatos da broca, a uma prisão de coluna, ou até mesmo, 

um pico de torque que pode representar uma mudança de formação. 
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Neste sentido, o grau de risco, baseado nas variações críticas faz com que a 

leitura dinâmica de um conjunto de variáveis relacionadas ao evento crítico possa 

garantir uma percepção menos subjetiva e mais embasada do problema. 

FIGURA 38 - Avaliação dinâmica em poços com prisão 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Fica claro, a partir da linha de tendência observada nos gráficos, que no início 

da perfuração as variáveis críticas possuem um somatório em pontuação menos 

expressivo, em quantidade e frequência. A partir de um dado momento, em cada um 

dos poços é possível perceber o somatório da pontuação do algoritmo em valores 

mais altos, o que faz levantar a linha de tendência e indicar que o fenômeno crítico 

da prisão de coluna ganha força e oferece risco elevado à perfuração.  

5.2.2 Análise da aplicação em poços sem prisão de coluna 

O algoritmo é também aplicado para quatro poços que não tiveram a coluna 

presa. Dessa forma, é possível observar a diferença na pontuação ocorrida e na 

construção da linha de tendência a partir dos pontos marcados pelo monitoramento 
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e aplicação do algoritmo utilizado. O comportamento dos demais poços está 

representado pelos exemplos das quatro seguintes perfurações na Figura 40. 

FIGURA 39 - Avaliação dinâmica em poços sem prisão 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Pode ser observado que o comportamento da linha de tendência para um 

poço que não possui prisão de coluna é diferente daquele com prisão. À medida que 

o poço avança, não é notado o aumento da criticidade da perfuração. É interessante 

perceber que existem pontuações altas, na faixa dos 16 pontos. Entretanto, elas não 

são constantes e não aumentam sua incidência com o passar do tempo. 

Nos poços em que não ocorre a prisão, é possível perceber que a pontuação 

começa com valores mais altos, ou seja, uma ou mais variáveis monitoradas já 

apresentam valor acima da média considerada normal para aquela variável. Esse 

fato evidencia que a perfuração já apresenta condição crítica associada, que pode 

ser justificada por um dimensionamento inadequado da coluna de perfuração, 

gerando torque, arraste, vibrações ou ainda propriedades do fluido incapazes de 

realizar a limpeza do poço. Entretanto, percebe-se que as condições do poço não 
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evoluem para uma pontuação ainda maior, o que indica que a coluna não ficará 

presa e a perfuração pode seguir até a profundidade desejada. 

5.2.3 Análise da linha de tendência durante perfuração 

Após aferir a pontuação do algoritmo dinâmico nos poços com e sem prisão 

de coluna, é possível perceber a importância da associação do grau de risco à 

inclinação da linha de tendência, uma vez que essa representa o risco, tendo como 

referência pontuações anteriores. 

A representação das linhas de tendência ao longo do cenário da perfuração 

permite que o operador possa conjugar a pontuação momentânea com a evolução 

do risco relacionado à prisão de coluna ao longo da perfuração e tenha noção do 

aumento ou não da criticidade relacionada à prisão de coluna. 

A linha de tendência é aplicada para um poço com prisão de coluna e, 

conforme pode ser observado na Figura 41, é possível perceber como no início da 

perfuração a linha de tendência tem um comportamento suave, ou seja, baixa 

inclinação, representada principalmente por menor densidade de pontos críticos 

calculados pelo algoritmo. Entretanto, ao longo da perfuração a densidade de pontos 

mais altos cresce com o tempo e, consequentemente, a linha de tendência 

apresenta um comportamento mais agressivo, ou seja, maior inclinação, o que infere 

um grau de risco elevado ao evento de prisão de coluna. 

Outra forma de observar o comportamento da linha de tendência é através do 

seu coeficiente angular, que de início está negativo. Ou seja, inicialmente a 

perfuração não apresenta fatores críticos e segue sem maiores problemas. No 

entanto, antes da metade dos registros, já é possível perceber que o coeficiente 

angular passa a ser positivo e a representar uma tendência que pode ser associada 

ao maior risco de prisão de coluna, comparada aos registros anteriores. 
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FIGURA 40 - Linha de tendência 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Apresentam-se nos apêndices A e B os respectivos códigos dos executáveis: 

Algoritmo de Avaliação e Linha de Tendência. 
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6 CONCLUSÕES 

A nova perspectiva do mercado relacionada à exploração de poços de 

petróleo passa por uma reformulação nas técnicas de monitoramento e redução de 

custos em operações. Dessa forma, é interessante monitorar a perfuração de poços 

com o objetivo de evitar eventos indesejados, que contribuem para o tempo não 

produtivo durante a operação. 

Este trabalho objetivou delinear uma proposta para avaliação dinâmica do 

evento crítico de prisão de coluna. Pelo entendimento do comportamento crítico das 

variáveis selecionadas, foi possível observar, por meio da pontuação do algoritmo 

proposto, o comportamento diferenciado na perfuração entre os poços com e sem 

prisão de coluna. Para constatar tal comportamento, o algoritmo foi aplicado aos 

poços e uma linha de tendência foi traçada para ambos os casos. 

Os poços sem prisão de coluna, apesar de possuírem algumas pontuações 

mais altas, apresentam em sua tendência uma reta de baixa inclinação, que é 

explicada por uma condição de poço constante. Ou seja, as variáveis críticas 

monitoradas para que o evento ocorra permaneceram sem alterações significativas, 

durante todo o intervalo de perfuração da fase de 17.5 polegadas, em que o poço foi 

monitorado. 

Já os poços, que tiveram a coluna presa, demonstram que no início da 

operação as condições de poço são brandas. Entretanto, com o avanço da 

perfuração, essas condições mudam e as variáveis críticas passam a levar a linha 

de tendência para um patamar mais elevado. A não intervenção do operador, leva 

ao acumulo de fatores críticos durante a operação, o que resulta em condições não 

favoráveis ao avanço da coluna. 

A pontuação do algoritmo e a linha de tendência têm por objetivo proporcionar 

ao operador de campo maior ciência sobre a possibilidade do evento da prisão de 

coluna ocorrer durante a perfuração. Nesse sentido, com a observação da tendência 

crítica da reta, é possível que medidas de prevenção sejam tomadas a tempo de 

evitar o evento indesejado e contribuir para a redução de custos que poderão advir. 

Para futuros trabalhos, recomenda-se a identificação de outros eventos 

indesejados durante a perfuração, assim como a prisão diferencial, a perda de 

circulação ou falha de ferramentas de fundo de poço, que podem possuir indicativos 

e evidências passíveis de serem monitorados por variáveis que expliquem ou 
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contribuam para esses eventos. A partir de uma avaliação dinâmica, pautada em um 

algoritmo, façam o monitoramento do evento a fim de evitá-lo, contribuindo para a 

redução de custos e subjetividade nas análises de perfuração. 

6.1 DISCUSSÃO DAS QUESTÕES DA PESQUISA 

Inicialmente, foram propostas quatro questões de pesquisa a serem 

investigadas na presente dissertação. A primeira buscava identificar quais as 

principais variáveis relacionadas ao evento de prisão de coluna nas atividades de 

perfuração de poços offshore. A pesquisa bibliográfica permitiu suportar a resposta a 

essa questão, tendo apontado o torque, a rotação da coluna, o arraste, a densidade 

equivalente de circulação, o peso sobre broca, a pressão nas linhas de superfície e 

a vibração Stick Slip como as principais variáveis relacionadas à previsão de uma 

possível prisão de coluna. 

A questão seguinte foi relacionada ao comportamento manifestado por estas 

variáveis, quando o evento crítico estudado está próximo a ocorrer. O estudo do 

comportamento dessas variáveis percebido pelos especialistas, e referendados pela 

literatura, evidencia que a ocorrência do evento de prisão de coluna ocorre próximo 

a variações repentinas e não esperadas ao longo da perfuração. 

A terceira questão buscou entender de que forma é possível avaliar o risco de 

forma quantitativa, para fornecer ao monitoramento maior embasamento e suporte à 

decisão. O estudo das variáveis permitiu quantificar as variações críticas baseadas 

nos poços estudados e estabelecer um range crítico, entendido como 

comportamento fora do padrão. 

A questão final do trabalho analisou de que forma poderia ser implementada 

uma solução tecnológica para quantificar a análise do risco envolvido no evento de 

prisão de coluna. A partir das variáveis identificadas e seu comportamento crítico, foi 

possível propor um algoritmo de classificação de risco para entender o 

comportamento da coluna e sua relação com a perfuração, a fim de evitar o NPT 

relacionado à prisão de coluna. 



93 

6.2 PARTICULARIDADES DO MÉTODO 

O algoritmo apresentado no estudo está conjecturado a partir da análise da 

perfuração de poços ocorridos na fase de 17.5 polegadas, que tiveram em sua 

maioria formações salinas como característica geológica significante. Desta forma, é 

importante lembrar que, para aplicação do mesmo algoritmo, é imprescindível que 

tais propriedades físicas sejam equivalentes ao apresentado no trabalho proposto. 

A relação de perfuração no sal está diretamente ligada ao fenômeno de 

fluência da formação, característica que reduz o diâmetro do poço calibrado pela 

broca e induz ao aprisionamento da coluna. Este tipo de prisão de coluna é 

conhecido como prisão mecânica, pois a partir de uma restrição física a coluna não 

pode mais se deslocar conforme orientação do operador. O método apresentado 

nesse estudo contempla este tipo de prisão, a mecânica, e não a prisão por 

diferencial de pressão ocorrida em outros tipos de formação, que possivelmente 

apresentam comportamento diferenciado do que ocorre no tipo de prisão aqui 

analisada. 

A associação ao risco de prisão de coluna está relacionada tanto à 

pontuação, quanto à inclinação da linha de tendência, ou seja, é preciso que todas 

as variáveis estejam apresentando leituras constantes do sensor. Nesse sentido, é 

interessante notar também que mudanças repentinas de condição – geológica, por 

exemplo – podem não possibilitar uma leitura progressiva do risco, limitando o 

tempo para o sinal de alerta prévio ao operador. 

Outro fator não contemplado nesta análise está relacionado ao erro humano, 

ou seja, atitudes tomadas por especialistas de campo, que não seguem os 

procedimentos-padrão na perfuração de poços, como exemplo, a movimentação em 

velocidade acima do normal para retirada da coluna, atitude essa responsável por 

acunhar a coluna na formação, ocasionando a sua prisão por falha operacional.  

Algumas formas de prisão de coluna, conforme descrito acima, não estão 

previstas no método e não serão evidenciadas pelo algoritmo proposto no estudo, 

sendo necessário um estudo mais detalhado sobre estas outras formas de prisão, 

para detectar com antecedência o risco envolvido na operação. 
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6.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Conforme explícito nas limitações do método, é pertinente ao estudo uma 

investigação particular e mais detalhada sobre outros cenários e formações 

litológicas em que a prisão de coluna pode ocorrer. A princípio, uma sugestão de 

trabalho futuro pode ser relacionada à detecção da prisão de coluna por diferencial 

de pressão, desta forma será possível complementar este trabalho e tornar mais 

abrangente o estudo de risco envolvido neste evento crítico indesejado nos campos 

de petróleo offshore.  

Outra abordagem oportuna para trabalhos futuros pode ser relacionada a 

avaliação dos impactos gerados na rotina de trabalho no uso de ferramentas como a 

proposta neste estudo, no sentido de avaliar como o operador interpreta e toma 

medidas preventivas em função do método proposto para redução de subjetividade 

relacionado a eventos críticos como é o caso da prisão de coluna. Pois ainda que o 

método resulte em maior respaldo para a tomada de decisão, a última resposta e 

decisão é sempre do operador. 

  



95 

REFERÊNCIAS 

 

AARRESTAD, T. V. Torque and drag-two factors in extended-reach drilling. 
Journal of Petroleum Technology, v.46, n.09, p.800-803, 1994.  
 
ABLARD, P. et al. The expanding role of Mud logging. Oilfield Review, v. 24, n.1, 
p. 24-41, 2012.  
 
ALVES, I. A. S. et al. SS: pre-salt Santos basin C: well construction learning curve 
acceleration. In: Offshore Technology Conference, Anais. Offshore Technology 
Conference, 2009.  
 
AMER, A. et al. Drilling through salt formations: a drilling fluids review. In: SPE 
Deepwater Drilling and Completions Conference, Anais. Society of Petroleum 
Engineers, 2016. 
 
AMORIM, D. S.; HANLEY, C.; LEITE CARVALHO, D. J. BHA selection and 
parameter definition using vibration prediction software leads to significant 
drilling performance improvements. In: SPE Latin America and Caribbean 
Petroleum Engineering Conference, Anais. 2012.  
 
ANDRÉ, M. Estudo de caso: seu potencial na educação. Cadernos de pesquisa, v. 
49, p. 51-54, 1984.  
 
ARATA, F. et al. Look ahead geosteering via real time integration of logging 
while drilling measurements with surface seismic. In: SPE Annual Technical 
Conference and Exhibition, Anais...Society of Petroleum Engineers, 2017.  
 
BAKRI, E.; WHITTAKER, M. E.; SKINNER, N. G. Freeing pipe stuck in a 
subterranean. WellGoogle Patents, 12 set. 2017.  
 
BIZHANI, M. Solids transport with turbulent flow of non-Newtonian fluid in the 
horizontal annuli. [s.l.] University of Alberta (Canada), 2013.  
 
BONIFACE, O.; MARCUS, N. M. A model to determine the effect of pore 
pressure and fracture gradient on stuck pipe management. In: SPE Nigeria 
Annual International Conference and Exhibition, Anais. Society of Petroleum 
Engineers, 2015.  
 
CALDAS, L. Q.; AMARAL, N. B. Análise de viabilidade econômica de projetos de 
exploração e produção no regime de partilha de produção: um estudo de caso 
do campo de Libra no Pré-Sal. 2015. Monografia (Graduação em Engenharia de 
Petróleo) - Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2015. 
 
CARNEIRO, M. F. Petrobras no pré-sal: geração de uso de novas tecnologias. 
2016. 93f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em 
Desenvolvimento Econômico, Universidade do Paraná, Curitiba, 2016. 
 



96 

CLOSE, D. A.; STELLY, O. V. New information systems promise the benefits of 
the information age to the drilling industry. In: IADC/SPE drilling conference, 
Anais...Society of Petroleum Engineers, 1998.  
 
CRAMER, R. et al. A measure of the digital oil field status-is it the end of the 
beginning? In: SPE Intelligent Energy International, Anais. Society of Petroleum 
Engineers, 2012. 
 
CRESWELL, John W. et al. Qualitative research designs: Selection and 
implementation. The counseling psychologist, v. 35, n. 2, p. 236-264, 2007. 
 
DAC, T. N. et al. Combining sonic while drilling and formation pressure while 
drilling for pore pressure analysis to reduce drilling risk : a case study in 
offshore. Offshore Technology Conference Asia, 2016.  
 
DE ALMEIDA JR et al. A review of telemetry data transmission in 
unconventional petroleum environments focused on information density and 
reliability. Journal of Software Engineering and Applications, v. 8, n. 09, p. 455, 
2015.  
 
DE MEDEIROS NASCIMENTO, R. C. A. et al. O fenômeno de prisão diferencial : 
uma revisão da literatura. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 5, n. 2,     
p.76-87, 2010.  
 
DUPRIEST, F. E. et al. Borehole-quality design and practices to maximize drill-
rate performance. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, p.18, 2010. 
 
ETTEHADI, A.; ALTUN, G. Thermal effects on differential pressure pipe sticking 
tendency. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 146, p. 50-60, 2016. 
 
FEAR, M. J.; ABBASSIAN, F. Experience in the detection and suppression of 
torsional vibration from mud logging data. European Petroleum Conference, 
p.433-448, 1994.  
 
FERREIRA, A. P. L. A. et al. Automated decision support and expert 
collaboration avoid stuck pipe and improve drilling operations in offshore 
brazil subsalt well. Offshore Technology Conference, 2015. 
 
FERREIRA, M. L. A.; RAMOS, R. R. Redes e parcerias tecnológicas no setor 
petrolífero brasileiro: o caso da Petrobras. Redes, v. 38, n. 32, 2017.  
 
GALA, D. M. et al. Drilling hazard mitigation technologies key in eliminating 
non-productive time in challenging wells. In: SPE Oil and Gas India Conference 
and Exhibition, Mumbai. Anais... Mumbai: Society of Petroleum Engineers, 2010. 
 
GANDELMAN, R.; MARTINS, A. Real-time drilling data analysis: building blocks 
for the definition of a problem anticipation methodology. IADC/SPE Drillng …, 2010.  
 
GHILARDI, P. et al. Real time drilling data diagnosis implemented in deepwater 
wells - a reality. Offshore Technology Conference, OTC 24275, p. 1-9, 2013. 



97 

 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa 
social. v. 4, 2016. São Paulo: Atlas, 2002. 175p. 
HEITMANN, N.; BURGOS, E. C. Freeing differential stuck-pipe with nitrogen 
reduces significantly lost-in-hole drill strings. In: SPE/IADC Drilling Conference 
and Exhibition, Anais...Society of Petroleum Engineers, 2015. 
 
HESS, J. Pipe sticking prediction using LWD real-time measurements. 
IADC/SPE Drilling Conference and Exhibition, n. March, p. 1-3, 2016.  
 
HOLMES, C. S.; SWIFT, S. C. Calculation of circulating mud temperatures. 
Journal of Petroleum Technology, v. 22, n. 06, p. 670-674, 1970.  
 
HONÓRIO, M. C.; BORTONI, E. C. Qualidade dos dados transmitidos durante a 
perfuração de poços de petróleo. 2007. 127 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2007.  
 
JOHANCSIK, C. A.; FRIESEN, D. B.; DAWSON, R. Torque and drag in directional 
wells-prediction and measurement. Journal of Petroleum Technology, v. 36, n. 06, 
p. 987-992, 1984. 
 
JONES, C. M.; CHAVES, H. A. F. Assessment of yet-to-find-oil in the Pre-Salt 
area of Brazil. In: 14th International Congress of the Brazilian Geophysical Society, 
Anais...2015.  
 
LEE, E. A.; MESSERSCHMITT, D. G. Digital communication, Kluwer Academic 
Publishers, Boston: 1994. 
 
LIMA, P. C. R.; LIMA, P. G. da C. Nov. 2016. Alternativas para o setor petrolífero 
e para a Petrobras. Brasília, Câmara dos Deputados. 79p. (Estudo Técnico). 
Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-
tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema16/alternativas-
para-o-setor-petrolifero-e-para-a-petrobras>.  
 
LU, J. et al. A novel lateral resistivity logging-while-drilling (LWD) method in oil-
based drilling fluid. In: Chinese Automation Congress (CAC), 2017, Anais...IEEE, 
2017.  
 
MASON, C. J.; CHEN, D. C.-K. Step changes needed to modernize T&D 
software. SPE/IADC Drilling Conference, v. 2, n. SPE/IADC 104609, p. 1-11, 2007. 
 
MEIRINHOS, M.; OSÓRIO, A. O estudo de caso como estratégia de investigação 
em educação. EduSer-Revista de educação, v. 2, n. 2, 2016.  
 
MIRHAJ, S. A.; KAARSTAD, E.; AADNOY, B. S. Torque and drag modeling; soft-
string versus stiff-string models. In: SPE/IADC Middle East Drilling Technology 
Conference and Exhibition, Anais...Society of Petroleum Engineers, 2016. 
 
MUQEEM, M. A.; WEEKSE, A. E.; AL-HAJJI, A. A. Stuck pipe best practices - a 
challenging approach to reducing stuck pipe costs. In: SPE Saudi Arabia Section 



98 

Technical Symposium and Exhibition, Anais...Society of Petroleum Engineers, abr. 
2012.  
 
NOV. Integrated drilling control systems. Disponível em: 
<http://www.nov.com/Segments/Rig_Systems/Land/Control_and_Advisory_Systems/
Integrated_Drilling_Control_Systems/Integrated_Drilling_Control_Systems.aspx>. 
Acesso em 12 fev. 2018.  
 
PAES, M. da R. Aplicação do sistema LWD em poços horizontais. 2013. 74f. 
Monografia (Graduação em Engenharia de Petróleo) - Departamento de Engenharia 
Química e de Petróleo, Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense. 
Niterói, (Artigo), 2016. 
 
PHILLIPS, A. et al. Adaptive PDC drill bit reduces stick-slip and improves ROP 
in the Midland Basin. In: IADC/SPE Drilling Conference and Exhibition, 
Anais...Society of Petroleum Engineers, 2018. 
 
RAYMOND, L. R. Temperature distribution in a circulating drilling fluid. Journal 
of Petroleum Technology, v. 21, n. 03, p. 333-341, 1969.  
 
SALMINEN, K. et al. Stuck pipe prediction using automated real-time modeling 
and data analysis. IADC/SPE Drilling Conference and Exhibition, p. 20, 2016. 
 
STEFFEN, P; V. Desenvolvimento de solução CRISP-DM para classificação de 
prisão de coluna no processo de perfuração de poços offshore com 
modelagem por regressão. 2018. 124p. Dissertação (Mestrado) - Escola de 
Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 
 
TAVARES, R. M. Interpretação e análise de dados de perfuração em poços de 
petróleo. 2006. 145p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Engenharia Mecânica 
e Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006. 
 
TROJBICZ, B; LOUREIRO, M. R. Rupturas, continuidades e gradualismo nas 
políticas de petróleo no Brasil: 1995 a 2010. Organ. Soc. [online]. 2018, vol.25, 
n.85, pp.193-210. ISSN 1413-585X.  
 
WARDT, J. de; CHAPMAN, C. D.; BEHOUNEK, M. Well construction automation - 
preparing for the big jump. In: SPE Applied Technical Workshop, Anais...2012.  
 
WIRTH, R; HIPP, J. CRISP-DM: towards a standard process model for data mining. 
In: Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of 
knowledge discovery and data mining. Citeseer, 2000. p. 29-39. 
 
ZHU, X.; LIU, S.; TONG, H. Research on transport of cuttings in gas drilling 
horizontal well and cuttings falling-prevent joint development. In: SPE Asia 
Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Anais...Society of Petroleum 
Engineers, 2011. 
 
ZOELLNER, P. et al. Automated real-time drilling hydraulics monitoring. In: 
SPE/IADC Drilling Conference and Exhibition, Anais. Society of Petroleum 



99 

Engineers, 2011. 
 

  



100 

APÊNDICE A – Código da pontuação dinâmica 

 

# Classe contendo operações referente a atribuição de graus de risco 

# conforme as condições de variação crítica. 

 

class ConhecimentoPrisaoColuna(): 

    def __init__(self): 

        super().__init__() 

        self.time = 0 #'time' 

        self.instancia = {} 

        self.instancia['weight_on_hook'] = 0 

        self.instancia['torque'] = 0 

        self.instancia['equivalent_circulating_density'] = 0 

        self.instancia['rotary_speed'] = 0 

        self.instancia['weight_on_bit'] = 0 

        self.instancia['bottom_weight_on_bit'] = 0 

        self.instancia['standpipe_pressure'] = 0 

        self.instancia['stick_slip'] = 0 

 

        self.evento_critico = [] 

        self.evento_critico_classficado = -1 

 

        self.classe = [] 

    def setInstancia(self, instancia): 

        self.time = instancia['time'] 

        self.instancia['weight_on_hook'] = instancia['weight_on_hook'] 

        self.instancia['torque'] = instancia['torque'] 

        self.instancia['equivalent_circulating_density'] = instancia['equivalent_circulating_density'] 

        self.instancia['rotary_speed'] = instancia['rotary_speed'] 

        self.instancia['weight_on_bit'] = instancia['weight_on_bit'] 

        self.instancia['bottom_weight_on_bit'] = instancia['bottom_weight_on_bit'] 

        self.instancia['standpipe_pressure'] = instancia['standpipe_pressure'] 

        self.instancia['stick_slip'] = instancia['stick_slip'] 

 

    def getClasse(self): 

        return self.classe[len(self.classe)-1] 

 

    def getEventoCritico(self): 

        return self.evento_critico[self.evento_critico_classficado] 
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    ############## 

    # Interpretar o grau de risco no intervalo de 0 a 21 

    # classificando em quatro estágios de criticidade. 

    def interpretar(self): 

        j = len(self.evento_critico) -1 

 

        j = j + 1 

        ######## 

        # Se o peso no gancho está dentro das condições de variação crítica, 

        # então adicionar quatro ao grau de risco 

        # se-não adicionar um ao grau de risco. 

 

        self.lista['weight_on_hook'].append(self.instancia['weight_on_hook']) 

        serie1 = pd.Series(self.lista['weight_on_hook']) 

        mediana = serie1.median() 

        if self.instancia['weight_on_hook'] > 1.05*mediana: 

            self.evento_critico.append(4) 

        else: 

            self.evento_critico.append(1) 

 

        ######## 

        # Se o torque está dentro das condições de variação crítica, 

        # então adicionar quatro ao grau de risco 

        # se-não adicionar um ao grau de risco. 

 

        self.lista['torque'].append(self.instancia['torque']) 

        serie2 = pd.Series(self.lista['torque']) 

        mediana = serie2.median() 

        if self.instancia['torque'] > 1.5*mediana: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 4 

        else: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 1 

 

       ######## 

       # Se a densidade equivalente de circulação está dentro das condições de 

# variação crítica, 

        # então adicionar tres ao grau de risco 

        # se-não adicionar um ao grau de risco. 
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self.lista['equivalent_circulating_density'].append(self.instancia['equivalent_circulating_density']) 

        serie3 = pd.Series(self.lista['equivalent_circulating_density']) 

        mediana = serie3.median() 

        if self.instancia['equivalent_circulating_density'] > 1.05*mediana: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 3 

        else: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 1 

 

        ######## 

        # Se a velocidade da rotação está dentro das condições de variação crítica, 

        # então adicionar quatro ao grau de risco 

        # se-não adicionar um ao grau de risco. 

 

        self.lista['rotary_speed'].append(self.instancia['rotary_speed']) 

        serie4 = pd.Series(self.lista['rotary_speed']) 

        mediana = serie4.median() 

        if self.instancia['rotary_speed'] < 0.7*mediana: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 4 

        else: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 1 

 

        ######## 

        # Se o arraste (peso da broca no fundo - peso na broca) está dentro das 

# condições de variação crítica, 

        # então adicionar três ao grau de risco 

        # se-não adicionar um ao grau de risco. 

 

        self.lista['bottom_weight_on_bit'].append(self.instancia['weight_on_bit']-

self.instancia['bottom_weight_on_bit']) 

        serie5 = pd.Series(self.lista['bottom_weight_on_bit']) 

        mediana = serie5.median() 

        if (self.instancia['weight_on_bit']-self.instancia['bottom_weight_on_bit']) > 1.5*mediana: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 3 

        else: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 1 

 

        ######## 

        # Se a pressão nas linhas de superfície está dentro das condições de variação 
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# crítica,  

        # então adicionar dois ao grau de risco 

        # se-não adicionar um ao grau de risco. 

 

        self.lista['standpipe_pressure'].append(self.instancia['standpipe_pressure']) 

        serie6 = pd.Series(self.lista['standpipe_pressure']) 

        mediana = serie6.median() 

        if self.instancia['standpipe_pressure'] > 1.05*mediana: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 2 

        else: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 1 

 

        ######## 

        # Se a vibração torcional está dentro das condições de variação crítica, 

        # então adicionar dois ao grau de risco 

        # se-não adicionar um ao grau de risco. 

 

        self.lista['stick_slip'].append(self.instancia['stick_slip']) 

        serie7 = pd.Series(self.lista['stick_slip']) 

        mediana = serie7.median() 

        if self.instancia['stick_slip'] == 6: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 2 

        else: 

            self.evento_critico[j] = self.evento_critico[j] + 1 

 

        ######## 

        # Classifica conforme o grau de risco 

        if ( self.evento_critico[j] <= 7 ): 

            self.classe.append(0) 

        elif ( self.evento_critico[j] > 7 and self.evento_critico[j]<11 ): 

            self.classe.append(1) 

        elif ( self.evento_critico[j] > 10 and self.evento_critico[j]<19 ): 

            self.classe.append(2) 

        else: 

            self.classe.append(3) 

        ## 

        ## 

        self.evento_critico_classficado = j 
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APÊNDICE B - Código da linha de tendência 

 

# Descrição: Este código implementa a linha de tendência baseado no classificador dinâmico  

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import time 

 

wellname = 'Poço 01' 

#wellname = 'Poço 02' 

#wellname = 'Poço 03' 

#wellname = 'Poço 04' 

 

df = pd.read_csv('./'+wellname+'_READY.csv') 

wellinfo = pd.read_csv('well.csv',sep=';') 

stuckstart = wellinfo.loc[wellinfo.well_name == wellname, 'stuck_start'].values[0] 

selected = df.loc[(df.operation_mode > 0) & (df.time < stuckstart), 'hazardous_condition_degree'] 

 

y0 = selected.values 

x0 = [ i for i in range(len(y0)) ] 

om = df.loc[df.operation_mode > 0, 'operation_mode'].values 

a = 0 

k = 0 

 

step  = 60 

coefs0 = [] 

coefs1 = [] 

 

fig_size = [14,8] 

f, ax = plt.subplots(nrows=5, sharex=False, figsize = fig_size) 

f.suptitle(wellname,size=14, y=0.97) 

 

threshold = 14 

 

for b in range(step,len(y0),step): 

 y2 = y0[a:b] 

                x2 = x0[a:b]  

 om2 = om[a:b] 

 a  = b 

 color = 'tab:blue' 
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 ax[0].plot(x2,y2,'o',color=color) 

 ax[0].plot(x2,om2,':',color='black')  

 ax[0].set_ylabel('pontuação') 

  

 y3    = y0[0:b] 

 coefficients, residuals, _, _, _ = np.polyfit(range(len(y3)),y3,1,full=True) 

 coefs0.append(coefficients[0]) 

 coefs1.append(coefficients[1]) 

  

 if ( coefficients[0] >= 0.00021 ): 

  k = k + 1;  

 if ( coefficients[0] < 0.00021 ): 

  k = 0; 

   

 if ( k > 100 ): 

  color = 'tab:red' 

 elif ( k > 60 ): 

  color = 'tab:orange' 

 elif ( k > 50 ): 

  color = 'yellow' 

 else: 

  color = 'tab:green' 

   ymin = -0.0006 

 ymax = 0.0006 

 ax[1].set_ylim(ymin=ymin,ymax=ymax) 

 ax[1].plot(coefs0,color=color) 

 ax[1].set_ylabel('coef. angular') 

  

 ax[2].plot(coefs1,color=color) 

 ax[2].set_ylabel('coef. linear') 

  

 ax[3].plot([(coefficients[0]*x + coefficients[1]) for x in range(len(y3))],color=color) 

 ax[3].set_ylabel('tendência') 

  

 plt.draw() 

 plt.pause(1e-17) 

 time.sleep(0.05) 

 

        print()print('Número de ocorrências maiores de 0.00021: {}'.format(k))plt.show() 
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