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RESUMO 

 

Uma das etapas mais importantes da perfuração de um poço é a elaboração do projeto 

de perfuração. Durante essa fase, definem-se várias características do poço, como trajetória do 

poço, fluido de perfuração, profundidades de assentamento de sapatas de revestimento, 

dimensionamento de revestimentos etc. A sua importância deve-se ao fato de que custos 

excessivos, danos ambientais e acidentes têm as suas chances de ocorrência reduzidas de 

acordo com a qualidade do projeto. 

A fim de se ter êxito, é necessário que se realizem estudos de geopressões, aos quais se 

dará ênfase nesta dissertação, bem como à determinação das profundidades de assentamento 

de sapatas. Para tal, este trabalho propõe um caso hipotético a ser estudado, a que se aplicam 

os métodos de estimativa e critérios apresentados para simular a confecção de um projeto de 

perfuração. 

 

Palavras-chave: Engenharia de petróleo, Poço de petróleo, Perfuração de poço. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The development of the well design is one of the most important stages of drilling. 

During that step, many characteristics of the well are defined, such as the well trajectory, the 

drilling fluid, the casing shoes setting depths, the casing design etc. Its importance relies on 

the fact that excessive costs, environmental damages and accidents are less likely to occur 

according to the quality of the drilling project. 

In order to succeed, it’s mandatory to perform geopressure studies, which will be 

emphasized in this dissertation, as well as the determination of the casing shoes setting 

depths. For that, this work proposes a hypothetical case study, where the methods for 

estimating pressures and the criteria presented are applied to simulate the design of a drilling 

project. 

 

Keywords: Petroleum engineering, Petroleum well, Well drilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 Relação custo do poço x qualidade do planejamento........................................ 15 

Figura 2.2 Quatro poços offshore e um onshore................................................................. 16 

Figura 2.3 Fluxo de trabalho do projeto de um poço.......................................................... 17 

Figura 3.1 Relações entre os diferentes tipos de rocha....................................................... 21 

Figura 3.2 Principais tensões in situ atuantes...................................................................... 21 

Figura 3.3 
Esquema ilustrando o impacto da pressão de poros nas demais etapas do 

projeto de poço................................................................................................... 24 

Figura 3.4 
Exemplo de poço atravessando zona com pressão de poros anormalmente 

baixa................................................................................................................... 27 

Figura 3.5 
Demonstração de comportamento da pressão de uma zona anormalmente 

pressurizada........................................................................................................ 29 

Figura 3.6 Grave acidente ocorrido em uma plataforma (blowout).................................... 29 

Figura 3.7 Ilustração da expulsão de fluidos durante a compactação da rocha................... 30 

Figura 3.8 Esquematização de forças de tectonismo........................................................... 31 

Figura 3.9 Ilustração da ação intrusiva do domo de sal, criando pressão anormal.............  32 

Figura 3.10 
Exemplo do efeito buyoancy pela presença de hidrocarbonetos sobre o 

aquífero.............................................................................................................. 35 

Figura 3.11 Esquema do Efeito Centroide em um gráfico de Pressão x Profundidade........  36 

Figura 3.12 
Situações de migração de fluidos para cima causando pressão anormal em 

formações rasas..................................................................................................  37 

Figura 3.13 
Esquema do fluxo osmótico através de uma membrana semipermeável (sem 

fraturas)..............................................................................................................  37 

Figura 3.14 

Comparação entre um gráfico profundidade x expoente d e um profundidade 

x expoente dc para um mesmo poço zona sobrepressurizada representada 

pela área hachurada...........................................................................................  39 

Figura 3.15 Exemplos de (A) folhelho lascado e (B) folhelho desmoronado......................  40 

Figura 3.16 Exemplo de zona de transição em folhelhos.....................................................  43 

Figura 3.17 Ilustração de falhas por cisalhamento...............................................................  45 

Figura 3.18 Representação da janela operacional de um poço.............................................  47 

Figura 4.1 Gráfico de perfil sônico com a linha de tendência de compactação normal...... 51 



 

 

Figura 4.2 
Gráfico de pressão versus volume bombeado, onde Pa é a pressão de 

absorção............................................................................................................. 54 

Figura 4.3 
Teste de Integração da Formação, onde a pressão máxima obtida é menor 

que a de absorção............................................................................................... 55 

Figura 4.4 Teste de Absorção Estendido............................................................................. 56 

Figura 4.5 Teste de Microfraturamento............................................................................... 56 

Figura 4.6 
Valores típicos de K obtidos por diversos métodos para uma LDA de 1000 

metros................................................................................................................. 57 

Figura 4.7 Coeficientes de tensão de Matthews e Kelly..................................................... 59 

Figura 4.8 Variação de razão de Poisson com a profundidade proposta por Eaton............ 59 

Figura 5.1 Sapata do tipo guia............................................................................................. 60 

Figura 5.2 Ilustração da posição e da relação entre as colunas de revestimento................. 62 

Figura 5.3 Critério de assentamento baseado na janela operacional................................... 63 

Figura 6.1 Dados de tempo de trânsito (Δt) relacionados às profundidades (D)................. 67 

Figura 6.2 Valores de densidades de diferentes profundidades perfiladas.......................... 68 

Figura 6.3 Valores de pressão e gradiente de sobrecarga de diversas profundidades......... 68 

Figura 6.4 

Tempo de trânsito versus profundidade e a linha de tendência de 

compactação normal, com destaque para a zona com pressões anormalmente 

altas.................................................................................................................... 69 

Figura 6.5 
Valores de gradiente de pressão de poros e tempos de trânsito normalizados 

de diversas profundidades................................................................................. 70 

Figura 6.6 Valores de gradiente de fratura relativos a diversas profundidades.................. 71 

Figura 6.7 Janela operacional do poço................................................................................ 72 

Figura 6.8 
Profundidades de assentamento definidas de acordo com a janela operacional 

do poço............................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 3.1 Classificação das Pressões de Poros com base na pressão hidrostática..............  26 

Tabela 3.2 Classificação das Pressões de Poros com base na gradiente de pressões...........  26 

Tabela 6.1 Valores de coeficiente K adotados para cada intervalo......................................  71 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO DO TRABALHO...................................................... 12 

1.1 – Introdução.................................................................................................................... 12 

1.2 – Objetivo....................................................................................................................... 12 

1.3 – Metodologia................................................................................................................ 13 

1.4 - Estrutura do Trabalho................................................................................................... 13 

1.5 – Justificativa.................................................................................................................. 13 

CAPÍTULO 2 – PROJETO DE POÇOS.............................................................................. 14 

2.1 – Projeto de Poços......................................................................................................... 14 

2.1.1 – Classificação de Poços......................................................................................... 15 

2.2 - Fluxo de Trabalho do Projeto de um Poço................................................................... 16 

CAPÍTULO 3 – GEOPRESSÕES......................................................................................... 20 

3.1 - Formação Rochosa....................................................................................................... 20 

3.1.1 – Tensões da Rocha................................................................................................ 21 

3.2 - Gradiente de Pressão.................................................................................................... 22 

3.3 – Pressão de Sobrecarga................................................................................................. 22 

3.4 – Pressão de Poros.......................................................................................................... 23 

3.4.1 – Pressões de Poros Anormalmente Baixas............................................................ 27 

3.4.2 – Pressões de Poros Anormalmente Altas.............................................................. 28 

      3.4.2.1 – Origens das Pressões Anormalmente Altas................................................ 29 

      3.4.2.2 – Indicadores de Zonas Anormalmente Pressurizadas.................................. 38 

3.4.3 – Zona de Transição............................................................................................... 43 

3.5 – Pressões Geradas pelo Fluido de Perfuração.............................................................. 44 

3.6 – Pressão de Colapso...................................................................................................... 44 

3.7 – Pressão de Fratura........................................................................................................ 46 

3.8 – Janela Operacional....................................................................................................... 47 

CAPÍTULO 4 – MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE GRADIENTES.............................. 48 

4.1 – Estimativa do Gradiente de Sobrecarga...................................................................... 48 

4.2 - Quantificação dos Gradientes de Pressão de Poros...................................................... 49 

4.2.1 – Medições Diretas................................................................................................. 49 

4.2.2 – Métodos Indiretos................................................................................................ 50 



 

 

4.3 - Estimativa do Gradiente de Fratura............................................................................. 53 

4.3.1 – Métodos Diretos.................................................................................................. 53 

4.3.2 – Métodos Indiretos................................................................................................ 56 

CAPÍTULO 5 – ASSENTAMENTO DE SAPATAS DE REVESTIMENTOS................ 60 

5.1 – Sapata de Revestimento.............................................................................................. 60 

5.2 – Tipos de Colunas de Revestimento............................................................................. 60 

5.3 – Profundidades de Assentamento.................................................................................. 62 

5.3.1 - Critério de Assentamento Baseado Apenas na Janela Operacional..................... 63 

5.4 – Itens que Influenciam o Assentamento de Sapatas..................................................... 64 

5.4.1 - Margem de riser................................................................................................... 64 

5.4.2 - Outros Itens.......................................................................................................... 65 

CAPÍTULO 6 – ESTUDO DE CASO................................................................................... 66 

6.1 – Dados de Entrada........................................................................................................ 66 

6.2 - Cálculo de Densidades................................................................................................. 67 

6.3 – Estimativa de Gradientes de Sobrecarga..................................................................... 68 

6.4 – Estimativa de Gradientes de Pressão de Poros............................................................ 69 

6.5 – Estimativa de Gradientes de Pressão de Fratura......................................................... 70 

6.6 – Janela Operacional e Assentamento de Sapatas.......................................................... 71 

CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES.......................................................................................... 73 

7.1 – Considerações Finais................................................................................................... 73 

7.2 – Sugestões..................................................................................................................... 73 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................. 74 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Introdução 

A elaboração de um projeto de boa qualidade baseado em estudos de geopressões é 

absolutamente crucial para que a perfuração de um poço venha a ter sucesso. Isso se deve ao 

grande número de problemas que podem ser gerados pelo desconhecimento acerca das 

geopressões, dentre os quais se incluem torques e arrastes excessivamente elevados, 

aprisionamento da coluna de perfuração e influxo de fluidos da rocha para o poço, o que, se 

não controlado, pode resultar em um blowout (PEREIRA, 2007; FREIRE et al, 2010). 

Tais problemas são as causas mais frequentes para a perda de tempo durante as 

operações de perfuração. Esse tempo perdido é comumente chamado na indústria de tempo 

não produtivo, ou Non Productive Time (NPT), ocasionando, portanto, atrasos e custos 

adicionais, que podem atingir muitos milhões de dólares, à perfuração. Ademais, os mesmos 

problemas podem levar a danos ambientais e a lesões ou até mesmo mortes dos indivíduos 

envolvidos nas operações (PEREIRA, 2007; FREIRE et al, 2010). 

Sendo a perfuração relativa a um poço marítimo, agrega-se ainda mais relevância à 

situação, pois, no Brasil, as maiores reservas de hidrocarboneto encontram-se em águas 

profundas (lâmina d’água de 301 m a 1500 m) e ultraprofundas (lâmina d’água acima de 1501 

m). Além disso, a perfuração em condições dessa natureza torna-se mais dificultosa devido ao 

fato de que o aumento da lâmina d’água provoca a redução do gradiente de sobrecarga se 

comparada a uma profundidade similar em um poço terrestre e, subsequentemente, o 

estreitamento da janela operacional do poço, o que demanda mais atenção e detalhamento 

para a elaboração do projeto de perfuração do poço a fim de que as operações ocorram de 

modo econômico e seguro (FERREIRA, 2010). 

1.2 Objetivo 

A finalidade desta dissertação é destacar os principais aspectos a serem considerados 

quando se efetua um projeto de perfuração no caso específico de um poço marítimo, mediante 

a aplicação da técnica explicada ao longo do trabalho para um caso hipotético a ser definido.
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1.3 Justificativa 

No projeto de perfuração de um poço marítimo, são consideradas muitas variáveis ao 

longo de todo o processo, o qual é uma etapa decisiva para o sucesso daperfuração. Nesta 

dissertação, dá-se especial ênfase aos dados de geopressões dentro da estrutura desta 

sequência. 

1.4 Metodologia 

A primeira parte deste trabalho consiste na revisão bibliográfica e na determinação dos 

passos a serem utilizados na definição do projeto do poço.  Posteriormente, define-se um 

grupo de dados para caracterizar a área de estudo.  Em seguida, é definida a sequência do 

trabalho, para finalmente apresentar os resultados. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Após este primeiro capítulo, há o Capítulo 2, no qual se conceitua o projeto de poços, 

destacando as suas etapas e a sua devida importância para o resultado final do poço. O 

capítulo 3 contém conceitos básicos e aspectos teóricos referentes às geopressões. Em 

seguida, cabe ao capítulo 4 apresentar alguns métodos de quantificação para os diferentes 

tipos de gradientes de geopressões.  

O capítulo 5 tem a incumbência de apresentar um determinado critério de 

assentamento de sapatas de revestimento. No capítulo 6, define-se um caso a ser estudado, ao 

qual se aplicam os métodos previamente apresentados a fim de se elaborar um programa de 

assentamento de sapatas a partir do cálculo dos gradientes de pressão. Já o capítulo 7 traz as 

conclusões acerca deste trabalho. A última seção da dissertação compreende as referências 

bibliográficas. 

 

 



 

CAPÍTULO 2 – PROJETO DE POÇOS 

2.1 Projeto de Poços 

Dentro do planejamento para a construção de um poço, inclui-se a elaboração do seu 

projeto, e, neste, detalham-se as fases de perfuração e completação, que demandam a 

integração de diversos princípios de engenharia, gerenciamento e experiência. Por isso, é uma 

etapa de grandíssima importância e imprescindível para determinar o tempo e o custo do poço 

e a sua subsequente viabilidade técnica e econômica, sendo o poço exploratório ou de 

desenvolvimento. As chances de um poço ser bem sucedido são muito maiores quando o seu 

planejamento é bem feito. Apesar de a metodologia de trabalho variar de acordo com cada 

empresa, os objetivos de um projeto não diferem uns dos outros, que são segurança, mínimo 

custo e boas condições de produção (ROCHA, 2009; ADAMS, 1985). 

A segurança deve receber atenção prioritária no planejamento de um poço, sobretudo a 

segurança dos funcionários envolvidos nas operações. Não raro, o planejamento previamente 

estabelecido deve ser alterado durante a perfuração de um poço quando um imprevisto põe em 

risco a sanidade dos membros da equipe de perfuração (ADAMS, 1985). 

A segunda prioridade está relacionada à segurança do poço. O projeto deve ser 

desenvolvido com o intuito de minimizar os riscos de ocorrência de kicks, blowouts ou 

qualquer outro tipo de fator que possa vir a causar problemas. Esse cuidado tem de estar 

presente em todos os aspectos do planejamento (ADAMS, 1985). 

Um objetivo natural do processo de planejamento é minimizar os custos do poço sem 

que isso prejudique a segurança. Normalmente, os custos são reduzidos à medida que há um 

esforço maior para fazer o projeto, dando-lhe mais qualidade, conforme demonstra a figura 

2.1. Apesar da preocupação com custos, deve-se investir o quanto seja necessário para o 

desenvolvimento dos sistemas de segurança (ADAMS, 1985). 

Perfurar até a profundidade desejada pode ser considerado satisfatório somente se o 

poço estiver em boas condições de operação. Por boas condições, pode-se interpretar que o 

diâmetro do poço é largo o suficiente para se realizar a completação adequada e que o poço e 

a formação não estão irreparavelmente danificados. Essas condições podem ser difíceis de 

atingir em zonas anormalmente pressurizadas, as quais muitas vezes causam problemas 

relacionados à geometria do poço e ao fluido de perfuração (ADAMS, 1985).
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Figura 2.1- Relação custo do poço x qualidade do planejamento. 

Fonte: Modificado de Adams (1985). 

 2.1.1 Classificação de Poços 

Segundo o REGULAMENTO TÉCNICO Nº 4/2001 da ANP, os poços podem ser 

divididos, quando classificados quanto à finalidade, em dois grupos: 

a) Poço exploratório – É perfurado com o objetivo de encontrar e produzir óleo e gás 

numa área onde a existência de hidrocarbonetos ainda não tenha sido comprovada. 

Deseja-se encontrar um novo reservatório cuja capacidade de produção tenha sido 

prevista como satisfatória ou estender a produção de um reservatório já conhecido 

(WRIGHT, 2008). 

b) Poço de desenvolvimento – Perfurado dentro dos limites de uma área na qual já haja 

sido comprovada a presença de algum reservatório de óleo ou gás a uma profundidade 

cuja capacidade de produção seja reconhecidamente satisfatória (WRIGHT, 2008). 
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Segundo o glossário da ANP, quanto à localização, os poços podem ser classificados 

de duas formas diferentes (mostradas na figura 2.2): 

a) Poço offshore ou marítimo – É operado ou localizado no mar. 

b) Poço onshore ou terrestre – É operado ou localizado em terra, no continente. 

 

Figura 2.2 – Quatro poços offshore e um onshore. 

Fonte: IAPG (2009). 

2.2 Fluxo de Trabalho do Projeto de um Poço 

O início do projeto de um poço, como demonstra a figura 2.3, é o estudo da área onde 

se dará a perfuração. Nesse momento, estuda-se o cenário geológico e, também, levanta-se o 

histórico dos poços perfurados anteriormente na mesma região. Como o aspecto mais 

importante do planejamento de um poço é determinar as suas características e possíveis 

problemas, nada pode ser feito sem que se tenha o conhecimento da área. Portanto, a 

aquisição e a análise dos dados da locação constituem uma etapa crítica do projeto, visto que 

o tamanho dos riscos é inversamente proporcional à quantidade de informações obtidas. Nessa 

etapa, embora não sejam os engenheiros de perfuração os responsáveis pela escolha da 

locação, eles devem trabalhar juntamente aos geólogos para compreender a geologia do local 

a ser perfurado, definir as estruturas de falhas que ajudem a selecionar poços similares para 

correlação e identificar anomalias geológicas (ROCHA, 2009; ADAMS, 1985). 

Os tipos de dados comumente utilizados por engenheiros de perfuração são os 

seguintes: tipo de brocas, registro de lama e registro de perfuração; relatórios de perfuração da 

IADC (International Association of Drilling Contractors); cabeçalhos de registros; histórico 
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de produção e testes de pressão; estudos de sísmica; contornos geológicos; base de dados das 

companhias de serviço. Ademais, registros provenientes do governo local são importantes 

fontes de informação, uma vez que, na maioria das áreas do mundo, a regulação exige que as 

informações de poços sejam arquivadas em órgãos regulatórios (ADAMS, 1985; 

DEVEREUX, 1998). 

 

 

Figura 2.3 – Fluxo de trabalho do projeto de um poço 

Fonte: Rocha (2009).  

Conhecendo-se o posicionamento da sonda de perfuração e da cabeça de poço, a 

geologia da região, a geometria do reservatório e a profundidade do objetivo, define-se, com o 

auxílio de softwares, a melhor trajetória para o poço (ECONOMIDES et al, 1998; ROCHA, 

2009). 

Dá-se o nome de geopressões às pressões exercidas pelos fluidos que se encontram 

nos poros das formações localizadas no subsolo. A etapa em que essas pressões e aquelas 

impostas às rochas são calculadas é de extrema relevância para o projeto, visto que, nesse 

momento, são definidos os valores de tensão, pressão e gradiente que podem conduzir as 
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formações a falhar, o que comprometeria a segurança do poço (ROCHA, 2009; ADAMS, 

1985). 

O intervalo entre as pressões exercidas pela rocha e aquelas às que ela se submete 

define o quanto a pressão ocasionada pelo fluido de perfuração pode variar sem causar danos 

ao poço. Esse intervalo chama-se janela operacional. Sendo essa pressão função da massa 

específica do fluido de perfuração, o que se acaba por definir é o intervalo de variação 

permitido ao fluido usado na perfuração (ROCHA, 2009). 

O projeto de um poço define a situação final esperada para o poço. A primeira tarefa 

relacionada a algum tipo de design no projeto de um poço é a seleção das profundidades às 

quais os revestimentos serão assentados e cimentados, definindo-se, assim, as fases da 

perfuração do poço, o que é também conhecido como assentamento de sapatas. Para realizar 

tal procedimento, os engenheiros de perfuração devem basear-se nos estudos previamente 

feitos de janela operacional e trajetória do poço (DEVEREUX, 1998; ROCHA, 2009; 

ADAMS, 1985). 

A partir da definição das profundidades das sapatas e, consequentemente, dos 

revestimentos, elabora-se o projeto estrutural dos revestimentos, no qual se especificam as 

características dos revestimentos, como espessura, grau do aço, etc. Estando isso finalizado, 

elabora-se o projeto de cimentação do poço, que tem como primordial objetivo preencher com 

cimento o espaço anular entre as paredes do poço e o revestimento, fixando, assim, a 

tubulação do revestimento e evitando a migração de fluidos entre as zonas permeáveis por trás 

do revestimento (ROCHA, 2009; THOMAS, 2001). 

Tendo como base as propriedades das formações, como resistência, dureza e abrasão, 

é traçado o programa de brocas do poço. Observando-se os dados dos fabricantes, faz-se a 

escolha das brocas, a qual é um fator preponderante para que a perfuração seja bem 

desempenhada e, também, para os custos da operação (ROCHA, 2009; THOMAS, 2001). 

Com as informações das formações a serem perfuradas, da geometria do poço e do 

tipo de broca, tem-se a definição da coluna de perfuração. A coluna deve, 

imprescindivelmente, apresentar resistência aos esforços ocasionados pelo processo de 

perfuração do poço. São conhecidos como comandos, ou drill collar, os componentes da 

coluna de perfuração que têm como função aplicar peso sobre broca durante a operação 

(ROCHA, 2009). 
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Durante a perfuração, usa-se como principal dispositivo de segurança o Blowout 

Preventer – BOP, que tem como função prevenir acidentes como erupções. A definição das 

características do BOP baseia-se no gradiente de pressão de poros previamente calculado e na 

massa específica estimada de um eventual fluido que venha a invadir o poço (ROCHA, 2009). 

Após a execução dos cálculos necessários, os engenheiros devem atentar-se às 

possibilidades de otimização da perfuração. Elas podem ser identificadas através das análises 

da hidráulica do poço e do possível emprego de novas tecnologias (ROCHA, 2009). 

Chega-se à conclusão do projeto do poço com as confecções do programa de 

perfuração e do programa de completação, que consistem nas diretrizes de trabalho elaboradas 

pela companhia operadora a serem seguidas pelas equipes durante as operações de perfuração 

e completação. Depois disso, tem-se a etapa final do projeto, a qual é a estimativa de tempo e 

custo, e, para tal, levam-se em consideração os estudos de benchmarking da indústria 

(ROCHA, 2009; HJERTÅS, 2011). 

A estimativa de custo de um poço feita da maneira mais adequada pode exigir tanto 

esforço por parte dos engenheiros quanto o próprio projeto do poço. Essa é a última etapa por 

depender totalmente dos aspectos técnicos projetados anteriormente. Após a definição das 

características técnicas, o tempo esperado para se finalizar a perfuração do poço deve ser 

estabelecido (ADAMS, 1985). 

O tempo esperado para a perfuração do poço impacta significativamente em vários 

itens da estimativa de custo. Dentre esses itens, podem-se destacar a sonda de perfuração, o 

fluido, o transporte offshore, o aluguel de ferramentas e os serviços de suporte técnico. Os 

efeitos desses itens no custo total do poço dependem do custo real daquilo que se utiliza, 

como, por exemplo, um preço de US$ 15000,00/dia por uma sonda de perfuração terrestre 

versus US$ 250000,00/dia por um navio sonda, e o tempo total de perfuração (ADAMS, 

1985). 

 

 



 

CAPÍTULO 3 – GEOPRESSÕES 

3.1 Formação Rochosa 

A unidade perfurada é geralmente conhecida como formação. Uma formação é uma 

unidade litoestratigráfica caracterizada pela sua característica litológica e pode ser composta 

por sedimentos de areia, argila ou carbonatos, como o calcário e a dolomita. À medida que se 

depositam a maiores profundidades ao longo de milhões de anos, os sedimentos tornam-se 

mais rígidos com a união e cimentação dos seus grãos. Desse modo, a areia transforma-se em 

arenito, a argila em folhelho, e os restos de animais em calcário. Isso envolve o processo de 

consolidação. Quanto mais alto é o grau de consolidação, mais resistente e rígida é a rocha. 

Comumente, os graus de consolidação mais altos encontram-se nas zonas mais profundas 

(HJERTÅS, 2011). 

Por se tratarem de rochas sedimentares, são porosas e entre os grãos de areia existe 

uma rede de espaços vazios de relativa continuidade conhecidos como sistema de poros, que 

se preenchem com água, óleo ou gás. Essa água dos poros é conhecida como água de 

formação, a qual é originalmente água do mar. Normalmente, quanto maior é a profundidade, 

mais salgada e densa é a água de formação encontrada, mas, ainda assim, é muito menos 

densa que as rochas. Isso proporciona uma densidade de formação média de 

aproximadamente 2,50, enquanto a densidade dos grãos da rocha apresenta o valor de 2,65 

(HJERTÅS, 2011). 

Podem-se verificar diferenças entre rochas reservatório e rochas selantes. As rochas 

reservatório devem ser porosas para conter fluidos e permeáveis para que estes possam 

locomover-se. O arenito e o calcário podem constituir boas rochas reservatório. Há que se 

levar em conta que a presença de rochas reservatório não garante a existência de 

hidrocarbonetos, visto que o fluido nelas contido pode ser água. Desse modo, a porcentagem 

de poros ocupados por óleo ou gás é expressa pela saturação de hidrocarbonetos (HJERTÅS, 

2011; IADC, 2009).  

O folhelho e o sal formam rochas selantes típicas. O folhelho é poroso, porém também 

pouco permeável, o que impossibilita a circulação de fluido mesmo que ele exista no interior 

da rocha. Já o sal não é poroso nem permeável. Para a existência de um reservatório de 

hidrocarbonetos, é absolutamente necessário que haja uma rocha reservatório com uma rocha 
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selante que a vede, impedindo que o óleo e o gás escapem pela sua parte superior através do 

sistema de poros, tal como evidencia a figura 3.1 (HJERTÅS, 2011). 

 

Figura 3.1 – Relações entre os diferentes tipos de rocha. 

Fonte: Thomas (2001). 

3.1.1 Tensões da Rocha 

As tensões atuantes na rocha podem ser especificadas em termos de resistência à 

tração, à compressão, ao cisalhamento e ao impacto. No entanto, para o estudo de 

geopressões, somente a resistência à tração possui relevância, visto que, por ser uma 

resistência com baixos valores (10% do valor da resistência à compressão) na formação 

rochosa, a rocha é muito mais suscetível à falha por tração que por outra razão (RABIA, 

1986).  

Em qualquer ponto da subsuperfície terrestre, existem três tipos de tensões 

perpendiculares, chamadas de tensões in situ, como mostra a figura 3.2. A máxima tensão 

principal σ1 é vertical e igual à tensão de sobrecarga em poços verticais. As tensões principais 

intermediária e mínima (σ2 e σ3, respectivamente) são horizontais e influenciam diretamente a 

fratura da rocha. Teoricamente, a pressão necessária para romper a rocha deve ser mais alta ou 

igual à principal tensão mínima (RABIA, 1986).  

 

Figura 3.2 – Principais tensões in situ atuantes. 

Fonte: Rocha (2009). 
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3.2 Gradiente de Pressão 

Define-se gradiente de pressão como a razão entre a pressão e a profundidade sobre a 

qual ela atua, normalmente dada em relação à mesa rotativa, que faz parte do  equipamento da 

sonda de perfuração utilizado principalmente para a rotação das colunas de perfuração, 

quando a aplicação é na indústria petrolífera. O gradiente pode ser expresso em psi/ft ou 

psi/m, no entanto, é bastante comum o uso de unidades de massa específica, tais como lb/gal e 

g/cm³, o que possibilita a comparação com a massa específica do fluido de perfuração. Dessa 

forma, o gradiente de pressão pode receber os nomes de peso de fluido equivalente, densidade 

equivalente ou peso de fluido (PEREIRA, 2007). 

Os cálculos de gradiente de pressão são dados pela seguinte expressão: 

G                                                                                       (3.1) 

Onde: 

G = gradiente de pressão  

P = pressão  

D = profundidade vertical  

C = constante de conversão de unidades 

 

A constante “C” vale 0,1704 se a pressão for expressa em psi, a profundidade em 

metros, e o gradiente em lb/gal (ppg em inglês). Caso a profundidade esteja em pés (ft), “C” 

apresenta o valor de 0,0519 (ROCHA, 2009). 

3.3 Pressão de Sobrecarga 

Embora a sobrecarga seja na realidade uma tensão, utiliza-se convencionalmente o 

termo pressão de sobrecarga, dado que o seu parâmetro de comparação é sempre a pressão 

exercida pelo fluido de perfuração no poço. Do mesmo modo, justifica-se o uso do gradiente 

de sobrecarga (ROCHA, 2009). 

A importância da pressão de sobrecarga revela-se no fato de que, a partir dela, podem-

se realizar estimativas das outras curvas de geopressões. Por conseguinte, quanto mais 

precisão têm as suas estimativas, melhores resultados são obtidos ao se determinarem as 

pressões de poros, de colapso e de fratura (ROCHA, 2009). 
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A pressão de sobrecarga é definida como a pressão vertical exercida sobre um 

determinado elemento de rocha devido ao somatório do peso das formações superiores 

(incluindo os fluidos nelas contidos), incluindo o peso da água do mar nas regiões offshore, 

sendo chamado de lâmina d’água o intervalo entre a superfície do mar e o solo marinho. O 

trecho entre a mesa rotativa e o nível do mar, chamado de air gap por conter apenas ar, é 

desprezado no cálculo da sobrecarga, pois a massa específica do ar não é significativo 

(HJERTÅS, 2011). A sua definição pode ser dada também pela seguinte expressão: 

                                                                               (3.2) 

Onde: 

σOV = pressão de sobrecarga em psi 

ρw = massa específica ou “densidade” da água do mar em g/cm³ 

ρbi = densidade de cada camada de formação, g/cm³ 

Dw = lâmina d’água em metros 

ΔDi = intervalos de profundidade, metros 

 

Os valores das densidades das formações podem ser obtidos através de medições ou de 

correlações matemáticas a partir de dados disponíveis. Como medições, têm-se a 

testemunhagem, que é a obtenção de uma amostra real de rocha (testemunho) a ser analisada 

em laboratório, possibilitando uma medição pontual da densidade, e o perfil densidade, que 

fornece as porosidades das formações através da medição direta das suas densidades. O perfil 

sônico também pode ser usado para fazer uma avaliação indireta das densidades junto com as 

correlações de Belloti e Gardner.  Já dentre as correlações matemáticas para encontrar a 

pressão de sobrecarga, podem-se listar as correlações de Athy, de Miller, de Hobbart e o 

método de Bourgoyne (PEREIRA, 2007). 

3.4 Pressão de Poros 

A pressão de poros pode ser considerada o fator mais importante às operações de 

perfuração. Se a pressão não é devidamente avaliada, sérios problemas podem ser causados, 

tal como perda de circulação, influxos de fluidos, prisão de coluna de perfuração, 

instabilidade do poço, originando custos excessivos. Portanto, a prevenção desses problemas 

típicos da indústria associa-se à previsão e à estimativa de pressão de poros antes e durante a 

perfuração do poço (ADAMS, 1985; MADATOV, 2005). 
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O processo completo de planejamento de um poço, com algumas exceções, é baseado 

no conhecimento da pressão de poros. Como demonstra a figura 3.3, muitas etapas do projeto 

do poço dependem do cálculo de pressões. Quando a atenção necessária não é dada à previsão 

de pressão de poros, as seguintes etapas do projeto estarão provavelmente incorretas 

(ADAMS, 1985). 

 

Figura 3.3 - Esquema ilustrando o impacto da pressão de poros nas demais etapas do projeto de poço. 

Fonte: Modificado de Adams (1985). 

Define-se a pressão de poros como a pressão do líquido ou gás contido nas redes de 

poros da rocha, sendo também conhecida como pressão da formação ou pressão estática. Ela é 

função da massa específica do fluido localizado dentro da formação e das cargas que atuam 

sobre o mesmo (HJERTÅS, 2011). 

O fluido localizado dentro da rocha pode ser óleo, gás ou água nas áreas petrolíferas. 

Valores usuais para a massa específica da água encontram-se entre 1,0 e 1,04 g/cm³. Contudo, 

em decorrência da sua salinidade, a massa específica da água oriunda dos poros das 

formações apresentam maiores variações de valor, podendo chegar a 1,20 g/cm³. Assim, a 

faixa comumente utilizada em bacias sedimentares fica entre 1,02 e 1,08 g/cm³, o que 
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equivale ao intervalo de 8,5 a 9,0 lb/gal. Para a massa específica do óleo, o valor normalmente 

usado é 7,0 lb/gal ou 0,84 g/cm³, enquanto que, para o gás, utiliza-se 2,0 lb/gal ou 0,24 g/cm³ 

(ROCHA, 2009). 

Dependendo do tipo de formação que se perfura, diversas consequências podem ser 

ocasionadas pelo desequilíbrio entre a pressão de poros e a pressão existente dentro do poço. 

Perante formações permeáveis, sendo a pressão de poros mais alta que a pressão de dentro do 

poço, existe a possibilidade de ocorrência de um kick, o qual é o influxo do fluido desde a 

formação em direção ao poço, o que pode resultar em grandes perdas de tempo durante as 

operações de perfuração. Os casos de kick mais graves e extremos, em que o influxo 

descontrolado chega à superfície e pode causar até sérios acidentes, são chamados de 

blowouts. Em contrapartida, se a pressão de poros é muito mais baixa que a pressão de dentro 

do poço, pode acontecer a prisão da coluna, que se conhece como prisão por pressão 

diferencial (ROCHA, 2009). 

O diferencial de pressão entre a formação e o poço, perante formações impermeáveis, 

não leva ao fluxo da formação para o poço ou à prisão por pressão diferencial, porém pode 

levar à instabilidade das formações, o que torna possível o desmoronamento total ou parcial 

das paredes do poço e, consequentemente, o aprisionamento da coluna de perfuração 

(ROCHA, 2009).  

A medição direta da pressão de poros depende do tipo de formação rochosa, já que, 

em formações permeáveis, pode-se medir diretamente a pressão de poros através de testes de 

formação ou por testes de produção e, também, por métodos indiretos, enquanto que, em 

formações impermeáveis, a pressão de poros não consegue ser medida por métodos diretos. 

Todavia, estima-se a pressão de poros nas formações impermeáveis por meio de métodos 

indiretos, os quais se baseiam em perfis elétricos, por exemplo. Desse modo, não é possível 

confirmar os valores estimados com os valores medidos nessas formações (ROCHA, 2009).  

Julga-se como normal a pressão de poros a uma determinada profundidade quando o 

seu valor equivale ao da pressão que uma coluna hidrostática de fluido original da formação 

exerce. E, por definição, a pressão anormal é aquela que difere da tendência esperada para 

certa área a uma certa profundidade. Independentemente da densidade do fluido, a pressão de 

poros normal é considerada um sistema hidráulico aberto através do qual a pressão pode 

comunicar-se facilmente. Geralmente, divide-se a classificação de pressão de poros em quatro 

distintas categorias, como aparece na tabela 3.1 (ADAMS, 1985).  
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Tabela 3.1 – Classificação das Pressões de Poros com base na pressão hidrostática 

Tipo de Pressão Condição 

Anormalmente Baixa Pressão de Poros < Pressão Hidrostática 

Normal Pressão de Poros = Pressão Hidrostática 

Anormalmente Alta ou 

Sobrepressão 

Pressão Hidrostática < Pressão de Poros < 90% da Pressão de 

Sobrecarga 

Alta Sobrepressão Pressão de Poros > 90% da Pressão de Sobrecarga 

Fonte: Rocha (2009). 

 

Na maioria dos casos, os fluidos da formação variam desde água doce, apresentando 

um valor de gradiente de pressão de 8,33 Ib/gal (0,433 psi/ft), a salmoura, com um gradiente 

de 9,0 lb/gal (0,465 psi/ft). A tabela 3.2 mostra valores usuais de gradientes de pressão de 

poros (ADAMS, 1985).  

Tabela 3.2 – Classificação das Pressões de Poros com base na gradiente de pressões 

Tipo de Gradiente Condição 

Anormalmente Baixo Gp < 8,5 lb/gal 

Normal 8,5 lb/gal < Gp < 9,0 lb/gal 

Anormalmente Alto ou Sobrepressão 9,1 lb/gal < Gp < 90% do Gov 

Alta Sobrepressão Gp > 90% do Gov 

                                                                                         Fonte: Rocha (2009). 

Onde: 

Gp = gradiente de pressão de poros 

Gov = gradiente de sobrecarga 

A base para a classificação da tabela 3.2 são gradientes de fluidos encontrados na 

natureza, porém valores dentro do intervalo entre 9,2 e 10,0 lb/gal podem ser considerados 

normais, o que já foi confirmado por exemplos incluídos em relatórios de campo (ADAMS, 

1985).  

3.4.1 Pressões de Poros Anormalmente Baixas 

Pressões de poros anormais, sejam maiores ou menores que a pressão hidrostática, 

ocorrem em todos os continentes sob diversas condições geológicas. Contudo, 

especificamente as zonas originalmente com pressões de poros anormalmente baixas são 
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raramente encontradas em campos exploratórios, o que acontece muitas vezes devido à sua 

difícil detecção durante a perfuração. Um caso típico de ocorrência desse tipo de pressões dá-

se em regiões acima de aquíferos, como mostrado na figura 3.4. Pressões e gradientes 

anormalmente baixos causam poucos problemas de controle de poço diretamente, mas podem 

gerar alguns problemas durante a perfuração e o planejamento de poço (CARCIONE, 2002; 

ADAMS, 1985). 

 

Figura 3.4 – Exemplo de poço atravessando zona com pressão de poros anormalmente baixa. 

Fonte: Rocha (2009). 

Nos Estados Unidos, encontram-se zonas com pressões de poros anormalmente baixas, 

também chamadas de subpressurizadas, no Arkansas, em algumas áreas da cordilheira dos 

Apalaches, na parte sul do planalto do Colorado e em sítios do Panhandle de Oklahoma – 

Texas. Outros locais de ocorrência são a região central de Alberta, no Canadá, os campos 

petrolíferos da Sibéria, na Rússia, e nas regiões áridas do Oriente Médio (CHILINGAR et al, 

2002). 

A existência de câmaras com fluido subpressurizadas tem grande importância para a 

exploração de óleo e gás. Esse tipo de formação pode significar a ocorrência de selos de 

hidrocarboneto não facilmente detectados. Tradicionalmente, as zonas produtoras de 

hidrocarboneto no mundo apresentam trapas estruturais convencionais e estratigráficas, porém 

selos de zonas subpressurizadas passaram a ser identificados recentemente. Esse novo tipo de 

trapas desenvolve-se de selos convencionais quando submetidos a mudanças de temperatura e 

pressão (por redução da sobrecarga) devido à erosão e ao tectonismo (CHILINGAR et al, 

2002).  

Não raro, encontram-se pressões anormalmente baixas ao longo da produção de um 

campo. Esses baixos valores de gradientes de pressão derivam do prosseguimento da 



28 

produção do campo, que passa, assim, a ser chamado de campo depletado, pois não existe 

mecanismo de manutenção de pressão capaz de compensar os fluidos removidos 

anteriormente. Em muitos casos, esse fenômeno leva à subsidência da superfície, causando 

destruição às estruturas superficiais, como pôde ser observado no Delta do Pó, na Itália, no 

Lago Maracaibo, na Venezuela, na Baía de Galveston, no Texas, no Japão, em Taiwan e em 

outros lugares. Outros processos que levam ao decréscimo da pressão de poros são o 

encolhimento de fluidos, a diminuição da sobrecarga e a dilatação da rocha (CHILINGAR et 

al, 2002; LAKE, 2006). 

3.4.2 Pressões de Poros Anormalmente Altas 

Pressões de poros anormalmente altas, também conhecidas como sobrepressões e cujo 

comportamento é demonstrado na figura 3.5, são encontradas em diversas partes do mundo 

(aproximadamente 180 bacias), destacando-se dentre elas o Golfo do México, que apresenta 

pelo menos sete exemplos apenas na costa dos Estados Unidos, regiões da Europa, a costa da 

África e a do Brasil (CHILINGAR et al, 2002). 

Muitas vezes, o melhor lugar para se buscar gás é na vizinhança de uma zona de 

transição para sobrepressão, tanto dentro da zona com pressões altas quanto nas formações 

superiores. Um exemplo disso é o fato de que quase metade da produção de gás no Terciário 

do sul da Louisiana proveio de um intervalo de 600 metros localizado próximo ao topo de 

uma zona anormalmente pressurizada. Ao mesmo tempo, tais zonas são potenciais riscos à 

perfuração, especialmente em águas profundas, sendo causadoras de grandes acidentes, como 

o blowout demonstrado na figura 3.6 (MUKERJI et al, 2002). 

Formações anormais não possuem o acesso a comunicações de pressão. Se as 

possuíssem, as altas pressões dissipar-se-iam rapidamente e tornar-se-iam pressões normais. 

Portanto, um mecanismo selante deve existir antes que pressões anormais possam ser geradas 

e mantidas. Essas pressões originam-se comumente de mecanismos geradores de alta pressão 

e são encontradas tanto em pequenas (centenas de metros) quanto em altas profundidades 

(além de 6500 metros). Aparecem amiúde em sequências de folhelhos/arenitos, não sendo 

também raras em seções de evaporitos e carbonatos, como anidritas, calcários e dolomitas 

(ADAMS, 1985). 
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     Figura 3.5 – Demonstração de comportamento da pressão de uma zona anormalmente pressurizada.                                                                                      

Fonte: Modificado de Chilingar et al. (2002). 

 

Figura 3.6 – Grave acidente ocorrido em uma plataforma (blowout).                                                                                      

Fonte: Mukerji et al. (2002). 

3.4.2.1 Origens das Pressões Anormalmente Altas 

Pressões anormalmente altas derivam de diversos aspectos ou mecanismos geradores, 

e, sendo assim, o engenheiro responsável que domine o assunto pode tomar as providências 

necessárias caso haja problemas associados a essas pressões. Os seus mecanismos geradores 

dependem de aspectos relacionados às rochas e às condições de fluxo, como tipo de fluido, 

temperatura e permeabilidade da formação. Grande parte do conhecimento que se tem hoje 

acerca desse assunto tem origem na exploração offshore realizada no Golfo do México 

(MUKERJI et al, 2002).  
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Tais mecanismos podem ocorrer tanto de forma isolada quanto simultaneamente e 

proporcionam o acúmulo excessivo de fluido dentro dos poros das formações, o que resulta 

em uma pressão de poros mais alta que a pressão hidrostática. Um dos maiores responsáveis 

pela geração dessas pressões é o mecanismo da subcompactação, porém a sua atuação reverte-

se na ocorrência de pressões anormais somente quando em conjunto com outros mecanismos 

(ROCHA, 2009). A seguir serão descritos os mecanismos. 

A) Tensões In Situ: O processo de subcompactação dos sedimentos, também chamado 

de compactação anormal, ilustrado pela figura 3.7, pode ocorrer durante a rápida 

sedimentação e o soterramento dos sedimentos cujo conteúdo inclui grande quantidade de 

argilas. Desse modo, a taxa de soterramento e a taxa de redução do volume poroso são 

maiores que a capacidade de escape do excesso de fluido, o que ocasiona o confinamento 

desse fluido em um espaço menor do que o necessário para o seu volume, e, assim, a pressão 

de sobrecarga passa a atuar sobre ele. Essa pressão exercida sobre o fluido torna a pressão dos 

poros mais alta que a hidrostática, o que é exatamente a definição da pressão anormalmente 

alta (CHILINGAR et al, 2002) 

 

Figura 3.7 – Ilustração da expulsão de fluidos durante a compactação da rocha. 

Fonte: Rocha (2009). 

Quando há a redução ou mesmo o fim do processo de deposição, a alta pressão de 

poros tende a buscar o equilíbrio, estabilizando-se ou até dissipando-se, podendo regressar à 

pressão hidrostática. A taxa de dissipação depende mormente da permeabilidade dos 

sedimentos. As formações mais rasas e permeáveis propiciam uma diminuição mais rápida da 

alta pressão causada pela subcompactação, enquanto que as formações menos permeáveis 

acarretam em um processo mais lento (ROCHA, 2009). 
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É sabido que os folhelhos são os tipos de rocha mais adequados para o estudo da 

compactação, pois sofrem pouca influência de processos diagenéticos provocados pela 

compactação e possuem baixa permeabilidade, causando a retenção de fluidos e a 

subcompactação. A compactação dos carbonatos é difícil de ser prevista por ser associada a 

vários fatores, como mineralogia, cimentação, ambiente deposicional, temperatura e pressão, 

e por poder ter sido causada por uma dissolução química. Já a compactação dos arenitos não é 

apropriada para estudos porque a retenção de líquidos dificilmente ocorre, visto que, 

geralmente, são rochas de alta permeabilidade (ROCHA, 2009). 

As pressões anormais derivadas do tectonismo são de difícil previsão e quantificação, 

pois o processo não é gradual nem contínuo. No entanto, as pressões anormalmente altas 

oriundas da atividade tectônica são também função da taxa de redução do volume poroso e da 

capacidade de o fluido escapar, ocorrendo exatamente do mesmo modo visto na 

subcompactação. Em contrapartida, a rocha pode ser rompida por meio de um fraturamento, o 

qual pode causar a dissipação das altas pressões geradas (ROCHA, 2009). 

Existem altas pressões geradas por esforços laterais em zonas de falhas e dobramentos, 

que podem vir a ser associados a terremotos. Em formações fortemente dobradas, como 

mostra a figura 3.8, ocorre a redução do volume poroso devido à compressão, comprimindo o 

fluido ali contido, o qual não pode escapar por haver rochas selantes (CHILINGAR et al, 

2002). 

 

Figura 3.8 – Esquematização de forças de tectonismo. 

Fonte: Rocha (2009). 

O esforço tectônico pode levar ao aparecimento de falhas. A falha normal resulta de 

um sistema de tensões trativas, e, por isso, tende a ficar aberta, assumindo o papel de um 

dreno. Dessa forma, o que ocorre é a dissipação da pressão através da conexão entre 
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reservatórios. Contudo, a existência de fluidos saturados pode promover a cristalização de 

minerais, fazendo da falha um selo, o que pode gerar altas pressões. Já a falha inversa associa-

se a tensões de compressão e tende, portanto, a fechar-se. Assim, fica dificultada a locomoção 

dos fluidos, propiciando o surgimento de pressões anormalmente altas (ROCHA, 2009). 

B) Diapirismo de Sal: Ao redor do mundo, camadas de sal são umas das maiores 

causas de pressões de poros próximas à tensão total de sobrecarga. Ademais, o sal apresenta 

comportamento plástico, transmitindo a pressão de sobrecarga completamente às camadas 

adjacentes. Os diápiros de sal, também chamados de domos de sal, derivam de uma diferença 

de densidade entre o sal e outras camadas adjacentes (o sal é menos denso). A natureza 

plástica do sal permite que ele migre para cima, o que pode pressionar seções mais rasas, 

gerando pressões anormalmente altas em formações rasas, como mostra a figura 3.9 

(ADAMS, 1985).  

 

Figura 3.9 – Ilustração da ação intrusiva do domo de sal, criando pressão anormal. 

Fonte: Modificado de Adams (1985). 

C) Expansão de fluidos: O crescimento do volume de fluido dentro dos poros da 

formação provoca um aumento da pressão. Dentre os mecanismos propostos como geradores 

de pressões anormais, há a expansão do volume d’água devido ao aumento da temperatura 
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(aquathermal expansion), diagênese química em carbonatos e argilas e a geração de 

hidrocarbonetos (ROCHA, 2009). 

A teoria de expansão do volume d’água baseia-se na diferença entre os coeficientes de 

expansão térmicos da água e da rocha, ou seja, a água contida nos poros, quando aquecida por 

meio da convecção do movimento dos fluidos intersticiais, da condução de calor pelos grãos 

das rochas ou da radiação, tem um coeficiente mais alto que o da matriz da rocha, o que a faz 

dilatar-se mais que a rocha, resultando em um aumento da pressão de poros na presença de 

um ambiente completamente isolado (baixa permeabilidade). Entretanto, a relevância desse 

mecanismo é considerada bastante discutível, pois a expansão do volume d’água é muito 

pequena, e, além disso, são raras as formações absolutamente isoladas e impermeáveis, e um 

incremento na temperatura provoca a redução da viscosidade, facilitando o escape dos fluidos 

dos poros (CHILINGAR et al, 2002). 

Diagênese é um termo que se refere à alteração química dos minerais de uma rocha 

por processos geológicos. A transformação e a desidratação da argila durante o processo de 

diagênese consistem na transformação da montmorilonita, componente mais abundante dos 

folhelhos, em ilita. A montmorilonita caracteriza-se por absorver água entre as suas camadas 

estruturais, água que começa a ser expulsa devido à sedimentação e, posteriormente, à 

transformação em ilita à temperatura de 60ºC. Não havendo possibilidade de a água ser 

drenada, podem-se desenvolver pressões anormais, o que se agrava a partir de 100ºC, pois, 

assim, a água estrutural passa a ser liberada para os poros e, também, a dilatar-se na sua nova 

localização. Esse processo é considerado secundário para o surgimento de zonas 

anormalmente pressurizadas, sendo apenas relevante quando em conjunto com a 

subcompactação (BOURGOYNE et al, 1986). 

A diagênese química em sequências de carbonatos pode facilitar o aparecimento de 

pressões anormais por criarem barreiras de baixa permeabilidade em sequências porosas, 

evitando o escape de fluidos das rochas. Isso ocorre simultaneamente ao contínuo crescimento 

da carga estática, o que gera uma energia potencial de grande magnitude nos fluidos dos 

poros. Em formações carbonáticas, a transição de pressão hidrostática para pressão anormal 

pode dar-se abruptamente, porém a perfuração dessas formações pode acontecer sem 

dificuldades (ROCHA, 2009). 

A geração de hidrocarbonetos ocorre pela transformação da matéria orgânica 

depositada junto aos sedimentos em óleo e gás sob condições específicas de temperatura e 

pressão. Esse processo divide-se em estágios, que são a diagênese, a catagênese e a 
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metagênese. Durante a diagênese em profundidades rasas, há a produção do gás metano, o 

qual pode ocasionar pressões anormais por meio do seu acúmulo e da sua expansão em 

ambientes fechados, e cujas bolhas dispersas na água reduzem a permeabilidade da rocha em 

relação ao fluido. Gases trapeados dessa espécie são conhecidos como shallow gas e 

responsáveis por sérios acidentes na indústria (CHILINGAR et al, 2002).  

Nos estágios seguintes da geração de hidrocarbonetos, ocorre o craqueamento dos 

componentes mais pesados, o que incrementa o número total de moléculas e o volume de 

fluido nos poros, acarretando em pressões anormais quando em ambientes fechados. Os 

produtos resultantes da diagênese e da catagênese contribuem para o surgimento de altas 

pressões também por impedirem a expulsão da água de formação durante o desenvolvimento 

de uma segunda fase de gás-fluido. Dentre os mecanismos relativos à expansão de fluidos, a 

geração de hidrocarbonetos é o mais relevante para o aumento de pressão de poros 

(CHILINGAR et al, 2002).  

D) Mecanismo Buoyancy (Diferença de densidade): As pressões que se impõem sobre 

os fluidos dentro de um reservatório são transmitidas igualmente a todos os pontos do sítio, 

exceto as pressões hidrostáticas dos fluidos contidos no intervalo. A transmissão de pressão 

depende da altura da coluna de fluido, da densidade dos hidrocarbonetos e da pressão do 

fluido da formação na base da coluna (ROCHA, 2009). 

Havendo pressão normal e apenas água no reservatório, não é possível que existam 

gradientes de pressão anormais por diferença de densidades. A condição para o surgimento de 

pressões anormais é que haja, em uma zona permeável, fluidos menos densos que a água 

(como hidrocarbonetos) localizados acima do aquífero. Dessa maneira, a densidade da coluna 

de fluidos é mais baixa, e, por isso, os gradientes de pressão, mais altos, como é 

exemplificado na figura 3.10 (ROCHA, 2009).   

Nessa figura, é apresentado um exemplo onde se subtrai do valor da pressão a 5000 

metros a pressão exercida pelos intervalos com hidrocarbonetos para encontrar a pressão a 

4500 metros e, assim, pode-se obter o gradiente naquele ponto, sendo essa situação a base do 

efeito buoyancy. Todavia, para que o efeito desse mecanismo seja impactante, os intervalos de 

hidrocarbonetos devem ser bastante longos. Ademais, esse mecanismo não é capaz de causar 

um acréscimo de pressão em uma região inteira, visto que se restringe a trapas estruturais e 

estratigráficas (ROCHA, 2009).  
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Figura 3.10 – Exemplo do efeito buyoancy pela presença de hidrocarbonetos sobre o aquífero.                                                                                      

Fonte: Rocha (2009). 

E) Transferência de pressão: A migração de fluidos e a redistribuição das suas 

pressões são dois lados da mesma moeda e devem ser considerados juntos, dado que pressões 

anormalmente altas surgem devido ao fluxo de fluidos desde zonas com pressões ainda mais 

altas, o que é conduzido pelas diferenças de pressão e pode dar-se por um canal conectante, 

como uma falha, ou pela permeabilidade de uma formação inclinada. Assim, valores altos de 

permeabilidade apresentam maior efetividade nesse processo, enquanto baixas 

permeabilidades necessitam de um tempo geológico mais longo para que as pressões altas se 

equilibrem. Os valores das pressões resultantes desse mecanismo dependem da condição de 

selo e permeabilidade do conectante, da pressão na base do arenito ou do canal, da saturação e 

da densidade do fluido em movimento (CHILINGAR et al, 2002). 

O desnível entre o topo de uma estrutura permeável inclinada e a sua base é a causa da 

transmissão de pressões dentro dessa zona. A alta pressão de poros encontrada na base da 

estrutura é transmitida ao topo, de modo que, devido à redução da profundidade, o gradiente 

de pressão de poros do topo passa a ser anormalmente alto, maior que o encontrado na base. 

Portanto, percebe-se que, nesse caso, o gradiente de pressão cresce à medida que diminui a 
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profundidade, ao contrário do usual. Em torno das estruturas inclinadas permeáveis, há 

camadas impermeáveis, como folhelhos, que podem possuir gradientes de pressão de poros 

diferentes. Nessa situação, pode-se aplicar a definição do Efeito Centroide, que é o ponto de 

equilíbrio entre a pressão de poros do arenito e a do folhelho adjacente, tal como demonstra a 

figura 3.11 (ROCHA, 2009).  

 

Figura 3.11 – Esquema do Efeito Centroide em um gráfico de Pressão x Profundidade.                                                                                      

Fonte: Rocha (2009). 

Em áreas onde há “janelas” litológicas, falhas e zonas fraturadas ligando duas 

formações de distintas profundidades e pressões, a migração de fluidos e a transferência de 

pressão ocorrem através desses canais conectantes. A figura 3.11 demonstra a falha como um 

condutor natural por meio do qual os fluidos da formação mais profunda fluem para as 

formações superiores permeáveis devido ao diferencial de pressão entre elas. Outra possível 

causa para a migração de fluidos é o vazamento através de um revestimento devido à sua 

falha ou à má cimentação que permite que fluidos de formações mais profundas atinjam zonas 

mais rasas, pressurizando-as dessa forma, como mostra também a figura 3.12. Esse fenômeno 

pode ser bastante problemático para atividades de perfuração na área, pois, além de ser 

particularmente comum, não se podem prever essas pressões anormais (BOURGOYNE et al, 

1986) 
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Figura 3.12 – Situações de migração de fluidos para cima causando pressão anormal em formações rasas.                                                                                      

Fonte: Modificado de Bourgoyne et al. (1986). 

A osmose também pode ser um mecanismo gerador de pressões anormalmente altas. 

Quando há duas soluções com concentrações iônicas diferentes separadas por uma membrana 

semipermeável (normalmente de argila), que permite a passagem do solvente por difusão 

desde o lado mais diluído da membrana para o mais concentrado, ocorre o fluxo osmótico até 

que os potenciais químicos de difusão de ambos os lados sejam iguais, como fica 

demonstrado pela figura 3.13. Assim, a pressão cresce se o solvente que migra para a solução 

mais concentrada entra em um ambiente fechado. Formações com uma grande continuidade 

lateral e alta permeabilidade (fraturas e poros largos) tendem a dissipar a pressão induzida 

osmoticamente, enquanto que formações cercadas por rochas de baixa permeabilidade 

indicam valores mais altos de pressão (CHILINGAR et al, 2002).  

 

Figura 3.13 – Esquema do fluxo osmótico através de uma membrana semipermeável (sem fraturas).                                                                                      

Fonte: Modificado de Chilingar et al. (2002). 
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3.4.2.2 Indicadores de Zonas Anormalmente Pressurizadas  

Durante a perfuração, observam-se parâmetros que indiquem a presença de folhelhos e 

arenitos anormalmente pressurizados. Zonas anormalmente compactadas tendem a possuir 

maiores porosidades e, por conseguinte, maior quantidade de fluidos que o esperado para a 

sua profundidade. Dessa maneira, uma alteração na tendência de um determinado indicador 

deve no mínimo alertar os responsáveis pela perfuração de que pode haver gradientes de 

pressão de poros mais altos e de que é necessário aumentar o peso do fluido de perfuração. 

Outro aspecto evidenciado pelos indicadores é o diferencial de pressão entre a formação e o 

poço: diz-se que o diferencial é positivo quando a pressão exercida pelo fluido de perfuração 

no poço é maior que a pressão de poros, e o diferencial negativo dá-se pela relação inversa, 

que se conhece como perfuração sub-balanceada ou underbalance (ROCHA, 2009). 

A) Taxa de Penetração: A taxa de penetração representa a velocidade com a qual a 

broca perfura um intervalo da formação e é função do peso sobre a broca, da velocidade de 

rotação da broca, do tipo e tamanho da broca, das propriedades do fluido de perfuração e das 

características da formação. Sob condições normais, ou seja, em trechos normalmente 

compactados, a taxa de penetração decresce com o aumento da profundidade devido à 

redução da porosidade das rochas, porém, em zonas de transição e/ou anormalmente 

pressurizadas, esse parâmetro aumenta com o crescimento da profundidade, pois a porosidade 

mais alta facilita a perfuração dos sedimentos. No entanto, há que se atentar para o fato de que 

mudanças na litologia também podem causar variação à tendência da taxa de penetração 

(CHILINGAR et al, 2002). 

B) Taxa de Penetração Normalizada: Diversos modelos empíricos para o processo de 

perfuração foram propostos para reduzir matematicamente os inevitáveis efeitos de mudança 

de parâmetros sobre a taxa de penetração, o que, em outras palavras, significa normalizá-la 

(BOURGOYNE et al, 1986). Assim, um dos primeiros conceitos a serem publicados foi o do 

expoente d, que é dado pela equação: 

                                                                                                       (3.3) 

Onde: 

d = expoente de compactação da formação (adimensional) 

ROP = taxa de penetração (pé por hora) 
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RPM = velocidade de rotação da broca (revoluções por minuto) 

WOB = peso sobre a broca (K libras) 

dh = diâmetro da broca (polegadas)  

Considerando a litologia constante, o expoente d é um bom indicador do grau de 

compactação, porosidade e do diferencial entre a pressão de poros e a pressão no poço. A sua 

curva esperada mostra um aumento com a profundidade para zonas normalmente 

pressurizadas, portanto uma redução do expoente d indica zonas subcompactadas. Entretanto, 

o peso do fluido de perfuração provoca alterações nas medições, o que demanda uma correção 

do valor do expoente d, gerando o expoente d corrigido (dc), e a figura 3.14 estabelece uma 

comparação entre os gráficos de ambos (ROCHA, 2009). Isso é obtido através da fórmula: 

                                                                                                            (3.4) 

Onde: 

dc = expoente d corrigido 

d = expoente d 

GN = gradiente de pressão de poros normal para a área 

ECD = densidade equivalente de circulação (Equivalent Circulating Density) 

 

Figura 3.14 – Comparação entre um gráfico profundidade x expoente d e um profundidade x expoente dc para 

um mesmo poço zona sobrepressurizada representada pela área hachurada.                                                                                                   

Fonte: Modificado de Chilingar et al., 2002. 

C) Aspectos dos Cascalhos: Os fragmentos de folhelhos são as melhores rochas para 

serem analisadas quanto às características dos cascalhos, que são a quantidade, o tamanho e 
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seu formato depende das suas propriedades físicas, do tipo de broca, do fluido de perfuração, 

da geometria do poço, da vazão de circulação, da composição da coluna, da agitação no fundo 

do poço e do grau de balanceamento entre o poço e a formação. Essa análise é um bom 

indicador da estabilidade das paredes do poço e, para tal, os cascalhos devem ser bem 

selecionados e preparados para a avaliação (CHILINGAR et al, 2002). 

Os cascalhos utilizados para a análise dividem-se em duas categorias, mostradas na 

figura 3.15, que são desmoronados e lascados. Estes últimos mencionados apresentam 

formato côncavo e são normalmente mais finos, pontiagudos e longos (muitas vezes mais 

longos que uma polegada), sendo associados a zonas de transição, de pressões anormalmente 

altas ou a situações de underbalance por resultarem de falhas por tração (ROCHA, 2009; 

BOURGOYNE et al, 1986).  

Já os folhelhos desmoronados são mais espessos e retangulares e, apesar de também 

estarem associados à perfuração underbalance, provêm de ambientes com pressões normais, 

sendo peculiarmente característicos de falhas por cisalhamento devido a alívio de tensão. 

Contudo, é razoavelmente frequente a confusão entre os dois tipos de cascalhos, e, a fim de se 

evitar isso, deve-se observar a quantidade de cascalhos que chegam à peneira. Um maior 

volume significa presença de pressões anormais, pois com pressões anormais cresce a taxa de 

penetração, aumentando, também, a produção de cascalhos (CHILINGAR et al, 2002; 

BOURGOYNE et al, 1986). 

 

Figura 3.15 – Exemplos de (A) folhelho lascado e (B) folhelho desmoronado.                                                                                      

Fonte: Rocha (2009). 
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D) Torque e Arraste: O torque que se mede é tanto aquele que se dá na broca quanto o 

que é causado pela fricção da coluna de perfuração contra as paredes do poço. Variações nos 

valores do torque são continuamente monitoradas na sonda de perfuração, e a tendência é que 

esses valores cresçam gradualmente com a profundidade devido ao aumento do contato da 

coluna com as paredes do poço. Quando em condições de underbalance, formações 

sobrepressurizadas tendem a lançar fluido ao poço, portanto, um aumento drástico do torque 

pode servir como indicador de alta pressão. Porém uma redução do torque também pode 

indicar zona de alta pressão, visto que pode ocorrer o enceramento da broca devido ao estado 

plástico das argilas subcompactadas (CHILINGAR et al, 2002). 

O arraste, ou drag, causa o atrito entre a coluna de perfuração e as paredes do poço 

durante as manobras da coluna, e o atrito, por sua vez, gera o overpull, que é o peso excessivo 

ao gancho que sustenta a coluna. Um acréscimo abrupto ao valor do arraste pode significar 

que se atingiu uma zona anormalmente pressurizada em condição de underbalance, visto que 

acontece a redução do diâmetro do poço em decorrência da diminuição do diferencial de 

pressão poço-formação. No entanto, o aumento dos valores de arraste pode ter outras razões, 

tal como o enceramento da broca, o desvio do poço e o alto volume de cascalhos dentro do 

poço durante a perfuração de zonas de transição (CHILINGAR et al, 2002). 

E) Gás no Fluido de Perfuração: A presença de gases da formação no fluido de 

perfuração, também chamada de corte da lama por gás, é registrada pelos detectores de gás e 

usada há muitas décadas como indicador de sobrepressão bem como alerta para a 

possibilidade de um blowout. O gás contido no fluido de perfuração se expande à medida que 

se aproxima da superfície, reduzindo o peso de lama. Portanto, a gravidade da sua presença 

depende da profundidade do poço, causando preocupação normalmente apenas em poços 

rasos, o que torna importante a remoção dos gases através de desgaseificadores (CHILINGAR 

et al, 2002). 

Há diferentes fontes de gás possíveis, como, por exemplo, o gás liberado, que é o gás 

proveniente de um volume de rocha perfurado e introduzido no sistema de fluido de 

perfuração por ação da broca. A taxa de penetração é um fator importante para detectar o gás, 

já que, quanto maiores são os seus valores, maior é o volume de gás no fluido de perfuração. 

Já os gases reciclados são aqueles que não são completamente removidos na superfície e são 

novamente bombeados para o poço, e, assim, mais uma vez detectados. O gás produzido 

define-se como o que flui para o fluido de perfuração a partir da formação devido ao fato de a 

pressão no poço ser inferior à pressão de poros. Outra fonte possível são os gases de 
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contaminação, que se originam dos produtos químicos componentes do fluido de perfuração e 

da quebra química dos aditivos (ROCHA, 2009). 

Grande parte dos folhelhos possui gases nos seus poros e os fornecem a um nível 

contínuo ao fluido de perfuração, formando, dessa maneira, uma linha base de referência. Tal 

gás chama-se background gás e é oriundo do cilindro cortado pela broca. O seu nível é 

comumente baixo, e um pico de gás pode indicar uma zona subcompactada. Todavia, quando 

se tem um fluido de perfuração demasiado pesado, o background gás pode ser mascarado ou 

até mesmo eliminado, tornando difícil a identificação de zonas sobrepressurizadas. Deve-se 

ter em mente que há folhelhos subcompactados sem gás, o que não ajuda a identificação de 

zonas subcompactadas. Quanto ao gás de conexão, pode-se dizer que é aquele que flui para o 

poço durante uma conexão quando as bombas de lama estão paradas. Já o gás de manobra, é 

aquele que entra no poço durante uma manobra de retirada da coluna (BOURGOYNE et al, 

1986). 

F) Condutividade e Temperatura do Fluido de Perfuração: A medição da 

condutividade (ou da resistividade elétrica) do fluido de perfuração teoricamente permite a 

detecção de fenômenos geológicos que alterem a concentração de íons da lama. Contudo os 

valores medidos sofrem grande influência do tipo de formação, do tipo de fluido e de 

tratamentos químicos, o que torna a medição da resistividade menos importante, sendo ela 

considerada um indicador secundário. Em tese, a salinidade da água intersticial cresce 

gradativamente com a profundidade em intervalos normalmente compactados, pois as argilas 

tendem a filtrar melhor os íons durante a expulsão da água na compactação. Portanto, em 

zonas anormalmente pressurizadas, ocorre uma redução da salinidade e, consequentemente, 

da condutividade. E, como há uma assimilação do fluido da formação pelo fluido de 

perfuração, isso pode ser verificado no próprio fluido de perfuração (NGUYEN, 1993). 

Não é possível medir a temperatura das formações perfuradas pelos métodos clássicos, 

e a única possibilidade é monitorar a evolução da temperatura do fluido de perfuração que 

retorna à superfície. À medida que se aprofunda o poço, ocorre o aumento da temperatura e, 

por conseguinte, o aumento da temperatura do fluido de perfuração, ou seja, a sua temperatura 

de saída do poço é mais alta que aquela de entrada. Em zonas normalmente pressurizadas, o 

gradiente geotérmico, que é a taxa de crescimento da temperatura com a profundidade, é 

razoavelmente constante. Em zonas de pressão anormal, os gradientes não apresentam essa 

constância, sendo mais acentuados (NGUYEN, 1993). 
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3.4.3 Zona de Transição 

O intervalo relativamente curto onde a pressão normal passa a ser anormal chama-se 

zona de transição, e é onde normalmente um revestimento deve ser assentado. A sua 

existência depende diretamente do mecanismo de subcompactação, e, dessa forma, havendo 

outros mecanismos como transferência lateral, a zona de transição pode inexistir (ROCHA, 

2009). 

As zonas de transição podem ser encontradas tanto em rochas moles quanto em rochas 

duras. As rochas moles são as areias e os folhelhos menos consolidados, os quais, não 

apresentando falhas, não proporcionam zonas de transição drásticas. Já as zonas de transição 

de rochas duras costumam ser abruptas. Dentro das zonas de transição, frequentemente 

existem pequenas lentes de areia siltosa (figura 3.16) que possuem pressão de poros mais alta 

que a pressão no poço, o que leva ao fluxo de fluido para o poço desde as areias quando estas 

são perfuradas. Entretanto as suas porosidade e permeabilidade são geralmente baixas, 

limitando o volume desse influxo, que, mesmo assim, auxilia à determinação da pressão de 

poros e a saber o momento correto para se cessar a perfuração (ROCHA, 2009). 

 

Figura 3.16 – Exemplo de zona de transição em folhelhos.                                                                                      

Fonte: Rocha (2009). 
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3.5 Pressões Geradas pelo Fluido de Perfuração 

Como já mencionado anteriormente, o fluido de perfuração exerce pressão através da 

sua coluna hidrostática a fim de manter a segurança e a estabilidade do poço. Essa pressão 

varia de acordo com a localização do fluido, visto que, estando no espaço anular do poço, a 

sua massa específica é incrementada pela presença dos cascalhos resultantes da perfuração 

(ROCHA, 2009). O cálculo da pressão exercida pelo fluido de perfuração quando este está 

parado é dada pela seguinte fórmula: 

P H mud = ρ mud . g . D                                                                                                    (3.5) 

Onde: 

P H mud = pressão hidrostática do fluido de perfuração 

ρ mud = massa específica do fluido de perfuração 

g = constante gravitacional 

D = profundidade vertical 

Para a determinação da pressão encontrada dentro do poço, há que se levar em conta o 

acréscimo devido às perdas de carga no anular, que são resultado dos efeitos da fricção e 

restringem o fluxo do fluido. A pressão resultante no fundo do poço pode ser expressa por 

uma pressão hidrostática equivalente causada por um fluido de massa específica (ou 

densidade) adequada. A isso dá-se o nome de densidade equivalente de circulação (Equivalent 

Circulating Density), ou ECD (ROCHA, 2009). A fórmula para o ECD é: 

ECD = ρ mud +                                                                                                          (3.6) 

Onde: 

ECD = densidade equivalente de circulação 

Pan = pressão resultante das perdas de carga no anular 

C = constante de conversão de unidade 

3.6 Pressão de Colapso 

A ruptura da rocha por cisalhamento (sob tensões de compressão) é causada pela 

pressão de colapso, o que pode ocorrer tanto pela pressão de colapso inferior quanto pela 

superior. A pressão de colapso inferior é o limite mínimo de valor de pressão dentro do poço, 

ou seja, quando a pressão exercida pelo fluido de perfuração é menor ou igual a esse valor 
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inferior, há a falha da rocha por cisalhamento. Já a pressão de colapso superior é aquela que 

determina a pressão máxima de colapso, sendo necessário que a pressão decorrente do fluido 

de perfuração não seja maior ou igual que esse valor para que não ocorra a fratura da rocha. 

Analogamente, o gradiente de colapso inferior é o limite mínimo de valor de gradiente de 

pressão para o fluido de perfuração, bem como o gradiente de colapso superior é o limite 

máximo (ROCHA, 2009). 

Há dois tipos possíveis de consequências sofridas pelo poço devido à falha por 

cisalhamento, cujas ocorrências dependem do tipo de rocha a ser perfurada. A redução do 

diâmetro do poço está normalmente associada a formações mais dúcteis e ao sal, que possui 

uma fluência acentuada. Devido a esse fenômeno, há a necessidade de repasses no poço, 

podendo causar o aprisionamento da coluna. Já o aumento do diâmetro do poço (figura 3.17) 

decorre de uma ruptura frágil com desmoronamento da parede do poço, o que pode levar ao 

aprisionamento da coluna devido aos cascalhos desmoronados e a problemas de interpretação 

de perfis e cimentação. Tal situação tende a acontecer em rochas frágeis, porém também em 

rochas pouco consolidadas por erosão hidráulica ou mecânica (ROCHA, 2009). 

 

Figura 3.17 – Ilustração de falhas por cisalhamento. 

Fonte: Rocha (2009). 

Para se estimar o gradiente de colapso, deve-se ter um elevado nível de conhecimento 

sobre o comportamento mecânico das rochas, tendo como base as propriedades das rochas a 

serem perfuradas para determinar os critérios de falha e limites de resistência, bem como o 

estado de tensões existente ao redor do poço. Na equação a ser exposta a seguir, apenas a 



46 

curva de colapso inferior é considerada como limite de falha por cisalhamento, sendo ela 

referenciada simplesmente como “curva de colapso” doravante. A fórmula utiliza como base 

o critério de falha de Mohr-Coulomb, que não será esmiuçado neste trabalho (ROCHA, 

2009). 

                                                                      (3.7) 

Onde: 

Pw = pressão dentro do poço 

σH = tensão in situ horizontal no eixo x 

σh = tensão in situ horizontal no eixo y 

C0 = resistência à compressão simples da rocha 

ϕ = ângulo de atrito interno 

Levando-se em conta a equação 3.9, pode-se dizer que o colapso ocorre quando a 

pressão encontrada no poço seja igual ou menor que o valor de Pw. Essa solução possui 

validade somente se a condição assumida de σθ (tensão tangencial) > σr (tensão radial) > σa 

(tensão axial) é satisfeita pela situação de tensões ao redor do poço (ROCHA, 2009). 

3.7 Pressão de Fratura 

Dá-se o nome de pressão de fratura à pressão que causa a falha da rocha por tração, 

podendo ocorrer, tal como a pressão de colapso, pela pressão de fratura inferior ou superior. 

Um peso de fluido de perfuração excessivamente baixo leva à falha por pressão de fratura 

inferior, enquanto um alto peso de fluido resulta na falha por pressão de fratura superior. Em 

termos práticos, a ocorrência da fratura superior é consideravelmente mais usual que a da 

fratura inferior. O valor da pressão de fratura é sempre menor ou, no máximo, igual à pressão 

de sobrecarga (PEREIRA, 2007; HJERTÅS, 2011). 

A consequência da falha por tração depende do tipo de tensão de tração atuante na 

parede do poço, que pode ser tensão radial ou tangencial. É possível tanto a ocorrência do 

desmoronamento das paredes do poço quanto a da fratura da rocha com perda de fluido de 

perfuração para a formação. O desmoronamento pode vir a gerar o aprisionamento da coluna 

de perfuração, e a perda de fluido (ou perda de circulação) causa a diminuição da coluna de 

fluido no poço, reduzindo também a pressão hidrostática, o que facilita a ocorrência de kicks 

(ROCHA, 2009). 



47 

A direção da fratura da rocha é função das tensões in situ, havendo a tendência de a 

fratura se propagar perpendicularmente à menor tensão, ou seja, caso a menor tensão seja a 

horizontal, a fratura se propaga na direção vertical, e vice-versa. Levando-se em conta que a 

fratura inferior é raramente encontrada, utiliza-se somente a curva de fratura superior como 

limite de falha por tração da rocha, sendo ela denominada de “curva de fratura” (ROCHA, 

2009). 

3.8 Janela Operacional 

Como já se explicou resumidamente no capítulo 2 desta dissertação, o intervalo dentro 

do qual se permite que a pressão provocada pelo fluido de perfuração no interior do poço 

varie é chamada janela operacional. Os seus limites são estabelecidos pelas pressões de poros, 

colapso e fratura (figura 3.18), de modo que o poço permaneça em boas condições para o 

andamento das operações, bem como se mantenha a segurança da área. O limite inferior pode 

ser dado ou pela pressão de poros ou pela de colapso, sendo considerada aquela que apresente 

valor mais elevado. O limite superior é definido como o valor cedido pela pressão de fratura 

superior. 

 

Figura 3.18 – Representação da janela operacional de um poço.                                                                                      

Fonte: Rocha (2009). 

 



 

CAPÍTULO 4 – MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE GRADIENTES 

4.1 Estimativa do Gradiente de Sobrecarga 

A fórmula para o cálculo de sobrecarga já foi apresentada anteriormente neste mesmo 

trabalho, o que pode se verificar na demonstração da equação (3.2). Já o gradiente de 

sobrecarga é obtido pela aplicação do valor da pressão de sobrecarga à equação (3.1). 

Portanto, fica claro que a tarefa mais crítica é estimar os valores referentes à densidade das 

formações. Para determinar tais valores, usam-se medições diretas da rocha ou perfis sônicos 

associados a correlações matemáticas, como expôs a seção 3.1. A seguir, mostram-se algumas 

dessas correlações para a quantificação de densidades das rochas. 

A) Correlação de Gardner: É um dos métodos mais utilizados na indústria por ser 

consideravelmente simples, uma vez que demanda somente dados acústicos (tempo de 

trânsito ou inversa da velocidade) para realizar as estimativas, como demonstram as equações 

abaixo (PEREIRA, 2007). 

                                                                                                                                 (4.1) 

                                                                                                                    (4.2) 

Onde: 

ρb = densidade total da formação (g/cm
3
) 

a = constante empírica (valor de 0,23 referente ao Golfo do México) 

b = expoente empírico (valor de 0,25 referente ao Golfo do México) 

V = velocidade (ft/s) 

Δt = tempo de trânsito (μs/ft) 

B) Correlação de Bellotti: Foi amplamente divulgada após a sua publicação em 1978, 

tendo como alvo o Vale do Pó na Itália. Há duas diferentes equações, cuja aplicação depende 

das características da formação, isto é, para formações consolidadas (tempos de trânsito 

menores que 100 μs/ft), usa-se a equação 4.3, e, para formações inconsolidadas (tempos de 

trânsito maiores que 100 μs/ft), tem-se a equação 4.4 (PEREIRA, 2007). 

 = 3,28                      (Δt                                                               (4.3)          

 = 2,75        (Δt                                                                 (4.4)
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Onde: 

Δtma = tempo de trânsito da matriz (μs/ft) 

Δt = tempo de trânsito do folhelho (μs/ft) 

Há outras correlações utilizadas para a estimativa de gradientes de sobrecarga e 

densidade de formações que incluem valores de porosidade nas suas fórmulas, como as de 

Miller e Bourgoyne, mas que não serão abordadas nesta dissertação. 

4.2 Quantificação dos Gradientes de Pressão de Poros 

Quantificar os gradientes muitas vezes não é uma tarefa fácil apesar de ser 

importantíssima para a engenharia de poço. Os métodos de estimativa de gradientes de 

pressão são divididos em métodos indiretos, que se realizam em folhelhos, e medições diretas, 

que são feitas em formações permeáveis (ROCHA, 2009). 

4.2.1 Medições Diretas 

As medições diretas de pressões de poços realizam-se através de testes de pressão em 

formações permeáveis, cujos resultados são utilizados para a calibração dos métodos indiretos 

de estimativa de pressões de poços. Porém esse procedimento se baseia na premissa de que a 

pressão de poros nas formações permeáveis é igual à pressão encontrada nas formações 

impermeáveis vizinhas, o que não é necessariamente verdadeiro, como, por exemplo, as 

pressões anormais existentes em arenitos inclinados (ROCHA, 2009). 

Os testes mais usuais são o Teste de Formação, o RFT (Repeated Formation Test) e o 

FPWD (Formation Pressure While Drilling), que são bastante semelhantes quanto ao 

princípio de funcionamento. O Teste de Formação pode tomar até dias para ser finalizado 

além das manobras para a retirada da coluna de perfuração e descida da coluna de teste. O 

RFT leva menos tempo por ser feito a cabo, viabilizando o seu uso para a confirmação ou não 

das estimativas de pressão de poros logo após a perfuração e facilitando, assim, as previsões 

para poços adjacentes. O FPWD é realizado por ferramentas que descem com a coluna de 

perfuração, o que poupa muito mais tempo. Além disso, obtêm-se os seus resultados em 

tempo real, característica que torna esse método o mais indicado para circunstâncias de 

incerteza em relação aos valores de pressão de poros estimados (ROCHA, 2009). 

Estimativas de pressão de poros podem também ser obtidas através de dados 

decorrentes de um kick, que pode ocorrer ocasionalmente devido à queda da pressão do poço 
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a um valor abaixo da pressão da formação. Desse modo, deve-se fechar o poço para depois ler 

as pressões estabilizadas nos manômetros da coluna de perfuração, chamada SIDPP (Shut in 

Drill Pipe Pressure), e do anular, conhecida como SICP (Shut in Casing Pressure). O valor 

de SIDPP não depende do volume do kick no anular, tal como demonstra a sua fórmula 

(BOURGOYNE et al, 1986). 

                                                                               (4.5) 

Onde: 

Dh = profundidade do poço (m) 

SIDPP = pressão de fechamento da coluna de perfuração na superfície (psi) 

ρ mud = peso do fluido de perfuração (lb/gal) 

O cálculo do gradiente de pressão de poros por meio de SICP depende do volume do 

kick visto que é função da coluna hidrostática que há no anular do poço. Como mostrará a 

equação a seguir, quanto menor a massa específica e maior o volume do kick, mais alto é o 

valor de SICP (ROCHA, 2009). 

                                            (4.6) 

Onde: 

hk = altura do kick (m) 

SICP = pressão de fechamento do anular na superfície (psi) 

ρk = peso do kick (lb/gal) 

4.2.2 Métodos Indiretos 

Em geral, os métodos de cálculo de pressão de poros baseiam-se no mecanismo da 

subcompactação e, portanto, aplicam-se quase que exclusivamente aos folhelhos e às argilas. 

Para tal, utilizam-se de dados da sísmica, perfis elétricos e outros parâmetros. Dentre os 

métodos indiretos para estimativas de pressão de poros, podem-se destacar os métodos da 

Razão, da Profundidade Equivalente e de Eaton, dos quais alguns serão pormenorizados nesta 

mesma dissertação (ROCHA, 2009). 

Antes de apresentar de fato os métodos de estimativa de pressão de poros, deve-se 

abordar o traçado da linha de tendência de compactação normal, pois esse tópico, em conjunto 
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com dados sísmicos e perfis elétricos, compõe a base sobre a qual se realizam as estimativas. 

O objetivo é identificar o intervalo onde a compactação foi normal através da comparação 

entre a curva de tempo de trânsito e a linha de tendência de compactação normal traçada 

(figura 4.1). Essa linha traçada demonstra o decréscimo da porosidade com o crescimento da 

profundidade em folhelhos e é comumente representada como uma reta em um gráfico 

semilogarítmico, como evidenciam as próximas equações (ROCHA, 2009). 

                                                                           (4.7) 

                                                                                                    (4.8) 

Onde: 

valn = valor da curva de tendência normal à profundidade D 

D = profundidade referente à curva de tendência normal 

m = coeficiente angular da reta de tendência normal 

val1 e val2 = valores referentes a um intervalo onde a compactação foi normal 

D1 = profundidade referente a val1 

D2 = profundidade referente a val2 

 

Figura 4.1 – Gráfico de perfil sônico com a linha de tendência de compactação normal. 

Fonte: Modificado de Adams (1985). 

A linha de tendência de compactação normal pode ser traçada de diversas formas 

conforme interpreta cada indivíduo responsável pela sua determinação. Para escolher a 

melhor e mais fiel inclinação para a reta, consultam-se os indicadores de pressão anormal já 
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expostos no capítulo 3 deste trabalho (ROCHA, 2009). Tendo já sido explicado o conceito da 

curva de tendência normal de compactação, podem-se apresentar os métodos de estimativa. 

A) Método de Eaton: Para calcular o valor do gradiente de poros, considera a razão 

entre os valores do parâmetro disponível (tempo de trânsito, expoente dc ou resistividade) e o 

da linha de tendência de compactação normal, além da pressão de sobrecarga e de expoentes 

próprios da área em questão. Os expoentes utilizados como padrão nesta dissertação são os 

associados ao Golfo do México, sendo os seus valores de 3,0 e 1,2 para tempo de trânsito e 

expoente dc, respectivamente (ROCHA, 2009). Tal situação é clarificada por meio da 

exposição das fórmulas abaixo. 

    para Tempo de Trânsito                                       (4.9) 

    para Expoente dc                                                 (4.10) 

Onde: 

Gp = gradiente de pressão de poros (lb/gal) 

Gn = gradiente de pressão de poros normal (lb/gal) 

Gov = gradiente de sobrecarga (lb/gal) 

Δtn =valor de tempo de trânsito na reta normal 

Δto = tempo de trânsito observado 

dcn = valor de expoente dc na reta normal 

dco = expoente dc observado 

B) Método da Razão: É similar ao método de Eaton, porém é consideravelmente mais 

simples. Assume que o gradiente de pressão de poros é diretamente proporcional ao gradiente 

normal da área, sendo este multiplicado por um fator composto pela razão entre os valores do 

parâmetro disponível e o da linha de tendência de compactação normal, que, por sua vez, 

apresenta um expoente relativo ao local em questão (ROCHA, 2009).  

                                                                                                             (4.11) 

Onde: 

m = expoente associado à área 

A equação (4.11) é válida somente se o parâmetro utilizado é o tempo de trânsito. 

Caso o expoente d ou os perfis resistividade e densidade sejam os parâmetros escolhidos, 

deve-se aplicar apenas uma pequena modificação à última fórmula mostrada, que é alterar o 
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sinal do expoente m, ou seja, inverter a razão entre os diferentes valores encontrada na 

equação.  

4.3 Estimativa do Gradiente de Fratura 

Tal como acontece ao gradiente de pressão de poros, realiza-se a estimativa do 

gradiente de fratura de duas principais maneiras distintas, que são as medições diretas, 

também conhecidas como métodos diretos, e os cálculos baseados em modelos empíricos ou 

teóricos, que se chamam métodos indiretos (ROCHA, 2009). 

4.3.1 Métodos Diretos 

É prática comum realizar testes de pressão a cada novo revestimento assentado para se 

determinar o exato valor do gradiente de fratura mínimo. Nesses testes, utiliza-se o fluido de 

perfuração para pressurizar o poço até o momento em que a formação (geralmente um 

folhelho) se frature. O tipo de teste a ser escolhido depende das circunstâncias do poço e das 

informações que se desejam. A principal razão para o uso dos testes é a incapacidade de 

qualquer procedimento teórico de fornecer todas as possíveis características da formação. Não 

obstante os valores reais e confiáveis fornecidos, nem sempre os métodos diretos são 

utilizados devido ao tempo necessário e ao alto custo. Os resultados obtidos desses testes são 

incorporados à base de dados das empresas e passam a ser usados para a calibração dos 

valores de gradiente de fratura oriundos de métodos indiretos (ADAMS, 1985; RABIA, 

1986).    

A) Teste de Absorção Clássico ou Leakoff Test (LOT): Após a cimentação do 

revestimento, efetua-se o LOT para verificar se o revestimento, o cimento e a formação 

localizada abaixo da sapata suportam a pressão necessária para a perfuração da fase seguinte 

do poço. Geralmente, o procedimento consiste em fechar o poço na superfície com BOP e 

bombear fluido de perfuração para o poço até atingir a pressão de absorção, momento no qual 

se interrompe o bombeio. A pressão de absorção pode ser bem observada em um gráfico de 

pressão versus volume, onde ela marca o momento em que a rocha deixa de apresentar um 

comportamento elástico para ter um comportamento plástico, isto é, a pressão de absorção 

indica o momento em que ocorre um desvio do comportamento até então linear da curva 

pressão – volume bombeado, como fica demonstrado na figura 4.2 (BOURGOYNE et al, 

1986). 
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A fim de se calcular a densidade de fluido equivalente na sapata, usa-se o valor de 

pressão de absorção observado conforme mostra a equação abaixo. Como é comum na 

indústria, assume-se que o valor de densidade de fluido equivalente é o mesmo do gradiente 

de fratura (ROCHA, 2009). 

 

Figura 4.2 – Gráfico de pressão versus volume bombeado, onde Pa é a pressão de absorção.                                                                                      

Fonte: Rocha (2009). 

GF = ρeq = ρmud +                                                                                            (4.12) 

Onde: 

GF = gradiente de fratura (lb/gal) 

ρeq = densidade de fluido equivalente na sapata (lb/gal) 

ρmud = peso do fluido de perfuração no teste (lb/gal) 

Pa = pressão de absorção (psi) 

Dcg = profundidade vertical da sapata (m) 

B) Teste de Integridade da Formação ou Formation Integrity Test (FIT): Assemelha-se 

ao LOT, com a diferença de que o bombeio de fluido é interrompido quando se alcança um 

valor máximo pré-estabelecido de pressão ou a pressão de absorção da formação mais 

profunda (figura 4.3). Com o FIT, não se pode fazer qualquer tipo de análise, sendo possível o 

seu uso como uma aproximação. Outro uso dá-se em grandes intervalos de poço aberto (acima 

de 100 metros) para confirmar se o menor gradiente de fratura está associado à formação 

abaixo da sapata, o que pode ocorrer quando o teste de absorção obtido na sapata é 
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excessivamente alto, quando se perfura uma formação muito permeável ou muito frágil 

(ROCHA, 2009). 

 

Figura 4.3 – Teste de Integração da Formação, onde a pressão máxima obtida é menor que a de absorção.                                                                                      

Fonte: Rocha (2009). 

 

C) Teste de Absorção Estendido: Procede do mesmo modo que o LOT, diferindo-se no 

fato que o bombeio é feito até a primeira queda de pressão, o que significa que se atingiu a 

pressão de quebra da formação, a qual é a pressão que dá início à fratura (figura 4.4). Ela é 

identificada no gráfico como o ponto máximo de pressão, que se encontra após o crescimento 

linear e antes da queda de pressão. A primeira pressão medida após o fim do bombeio chama-

se pressão de fechamento instantâneo. Por meio desse teste, pode-se, portanto, obter a pressão 

de absorção, a pressão de quebra (ou pressão de fratura) e uma estimativa da tensão mínima 

pela curva de declínio de pressão (ROCHA, 2009). 

D) Teste de Microfraturamento: Utiliza-se do mesmo método do teste estendido, mas 

o bombeio do fluido não cessa após a quebra da formação, agravando a fratura (figura 4.5). 

Quando a pressão se estabiliza, tem-se o que se chama de pressão de propagação de fratura. 

Depois de estabilizada a pressão, finaliza-se o bombeio, e, através do monitoramento do 

decréscimo da pressão, obtém-se a pressão de fechamento, que é a pressão sob a qual a fratura 

fecha-se totalmente e é também uma precisa estimativa da tensão mínima (ROCHA, 2009). 
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Figura 4.4 – Teste de Absorção Estendido. 

Fonte: Rocha (2009). 

 

 

Figura 4.5 – Teste de Microfraturamento. 

Fonte: Rocha (2009). 

4.3.2 Métodos Indiretos 

As estimativas de pressão de fratura da formação realizadas antes do assentamento do 

revestimento no poço baseiam-se em correlações empíricas e podem fornecer valores para 
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toda a extensão do poço. Uma vez que a pressão de fratura é altamente influenciada pela 

pressão de poros, é aconselhável que se aplique algum dos métodos indiretos de estimativa de 

pressão de poros antes do uso de algum método para pressão de fratura (BOURGOYNE et al, 

2006; ROCHA, 2009). 

A) Método da Tensão Mínima: É um método mais simples e bastante utilizado para 

poços verticais. O alvo da sua análise não é o estado de tensão na proximidade da parede do 

poço, mas sim à frente da fratura. Assim, baseia-se nas hipóteses de que a rocha não apresenta 

resistência alguma à tração e que o valor da pressão no poço deve equivaler pelo menos à 

tensão in situ mínima para haver a propagação da fratura (ROCHA, 2009). Utilizam-se as 

equações: 

Pw = PP + K(σov – PP)                                                                                               (4.13) 

Em gradientes, tem-se: 

GF = GP + K(Gov – GP)                                                                                               (4.14) 

O cálculo do coeficiente K dá-se por:  

K =                                                                                                                 (4.15) 

A figura 4.6 exibe valores típicos de K calculados por diferentes métodos, inclusive o 

da Tensão Mínima, para uma LDA de 1000 metros. 

 

Figura 4.6 – Valores típicos de K obtidos por diversos métodos para uma LDA de 1000 metros.                                                                                               

Fonte: Ferreira (2010). 
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B) Correlação de Hubbert e Willis: Muitos princípios fundamentais foram 

apresentados por eles e são usados até os dias de hoje. Para esta correlação, considera-se que a 

pressão mínima para fraturar a formação é a pressão necessária para vencer o mínimo esforço. 

Se o mínimo esforço se encontra no plano horizontal, e, se os esforços horizontais são iguais 

(σx = σy), o esforço para fraturar a parede do poço é duas vezes o valor do horizontal. Tendo-

se como base experimentos em laboratório, concluiu-se que, em regiões de falhas normais, o 

mínimo esforço equivale aproximadamente à terça parte da carga litostática, que resulta da 

sobrecarga (BOURGOYNE et al, 1986). Isso fica explícito na expressão: 

PF =                                                                                              (4.16) 

C) Correlação de Matthews e Kelly: A experiência em perfuração demonstrou que o 

gradiente de fratura cresce com o aumento da profundidade e que a correlação de Hubbert e 

Willis não tem validade para formações muito profundas (BOURGOYNE et al, 1986). Abriu-

se espaço, então, para o uso das seguintes fórmulas: 

PF =σmin + PP                                                                                                                      (4.17) 

σmin = Fσσz                                                                                                                                                                     (4.18) 

Di =  =  =                                                                                           (4.19) 

O coeficiente Fσ de tensão foi determinado empiricamente a partir de dados obtidos de 

formações normalmente pressurizadas. As curvas que representam essas correlações 

empíricas para as áreas na Costa do Golfo do sul do Texas e da Luisiana, nas quais se 

encontram os valores do coeficiente conhecendo-se uma profundidade normalizada Di, são 

mostradas na figura 4.7 (BOURGOYNE et al, 1986). 

D) Correlação de Eaton: Utiliza-se da equação 3.15 para o cálculo de pressão de 

fratura. Usam-se valores da razão de Poisson obtidos de dados de campo que resultam nas 

curvas demonstradas na figura 4.8. Os dados do Golfo do México foram analisados 

considerando-se uma tensão de sobrecarga vertical constante de 1,0 psi/ft e uma tensão de 

sobrecarga variável obtida por meio de perfis de densidade (BOURGOYNE et al, 1986). 

Assume-se que a relação entre o esforço horizontal e vertical é descrita pela seguinte equação: 

σmin =  σz                                                                                                             (4.20) 
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Figura 4.7 – Coeficientes de tensão de Matthews e Kelly. 

Fonte: Modificado de Adams (1985). 

 

 Figura 4.8 – Variação de razão de Poisson com a profundidade proposta por Eaton. 

Fonte: Modificado de Adams (1985).      

 



 

CAPÍTULO 5 – ASSENTAMENTO DE SAPATAS DE REVESTIMENTOS 

5.1 Sapata de Revestimento 

Chama-se sapata ou shoe o acessório encontrado na extremidade inferior da coluna de 

revestimento cuja principal função é conduzir a descida da coluna de revestimento ao poço e, 

por isso, apresenta um formato arredondado. Uma sapata deve permitir-se ser perfurada com 

facilidade sem causar danos ou afetar o desempenho da broca no futuro. Existem diversos 

tipos de sapata, como, por exemplo, sapata flutuante, flutuante fill-up, cega, guia e tipo stab-in 

(DE LEPELEIRE, 2004). 

 

Figura 5.1 – Sapata do tipo guia. 

Fonte: De Lepeleire (2004). 

5.2 Tipos de Colunas de Revestimento 

A) Revestimento Condutor: É a primeira coluna de revestimento descida em um poço, 

e é formada normalmente por tubos de 30 ou 36 polegadas de diâmetro. A sua profundidade 

de assentamento varia de 3 a 20 metros para poços onshore, e de 10 a 80 metros no solo 

marinho para poços offshore. Essa coluna possui função estrutural visto que se incumbe de 

transmitir as cargas provenientes dos revestimentos seguintes ao solo, sendo, portanto, 

necessária a sua cimentação por toda a sua extensão em certos casos. Por suportar grandes 

esforços, esse revestimento deve ser robusto, principalmente na proximidade da cabeça do 

poço. A sua instalação pode dar-se por cravação com o uso de bate-estacas ou por meio do 

jateamento, no qual a coluna penetra o solo marinho pela circulação de fluido pela broca 

associada ao peso da coluna, não havendo cimentação. Para solos mais duros, muitas vezes 

necessita-se perfurar a formação para a descida e a cimentação do revestimento condutor (DE 

LEPELEIRE, 2004). 
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B) Revestimento de Superfície: É a coluna de revestimento seguinte à descida do 

revestimento condutor, como fica claro na figura 5.2, e, usualmente, apresenta como valores 

de diâmetro 13 3/8 e 20 polegadas (13 3/8” e 20”). O seu assentamento ocorre em 

profundidades entre 400 e, aproximadamente, 1200 metros abaixo do solo marinho. A coluna 

de revestimento somente pode ser classificada como de superfície caso permita a instalação de 

BOP, sendo esta a sua primordial função. Além disso, ela tem como objetivo receber as 

cargas das colunas seguintes e transmiti-las ao revestimento condutor, proteger as formações 

pouco profundas e, em poços terrestres, resguardar aquíferos de água doce. Para garantir todas 

essas funções, a coluna de revestimento de superfície deve ser totalmente cimentada (DE 

LEPELEIRE, 2004; NGUYEN, 1993). 

C) Revestimento Intermediário: Sempre tem como objetivo remediar algum percalço 

existente no poço, tal como: formações instáveis, folhelhos reativos e a deterioração das 

formações pela ação mecânica da circulação e do movimento da coluna de perfuração; a 

necessidade de se isolar uma formação de alta pressão de poros a fim de permitir uma menor 

densidade de fluido de densidade para a fase posterior; a necessidade de se isolar uma 

formação de baixa pressão de fratura, permitindo a utilização de um fluido de perfuração mais 

pesado. A coluna de revestimento intermediário possui o seu anular parcialmente cimentado 

(DE LEPELEIRE, 2004; NGUYEN, 1993). 

D) Revestimento de Produção: A sua função primordial é proteger e servir de base 

para a instalação de equipamentos de completação e produção do poço (válvulas, coluna de 

produção). Caracteriza-se por fazer contato direto com a coluna de produção e é cimentado 

sob as mesmas condições que o revestimento intermediário, isto é, parcialmente cimentado 

(DE LEPELEIRE, 2004; NGUYEN, 1993). 

E) Coluna de Liner: O seu topo localiza-se muito abaixo da cabeça de poço e do BOP, 

o que difere dos revestimentos convencionais, cujas extensões alcançam essas mesmas 

regiões. Pode ser intermediária ou de produção e é normalmente ancorada por um sistema 

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

simplesmente apoiada sobre o fundo do poço. Chama-se overlap a parte do revestimento 

precedente coberta pelo liner, e apresenta como valor padrão 100 metros. O liner pode ser 

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

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

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

cimentação (DE LEPELEIRE, 2004; NGUYEN, 1993). 
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F) Scab Liner e Tie Back: Quando se necessita revestir alguma parcela da região acima 

do topo de um liner, pode-se fazer uso da coluna chamada Tie Back, a qual abrange toda a 

área entre o topo do liner e a cabeça de poço, ou do Scab Liner, que não alcança a cabeça de 

poço (DE LEPELEIRE, 2004). 

 

Figura 5.2 – Ilustração da posição e da relação entre as colunas de revestimento.                                                                                                                

Fonte: De Lepeleire (2004). 

5.3 Profundidades de Assentamento 

A primeira tarefa relativa ao design durante a confecção do projeto do poço é a seleção 

das profundidades às quais as sapatas dos revestimentos serão assentadas e cimentadas. O 

engenheiro de perfuração deve levar em conta a janela operacional, que é formada pelos 

gradientes de poros, colapso e fratura, problemas do poço, políticas internas e critérios 

adotados pela empresa, e, muitas vezes, regulamentações governamentais. Os critérios de 

assentamento de sapatas de cada empresa dependem das suas experiências obtidas nas suas 

operações (ADAMS, 1985; ROCHA, 2009). Como já foi dito na seção anterior, os 

revestimentos condutores e de superfície são assentados, respectivamente, em profundidades 
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entre 10 e 80 metros e no intervalo de 400 a 1200 metros abaixo do solo marinho, e, portanto, 

não são incluídos nos critérios a serem apresentados a seguir.  

5.3.1 Critério de Assentamento Baseado Apenas na Janela Operacional 

A janela operacional considerada por esse critério tem como limite inferior o mais alto 

valor dentre os gradientes de colapso inferior, fratura inferior e pressão de poros, enquanto 

que o limite superior é dado pelo mais baixo dentre os valores dos gradientes de colapso 

superior e fratura superior. Esses limites podem ser de fato os valores utilizados pelo critério 

ou podem-se aplicar margens de segurança um dos limites da janela operacional ou a ambos. 

Para a adoção das margens de segurança, não há regras estabelecidas, porém, na indústria, 

utiliza-se com bastante frequência o valor de 0,5 lb/gal (ROCHA, 2009). 

Esse critério é implementado de baixo para cima, ou seja, inicia-se o assentamento 

pela profundidade final do poço. Começando dentro da janela operacional, traça-se para cima 

uma reta vertical que termina no ponto em que ela tange o limite superior (com ou sem 

margens de segurança), correspondendo este ponto à profundidade de assentamento da sapata 

de revestimento. Para a determinação das profundidades das sapatas dos revestimentos 

superiores, procede-se da mesma maneira, com a diferença de que a origem da reta vertical é 

sempre a profundidade da sapata anterior, como mostra a figura 5.3 (ROCHA, 2009). 

  
Figura 5.3 – Critério de assentamento baseado na janela operacional. 

Fonte: Rocha (2009). 

Existe uma relação direta entre as margens de segurança e o número de fases de 

perfuração do poço; isto é, geralmente, quanto maiores são os valores e o número de margens 

de segurança, há a necessidade de se recorrer a um mais alto número de sapatas de 
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revestimento assentadas. A relevância desse fato vem do custo mais elevado provocado por 

um eventual maior número de fases do poço. Outras características deste método a serem 

destacadas são os fatos de que não é afetado pela geometria do poço e de que não leva em 

conta a possibilidade de ocorrerem kicks (ROCHA, 2009). 

5.4 Itens que Influenciam o Assentamento de Sapatas 

5.4.1 Margem de riser 

Dentre os itens que podem vir a ser levados em conta para a definição das 

profundidades de assentamento das sapatas, deve-se dar especial ênfase à margem de riser. O 

riser é uma coluna usada para a perfuração do poço e a produção de óleo, ligando a sonda de 

perfuração ao BOP, e que deve ser desconectada quando a plataforma fica à deriva. Com isso, 

o BOP é fechado, e uma falha sua pode provocar a queda da pressão dentro do poço, 

facilitando a ocorrência de kicks. A fim de se reduzir esse risco, acrescenta-se ao peso de 

fluido de perfuração um valor chamado margem de riser, o qual é uma margem de segurança 

e se obtém por meio da fórmula abaixo (ROCHA, 2009).  

ρMR = Gp                                                                                                 (5.1) 

Onde: 

Ds = Dh – Dw – Da                                                                                                      (5.2) 

ρMR = margem de riser 

Gp = gradiente de pressão de poros 

Dh = profundidade vertical 

ρw = densidade da água do mar 

Dw = lâmina d’água 

Ds = espessura de sedimentos 

Da = altura da mesa rotativa em relação ao nível do mar (air gap) 

A utilização da margem de riser pode mostrar-se inviável tanto técnica quanto 

economicamente, visto que essa margem pode estreitar demasiadamente a janela operacional. 

Por isso, em muitos casos, as empresas respeitam a indicação de empregar mais uma barreira 

de segurança, como uma gaveta a mais no BOP, em detrimento do uso da margem do riser 

(ROCHA, 2009). 
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5.4.2 Outros Itens 

Um fator importante que afeta a decisão pela profundidade de assentamento é o 

diferencial de pressão entre o poço e a formação, que pode resultar em prisão da coluna e 

sérios danos à rocha. Para evitar que se chegue a essa situação extrema, estabelece-se um 

valor máximo admissível para o diferencial de pressão, e deve-se assentar um revestimento à 

profundidade em que se atinja esse valor, permitindo, assim, um fluido de perfuração mais 

baixo. O diferencial de pressão existente a uma determinada profundidade é dado pela 

equação abaixo, e o valor obtido é o que deve ser comparado ao limite máximo previamente 

estabelecido (ROCHA, 2009). 

ΔP = 0,1704 (ρmud - Gp) D                                                                                            (5.3) 

Onde: 

ΔP = diferencial de pressão entre o poço e a formação (psi) 

ρmud = peso do fluido de perfuração (lb/gal) 

Gp = gradiente de pressão de poros (lb/gal) 

D = profundidade (m) 

Assim como em relação ao diferencial de pressão, as empresas podem estabelecer 

limites máximos para as extensões de poço aberto, demandando o assentamento de uma 

sapata sempre quando se atinge o valor estabelecido. Isso ocorre porque longos intervalos de 

poço aberto proporcionam maior tempo de contato entre o fluido de perfuração e as 

formações, o que pode ocasionar a instabilidade do poço (ROCHA, 2009).  

Outra situação que exige uma atenção especial quanto ao assentamento concerne aos 

poços direcionais, já que é recomendável que se revistam os trechos onde há o ganho de 

ângulo, trecho também chamado de build up, ou intervalos cuja inclinação seja alta (maior 

que 70º) logo após a conclusão da sua perfuração. Tal recomendação explica-se pelo fato de 

que esses poços podem apresentar grandes problemas, como influxo de fluido e perda de 

circulação, os quais são mais facilmente solucionados com a existência de revestimento 

(ROCHA, 2009). 



 
 

CAPÍTULO 6 – ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso desta dissertação propõe a confecção de um projeto de 

perfuração de um poço fictício “São Januário” e terá como base os dados do perfil 

sônico, sendo os dados, portanto, valores de tempo de trânsito para diferentes 

profundidades. Neste capítulo, serão calculados as densidades das formações e os 

gradientes das geopressões através do software Microsoft Office Excel. 

Os dados de entrada para os cálculos de gradientes serão os valores de tempo de 

trânsito, isto é, para calcular as densidades das diversas profundidades, será aplicada a 

correlação de Gardner sobre esses valores. Obtendo-se as densidades, calcular-se-ão as 

pressões e os gradientes de sobrecarga através da equação que a define no capítulo 3. A 

partir disso, serão estimados os gradientes de pressão de poros mediante o método de 

Eaton. Após, estimar-se-ão os gradientes de pressão de fratura por meio do método da 

Tensão Mínima, para ser possível, então, visualizar a janela operacional e, enfim, 

utilizar o critério de assentamento de sapatas baseado somente na janela operacional a 

fim de definir as profundidades de assentamento. 

Para o cálculo das geopressões, foi considerado como modelo um poço “São 

Januário”, marítimo, com uma lâmina d’água de 1500 metros e, sendo que entre 1500 e 

2000 metros existe um intervalo de formações que não foram perfiladas. Para a 

definição do modelo tomaram-se como referência valores que corresponderiam ao 

cenário brasileiro, onde estão disponíveis informações até a profundidade de 6000 

metros. A partir de 4300 metros, encontra-se uma zona de pressões anormalmente altas. 

Com relação às litologias presentes, sabe-se que há somente folhelho entre 1500 e 5600 

metros, e que, desde 5600 até 6000 metros, há apenas arenito. 

6.1 Dados de Entrada 

Serão utilizados como dados de entrada valores de tempo de trânsito em μs/ft 

comumente usados na indústria, referentes às formações rochosas correspondentes à 

litologia brasileira. Cada valor de tempo de trânsito está associado a uma profundidade 

dada em metros; mais especificamente, a primeira profundidade corresponde a um valor 

de 2000 metros, e posteriormente, a cada intervalo de 10 metros, apresenta-se um novo 

valor de tempo de trânsito, até uma profundidade de 6000 metros. Na figura 6.1, 
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demonstram-se intervalos retirados da tabela construída no Excel que mostram esta relação.  

Quanto às profundidades mais rasas, tem-se que no intervalo entre 0 e 1500 metros 

existe a lâmina d’água (LDA), a qual não tem valores de tempo de trânsito no perfil. Do 

mesmo modo, entre 1500 e 2000 metros, há formações rochosas não perfiladas, não 

apresentando tampouco dados de tempo de trânsito no perfil.  

 

Figura 6.1 – Dados de tempo de trânsito (Δt) relacionados às profundidades (D). 

6.2 Cálculo de Densidades 

A fim de estimar os valores das densidades das formações, utilizou-se a correlação de 

Gardner, mais precisamente a equação 4.2, da seção 4.1. Obviamente, esse método foi 

aplicado somente às formações dotadas de valores de tempo de trânsito. Com relação à LDA, 

adotou-se o valor de densidade de 1,03 g/cm
3 

(densidade da água) para esse intervalo, e, para 

as formações não perfiladas (de 1500m até 2000m), a densidade assumida foi de 1,95 g/cm
3
. 

Na figura 6.2, são mostrados os valores de densidade de alguns intervalos 

concernentes às formações perfiladas usando dados do perfil sônico (tempo de trânsito), que 

foram obtidos mediante a equação 4.2.  
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6.3 Estimativa de Gradientes de Sobrecarga 

Para a obtenção dos valores de pressão de sobrecarga, fez-se uso da equação 3.2, e da 

aplicação da equação 3.1, mencionados no capitulo 3, com o fim de obter os valores de 

gradiente de sobrecarga, em unidades de psi/ft e lb/gal, como especificados nas duas ultimas 

colunas da Figura 6.3.  

 

Figura 6.2 – Valores de densidades de diferentes profundidades perfiladas. 

 

Figura 6.3 – Valores de pressão e gradiente de sobrecarga de diversas profundidades. 
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6.4 Estimativa de Gradientes de Pressão de Poros 

Objetivando-se estimar gradientes de pressão de poros, utilizar-se-á um método 

indireto. Primeiramente, traçar-se-á a linha de compactação normal para encontrar os valores 

normalizados. Tendo feito isso, aplicar-se-á o método de Eaton para tempo de trânsito, que se 

dá através da equação 4.9, para enfim obter os valores de gradiente de pressão de poros. 

Tendo em mãos um gráfico semilogarítmico de tempo de trânsito versus profundidade, 

traçou-se uma linha de tendência de compactação normal. Para tal, escolheram-se os valores 

de tempo de trânsito referentes às profundidades de 2000 e 4300 metros, e confeccionou-se o 

sistema abaixo. 

2000 = a log 202,95 + b                                                                                               (6.1) 

4300 = a log 93,29 + b                                                                                                 (6.2) 

Resolvendo-se o sistema, obtiveram-se os valores de “a” (-6814,07) e de “b” 

(17722,84), e foi possível traçar a reta normal para todas as profundidades dotadas de tempo 

de trânsito, como demonstra a figura 6.4. Como se pode observar na figura, a partir da 

profundidade de aproximadamente 4300 metros, inicia-se uma zona de pressões 

anormalmente altas.  

 

Figura 6.4 – Tempo de trânsito versus profundidade e a linha de tendência de compactação normal, com 

destaque para a zona com pressões anormalmente altas. 
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Com os valores normalizados de tempo de trânsito, foi possível fazer uso da equação 

4.9 e, enfim, obter os valores de gradiente de pressão normal para as formações perfiladas, 

mostrados pela figura 6.5. Já para as formações não perfiladas, ou seja, para o intervalo de 

1500 a 2000 metros, adotou-se o valor normal de 8,5 lb/gal. 

  

Figura 6.5 – Valores de gradiente de pressão de poros e tempos de trânsito normalizados de diversas 

profundidades. 

6.5 Estimativa de Gradientes de Pressão de Fratura 

Será utilizado o método indireto chamado de método da Tensão Mínima, dado pela 

equação 4.14, com o intuito de obter os valores de gradiente de fratura. Entretanto, 

anteriormente, foram definidos os valores do coeficiente K a serem utilizados. Para tal, 

baseou-se na figura 4.6, onde se apresentam valores até 4500 metros de profundidade para 

uma LDA de 1000 metros, e, como o caso em questão possui uma LDA de 1500 metros e 

uma profundidade final de 6000 metros, foi necessário fazer uma pequena adaptação aos 

valores apresentados pelo gráfico contido naquela figura. Estando claro que os valores de K 

crescem com a profundidade, arbitrou-se um pequeno aumento ao seu valor para cada novo 

intervalo. Na tabela 6.1, expõem-se os valores de K adotados para os diferentes intervalos de 

profundidades. 
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Tabela 6.1 – Valores de coeficiente K adotados para cada intervalo 

Intervalo (m) Valor de K 

1500 - 2000 0,65 

2000 - 2500 0,7 

2500 - 3500 0,73 

3500 - 4310 0,75 

4310 - 5000 0,77 

5000-6000 0,8 

Com os valores de K já definidos, puderam ser determinados os gradientes de fratura 

das formações rochosas do poço, tal como mostra a figura 6.6.  

 

Figura 6.6 – Valores de gradiente de fratura relativos a diversas profundidades. 

6.6 Janela Operacional e Assentamento de Sapatas 

A janela operacional do poço “São Januário” pôde ser confeccionada, visto que todos 

os gradientes de pressão já haviam sido calculados. Ao gradiente de pressão de poros, 

adicionou-se uma margem de segurança de 0,5 lb/gal, como evidencia a figura 6.7. 
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Figura 6.7 – Janela operacional do poço. 

A fim de definir as profundidades de assentamento das sapatas de revestimento, usou-

se o critério baseado apenas na janela operacional, o qual foi tratado na seção 5.3.1, no 

capítulo 5 deste trabalho. De acordo com o capítulo 5, o revestimento condutor será assentado 

a 1550 metros (50 metros após o início do solo marinho), e o revestimento de superfície, a 

2500 metros de profundidade (1000 metros sob o solo marinho). Segundo o critério 

previamente apresentado, o revestimento intermediário deve ser assentado à profundidade de 

3990 metros, e o revestimento de produção, a 5090 metros, o que se demonstra na figura 6.8. 

 

Figura 6.8 – Profundidades de assentamento definidas de acordo com a janela operacional do poço.



 
 

CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES 

7.1 – Considerações Finais 

Os Departamentos de Engenharia de Poço das empresas encarregam-se de elaborar os 

projetos dos poços, nos quais se incluem os projetos de perfuração, e, por conseguinte, têm 

grande responsabilidade sobre o sucesso da perfuração. O seu trabalho consiste, entre outras 

coisas, nas etapas descritas e aplicadas nesta dissertação, que são a quantificação das 

geopressões a partir de determinados dados de entrada, a construção da janela operacional e, 

enfim, a definição das profundidades de assentamento de sapatas de revestimento. 

Investimentos e atenção dados à fase de projeto de poço traduzem-se em maiores 

chances de bons resultados em termos de meio ambiente, segurança e financeiros. E a 

importância do projeto de poço reside exatamente nesse fato, porque não há nada que uma 

empresa deseje menos que acidentes e gastos excessivos e/ou imprevistos. 

Esta dissertação teve como objetivo apresentar os tópicos mais relevantes para a 

confecção de um projeto de perfuração para depois simular esse mesmo processo. Os 

resultados obtidos do estudo de caso, que são a janela operacional e as profundidades de 

assentamento de sapatas, foram satisfatórios, visto que condizem com aquilo que se observa 

nos casos comuns da indústria. Pôde-se observar que a janela operacional apresentou um 

estreitamento mais acentuado a partir da profundidade de 4500 metros, o que proporcionou 

profundidades de assentamento próximas naquela mesma região.  

7.2 – Sugestões 

Pelo fato de que um projeto de perfuração, na sua integridade, é complexo por 

abranger vários outros aspectos e etapas, não se pôde abordar ou simular um projeto por 

completo, e, portanto, foi necessário ater-se aos estudos de geopressões e assentamento de 

sapatas. Tendo isso em vista, há sugestões para futuras dissertações, dentre as quais se 

incluem a análise dos métodos de estimativa de geopressões ou a proposta de novos métodos, 

a abordagem das outras etapas de um projeto de perfuração, tal como trajetória do poço, 

dimensionamento de revestimentos e cimentação, seleção de brocas e colunas de perfuração 

etc. Outro tipo de trabalho interessante poderia envolver o desenvolvimento de rotinas ou 

programas de computador úteis para as etapas de um projeto de perfuração. 
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