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RESUMO 

 

A incessante busca por óleo e gás tem levado empresas petrolíferas a ambientes nunca 

antes explorados. Climas glaciais, águas ultra profundas, altas temperaturas e pressões, entre 

outros, tornam necessário o desenvolvimento de novas tecnologias por parte de empresas 

petrolíferas para que haja uma operação segura, eficiente e economicamente viável. 

Mesmo com ambientes extremos e avanços tecnológicos, os tubos utilizados no 

revestimento são, e sempre foram, peças chave em um projeto de poço. São estes que suportam 

todos os tipos de cargas provenientes do poço e da formação, sejam estas durante a perfuração, 

produção ou até mesmo após o abandono do poço, onde ficam permanentemente em sua locação. 

O projeto de revestimento de poços, deve levar em consideração muitos fatores para que 

este se aproxime o máximo possível da realidade e se torne economicamente viável e seguro. 

Fatores estes incluem cargas, que ao se adentrar em ambientes complexos – como formações 

salinas, reservatórios contendo ácidos, HPHT, bastante comuns atualmente – se intensificam, 

trazendo maiores dificuldades ao projeto e necessitando muitas vezes recorrer a tubos especiais e 

consequentemente, encarecendo o projeto. 

Neste trabalho será explicitado o passo a passo fundamental para a realização de um 

projeto de dimensionamento de revestimento, incluindo cálculo das cargas básicas e 

assentamento de sapatas, além de apresentar cálculos mais complexos e diferenças que há de se 

considerar ao enfrentar ambientes nocivos. 

 

 

 Palavras-Chave: Revestimento; Pré-sal; Óleo e gás.  
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ABSTRACT 

 

The incessant search for oil and gas has led oil and gas companies to environments 

never before explored. Glacial climates, ultra-deep waters, high temperatures and pressures, 

among others, make it necessary for the development of new technologies by oil companies for 

safety, efficient and economically viable operation. 

Even with extreme environments and technological advancements, the tubes used in the 

casings are, and always have been, important parts in a well project. They support all types of 

loads from the well and reservoir, whether during drilling, production or even after abandoning 

the well, where they remain in their location. 

The well casing project must consider many factors to bring it as close to reality as 

possible and become economically viable and safe. These factors include loads, which face 

extreme environments - such as pre-salt, acid wells, HPHT, quite common today - intensify, 

bringing greater complexities to the project and often needing special tubes and consequently 

make the project more expensive. 

This work will explain the fundamental step-by-step for the realization of a casing 

project, including the basic loads and setting depths, as well as presenting more complex 

calculations and differences to be considered when dealing with harmful environments. 

 

Key-Words: Casing; Pre Salt Oil and gas  
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1 Introdução 

Em janeiro de 2018, foram registradas 2096 sondas rotatórias em operação ao redor do 

mundo. Mesmo com um mercado em baixa, com o barril do petróleo em torno de 70 dólares – o 

mesmo já passou da faixa dos 130 dólares – este grande número de sondas representa uma 

indústria multimilionária, com taxas diárias de sondas em torno de trezentos mil dólares (Ati, 

Brinkman, Peacock, Wood, 2018). 

Mesmo sendo uma área que movimenta muito dinheiro e empregos, direta ou 

indiretamente, o mercado de perfuração de poços é extremamente perigoso, tanto para os 

trabalhadores quanto para o meio ambiente. De acordo com a Associação Internacional de 

Contratantes de Empresas de Perfuração – IADC – 1039 incidentes ocupacionais foram 

registrados em 2017, sendo destes, apenas 2 fatalidades. Mesmo sendo um alto número de 

incidentes, a maioria destes são provenientes de ocorrências no topside das plataformas. 

Problemas no poço são muito mais críticos e devem ser tratados com extrema cautela. 

O revestimento de poços realiza um papel extremamente importante na segurança de 

poços, além de viabilizar sua perfuração, que sem sua utilização, não seria possível. Migração de 

gases, kicks e perda de fluidos são alguns exemplos em que o revestimento pode prevenir 

acidentes e viabilizar um projeto. Por sua importância e pela presença de ambientes cada vez 

mais nocivos, foi escrito este trabalho com o conhecimento básico para a realização de um 

projeto além da apresentação de conhecimentos mais complexos e especificidades de poços não 

comuns, mas cada vez mais encontrados hoje em dia. 

No início deste trabalho, serão apresentadas as diversas funções que o revestimento 

exerce, além de características necessárias para atender tais funções. As principais resistências à 
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cargas são apresentadas e seus cálculos demonstrados, enquanto outras não tão comuns serão 

apenas apresentadas, com o intuito de informar o leitor de sua existência e quando aplicá-las. 

Após a apresentação dos revestimentos, será realizado o estudo de um projeto de 

revestimentos, incluindo o programa de fluidos, seleção do diâmetro dos revestimentos, 

profundidades das sapatas e por fim realização do cálculo das cargas para a escolha do tipo de 

revestimento adequado e possível otimização de custos. 

Por fim, serão identificados poços considerados não convencionais e que merecem um 

tratamento diferente, seja por conta de cargas ou fluidos que ali passam. Devido a busca por óleo 

e gás, empresas têm procurado em ambientes nunca antes explorados, e por isso estes poços têm 

se tornado cada vez mais comum nos dias de hoje. No Brasil temos o exemplo do pré-sal da 

bacia de Santos e Campos, que será citado durante este trabalho. 
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2 Características dos Revestimentos 

O revestimento de um poço, nada mais é que um conjunto de tubos que agem como se 

fossem sua parede, tendo diversas funções que basicamente giram em torno de viabilizar o 

projeto, tanto no sentido da própria perfuração quanto no sentido de sua segurança. 

Como existem diversos tipos de poços, como ultra profundos, altas pressões, com 

presença de H2S, entre outros, os revestimentos devem atender as especificidades de cada poço, 

por este motivo, há diversos tipos de revestimentos para as necessidades de projeto. Diferentes 

comprimentos, diâmetros, espessuras, composição química e tipos de conexão estão entre as 

principais características que irão conferir as propriedades desejadas para o poço a ser perfurado. 

2.1 Funções dos revestimentos 

Após perfurada cada fase do projeto do poço, inicia-se o processo de assentamentos dos 

revestimentos, com o intuito de proteger e isolar a formação. Para isto, é necessário a descida de 

diferentes tipos de colunas de revestimento, que após cimentada – total ou parcialmente – 

exercerá suas funções de projeto, que são: 

 Prevenir desmoronamento das paredes do poço; 

 Permitir retorno da lama até a superfície; 

 Suportar pressões internas, como o peso do fluído de perfuração e 

consequentemente permitir a adoção de diferentes fluidos nas fases seguintes; 

 Suportar pressões externas, como a pressão de poros e em caso de formações 

salinas, pressões advindas da formação; 

 Impedir migração de fluidos da formação (kicks); 

 Evitar perda de circulação, evitando também a contaminação da formação e 

confinando a produção ao interior do poço; 
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 Sustentar os equipamentos de segurança na cabeça do poço e o peso de outras 

colunas de revestimento; 

 Alojar equipamentos de elevação artificial; 

 Evitar a prisão da coluna por diferencial de pressão, comum ao realizar manobras 

em formações permeáveis. (NASCIMENTO, et al, 2010). 

2.2 Características 

Colunas de revestimentos são formadas por juntas tubulares que são conectadas umas às 

outras, formando as fases do revestimento. Uma fase é um conjunto de juntas de mesmo 

diâmetro que, dependendo do projeto, pode ser passada uma outra fase de menor diâmetro em 

seu interior e assim, sucessivamente, até alcançar o reservatório. 

Como foi dito anteriormente, o revestimento do poço cumpre diversas funções que são 

necessárias para a viabilidade do projeto e para que tais funções sejam atendidas, é necessário 

que cada fase de revestimento tenha determinadas características. 

Para haver isolamento da formação, o revestimento deve ser totalmente estanque para que 

não haja migração de fluidos ou sedimentos de dentro do revestimento para a formação e vice-

versa. Para que haja estanqueidade, deve-se aplicar a quantidade necessária de graxa nos fios das 

roscas – salvo casos específicos – e ter um controle sobre o torque aplicado em todas as 

conexões, respeitando o mínimo e máximo especificado pelo fabricante. Um torque abaixo do 

necessário, pode fazer com que haja vazamento de fluidos por entre as roscas, e um torque acima 

do limite máximo, pode danificar as roscas, fragilizando a conexão. 

Para que não haja falha durante a operação, seja de perfuração, completação ou produção, 

os tubos de revestimentos têm de suportar todas as cargas impostas sobre ele e ainda devem 

resistir à corrosão e à abrasão. As cargas à serem suportadas, são as de tensão, compressão, 

pressão externa, chamada de colapso e pressão interna, denominada de burst, enquanto os 
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principais gases prejudiciais ao revestimento são os ácidos sulfídricos - H2S - e dióxido de 

carbono (CO2), que variam em concentração de poço para poço.  

As seções de revestimento têm de ter diâmetro suficiente para, além de permitir a corrida 

das próximas seções em seu interior, passar mecanismos de produção e suportar a vazão 

esperada que foram inicialmente previstos no projeto do poço.  

Por fim, o custo de um projeto pode muitas vezes o tornar inviável, por isso há a 

necessidade de se buscar sempre tubos com a menor espessura possível, suportando as cargas 

necessárias, e com conexões rápidas, diminuindo assim, o tempo total da operação. 

2.3 Normas API 

A norma de tubulares, que inclui revestimentos, adotada internacionalmente por empresas 

de serviços de petróleo e gás, é a American Petroleum Institute - API - (http://www.api.org/), que 

define diversas propriedades mecânicas e químicas, dimensões, tipo de conexões e roscas, 

tratamentos e até inspeção de tubulares e conexões. 

Neste trabalho, serão abordadas as API 5C2, que diz respeito à performance de tubos de 

revestimento, API 5B, que trata das roscas das conexões e da API 5CT, a qual padroniza 

especificações de revestimentos e conexões.  

De acordo com a norma API 5CT, os diâmetros externos (OD) de revestimentos, são 

padronizados em 14 tamanhos, que variam de 4,5 polegadas até 20 polegadas. Baseado nestes 

diâmetros citados, a API fornece tabelas com diversas outras propriedades, como o peso do tubo, 

que é apresentado em libra/pé (comumente representado com # antes do número), a espessura da 

parede, o grau, características das conexões e propriedades mecânicas. 

Os revestimentos são divididos em 3 faixas de comprimento. Estas faixas são chamadas 

de Range e separadas em Range 1 (R-1) que compreende tubos entre 16 e 25 pés, Range 2 (R-2) 
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com tubos entre 25 e 34 pés e Range 3 (R-3) para tubos com 34 pés em diante. Os revestimentos 

mais utilizados são os R-3, pois assim são necessárias menos conexões para completar as 

respectivas fases e consequentemente menos tempo, levando a um menor custo de projeto 

(BOURGOYNE, 1986). 

Como mencionado anteriormente, a norma API determina graus para os tubos. Estes 

graus são utilizados para definir as características de resistência do revestimento. O grau do tubo 

é composto por uma letra, seguida por um número, que determina o mínimo limite de 

escoamento em 1000psi (libras por polegada ao quadrado). A letra é definida arbitrariamente, 

apenas para que os graus se diferenciem um do outro. Apesar da nomenclatura do grau conter 

apenas o mínimo limite de escoamento, outras propriedades também são padronizadas, como o 

máximo limite de escoamento, a mínima tensão de limite de resistência e o mínimo alongamento 

por unidade de comprimento na falha, em porcentagem (Tabela 2.1). É importante destacar que a 

resistência ao escoamento, citada na tabela API, é definida como a tensão necessária para gerar 

um alongamento de 0,5% - o que é um alongamento um pouco além do limite de elasticidade, 

definido como 0,2%. 

Muitas vezes são requeridos tubos com propriedades especiais, para determinados 

serviços que requeiram, por exemplo, grandes diâmetros, alta resistência à tração, colapso, 

corrosão, entre outros. Como são casos especiais, a tabela API pode não englobar tais tubos, e 

com isso há especificações de tubos não API (Tabela 2.2). Atualmente, com ambientes 

extremamente nocivos, como poços ultra profundos, altas pressão e temperatura e presença de 

elementos como H2S, esses casos especiais se tornam cada vez mais comum. 

 



 

19 

 

Tabela 2.1 Graus de revestimentos reconhecidos pela API 

Grau API 

Resistência ao Escoamento 

(PSI) 

Mínima tensão 

de limite de 

resistência 

(PSI) 

Alongamento 

mínimo (%) 
Mínimo Máximo 

H-40 40000 80000 60000 29,5 

J-55 55000 80000 75000 24,0 

K-55 55000 80000 95000 19,5 

C-75 75000 90000 95000 19,5 

L-80 80000 95000 95000 19,5 

N-80 80000 110000 100000 18,5 

C-90 90000 105000 100000 18,5 

C-95 95000 110000 105000 18,0 

P-110 110000 140000 125000 15,0 

Fonte: American Petroleum Institute 

 

Ao especificar um revestimento usa-se o diâmetro externo do corpo do tubo e sua 

espessura de parede ou peso (lb/ft). Tubos com maior espessura/peso, terão maiores resistências 

mecânicas, porém serão mais caros e irão aumentar as cargas na cabeça de poço e nas seções 

anteriores de revestimento devido à carga axial imposta pelo peso, por isto é importante não 

sobredimensionar o projeto. Mais adiante será visto que a mistura de tubos de mesmo grau, 

porém pesos diferentes, é uma solução para que se tenha uma redução no custo do projeto 

(BOURGOYNE, 1986). 
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Tabela 2.2 Graus de revestimentos não API 

Grau Não-

API 
Fabricante 

Resistência ao Escoamento 

(PSI) 

Mínima tensão 

de limite de 

resistência 

(PSI) 

Alongamento 

mínimo (%) 

Mínimo Máximo 

S-80 
Lone Star 

Steel 

75000 - 
75000 

20,0 

55000 -  

Mod. N-80 
Mannesmann 

Tube Co. 
80000 95000 100000 24,0 

C-90 
Mannesmann 

Tube Co. 
90000 105000 120000 26,0 

SS-95 
Lone Star 

Steel 

95000 - 
95000 18,0 

75000 - 

S00-95 
Mannesmann 

Tube Co. 
95000 110000 110000 20,0 

S-95 
Lone Star 

Steel 

95000 - 
110000 16,0 

95000 - 

S00-125 
Mannesmann 

Tube Co. 
125000 150000 135000 18,0 

S00-140 
Mannesmann 

Tube Co. 
140000 165000 150000 17,0 

V-150 U.S. Steel 150000 180000 160000 14,0 

S00-155 
Mannesmann 

Tube Co. 
155000 180000 165000 20,0 

Fonte: American Petroleum Institute 

2.4 Conexões 

Os tubos são formados por um corpo e sua conexão, que, salvo casos especiais, consiste 

do ponto mais frágil do tubo. Há diversos tipos de conexões, e cada uma com sua aplicação 

definida, como roscas para fluidos de baixa viscosidade, alta pressão e gases. 

É de extrema importância que o torque aplicado seja o recomendado pelo fabricante, pois 

baixos torques podem causar vazamentos e redução de sua resistência, enquanto sobretorques 

também podem causar vazamentos devido à danificação das roscas e/ou do espelho da conexão. 
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Resistências de conexões podem ser definidas como resistências relativas ao corpo do 

tubo, como pode ser visto na equação abaixo: 

𝑅𝑟 =
𝑅𝑐

𝑅𝑡
⁄       (2.1) 

onde, 

Rr = Resistência relativa, 

Rt = Resistência do corpo do tubo e 

Rc = Resistência da conexão. 

A resistência relativa das conexões, em geral, assume valor menor que 1, pois são mais 

frágeis que o corpo do tubo. Neste trabalho serão consideradas resistências relativas igual a 1, 

que significa que as conexões têm a mesma resistência que o corpo do tubo, por isto serão feitos 

cálculos apenas do corpo do tubo, desconsiderando os cálculos das conexões – esta prática não 

condiz com a realidade, onde conexões comumente são menos resistentes que o corpo do tubo. 

As conexões dos revestimentos também são padronizadas de acordo com a API, e são 

definidos quatro tipos delas, que são roscas curtas e arredondadas (CSG), roscas longas e 

arredondadas (LCSG), Buttress (BCSG) e roscas Extremeline (XCSG) (BOURGOYNE, 1986). 

2.5 Tipos de Revestimentos 

Cada projeto define quantas fases são necessárias para o poço e cada fase tem um arranjo 

de coluna de revestimento. A tendência é que quanto maior for a profundidade e a severidade do 

poço, mais fases serão necessárias para alcançar o objetivo. Atualmente um poço de águas ultra 

profundas tem em torno de 6 fases e cada uma delas tem sua especificidade e desta maneira, são 

definidas basicamente seis tipos diferentes de coluna de revestimento, que são: 
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 Revestimento Condutor: 

É o primeiro revestimento a ser assentado e consequentemente, tem maior diâmetro 

(tipicamente 30” ou 36” em poços marítimos de águas profundas). Com um comprimento curto, 

comumente não ultrapassando 150 metros, as funções do condutor são de sustentar sedimentos 

superficiais não consolidados, permitir circulação de fluido, proteger os fluidos provenientes do 

poço e dar proteção contra gases rasos em ambientes marítimos. O condutor suporta 

estruturalmente a cabeça de poço de baixa pressão, pois não é submetido a altas pressões, e é 

cimentado em todo seu comprimento, onde costuma-se utilizar um ROV - Veículo Operado 

Remotamente - para verificação visual da saída da pasta de cimento do espaço anular. 

 Revestimento de Superfície: 

O revestimento de Superfície é o segundo a ser assentado, e nele é anexado o BOP - 

Blowout Preventer -, sendo o primeiro revestimento a ser submetido à altas pressões, com isso 

contendo o alojador de alta pressão, e com capacidade de proteger o poço de kicks e blowouts. 

Além disto, é responsável por isolar as águas provenientes da formação, prevenir 

desmoronamento de formação não consolidadas e prevenir perdas de circulação devido aos 

maiores pesos de lama subsequentes. 

 Revestimento Intermediário: 

Revestimentos intermediários são utilizados em poços com a função de isolar seções com 

maior instabilidade, como as formações salinas ou folhelhos, zonas de perda de circulação, 

pressão anormal ou zonas produtoras. Antes de se chegar em uma destas zonas, é importante que 

finalize o assentamento do revestimento de superfície para então poder usar o peso de lama 

necessário ou técnicas específicas para combater perdas ou ganhos de circulação. Da mesma 

maneira, após perfuradas formações de altas pressões, é indicado o assentamento de uma outra 
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seção intermediária para que possa utilizar fluidos mais leves, tornando a perfuração mais 

econômica e evitando possíveis problemas, como o aprisionamento da coluna em contato com o 

poço.  

 Revestimento de Produção: 

É o último revestimento a ser descido no poço, com a finalidade de atingir a zona 

produtiva e isolá-la. Neste revestimento, o trabalho de cimentação é crucial para que não haja 

migração de fluidos de zonas indesejadas. 

Este revestimento pode ser exposto à serviços de completação como elevação de gás e 

injeção de inibidor de óleo além de estar suscetível à hidrocarbonetos e outros gases provenientes 

da zona de produção. 

Serão suportadas as ferramentas de produção, possibilitando a produção seletiva através 

do isolamento entre os intervalos produtores.   

 Liner: 

Liners são tubos de revestimento que ao invés de serem suportados pela cabeça do poço, 

como todos os outros, são suportados através de suspensores no final ou no corpo da fase 

anterior, chamados liners hangers com roscas e cunhas para fixação. Podem substituir 

revestimentos intermediários, sendo chamados de liner de perfuração, ou revestimentos de 

produção, similarmente, chamados de liner de produção. 

A vantagem do liner é a economia feita pela redução de tubo, pois o mesmo não corre até 

a cabeça do poço, redução de tempo pois descer revestimento é mais demorado do que descer 

tubos de perfuração - tubos que são conectados à parte superior do liner até que este seja 

assentado em sua posição final - e redução de cimentação. 
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Por outro lado, há desvantagens, como o aumento da tensão axial na fase anterior, devido 

ao peso do liner e a possibilidade de surgir problemas com o hanger seal, - ferramenta que 

realiza a vedação do liner com a fase anterior - como vazamento de cimentação. 

 Tie back: 

São tubos que são suportados pela cabeça de poço e sua parte inferior é conectada a um 

liner, para conferir integridade adicional para a fase exposta, na qual o liner está conectado 

(ROCHA, 2009). 

2.6 Propriedades Mecânicas 

Os revestimentos assentados devem se manter íntegros por toda sua vida dentro do poço, 

pois são os responsáveis por isolar o poço da formação desde a fase de perfuração, passando pela 

fase de produção e até mesmo após o abandono do poço. Para que isto aconteça, o projeto de 

revestimentos deve ser extremamente fiel ao projetado e encontrado durante as operações, como 

a quantidade de revestimento, seus pesos, pressões exercidas pela formação e pelo fluído de 

perfuração, além de gases e hidrocarbonetos. 

Neste tópico, serão abordados os esforços mecânicos que os revestimentos sofrem, suas 

características e métodos de cálculo.   

2.6.1 Resistência Axial 

Os esforços axiais são provenientes, na maioria dos casos, pelo próprio peso estático da 

coluna de revestimento, causando uma carga de tensão. Há também casos de cargas de 

compressão, devido ao peso da cabeça de poço e BOP, mudança de temperatura, entre outros. 

Casos de compressão não serão considerados neste trabalho (KOCIAN, 1990). 
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A fórmula utilizada para o cálculo da resistência axial é a fórmula do limite de 

escoamento do corpo do tubo, e pode ser encontrada na API 5C3 como, 

)(
4

22
ddF nescten  


     (2.2) 

onde, 

Ften = Mínima força necessária para causar deformação permanente, 

esc  = Tensão de escoamento do material, 

dn = Diâmetro externo e  

d = Diâmetro interno. 

Para critérios de falhas, pode ser feita a comparação da força aplicada ao tubo com a 

força mínima necessária, que é definida na tabela API, ou então calcular a tensão axial e conferir 

se esta é menor que a tensão limite de escoamento do material, sendo assim, uma carga aceitável. 

A equação do cálculo da tensão aplicada é: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
      (2.3) 

onde, 

𝜎 = Tensão gerada pela força, 

F = Força aplicada e 

A = Área onde a força está sendo aplicada. 

Há também fórmulas utilizadas para cada tipo de conexão e que são aceitas pela API. 

Usa-se sempre a menor força, no caso de mais de uma fórmula possível, porém estas não serão 

consideradas neste trabalho. 
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2.6.2 Resistência ao Burst 

A pressão existente no interior de um tubo gera forças de dentro para fora que são 

resistidas pela parede do mesmo. Esta pressão, chamada de Burst, pode ser crítica em situações 

em que se tenha ausência de fluidos no anular ou até mesmo de fluidos muito leves, ou então em 

situações em que haja uma pressão predominante de burst associada com compressão do tubo – 

adiante será apresentado esta situação. 

Na figura 2.1, é visto o comportamento da pressão interna agindo na área da parede do 

tubo, e em contrapartida, a resistência existente. Estudando estas forças, obtém-se as equações 

abaixo: 

𝐹1 = 𝑝𝑏𝑟𝐿
𝑑

2
𝑑𝜃      (2.4) 

𝐹2 = 𝜎𝑠𝑡𝐿
𝑑𝜃

2
      (2.5) 

onde, 

F1 = Força gerada pela pressão interna, 

F2 = Força exercida pela parede do tubo, 

pbr = Pressão interna (Burst), 

L = Comprimento, 

d = Diâmetro interno, 

t = Espessura do da parede e 

𝜎𝑠 = Tensão tangencial na parede do tubo. 

dϴ = Variação angular 

Para casos estáticos: 

𝐹1 − 2𝐹2 = 0      (2.6) 
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Substituindo a fórmula 2.6 nas formulas 2.4 e 2.5: 

𝑝𝑏𝑟 =
2𝜎𝑠𝑡

𝑑
      (2.7) 

 

Figura 2.1 Diagrama de corpo livre para casos de Burst 

Fonte: Bourgoyne, 1986 

Esta é a equação de Lamé para tensões tangenciais nas paredes de tubos e que é válida 

somente para baixos índices de esbeltez, o que não condiz com a realidade da maioria dos tubos 

utilizados atualmente. Neste caso, é utilizada a equação de Barlow (Equação 2.8), para menores 

índices de esbeltez, que ao invés do diâmetro interno, utiliza o diâmetro nominal do tubo e 

adiciona um fator de 0,875, que representa a tolerância de -12,5% na fabricação para paredes de 

tubos, como especificado na API Bull. 5C2. Além disto, é substituída a Tensão tangencial na 

parede pela tensão de escoamento mínima, desta maneira, obtendo a pressão de burst mínima 

para que seja necessária a falha do tubo. 

𝑝𝑏𝑟 = 0.875
2𝜎𝑒𝑠𝑐𝑡

𝐷
     (2.8) 

2.6.3 Resistência ao Colapso 

Esforços de colapso existem quando a pressão externa supera a interna gerando tensões 

radiais e tangenciais na parede do revestimento em questão. A resistência ao colapso não tem 
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uma definição para todas as situações existentes pois depende diretamente do índice de esbeltez 

do tubo, que é caracterizado pela relação diâmetro - espessura. O índice de esbeltez está 

relacionado com a estabilidade geométrica do tubo, quanto maior, mais instável, fazendo com 

que o diagrama de corpo livre tenha baixa acurácia para resolver tais problemas. 

Há quatro categorias, que de acordo com seus índices de esbeltez, apresentados na tabela 

2.3, são: Colapso de Resistência ao Escoamento, Colapso Plástico, Colapso de Transição e 

Colapso Elástico. 

O Colapso de Resistência ao Escoamento é derivado do diagrama de forças e da 

resistência ao escoamento. Já o Colapso Elástico, que trabalha com os maiores índices de 

esbeltez, é obtido através da teoria da estabilidade elástica. Como há uma faixa considerável do 

índice de esbeltez entre estes dois colapsos, foram gerados outros dois, através de experimentos, 

para que houvesse uma maior cobertura dos índices. 

2.6.3.1 Colapso de Resistência ao Escoamento 

O Colapso de Resistência ao Escoamento é a propriedade utilizada para os menores 

índices de esbeltez. Por apresentar maior estabilidade, há a possibilidade de utilizar o diagrama 

de forças em uma seção do tubo (Figura 2.2) para chegar em sua fórmula de resistência ao 

colapso. 
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Tabela 2.3 Graus de esbeltez para diferentes regiões de pressão de colapso 

Grau API 

Colapso de 

Resistência de 

Escoamento 

 
Colapso 

Plástico 
 

Colapso de 

Transição 
 

Colapso 

Elástico 

H-40  16.40  27.01  42.64  

H-50  15.24  25.63  38.83  

J-K-55  14.81  25.01  37.21  

J-K-60  14.44  24.42  35.73  

J-K-70  13.85  23.38  33.17  

C-75  13.60  22.91  32.05  

L-80 e N-80  13.38  22.47  31.02  

C-90  13.01  21.69  29.18  

C-95  12.85  21.33  28.36  

C-100  12.70  21.00  27.60  

P-105  12.57  20.70  26.89  

P-110  12.44  20.41  26.22  

P-120  12.21  19.88  25.01  

P-125  12.11  19.63  24.46  

P-130  12.02  19.40  23.94  

P-135  11.92  19.18  23.44  

P-140  11.84  18.97  22.98  

P-150  11.67  18.57  22.11  

P-155  11.59  18.37  21.70  

P-160  11.52  18.19  21.32  

P-170  11.37  17.82  20.60  

P-180  11.23  17.47  19.93  

Fonte: Bull. 5C3, quarta edição, API (Fev. 1985) 
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Figura 2.2 Tensão bidimensional na parede do revestimento 

Fonte: Bourgoyne, 1986 

Como o esforço de colapso pode ser considerado uniforme nas seções próximas à seção 

em corte, o diagrama de forças poderá ser utilizado. Aplicando a teoria da elasticidade neste 

esquema, para qualquer pressão interna e externa e para qualquer raio, entre o interno e o 

externo, temos: 

𝜎𝑟 =
𝑝𝑖𝑟𝑖

2(𝑟𝑒
2−𝑟2)+𝑝𝑒𝑟𝑒

2(𝑟2−𝑟𝑖
2)

𝑟2(𝑟𝑒
2−𝑟𝑖

2)
    (2.9) 

𝜎𝑡 =
𝑝𝑖𝑟𝑖

2(𝑟𝑒
2+𝑟2)−𝑝𝑒𝑟𝑒

2(𝑟2+𝑟𝑖
2)

𝑟2(𝑟𝑒
2−𝑟𝑖

2)
    (2.10) 

     

onde, 

r = Tensão radial, 

t  = Tensão tangencial, 

ri = Raio interno, 
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re = Raio externo, 

r = Raio no local da tensão calculada, 

pe = Pressão externa e 

pi = Pressão Interna. 

Por se tratar de uma equação geral, no próximo capítulo será visto que a equação da 

tensão tangencial poderá ser usada para burst em casos de pressão externa nula. 

A tensão tangencial será sempre maior que a radial, em ambos os casos de colapso e 

burst. Como estamos trabalhando com a resistência do material, a prática é adotar sempre o 

caminho mais crítico para termos uma condição mais segura, com isso a partir de agora será 

estudada apenas a tensão tangencial. 

Assumindo mais uma situação crítica, onde não há pressão interna o “r”, da equação 

anterior, coincidirá com o “ri”, obtendo: 

)2(

2
2

trt

rp

i

oe
t


      (2.11)  

onde, 

t = espessura do tubo. 

Rearranjando os termos e utilizando a resistência de escoamento como sendo t , 

obtemos a pressão crítica, representada na equação abaixo por pcr: 

 
 
 








 


2
/

1/
)(2

td

td
p

n

n
esccr  ,    (2.12)   

onde, 

esc  = Tensão limite de escoamento e 

dn = Diâmetro nominal. 
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Esta equação, chamada de equação de Colapso de Resistência ao Escoamento, é a 

utilizada para definir as pressões aceitáveis em que o tubo pode ser submetido, levanto em conta 

seu limite de escoamento e índice de esbeltez (MITCHELL, 2010). 

2.6.3.2 Colapso Plástico 

Este tipo de resistência foi modelado através de dados extraídos de testes com mais de 

dois mil corpos de prova de tubos de revestimento dos graus K-55, N-80 e P-110. Adotada pela 

API, os testes mostram que há alta taxa de confiança, em torno de 95%, em tubos fabricados de 

acordo com as especificações da API. Abaixo segue a equação da pressão crítica de Colapso 

Plástico: 

32
1

/
FF

td

F
p

n

esccr 







       (2.13) 

Os índices F1, F2 e F3, como os F4 e F5 que serão vistos a seguir, são definidos e 

apresentados na tabela 2.4 

2.6.3.3 Colapso de Transição 

Esta propriedade foi obtida por um ajuste numérica da curva entre os regimes de Colapso 

Plástico e Colapso Elástico. Esta curva gerou a seguinte equação de pressão crítica para o 

Colapso de Transição: 
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2.6.3.4 Colapso Elástico 

Devido à alta instabilidade neste regime, a equação é regida pela falha instável elástica 

teórica. Devido a isto, não há dependência da tensão limite de escoamento, e sim do módulo de 

elasticidade, como podemos ver adiante: 
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,   (2.15) 

 Onde   é o coeficiente de atrito do material em questão. 

Para casos em que existe pressão interna, e esta é menor que a externa, podemos calcular 

a pressão externa equivalente através da seguinte fórmula: 

dpDpDp ioe       (2.16) 

onde, 

pe = Pressão externa equivalente, 

po = Pressão externa, 

pi = Pressão interna, 

D = Diâmetro externo e  

d = Diâmetro interno. 

Ainda que o uso desta equação gere um resultado mais conservador para o projeto, Jiang 

Wu mostra que a diferença direta – pressão externa menos pressão interna -, resulta em um valor 

correto para o cálculo das cargas atuantes (WU, 2013). 

A maioria dos casos de falha por colapso, se dão no regime de Colapso de Transição e 

Colapso Plástico. Caso não houvesse estes dois regimes, a maioria dos tubos teriam que ser 

superdimensionados para o caso de Colapso de Resistência ao Escoamento, acarretando assim 

em um maior custo do projeto (MITCHELL, 2010). 
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Revestimentos chamados de “Alto Colapso” são comercializados por fabricantes que 

afirmam ter propriedades superiores às calculadas pelas equações acreditadas pela API. A 

melhor resistência se deve principalmente à sua fabricação, com a redução de ovalidades, tensões 

residuais e excentricidades, diminuindo assim a instabilidade do tubo. Ainda que estes tubos 

sejam vendidos com propriedades superiores, estes ainda não têm uma qualidade comprovada 

entre operadores, sendo assim, necessário confiar em seus fabricantes e suas qualificações, como 

quantidade e qualidade de testes (MITCHELL, 2010). 

Tabela 2.4 Coeficientes empíricos utilizados na determinação da pressão de colapso 

Grau API 
Coeficientes empíricos 

F1 F2 F3 F4 F5 

H-40 2.950 0.0465 754 2.063 0.0325 

H-50 2.976 0.0515 1056 2.003 0.0347 

J-K-55 2.991 0.0541 1206 1.989 0.0360 

J-K-60 3.005 0.0566 1356 1.983 0.0373 

J-K-70 3.037 0.0617 1656 1.984 0.0403 

C-75 3.054 0.0642 1806 1.990 0.0418 

L-80 e N-80 3.071 0.0667 1955 1.998 0.0434 

C-90 3.106 0.0718 2254 2.017 0.0466 

C-95 3.124 0.0743 2404 2.029 0.0482 

C-100 3.143 0.0768 2553 2.040 0.0499 

P-105 3.162 0.0794 2702 2.053 0.0515 

P-110 3.181 0.0819 2852 2.066 0.0532 

P-120 3.219 0.0870 3151 2.092 0.0565 

P-125 3.239 0.0895 3301 2.106 0.0582 

P-130 3.258 0.0920 3451 2.119 0.0599 

P-135 3.278 0.0946 3601 2.133 0.0615 

P-140 3.297 0.0971 3751 2.146 0.0632 

P-150 3.336 0.1021 4053 2.174 0.0666 

P-155 3.356 0.1047 4204 2.188 0.0683 

P-160 3.375 0.1072 4356 2.202 0.0700 

P-170 3.412 0.1123 4660 2.231 0.0734 

P-180 

c 

3.449 0.1173 4966 2.261 0.0769 

Fonte: Bull. 5C3, quarta edição, API (Fev. 1985) 
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2.6.4 Resistência aos Esforços Combinados 

Todas as pressões críticas dimensionadas até o momento, levaram em consideração um 

caso uniaxial, onde o revestimento sofrendo apenas um tipo de carga, seja tração ou compressão, 

burst ou colapso. Na realidade, esta não é uma situação verídica, podendo causar a falha do 

revestimento antes do previsto, caso sejam utilizadas apenas as fórmulas até aqui apresentadas. 

Para o estudo da falha de revestimento, é utilizado o critério do limite de escoamento, 

onde este não pode ser superado para que haja condições irrestritas de trabalho. Para casos 

triaxiais (tensões axial, radial e tangencial) é comum empregar a teoria da energia de distorção 

máxima para o critério de escoamento, que nada mais é que o critério de tensão de Von Misses, 

ou tensão equivalente. 

A tensão equivalente não é uma tensão de fato, mas sim um valor teórico utilizado para 

fazer a comparação com o critério do limite de escoamento uniaxial. Caso a tensão equivalente 

supere o limite de escoamento do material, haverá falha de acordo com este critério. A seguir, é 

apresentada a equação do critério de escoamento: 

     2222
2 rztrztesc       (2.17) 

onde z , r  e t  são respectivamente as tensões axiais, radiais e tangenciais - 

apresentadas respectivamente nas equações 2.3, 2.9 e 2.10. 

Reorganizando esta equação, pode-se chegar a um gráfico em forma de círculo ou elipse, 

sendo a elipse o mais utilizado nas literaturas de perfuração, tendo como resultado: 
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Relembrando as equações das tensões radial e tangencial, substituindo-as nesta equação e 

considerando que a tensão máxima ocorrerá na parede interior (r = ri, logo tensão radial = -pi). 

Novamente, reorganizando e resolvendo está equação com as condições dadas, obtém-se: 
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Esta equação gera um gráfico chamado de elipse de plasticidade, onde mostra que não 

haverá falha se o ponto em questão estiver dentro da elipse (BOURGOYNE, 1986). 

 

Figura 2.3 Elipse de plasticidade 

Fonte: Bourgoyne, 1986 

De acordo com o gráfico, é fácil ver que tensões de colapso e tração combinadas geram 

um detrimento da resistência do tubo, assim como burst e compressão. Por outro lado, temos 

tensões combinadas que são benéficas, como compressão e colapso e burst e tração. Através 
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destas informações, vantagens podem ser tiradas no projeto do poço, tendo em vista que a 

resistência de burst assume maiores valores combinada com tubos sob tração, podendo assim 

economizar dinheiro, não necessitando de um tubo tão robusto. 

Alguns cuidados devem ser tomados ao utilizar a equação de tensões triaxiais. Tendo em 

vista que o critério de von Misses é baseado no limite de escoamento do material, e que a falha 

por colapso muitas vezes se dá por uma instabilidade do tubo antes mesmo deste limite ser 

atingido, a tensão triaxial deve ser usada apenas em tubos com baixos índices de esbeltez. Além 

disto, a tensão axial deve levar em conta momentos fletores, muito presentes em poços 

direcionais, flambagem, flutuabilidade, arraste e temperatura que pode ter grande influência 

quando o revestimento é parcialmente cimentado, podendo gerar compressões onde antes não 

havia (MITCHELL, 2010). 
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3 Desenho de Revestimento 

Para iniciar o projeto de um revestimento, o engenheiro e sua equipe devem levar em 

considerações uma enorme gama de aspectos, e quanto mais fidedigno este for, menores são as 

chances de falha. Documentos mostram que a maior causa de falha de projetos, se devem às 

cargas que não foram consideradas durante o estudo. Por outro lado, falha nos carregamentos 

consideradas nos cálculos, são raras de acontecer, o que mostra que o projeto de revestimento 

costuma ser conservativo e que é de extrema importância fazer uma análise do poço e conhecer 

suas características, tendo um estudo o mais próximo possível da situação real de poço. 

Os objetivos de um projeto de revestimento são sempre o de obter integridade mecânica 

do poço durante toda sua vida e reduzir o custo do projeto. Para atender tais critérios é necessário 

ter informações tais como o propósito do poço, seções geológicas, tamanhos e tipos disponíveis 

de broca e revestimento, capacidade da sonda e regulamentações de segurança e ambientais. 

Neste trabalho, consideraremos que não há indisponibilidade de material e a performance é 

suficiente para tal. 

O projeto pode ser dividido em duas partes distintas e de igual importância, estas são a 

fase preliminar de projeto, que é baseada nas informações obtidas basicamente da janela 

operacional do poço. Em seguida é realizada a fase de projeto detalhado, onde serão selecionados 

os tipos de tubos a serem usados para cada seção de revestimento, que serão baseados nas cargas 

que estes serão submetidos, fator de segurança e custo. Para que ambas partes do projeto tenham 

sucesso, é comum ser feita uma lista de verificação para que todos os itens de projeto sejam 

incluídos, reduzindo a chance de falha por carregamentos que, erroneamente, não foram 

adicionados no projeto, como citado anteriormente. Alguns dos itens a serem considerados, são 

mostrados a seguir: 
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• Propriedades da formação: Pressão de poros, pressão de fratura, resistência da 

formação, formações salinas e de folhelhos, zonas permeáveis, zonas instáveis 

quimicamente, zonas de perda de circulação e presença de H2S. Alguns destes 

itens serão abordados no próximo capítulo; 

• Informação direcional: Localização das superfícies, alvo geológico e informação 

de interferência do poço. Poços direcionais também serão tratados no próximo 

capítulo; 

• Diâmetro mínimo necessário: Quantidade a ser produzida, ferramentas de 

perfilagem (logging), tubos, obturadores (packers) e equipamentos relacionados, 

válvulas de segurança e completação; 

• Informação de produção: Densidade do fluido do packer, composição do fluido 

produzido e cargas durante a completação, produção e operações de 

recondicionamento (workover). 

Neste trabalho, para fins de cálculos, as informações de produção não serão mencionadas. 

3.1 Projeto Preliminar 

A coleta de dados do poço é uma parte fundamental desta etapa, e a qualidade destes 

dados terá um grande impacto nas escolhas como tamanho de tubos e profundidade das sapatas. 

Esta fase é onde tem-se uma grande oportunidade de redução de custo devido às diferentes fases 

de revestimento e ao programa de fluido de perfuração (lama). 

Nesta etapa é definido o plano do poço, que é obtido através da preparação do programa 

de lama, em seguida é realizada a determinação dos tamanhos dos revestimentos e brocas e por 

último as profundidades de cada fase de revestimento determinada. 
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3.1.1 Programa de Fluido de Perfuração 

Para o programa de fluido de perfuração, comumente chamado de lama, o parâmetro 

mais importante é o chamado “peso de lama”. Sua unidade normalmente é definida como 

gradiente de pressão em libras por galão (pounds/galon - ppg) ao invés de um peso propriamente 

dito. Isto se dá, pois assim, pode ser feita a comparação com as pressões geológicas do poço, 

como a de poros e a de fratura, além de eliminar o fator profundidade do poço. 

Para alterar propriedades da lama, são adicionados elementos ao fluido presente, ou até 

mesmo é realizado a troca de toda lama presente no poço, circulando-o com a nova lama. Isto 

leva horas, e consequentemente, há um custo financeiro. Se o programa de lama for bem 

definido, há uma possibilidade de redução de custo significativa para o projeto. A técnica de 

gerenciamento de pressões (MPD), quando utilizada, é possível que o peso da lama seja alterado 

instantaneamente sem adição de materiais ou troca de fluidos (TEIXEIRA, 2011). 

Além do peso de lama, outros fatores são considerados, como pressões da formação, 

litologia, capacidade do fluido de transportar cascalhos para limpeza do poço, taxa de 

penetração, problemas com estabilidade e dano à formação e atendimento à questões ambientais 

e regulatórias (ROCHA, 2009). Neste trabalho vamos nos ater ao peso de lama e às pressões da 

formação. 

3.1.2 Diâmetros dos revestimentos e das brocas 

Para se obter o diâmetro dos revestimentos e brocas, é necessário levar em conta diversos 

fatores durante a perfuração do poço. Como a maioria destes fatores são ferramentais, como 

bombas submersíveis e packers, que devem passar pelo interior dos revestimentos, limitando o 

seu diâmetro interno, estes têm maior impacto no revestimento de produção, por ter o menor 
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diâmetro, fazendo com que a definição das dimensões seja realizada do fundo do poço para o 

topo. Um “fluxo guia”, visto na figura 3.1, é comumente utilizado para auxiliar na escolha das 

combinações revestimento-broca. Iniciando de cima para baixo, é escolhido o diâmetro do poço 

a ser perfurado – ou diâmetro da broca -, vistos nas linhas em cinza, então faz-se o caminho 

traçado pelas setas, seja esta cheia, definida como padrão, ou tracejada, onde haverá um menor 

espaçamento entre o poço e o revestimento. Após realizado o caminho da seta, será escolhido o 

diâmetro do revestimento, linhas em branco, e o processo se repetirá até a quantidade de fases 

necessárias para perfuração do poço em questão. 

O revestimento de produção é dimensionado de acordo com ferramentas e parâmetros de 

completação e produção, e então é feito o dimensionamento da broca a perfurar a seção de 

produção do poço, que deve ser ligeiramente maior que o diâmetro externo do conector do 

revestimento e deve permitir um espaçamento suficiente para ferramentas que são utilizadas na 

parte externa do revestimento, como centralizadores e raspadores. Além destas considerações, a 

broca deve ter um diâmetro suficiente para correr na seção assentada anteriormente 

(BOURGOYNE, 1986).  
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Figura 3.1 - Fluxo-guia para seleção de diâmetros de revestimentos e brocas - Modificada 

Fonte: Bourgoyne, 1984 
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3.1.3 Profundidade das sapatas 

A profundidade das sapatas, é determinada de acordo com o Programa de Poço, que é um 

combinado de informações, incluindo necessariamente pressões de poros e gradiente de fratura. 

Além destas informações, o plano pode conter pressões de sobrecarga, margens de segurança, 

temperatura, entre outras informações. 

Estas informações são comumente desenhadas em um gráfico “profundidade x Densidade 

de Lama Equivalente” que a partir deste e mais algumas considerações, serão definidas as 

profundidades das sapatas.  A densidade de lama equivalente, nada mais é que a pressão 

hidrostatica exercida pela lama a uma determinada profundidade, e é representada em ppg, como 

já apresentado anteriormente. 

Há duas margens de segurança na figura 3.2. A inferior, chamada margem de trip, é 

somada à pressão de poros e representa o uso das bombas de lama, que ao serem ligadas para 

perfuração, aumentam a pressão no poço e quando estas são desligadas para a realização de 

tripping (conexão/desconexão de tubos), reduzem a pressão no fundo do poço. Isto quer dizer 

que se durante uma perfuração, o peso de lama estiver igual à pressão de poros (perfuração em 

balanço), quando a bomba de lama parar para conexão existe a chance de ocorrer um kick, pois a 

pressão no fundo do poço reduzirá e será menor do que a pressão de poros. O valor desta 

margem gira em torno de 0,5 ppg. 

A margem de segurança, que é subtraída da linha de gradiente de fratura, protege o poço 

contra a alteração de pressão gerada quando este está em estado estático e então se inicia a 

circulação, onde a pressão é aumentada devido à perda de carga referente à parede do tubo de 

perfuração, parede do poço, orifícios da broca, entre outros. Como a margem de trip, um valor 

comum a ser utilizado é 0,5ppg 
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Após geradas as curvas de pressão de poros, gradiente de fratura e margens de segurança, 

inicia-se o traçado das profundidades das sapatas, que pode ser realizado de duas maneiras: 

Do fundo para o topo: 

É traçada uma reta vertical que se inicia no fundo do poço, como visto na figura 3.2, 

encostado na margem de trip (ponto a) e finaliza na margem superior (ponto b). Esta reta 

representa o peso de lama que será usado na útlima fase do poço, e por ele estar entre as duas 

margens, não há risco de kick nem fratura do poço. Após a primeira linha vertical, é desenhada 

uma linha horizontal, com início no fim da primeira linha (ponto b) e fim na margem de trip 

(ponto c), e então é repetido o primero passo e segundo passo, definindo assim, o peso de lama 

para as outras fases, até chegar na primeira. No gráfico apresentado, temos a primeira fase não 

representada por linhas, que é o condutor, depois no ponto d temos a sapata do revestimento de 

superfície, no ponto c a sapata do revestimento intermediário e no ponto a a sapata de produção, 

finalizando assim, a determinação das profundidades das sapatas em um poço. 

Do topo para o fundo 

Este método é bem similiar ao anterior, porém ao invés de iniciar no fundo, pela linha de 

margem de trip, é iniciado no topo, na margem de kick e traçada uma vertical para baixo até 

encontrar a margem de kick. Após este primeiro passo, é desenhada uma reta horizontal até a 

margem de kick e assim repetem-se os primeiros passos até encontrar o fundo do poço 

(MITCHELL, 2010). 

A partir deste momento, já estão definidos o gráfico de pressões e as profundidades das 

sapatas. No próximo passo será visto o projeto detalhado, que é o responsável pela correta 

seleção dos tubos, inicialmente por seus diâmetros e posteriormente seu grau, que deve ser 

adequado às cargas impostas no projeto. 
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Figura 3.2 - Margens de Segurança  

Fonte: Rocha, 2009 - modificada 

3.2 Projeto Detalhado 

Após definido o projeto preliminar do poço, é iniciado o projeto detalhado, que consiste 

basicamente no cálculo das cargas aplicadas nos revestimentos e o fator de projeto. 

As cargas consideradas neste capítulo serão as axiais, de colapso e burst, porém projetos 

completos não se limitam a estas, e incluem cargas esperadas pelos fluidos de perfuração, 

produção, cimentação, serviços, cargas provenientes durante a descida/subida do revestimento, 

cargas provenientes da torção e flexão, entre outras. 
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O fator de projeto é o mínimo fator de segurança aceitável, como pode ser visto na 

equação abaixo: 

𝐹𝑃 = 𝐹𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐹𝑆 =
𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
    (3.1) 

onde, 

FP = Fator de Projeto e 

FS = Fator de Segurança. 

Um exemplo de cálculo para o projeto detalhado será apresentado baseado na figura 3.3, 

seguido da seleção de tubos APIs e práticas adotadas pelo “fluxo guia”. Será considerado um 

diâmetro necessário de 7" para o revestimento de produção e inicialmente serão considerados 

tubos de grau N-80. 

Como pode ser visto, as profundidades das sapatas já foram definidas, onde foi utilizado 

o método “do fundo para o topo”, com margens de segurança tanto na pressão de poros como no 

gradiente de fratura, gerando um total de cinco fases, e que baseados no fluxo-guia – Figura 3.1 - 

foram determinados os diâmetros de revestimentos e brocas. O esquema do projeto pode ser 

visto na figura 3.4 a seguir. 
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Figura 3.3 – Traçado das sapatas` 

Fonte: Rocha, 2009 
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Fonte: Próprio autor 

Figura 3.4 - Profundidade das sapatas 
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A partir deste ponto, para que o projeto suporte todas as situações possíveis, serão 

calculadas cargas em alguns cenários extremos, como: 

• Peso: Poço com gás (0,1ppg) – Baixa flutuabilidade; 

• Colapso: Gás no interior do tubo; 

• Burst:  Gás no anular. 

Para o cálculo das cargas aplicadas, será feita a conversão da profundidade de metros 

para pés, para que obtenhamos as pressões em PSI, para isso consideraremos 1 metro como 

sendo 3,28 pés. 

Como citado no início deste trabalho, os revestimentos Condutor e de Superfície, são 

assentados conforme a formação do poço, basicamente assegurando que solos não consolidados 

desmoronem e que não haja migração de fluido/gás. Sendo assim, estes dois revestimentos, não 

sendo submetidos à cargas críticas, não farão parte deste estudo. 

Vale ressaltar que neste gráfico, os pontos marcados pelos losangos RFT (repeated 

formation tester), são pontos de medição direta da pressão de poros e no primeiro deles haverá 

um grande diferencial entre a pressão de poros e a pressão do fluido de perfuração presente 

nestas fases, podendo causar o aprisionamento da coluna. Isto não ser levado em conta nos 

cálculos deste trabalho. 

3.2.1 Revestimento Intermediário de 13 3/8" 

Antes do início dos cálculos de cargas, é realizada a conversão da profundidade de 

2500m do revestimento de 13 3/8", obtendo-se 8200 pés. Este será o valor utilizado daqui em 

diante para esta fase. 
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3.2.1.1 Peso 

Para cálculo dos pesos totais, utilizaremos os pesos mínimos e máximos do grau 

selecionado para obter os valores extremos e posteriormente selecionarmos o tubo apropriado. 

Para esta fase, de acordo com as propriedades determinadas pela API, há apenas dois pesos para 

tubos N-80, e estes são 68,00lb/pé e 72,00lb/pé, que multiplicados pelo comprimento do tubo, 

são encontrados os pesos totais. Adicionalmente o peso total calculado é multiplicado pelo fator 

de projeto, que será de 1,8. Os resultados são apresentados na tabela 3.1. 

Tabela 3.1Resultados das cargas geradas pelo peso - 13 3/8" 

Peso (lb/pé) Peso Total (lb) 
Peso Total x Fator 

de Projeto (lb) 

Resistência ao 

escoamento (lb) 

68,00 557.600 1003680 1556000 

72,00 590.400 1062720 1661000 

Fonte: Próprio autor 

Como os pesos totais multiplicados pelo fator de projeto foram menores que a resistência 

dada pela API, é considerado que estes tubos suportam as cargas axiais impostas. 

3.2.1.2 Colapso 

Para o cálculo do colapso, será utilizado o peso de lama utilizado na fase em estudo. 

Como a pressão exercida pelo fluido aumenta com a profundidade do poço, o ponto a ser 

analisado será na sapata do revestimento em questão, o qual irá suportar a maior pressão de 

colapso. 

Para a fase de 13 3/8", será utilizada uma lama de valor máximo de 9,1ppg – como pode 

ser visto na figura 3.3 – que representará a pressão hidrostática que age no tubo, mostrada a 

seguir: 

𝑃𝑒 = 𝐹𝑐𝑝𝐿𝐿     (3.2) 



 

51 

 

onde, 

Pe = Pressão externa 

pL = Peso de lama 

L = Profundidade 

Fc = Fator de conversão 

Substituindo os valores obtidos na formula 3.2: 

𝑃𝑐 = (
0,052𝑔𝑎𝑙

𝑝é𝑠3
) (

9,1𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
) (8200𝑝é𝑠) = 3880𝑝𝑠𝑖  

Para o cálculo da pressão interna, simplesmente multiplicaremos o peso do gás, dado em 

psi/pé, pela profundidade da sapata. 

𝑃𝑖 = 𝑝𝑔𝐷     (3.3) 

Onde 

Pi = Pressão interna 

pg = Peso do gás 

Substituindo os valores apresentados, na equação 3.3: 

𝑃𝑖 = (
0,1𝑝𝑠𝑖

𝑝é
) (8200𝑝é𝑠) = 820𝑝𝑠𝑖 

A diferença entre as pressões externa e interna resulta em um valor de 3060psi, que 

multiplicado pelo fator de projeto, é obtida a pressão de colapso desejada de 3443psi. 

O valor obtido é maior que a resistência de todos os tubos de 13 3/8" apresentados na 

tabela API, com isto, será selecionado um tubo não API, de alto colapso, visto na tabela 3.2 a 

seguir: 
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Tabela 3.2 - Tubos não API de alta resistência a colapso - 13 3/8" 

Fonte: http://www.vallourec.com - Modificada 

 

De acordo com a tabela 3.2, tubos de peso #72, em diante, suportam a carga calculada 

3443psi. 

3.2.1.3 Burst 

A situação a ser analisada será de controle de poço durante uma entrada de gás que 

deslocou toda a lama do espaço anular. Novamente considerando o peso da lama como 9,1ppg, 

pressão de formação de 3670psi e o do gás como 0,1psi/pé, a pressão interna será de: 

𝑃𝑖 = [3670] − [(
0,1𝑝𝑠𝑖

𝑝é
) (8200𝑝é𝑠)] = 2850𝑝𝑠𝑖 

Como a pressão externa será zero, a pressão de Burst equivalente será a pressão interna. 

Multiplicando o valor obtido pelo fator de projeto de 1,1, o resultado se torna 3135psi, que é um 

valor abaixo da resistência ao Burst para todos os tubos de grau N-80 (5020psi e 5380psi), 

mostrando que este valor é aceitável para o projeto em questão. 

3.2.2 Revestimento Intermediário de 9 5/8" 

Semelhante ao cálculo da fase anterior, temos que a conversão dos 4000m se torna 13120 

pés. 
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3.2.2.1 Peso 

Novamente, selecionando os pesos extremos apresentados na tabela API de 40,00lb/pé e 

53,50lb/pé, serão calculados os pesos totais e posteriormente multiplicados pelo fator de projeto, 

como visto na tabela 3.3. 

Tabela 3.3 Resultados das cargas geradas pelo peso - 9 5/8" 

Peso (lb/pé) Peso Total (lb) 
Peso Total x Fator 

de Projeto 

Resistência ao 

escoamento (lb) 

40,00 524800 944640 916000 

53,50 701920 1263456 1244000 

Fonte: Próprio autor 

De acordo com a resistência ao escoamento, nenhum dos tubos de grau N-80 poderia ser 

utilizado para este projeto, devido ao seu peso, porém como o caso estudado considera uma 

situação extrema, em que há zero flutuabilidade, fator de projeto de 1,8 e onde o valor calculado 

está apenas 1.5% acima da resistência ao escoamento, será considera que o tubo de peso #53,50 é 

aceitável para este projeto. 

3.2.2.2 Colapso 

Para o cálculo da pressão hidrostática de colapso na sapata desta fase, será utilizada uma 

lama com peso de 10,1ppg. O cálculo é demonstrado abaixo. 

𝑃𝑒 = (
0,052𝑔𝑎𝑙

𝑝é𝑠3
) (

10,1𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
) (13120𝑝é𝑠) = 6890𝑝𝑠𝑖 

Para a pressão interna, utilizaremos o mesmo critério da fase anterior. 

𝑃𝑖 = (
0,1𝑝𝑠𝑖

𝑝é
) (13120𝑝é𝑠) = 1312𝑝𝑠𝑖 
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Neste caso, a pressão equivalente na superfície externa do tubo é a diferença entre as 

pressões externa e interna (5578psi), multiplicada pelo fator de projeto, que resulta em 6275psi. 

Esta carga será suportada apenas pelo tubo de maior peso do grau N-80, por ter uma resistência 

ao colapso de 6620psi. 

3.2.2.3 Burst 

Para a situação de deslocamento de gás, com pressão da formação de 6200psi e gás 

0,1psi/pé, é obtida a pressão de Burst na superfície, considerando pressão externa sendo zero: 

𝑃𝐵 = 6200 − [(
0,1𝑝𝑠𝑖

𝑝é
) (13120𝑝é𝑠)] = 4888𝑝𝑠𝑖 

Para obtenção da carga final, este valor é multiplicado pelo fator de projeto, resultando 

em 5377psi. 

De acordo com a tabela API, a menor resistência à Burst para o grau N-80, é de 5750psi, 

o que indica que todos os pesos podem ser utilizados nestas condições. 

3.2.3 Revestimento de Produção de 7" 

Nesta fase, a conversão dos 5350m de profundidade, resulta em um valor de 17548 pés. 

3.2.3.1 Peso 

Similar ao cálculo das fases anteriores, utilizando os dois extremos dos seis tubos 

diferentes de grau N-80 e incluindo o fator de projeto, o peso da fase de 7", gera as seguintes 

cargas mostradas na tabela 3.4: 
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Tabela 3.4 Resultados das cargas geradas pelo peso - 7" 

Peso (lb/pé) Peso Total (lb) 
Peso Total x Fator 

de Projeto (lb) 

Resistência ao 

escoamento (lb) 

23,00 403604 726487 532000 

38,00 666824 1200283 877000 

Fonte: Próprio autor 

Neste caso, nenhuma das possibilidades de tubo N-80 atendem a carga de projeto, com 

isto, o grau deverá ser alterado para um com maior resistência. Neste caso, será estudado tubos 

de grau P-110, como visto na tabela abaixo: 

Tabela 3.5 Resultados das cargas geradas pelo peso de grau P-110 - 7" 

Peso (lb/pé) Peso Total (lb) 
Peso Total x Fator 

de Projeto (lb) 

Resistência ao 

escoamento (lb) 

26,00 456248 821246 830000 

38,00 666824 1200283 1205000 

Fonte: Próprio autor 

De acordo com a tabela 3.5, todos os pesos de grau P-110 atendem a carga axial gerada pelo peso 

da fase de 7" 

3.2.3.2 Colapso 

Na sapata da fase de 7", a pressão hidrostática gerada pela lama de 12,8ppg na face 

externa do revestimento é de: 

𝑃𝑒 = (
0,052𝑔𝑎𝑙

𝑝é𝑠3
) (

12,8𝑙𝑏

𝑔𝑎𝑙
) (17548𝑝é𝑠) = 11680𝑝𝑠𝑖 

A pressão interna gerada pelo gás, é de: 

𝑃𝑖 = (
0,1𝑝𝑠𝑖

𝑝é
) (17548𝑝é𝑠) = 1755𝑝𝑠𝑖. 
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Multiplicando o fator de projeto à diferença entre as pressões externa e interna, a pressão 

de colapso equivalente será de 11165psi, sendo esta aceitável apenas para o tubo de maior peso 

do grau N-80, sendo este #38 com 11390psi de resistência ao colapso. 

3.2.3.3 Burst 

Com pressão de formação de 10800psi e situação semelhante às fases anteriores, a 

seguinte pressão equivalente de Burst é obtida: 

𝑃𝐵 = 10800𝑝𝑠𝑖 − [(
0,1𝑝𝑠𝑖

𝑝é
) (17548𝑝é𝑠)] = 9045𝑝𝑠𝑖 

Incluindo o fator de projeto, a pressão equivalente de Burst é de 9950psi. 

Analisando as resistências à Burst da tabela API, apenas os dois maiores pesos do grau 

N-80 (#35 e #38) são considerados resistentes a estas cargas. 

3.2.4 Seleção dos tubos 

Para a escolha dos tubos utilizados no projeto, primeiramente são realizados os cálculos, 

como feito nos tópicos anteriores. Após os cálculos, são analisadas as opções de tubos que 

suportam tais cargas, e com isso, são escolhidos os de menor peso, e consequentemente, menor 

custo. 

Após a seleção dos tubos, ainda é possível a realização de uma otimização, pois nos casos 

das tensões geradas pelo peso e pela pressão de colapso, as cargas diminuem de acordo com a 

redução da profundidade, podendo ser utilizados tubos de menor peso para as profundidas mais 

rasas. 
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3.2.4.1 Revestimento Intermediário 13 5/8" 

De acordo com a tabela 3.2 fornecida pelo fabricante de tubos não API de alta resistência 

ao colapso, pode ser visto que a partir do peso de #72, todos os tubos são aceitáveis para o 

serviço, de acordo com a pressão de colapso. A nomenclatura mostra o fabricante do tubo – VM 

– sua resistência – 80000psi até 140000psi, como são mostrados também nos APIs – e determina 

o tipo de serviço para o qual o tubo é aplicado, podendo ser de alto colapso ou alto colapso e 

serviços ácidos – HC, High Collapse. e HCSS, High Collapse and Sour Service. 

O critério de seleção a ser utilizado será o de tubo mais leve e de menor resistência e 

consequentemente mais barato, que suporte a carga de colapso calculada de 3443psi. Com isto o 

tubo escolhido foi o VM80HC, que suporta colapsos de até 3900psi. 

Por ser de mesmo peso, mesmas dimensões e mesmo limite de escoamento que o 

previamente estudado, N-80, este suportará a carga axial gerada pelo peso e a carga gerada pela 

pressão de Burst, da mesma maneira que o N-80 suporta. 

Para confirmar que este suporta à carga de Burst, pode ser utilizada a equação de Barlow 

(equação 2.8) 

𝑝𝑏𝑟 = 0.875
2(80000)(0,514)

13,375
= 5380𝑝𝑠𝑖. 

Com isto, temos a prova que o tubo selecionado – VM80HC – suporta todas as cargas 

impostas. 

3.2.4.2 Revestimento Intermediário 9 5/8" 

Para esta fase, todos os tubos de grau N-80 resistem a carga de Burst aplicada, porém 

apenas o de maior peso - #53,50 - suporta as cargas de peso e de colapso.  
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Como as cargas axial e de colapso aumentam proporcionalmente com a profundidade do 

poço, pode ser que tubos mais leves suportem estas cargas em locais mais rasos, fazendo com 

que tubos mais leves sejam usados até determinada profundidade sendo conectados aos tubos 

mais pesados na parte mais profunda. Para isto, é necessário definir a profundidade máxima que 

este suporta a carga de colapso aplicada. 

Será estudado o uso do tubo grau N-80 e peso #47. O primeiro passo é dividir a 

resistência do tubo pelo fator de projeto utilizado de 1,125, que será então a diferença máxima 

entre as pressões externa e interna – 4231psi. 

Com isto, é feito o cálculo inverso das cargas de colapso para descobrir a profundidade 

máxima aceitável. 

𝐷𝑀 =
𝑃

(0,052.𝑝𝐿)−(𝑝𝑔)
     (3.4) 

onde, 

DM = Profundidade máxima [pés] 

P = Diferença das pressões externa e interna [psi] 

pL = Peso da Lama [ppg] 

pg = Peso do gás [psi/pé] 

Utilizando esta equação é obtido um valor de 3030 metros para a profundidade máxima 

onde o tubo resiste ao colapso. 

Como este tubo também não suporta a carga axial até sua profundidade final, deve ser 

refeito este cálculo para a profundidade atual. Multiplicando o novo peso #47 pela profundidade 

recalculada de 9950 pés - 3030 metros - e incluindo o fator de projeto de 1,8, a carga gerada pelo 

peso será de 842000lbf, menor que sua resistência de 1086000lbf. 
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Otimizando esta fase, será selecionado o tubo de grau N-80 e peso #47 da superfície até a 

profundidade de 3030 metros e tubo de mesmo grau e peso #53,50 para a profundidade de 3030 

metros até 4000 metros. 

3.2.4.3 Revestimento de Produção 7" 

A última fase mostra que mesmo alguns tubos do grau N-80 resistirem às cargas de 

colapso e Burst, nenhum deles suporta a carga gerada pelo peso, por isto esse grau será trocado 

por tubos mais resistentes – e consequentemente mais caros – que são os de grau P-110.  

Para os tubos de grau P-110, todas as opções resistem às cargas de peso e de Burst, 

porém apenas as duas mais pesadas (#35 e #38) suportam a carga de colapso. O tubo então 

selecionado será o mais leve dentre estes dois, por ser mais barato. 

Similar à fase anterior, será estudado o uso de um tubo mais leve, de grau P-110 e peso 

#32. De acordo com a tabela API, a carga máxima de colapso para este peso é de 10780psi. 

Considerando a diferença entre as pressões externa e interna e incluindo o fator de 

projeto, o valor máximo suportado é de 9580psi.  

Utilizando a equação 3.4, o resultado para a profundidade máxima, é de 

aproximadamente 16938 pés (aproximadamente 5160 metros). 

Isto mostra que, ao invés de correr 5350 metros de revestimento grau P-110 peso #35, 

pode ser utilizado este mesmo grau com peso #32 acima de 190 metros do peso #35, tornando o 

projeto mais barato. Este cálculo pode ser feito ainda para os tubos ainda mais leves - #29 e #26. 

Como as cargas axial e Burst diminuem ao se aproximar da superfície, estas não precisam 

ser recalculadas para o peso #32 pois já se provaram resistentes de acordo com a tabela 

(resistências de 1025000lb para axial e 12460psi para Burst). 
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Com isto, os tubos utilizados para a fase de produção serão de grau P-110 e pesos de #32 

da superfície até 5160 metros e peso #35 de 5160 metros até a profundidade final de 5350 

metros. 

A tabela 3.6 mostra um resumo dos tubos selecionados durante toda a fase de projeto 

detalhado, após o cálculo de todas as cargas e possíveis otimizações para redução de peso e 

custo. 

Tabela 3.6 – Resumo da seleção de tubos 

 
Grau Peso (libra/pé) 

Profundidade 

inicial (m) 

Profundidade 

final (m) 

13 3/8 VM80HC 72,00 0 2500 

9 5/8" N-80 

47,00 0 3030 

53,50 3030 4000 

7" P-110 

32,00 0 5160 

35,00 5160 5350 

Fonte: Próprio autor 
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4 Considerações Especiais no Desenho 

A resolução para um projeto de revestimento apresentada até agora, se mostra muito 

eficaz em poços convencionais, porém não leva em consideração fatores relevantes quando se 

trata de projetos mais complicados. Fatores estes incluem especificidades da formação, como 

presença de zonas de perda de circulação que devem ser isoladas antes de encontrar uma zona de 

alta pressão, zonas de baixa pressão que tendem a travar a coluna de perfuração, camadas de sal 

que podem se deformar plasticamente e reduzir o diâmetro ou ate fechar o poço, kicks que 

podem se tornar até mesmo blowouts, poços de altas temperatuas e pressões (HPHT), presença 

de gases nocivos, como H2S, além de questões da própria perfuração, como poços direcionais e 

de longo alcance, programa de cimentação, fatores que influenciam a estabilidade do poço, sendo 

necessária a utilização de técnicas como o gerenciamento da pressão de perfuração (MPD) entre 

outros. 

Um exemplo que mostra como estas considerações fazem diferença no projeto do poço, é 

apresentado na figura 4.1, onde mostra um gráfico com uma janela relativamente grande entre a 

pressão de poros e o gradiente de fratura. Este gráfico é um prognóstico das pressões em um 

poço perfurado na região do pré-sal brasileiro.  Analisando esta janela operacional simplesmente 

pelo método de assentamento de colunas utilizado neste trabalho, é fácil ver que este projeto 

precisaria de apenas três fases, porém por se tratar de um poço no pré-sal, outros parâmetros são 

levados em consideração, e não apenas a janela operacional.Como pode ser visto, a pressão de 

sobre carga (linha marrom) em determinado momento se torna menor que o gradiente de fratura, 

representado pela linha azul. Como pode ser visto na litologia, isto é devido à presença de uma 

longa camada de sal, que faz com que o assentamento de colunas se torne um trabalho mais 

complexo, como será visto a seguir. 
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Figura 4.1 – Janela operacional de um poço do pré-sal brasileiro 

Fonte: Prognóstico de poço do pré-sal na Bacia de Santos 
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A partir daqui, alguns destes fatores serão apresentados, mostrando como estes afetam a 

perfuração e seu projeto. 

4.1 Formações Salinas 

A formação salina pode trazer muitos desafios para a perfuração, porém por ser um 

indicativo de presença de hidrocarbonetos, empresas estão indo cada vez mais fundo e com 

novas técnicas e tecnologias para a extração destes óleos. 

 Ao perfurar o sal, podem ocorrer dois efeitos que acarretam na redução do diâmetro do 

poço. O primeiro efeito se dá pela deformação elástica da camada salina após ser perfurada, 

reduzindo seu diâmetro e podendo causar um aumento no arraste da coluna, aumento do torque 

devido aos estabilizadores ou aumento do torque no passe de escareador (backreaming). 

O segundo efeito é a fluência – muitas vezes chamado de creep -  do sal, que é a taxa de 

deformação com o tempo, após o término do esforço aplicado - que neste caso é durante a 

perfuração do sal. Esta fluência varia para cada tipo de sal, tendo casos onde a deformação é tão 

baixa que não interfere na perfuração nem no revestimento do poço. Em outros casos a fluência 

chega em um nível tão alto que pode colapsar o revestimento ali assentado.  

De acordo com a tabela 4.1, é visto que a Taquidrita e a Carnalita são sais onde deve ser 

dada grande atenção ao se projetar o revestimento, por outro lado, Anidrita e Halita são sais que 

têm mobilidade reduzida ou até mesmo são imóveis. 

O aspecto que nos concerne neste capítulo, é o colapso do revestimento devido a fluência 

do sal. As formações que colapsam revestimentos, são as que tem maiores deslocamentos, e estas 

não são as de sais puros, mas sim sais misturados, como grandes impurezas de argila, por 

exemplo, ou camadas de sal intercaladas com folhelhos. Estas podem chegar a 2,54 cm/hr, o que 

quer dizer que para uma fase de 9 5/8” com um tubo de perfuração de 6 5/8”, o sal toca no tubo 
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em menos de 2 horas após perfurado. Além da pureza, fatores como temperatura, gradiente de 

sobrecarga, quantidade de água e profundidade de soterramento, influenciam na fluência do sal. 

Tabela 4.1 Propriedades dos sais 

Tipo de Sal Composição 
Solubilidade 

(g/100 cm³) 

Densidade 

(g/cm³) 

Tempo de 

Trânsito 

(µseg/pé) 

Fluência 

Anidrita CaSO4 0,21 2,97 50 
- 
 

↓ 
 

+ 

Halita NaCl 35,7 2,17 67 

Carnalita MgCl2.KC6.H2O 64,5 1,60 78 

Taquidrita CaCl2.2MgCl2.12H2O - 1,70 74 

Fonte: Rocha, 2009 

A diferença do projeto de revestimento para uma área salina, diferencia-se de outros 

projetos na questão dos carregamentos não uniformes (figura 4.2) que podem estar presentes 

devido à mobilidade do sal. É de grande importância o conhecimento do tipo de sal presente para 

saber se há ou não cargas uniformes e quais são essas cargas e dá-se prioridade ao uso de 

revestimentos de paredes espessas e de alta resistência ao colapso. 

 

Figura 4.2 – Distribuição de cargas devido a mobilidade do sal 

Fonte: Rocha., 2009 

A cimentação, se não for de qualidade, pode trazer grandes prejuízos para o revestimento.  

Excesso de retardadores, alta concentração de sal, baixa resistência à compressão e falha no 
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deslocamento do cimento são fatores que podem ocasionar os carregamentos não uniformes. 

Estes carregamentos fazem com que haja maiores tensões tangenciais onde há as menores 

tensões radiais, podendo tornar estes pontos mais frágeis e mais suscetíveis à falha (ROCHA, 

2010). 

De acordo com Hacnkey R. M, 1985, baseado em dados de 71 revestimentos - onde 27 

colapsaram, 27 ficaram estreitos no poço e 27 estavam em boas condições – chegou-se à 

conclusão de que o cálculo de esforços nos revestimentos sujeitos a carregamentos não 

uniformes, devem ser calculados baseados no método de projeto triaxial, ao invés do projeto 

baseado no colapso hidrostático. 

Conforme esta teoria, a maneira mais fácil de realizar o cálculo deste carregamento, é: 

• Descobrir as cargas principais usando o método triaxial e ignorando a presença de 

sal; 

• Modificar a tensão radial para a tensão de sobrecarga, pois considera-se que o sal 

toca o revestimento; 

• Modificar a tensão tangencial, adicionando a tensão tangencial do sal; 

• Calcular a equação de Von Misses com as tensões principais calculadas; 

• Dividir o resultado do estresse Von Misses pela Limite de Escoamento do 

revestimento, obtendo o fator de segurança. 

Estes passos são calculados para os pontos de maiores estresses, interno e externo, do 

revestimento e o fator de segurança utilizado é o menor resultado obtido. 
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4.2 Poços Horizontais 

Até o presente capítulo, temos tratado o assentamento de revestimentos apenas no eixo 

vertical, simplificando cálculos e ignorando o fato de que a perfuração de poços não ocorre 

simplesmente na vertical, seja propositalmente ou não. 

O controle de desvio e direcionamento de poços para alcançar determinados objetivos 

resultam nos chamados poços direcionais. Há diversos motivos para perfurar poços direcionais, e 

abaixo temos alguns deles: 

• Locais de difícil acesso, como reservatórios abaixo de montanhas, cidades e até 

rios; 

• Seções de desvio (sidetracking), podendo ocorrer por obstruções no poço, como 

uma coluna que tenha ficado presa e não foi possível pescá-la; 

• Perfuração de zonas onde há falhas inclinadas, sendo mais seguro e fácil perfura-

la perpendicularmente ou paralelamente à esta zona; 

• Atingir diversos objetivos em um único poço (partilhados), atingindo altas 

produções sem a necessidade de perfurar mais de um poço, podendo alcançar, 

inclusive, mais de uma zona produtora; 

• Reservatórios encontrados abaixo de domos salinos, que, como citado 

anteriormente, são zonas que causam muitos problemas durante a perfuração e 

assentamento de revestimentos. Para não passar por todo o percurso do domo, é 

utilizada a técnica de perfuração direcional. 

Neste tópico, abordaremos as dificuldades na fase do revestimento de poços horizontais, 

que são uma vertente dos poços direcionais, porém com ângulos que variam entre 80 e 90 graus 
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com a perpendicular. Estes são muito utilizados nos dias de hoje para os dois últimos itens 

citados acima, tornando a produção mais econômica, fácil e segura. 

Um poço horizontal influencia diversos aspectos do projeto de revestimento, como o peso 

e tipo de lama para manter a estabilidade do poço, desgaste do revestimento e escolha dos locais 

das sapatas de assentamento, e cargas aplicadas, que serão comentados neste trabalho. 

Comumente são assentados revestimentos nos principais pontos de um poço horizontal – 

como pode ser visto na Figura 4.3 -, estes são: 

• KOP (Kick off Point): Ponto que determina o início do ganho de ângulo (medido 

em graus/30metros), representado pela sapata do revestimento de 20”; 

• EOB (End of Build): Ponto de término do ganho de ângulo, representado pela 

sapata de 13 3/8" e 9 5/8". 

 

Figura 4.3 – Diferentes pontos de um poço horizontal 

Fonte: Rocha., 2009 

Um dos motivos do assentamento dos revestimentos nestes pontos é para que não haja 

problemas com o aprisionamento da coluna de perfuração, pois esta fica em contato direto com a 
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parede do poço, aumentando a força normal aplicada à coluna devido à diferença de pressão. 

Além disto, caso seja um poço exploratório, onde condições adversas são mais comumente 

encontradas, pode-se enfrentar perdas de circulação, influxo de água e pescaria e manobras que 

possam surgir que serão facilitadas caso o poço esteja revestido. 

Os tipos de cargas aplicadas em poços horizontais, são as mesmas que em todos os tipos 

de poços, porém com magnitudes completamente diferentes. Diferentemente de poços verticais, 

iremos abordar neste tópico as cargas de arraste e torque, o efeito da perfuração na resistência ao 

colapso e a movimentação da formação. 

O torque e arraste são os principais fatores que afetam as cargas aplicadas à um poço 

horizontal e estes estão diretamente ligados à força de atrito gerada pelo contato dos tubos com a 

parede do poço. De acordo com o conceito fundamental do atrito, temos dois fatores 

influenciadores, que são a força normal tubo-parede e o coeficiente de atrito entre estes 

(JOHANCSICK, 1984). 

A força normal é afetada, basicamente, pelo peso do tubo, pelo ângulo do poço e por 

tensões axiais agindo nas curvas do poço. O coeficiente de atrito depende fundamentalmente do 

material do tubo, da formação e do que há entre eles, podendo ser cascalho e lama. 

A figura 4.4 demonstra as forças atuantes em um elemento de revestimento contido em 

uma curva. A magnitude da força normal é definida por: 

𝐹𝑛 = [(𝐹𝑡∆𝛼𝑠𝑒𝑛𝜃)2 + (𝐹𝑡∆𝜃 + 𝑃𝑠𝑒𝑛𝜃)2]
1

2⁄ .    (4.1) 

A tensão aplicada, é definido como: 

𝐹𝑡 = 𝑃𝑐𝑜𝑠𝜃 ± 𝜇𝐹𝑛.     (4.2) 

Já a torção é definida por: 

𝑀 = 𝜇𝐹𝑛𝑟         (4.3) 
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onde, 

𝐹𝑡 = Força de axial, 

𝐹𝑛 = Força normal, 

𝑃 = Força peso (considerando flutuação), 

𝜇 = Coeficiente de atrito entre tubo e parede do poço, 

𝑟 = Raio e 

𝜃 = Inclinação do poço. 

 

Figura 4.4 – Forças atuantes em um elemento curvo 

Fonte: Rocha., 2009 

Iterações computacionais solucionam a força normal de maneira simples, e quanto menor 

for o segmento de tubo considerado, maior será a exatidão do resultado. 

Na fórmula de tensão, o sinal positivo é utilizado quando o revestimento está sendo 

puxado do poço, gerando uma restrição de movimento no mesmo sentido da força peso e 

consequentemente aumenta sua tensão. Já o sinal negativo demonstra que a coluna está sendo 

empurrada para dentro do poço. 
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Considerando as cargas aplicadas em poços horizontais, o segundo fator principal é a 

movimentação da formação, que resulta em uma carga não uniforme na seção horizontal do 

revestimento, como é visto em seções verticais. Esta carga não uniforme é equivalente à tensão 

de sobrecarga, gerada pelo peso de todas as camadas sobrepostas acima do poço, principalmente 

em casos de cimentação de baixa qualidade. 

Estudos mostram que a resistência ao colapso sob estas condições, é reduzida em torno 

de 25% e para que falhas não ocorram, é utilizado um fator de segurança ao colapso de 2.0 

considerando a tensão de sobrecarga (EL-SAYED & KHALAF, 1992). 

Por último, há de considerar o efeito das perfurações, em se tratando de colapso, pois 

estas podem reduzir esta resistência em valores consideráveis, dependendo da quantidade de 

canhoneados por pé em um tubo. Estudos mostram que intensidades superiores a 4 canhoneados 

por pé podem reduzir a resistência de colapso do tubo de 10 a 60%. Um fator de segurança 

comum para este efeito é de 1.25% (KING, 1990). 

Tendo em vista que as duas últimas considerações – movimentação da formação e efeito 

das perfurações – afetam a resistência ao colapso do revestimento, estas devem ter fatores de 

segurança individuais para cada caso, porém que, após definidos, devem ser multiplicados para 

que haja um aumento da resistência por parte de ambos os efeitos. 

4.3 Poços de longo alcance 

Outra vertente dos poços direcionais, são os chamados poços de longo alcance. Estes 

podem atingir afastamentos superiores a dez quilômetros, com inclinações similares aos poços 

horizontais e profundidades não tão distantes, como 1500 quilômetros. A distinção desta 

categoria para os poços direcionais convencionais, é feita através de um índice, indicado abaixo: 
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𝐷𝑇𝑉𝐷 =
𝐴𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐷−𝐷𝑤−𝐷𝑎
     (4.4) 

onde, 

DTVD = Índice classificatório, 

D = Profundidade vertical total, 

Dw = Lâmina de água e 

Da = Espaço de ar. 

Para valores de DTVD até 2, os poços são considerados direcionais convencionais. 

DTVD entre 2 e 3 são os chamados poços de grande afastamento. Já para valores acima de 3, são 

chamados poços de grande afastamento severo. 

É fácil ver que quanto maior for o valor deste índice, mais instável será o poço. Como já 

foi citado em poços horizontais, o carregamento se dá de maneira não uniforme, com a tensão 

vertical – considerada tensão de sobrecarga – maior que as tensões horizontais. 

As cargas aplicadas nesta categoria são as mesmas que as já citadas em poços 

horizontais, porém com algumas especificidades. Para poços de longo alcance, será considerado 

o valor crítico de inclinação – onde a força de arraste supera a força peso tangencial – e a questão 

de flutuabilidade da coluna de revestimento através de diferentes fluidos que possam estar 

confinados nesta. 

O cálculo de tensão e torque são os mesmos vistos nas equações 4.2 e 4.3, 

respectivamente.   Por ter uma grande parte de revestimento em contato com a formação, há de 

se considerar o chamado ponto de não retorno. Este ponto indica a distância em que, por 

determinada situação, a coluna não possa ser puxada a partir deste, pois causará falha no tubo. 

De acordo com a fórmula de tensão, o arraste será somado com a força peso caso a coluna esteja 

sendo puxada, isso aumentará significantemente a tensão ali aplicada. O ponto de não retorno é 
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definido, matematicamente, como a tensão em algum ponto do revestimento que exceda seu 

limite de escoamento. 

A partir da avaliação da inclinação crítica e do ponto de não retorno, seguiremos no 

cálculo das cargas considerando fatores de flutuabilidade, considerando diferentes fluidos dentro 

do revestimento. Para otimizar o projeto de descida de revestimento, a diferença de 

flutuabilidade influencia no arraste aplicado no tubo – quanto mais pesado o fluido em seu 

interior, maior o arraste -, na tensão aplicada nos equipamentos de içamento – quanto mais leve o 

fluido, menor a tensão aplicada. 

Para casos em que há apenas ar dentro do revestimento, a tensão aplicada nos 

equipamentos de içamento assumem um valor de tensão baixos – sempre há de ser ter tensão 

para que os tubos corram tubo abaixo – o suficiente para que estes não se tornem plausíveis para 

a descida do revestimento e ainda há a possibilidade de haver colapso do tubo. Além da tensão e 

do colapso, há a desvantagem de não poder haver circulação com ar em seu interior. Para 

otimizar a tensão efetiva para descida de revestimentos, estudos mostram que para todos os 

pontos considerados para poços de longo alcance, a melhor solução é de haver múltiplos fluidos 

dentro do revestimento (JAFFE, 1997). 

Outra dificuldade encontrada na perfuração de poços de longo alcance, é o estreitamento 

da janela operacional, tendo em vista que os gradientes de fratura aumentam com a profundidade 

vertical e a pressão total no fundo do poço – que aumenta com a distância do poço. Nestas 

situações, quanto maior for o valor de DTVD, mais crítico será esta situação, pois o afastamento 

será proporcionalmente maior que a profundidade, fazendo que a pressão no anular possa atingir 

facilmente a pressão de fratura. 
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4.4 Poços HPHT 

Poços HPHT (High Pressure High Temperature – Alta Pressão Alta Temperatura) 

recebem esta classificação quando, pelo menos, uma parte deste atravessa uma zona 

anormalmente pressurizada e com altos gradientes de temperatura, e para isto, as duas condições 

abaixo devem ser atingidas: 

• BOP com capacidade requerida acima de 10000psi ou pressão de poros superior a 

15ppg e 

• Pelo menos 150ºC (300ºF) de temperatura de fundo. 

O gradiente geotérmico (comumente apresentado em ºC/100m) é utilizado para exibir a 

temperatura do poço em qualquer profundidade, e pode ser dividido por formações existentes no 

poço, como mostrado na figura 4.5, que representa o gradiente geotérmico do mesmo poço 

apresentado na figura 4.1, onde pode ser visto que há três gradientes distintos, um acima da 

camada de sal, outro na camada de sal e por último um no reservatório. 

Gradientes acima de 3,0ºC/100m são considerados altos, enquanto entre 2,5ºC/100m e 

3,0ºC/100m, são considerados normais, porém vale lembrar que não é o gradiente que determina 

um poço HPHT, mas sim a temperatura final. 

Para o projeto de um poço HPHT deve ser feito um estudo crítico das pressões de poros, 

que podem sofrer bruscos estreitamentos e do gradiente de temperatura, já que equipamentos de 

controle de poço devem ter uma margem entre a pressão máxima de trabalho na superfície e a 

pressão que o BOP suporta e ferramentas que adentram o poço, como as de LWD – logging 

while Drilling -, muitas vezes tem uma temperatura máxima de trabalho, que nas ferramentas 

convencionais é de 150ºC. 
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Poços HPHT influenciam também o programa de fluidos de um poço, já que com o 

aumento da temperatura, há a redução de sua densidade e o aumento da pressão realiza o efeito 

contrário, de aumento da densidade. Fluidos a base de óleo, são mais sensíveis à alteração da 

densidade com a mudança de pressão, por isso há de haver um tratamento mais especial. Para 

altas temperaturas e pressões, é visto que a temperatura tem maior influência no fluido, mesmo 

estes dois fatores tendo consequências opostas. Além de outras vantagens e desvantagens dos 

fluidos, é importante ressaltar que para o programa de fluidos, estes a base de óleo, são mais 

estáveis até a faixa de 230ºC, porém possui a grande desvantagem e ser mais solúvel, podendo 

absorver o gás do kick, sem a percepção do sondador, onde este se desprenderá mais próximo da 

superfície, onde há uma temperatura mais baixa, havendo maior possibilidade de não contenção 

destes podendo até se tornar um blowout (SILVA, 2016). 

Altas temperaturas podem causar a expansão considerável dos tubos de revestimento, 

alterando assim, o projeto detalhado do poço. A expansão do revestimento é dada pela simples 

equação física apresentada abaixo: 

∈𝑧=∝𝑇 ∆𝑇      (4.5) 

onde, 

∈𝑧 = Expansão axial, 

∝𝑇 = Coeficiente térmico (média de 6,67x10-6/ºF para aços) e 

 ∆𝑇 = Variação de temperatura. 

Para casos onde haja o impedimento deste deslocamento, como no caso de revestimento 

cimentado, e a tensão axial não ultrapasse a tensão de escoamento, haverá uma tensão adicional 

de: 

𝜎𝑧 = −𝐸𝛼𝑇∆𝑇.     (4.6) 
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O sinal negativo representará uma tensão de compressão, que como visto anteriormente é 

prejudicial ao revestimento quando combinada com uma carga de Burst, o que deve ser levado 

em consideração em projetos de altas temperaturas e altas pressões. 

 

Figura 4.5 – Gradiente geotérmico de um poço do pré-sal brasileiro 

 

Fundo do poço até topo do sal 

Gradiente: 4.97ºC/100m 

Gradiente do sal: 1.27ºC/100m 

Gradiente do reservatório: 

1.27ºC/100m 
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5 Conclusões 

Ainda com os diversos desafios encontrados em ambientes extremamente complexos, a 

teoria de um projeto de poço, em sua grande parte, se mantem inalterada. O cálculo de cargas 

axiais, devido ao peso, cargas geradas pela pressão, nas faces interna e externa do tubo, 

hidrostática dos fluidos, considerando a janela operacional, entre outros parâmetros, são 

imprescindíveis para a operação. 

A grande diferença dos casos não convencionais, são que estes têm parâmetros a serem 

adicionados, e não alterados. Em um poço horizontal, a carga axial não será devida somente ao 

peso, mas também ao torque e arraste do tubo, enquanto em poços HPHT, há uma alta carga de 

colapso e ainda poderá haver a adição na carga axial devido à expansão térmica do tubo. 

Além de identificar o que difere um poço de outro, são apresentadas as soluções para tais 

diferenças. Como incluir as cargas no cálculo das tensões, o que fazer quando se tem altas 

pressões e temperaturas. 

No cálculo das cargas, é realizada a comparação com as resistências dos tubos, que 

podem tanto ser encontradas em tabelas, como API ou de fabricantes de tubos não API, como 

também podem ser calculadas, através de equações demonstradas no capítulo 2, como por 

exemplo a equação de Barlow no cálculo da resistência de Burst. Após realizado o cálculo, é 

feita a seleção do tubo e posteriormente ainda é exemplificado maneiras de otimização de custo 

devido à redução de peso da coluna. 

Este trabalho apresenta os conhecimentos fundamentais para o projeto de um poço 

convencional e vai além, mostrando as diferenças a serem consideradas durante poços não 

convencionais, comuns nos dias de hoje. Agrupando diversas literaturas até nossa atual década, 
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este material poderá servir de auxílio para professores, alunos e interessados no tema de projetos 

de poços. 

Para trabalhos futuros, sugiro a inclusão de poços com presença de gases ácidos – sour 

gas – apresentando a diferença que estes gases afetam durante o projeto de revestimento, com a 

presença, por exemplo, de H2S, citados em alguns momentos deste trabalho. Estes tipos de poços 

têm características únicas que existem até tipo de tubos específicos para tais. A adição de um 

tópico sobre MPD também seria apreciável, por estar se tornando uma técnica cada vez mais 

utilizada em poços complexos, como os de janelas operacionais estreitas. 

Com relação aos cálculos, proponho a inclusão de cargas geradas pela torção, arraste e 

pela expansão do tubo devido à carga térmica, sendo este já cimentado. Para finalizar o cálculo 

das cargas, adicionar os esforços combinados ali atuantes. 
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