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Estudo de caso sobre a escolha e utilização de métodos e variações de Managed Pressure 

Drilling (MPD). 

Autor: Mário Ledes Mascarenhas Resende Teixeira 

Orientador: Prof. Paulo Couto, Dr. Eng. 

Monografia apresentada à Escola Politécnica/ UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Engenheiro do Petróleo. 

 

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre técnicas de perfuração não 

convencionais chamadas de Managed Pressure Drilling (MPD). O MPD consiste em manter 

a densidade equivalente de circulação do poço (ECD) o mais próximo possível do gradiente 

de poros da formação, fazendo com que perfurações em janelas operacionais, entre a 

pressão de poros e a de fratura, muito estreitas possam ser realizadas sem a danificação da 

formação e evitando influxos provenientes da formação. Essa técnica tem mostrado grande 

potencial em poços com janela estreita, formações vugulares e reservatórios altamente 

depletados, mostrando bons resultados em seus poços pilotos, mas ainda não são 

comumente utilizados pela indústria, especialmente algumas variações da mesma.  

Foram conceituados e caracterizados as variações e métodos mais utilizados e bem 

aceitos pelas empresas operadoras e prestadoras de serviço, como o CBHP (Constant 

Bottomhole Pressure), o PMCD (Pressurized MudCap Drilling) e o DGD (Dual Gradient 

Drilling). Com base nessa análise, foram selecionados dois casos reais com problemas 

operacionais que dificultavam ou até impossibilitavam a continuação da perfuração, 

mostrando como o sistema de MPD foi utilizado, além de mostrar o sucesso ou insucesso 

do mesmo e quais pontos positivos foram percebidos com a utilização do mesmo. 

Como resultado desta monografia, observou-se que o MPD realmente pode 

solucionar diversas das dificuldades operacionais mais freqüentes na perfuração de poços 

de petróleo, fazendo com que poços “imperfuráveis” convencionalmente, tanto por 

impossibilidade tecnológica, quanto por inviabilidades econômicas possam vir a ser 

perfurado. Isso é interessante para a indústria, pois, poços que foram abandonados 

anteriormente, possam voltar a ser perfurados, aumentando a oferta de óleo e gás no 

mercado, o que tem se tornado cada vez mais difícil, devido à dificuldade de encontrar 

novos “elefantes”. Além disso, observou-se que o MPD não tem como objetivo substituir 
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técnicas de perfuração como o underbalanced ou overbalanced, mas sim suprir os gaps que 

a indústria tem em condições operacionais extremas, como ciclos de perda de circulação e 

kicks.  

Por fim, verificou-se que os principais pontos positivos da utilização do MPD são: 

atinge maior profundidade do revestimento, devido à manutenção da broca dentro da janela 

operacional por um tempo maior; maior controle de pressão de fundo, associado a um 

sistema mais sensível de controle com válvulas chokes e bombas automáticas, fazendo com 

que menores volumes de influxos pudessem ser percebidos e controlados; perfuração em 

formações cavernosas ou altamente depletadas sem a utilização de grande quantidade de 

LCM (Lost Circulation Materials); diminuição do NPT (Non Production Time), tempo não-

produtivo, associado a problemas operacionais, reduzindo o custo total da operação já que 

esses têm se tornado cada vez mais freqüente, tornando poços cada vez mais 

dispendiosos, no limiar da inviabilidade   

 

Palavras-chave: 1. Managed Pressure Drilling; 2. Perfuração; 3. Poços 
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Case Study of the choice and utilization of the methods and variations of Managed Pressure 

Drilling (MPD). 

Author: Mário Ledes Mascarenhas Resende Teixeira 

Advisor: Paulo Couto, Dr. Eng. 

Monography presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Petroleum Engineer. 

 

This paper presents a literature revision about a non conventional drilling technique 

called Managed Pressure Drilling (MPD). The MPD consists on keeping the equivalent 

circulation density (ECD) as close as possible of the pore gradient of the formation, making 

the drilling in narrow operational windows, between pore pressure and fracture gradient, 

possible, without damaging the formation and avoiding influx into the wellbore. This 

technique has showed a great potential in well with narrow operational windows, vuggy 

formation and highly depleted reservoirs with great results in the pioneer wells, but still with 

not enough application from all the industry, specially with some of its variations. An analysis 

will be made to evaluate and to characterize all the variations and methods mostly used and 

well accepted by the operators and services companies, as the CBHP (Constant Bottom 

Hole Pressure), the PMCD (Pressurized Mud Cap Drilling), and the DGD (Dual Gradient 

Drilling). Based on this analysis, real cases will be chosen to study operational problems that 

could be faced in the Field which hinders or even make impossible drilling to continuos. In 

these cases, MPD were evaluated and were utilized, and will be explained how it was 

implemented, if it was succeed and the advantages of using it. 

As a result of this monography, it was observed that the MPD could solve mostly of 

the more frequent operational problems when drilling wells, making “undrillable” wells with 

conventional techniques, or economically could be drilled which is interesting for the industry 

because finding reservoirs with great production potential is not as easy and frequent as 

before. Besides that MPD is not coming to substitute the overbalanced or underbalanced, but 

to solve and fill in the gaps that the conventional ways of drilling are leaving behind because 

of extreme operational problems such as, loss of circulation and kick cycles. Last, but not 

least, it was verified that the main advantages of using MPD were: setting casing deeper 
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because of the time that the bit stays inside the narrow operational window; better control of 

the bottom hole pressure (BHP) associated with a more sensible system control with 

automatic chokes manifolds and automatic pumps, enabling to identify small volumes of 

kicks and better controlling and circulating them with no stop of the mud system; enables to 

drill in vuggy formation and depleted reservoirs without utilizing LCM (Lost Circulation 

Materials); decrease of the non-production time (NPT) associated with operational problems 

which is achieved by avoiding the great frequency of operational breaks to solve problems 

like loss of circulation and kicks, decreasing the total cost of the activity. 

 

Key words: 1. Managed Pressure Drilling; 2. Drilling; 3. Reservoirs 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 Muito mudou na perfuração desde os primeiros poços buscando água e sal na China 

antiga, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista econômico e comercial. 

Antes, o necessário era encontrar produtos para subsistência, no máximo, para um pequeno 

comércio local. No entanto, com as grandes descobertas americanas de petróleo, iniciando 

por Edwin L Drake, a subsistência perdeu o posto de principal objetivo da exploração de 

poços para a comercialização e arrecadação de capital. A partir de Edwin L Drake, o ínicio 

do século XX foi importantíssimo para os EUA e sua indústria petrolífera, com diversas 

descobertas, como os campos de Spindletop, no Texas, as descobertas da Pensilvânia e 

California, estabelecendo os EUA não só como o principal produtor, satisfazendo a 

demanda interna, mas também o principal exportador (comercialização e arrecadação de 

capital), facilitado pelo poderio administrativo da maior companhia de todos os tempos no 

mercado de óleo e gás: Standard Oil. 

 Essa exclusividade americana foi perdendo força com as descobertas grandes, os 

“elefantes”, de Baku (Azerbaijão), Ilhas Holandesas, Rússia, Oriente Médio, México, 

Venezuela e Mar do Norte, aproximadamente nessa ordem, entre os anos de 1930 e 1980. 

 Do ponto de vista tecnológico, a indústria sempre tentou se desenvolver adaptando-

se e vencendo os problemas encontrados a cada etapa da exploração, iniciando a 

perfuração com o método percussivo que começou a trazer muitos problemas com o 

aumento da profundidade da exploração, desenvolvendo a perfuração rotativa, seguido pelo 

desenvolvimento de brocas cada vez mais resistente. Com o começo a utilização dos 

aparatos rotativos, a estabilidade do poço, com a utilização de fluidos de perfuração, ganhou 

grande notoriedade, tendo em visto que todos os poços que foram desenvolvidos eram, 

intencionalmente sobre-balanceados, ou overbalanced, ou seja, tendo a densidade 

equivalente de circulação do fluido (ECD – Equivalent Circulation Density) sempre maior do 

que o gradiente de poros da formação. Esse tipo de perfuração durou anos, sendo bem-

sucedida em diversos poços. 

 Todavia, no momento atual, novas tecnologias têm surgido para suprir algumas 

dificuldades operacionais como estabilidade de poço, controle de poço (kicks), redução de 

tempo não-produtivo (NPT – Non Production Time) devido alguma operação necessária, 

ultrapassar barreiras geológicas, entre outras. Destacam-se entre elas: perfuração direcional 

(DD – Directional Drilling), perfuração horizontal (HD – Horizontal Drilling), perfuração de alto 

alcance (ERD – Extended Reach Drilling), perfuração com revestimento (DwC – Drilling with 
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Casing), perfuração sub-balanceada, ou underbalanced (UBD – Underbalanced Drilling), e 

Managed Pressure Drilling (MPD). 

 Essa monografia consiste em uma apresentação dos diferentes métodos e variações 

para a utilização da técnica de MPD e a tentativa de apresentar uma metodologia de 

escolha dos mesmos com a análise de casos operacionais. 

 

1.1 Introdução ao Managed Pressure Drilling 
 

 MPD é uma das últimas tecnologias de perfuração que têm sido, seguidamente, 

utilizadas para perfurar poços que não podiam ser perfurados com as técnicas 

convencionais, devido a problemas como alvos cada vez mais profundos, reservatórios 

depletados, estreitas janelas de operação (intervalo entre a pressão de poros e pressão de 

fratura) e outros problemas associados a tempo não-produtivo gasto.  

 Essa tecnologia tem como objetivo principal, substituir e solucionar satisfatoriamente 

problemas operacionais que outras não tiveram êxito ou são muito dispendiosas como é o 

caso das perfurações sobre-balanceadas e sub-balanceadas. 

 

1.2 Objetivo 
 

 O principal objetivo dessa monografia é estudar e apresentar os métodos e variações 

que têm sido mais utilizadas nos campos onshore e offshore em perfuração de poços, além 

de tentar apresentar uma metodologia de escolha da variação a ser utilizada em um 

determinado ambiente e diante certos problemas, através dos estudos de caso. 

 É importante ressaltar que mesmo sendo uma tecnologia com enorme potencial e já 

se mostrou bem sucedida em diversos poços ao redor do mundo, nem sempre o MPD 

poderá ser ou deverá ser necessariamente, empregado, já que, dependendo da situação, o 

próprio OBD (Overbalanced Drilling) modificado ou o UBD (Underbalanced Drilling) poderão 

resolver os problemas enfrentados, fazendo com que seja realizado um estudo tanto 

hidráulico, quando de viabilidade econômica antes de utilizar o MPD. 

 

1.3 Motivação 
 

 Com o crescente desenvolvimento da indústria petrolífera e o aumento do número de 

poços perfurados a cada ano, as dificuldades e problemas operacionais encontrados são 

cada vez mais desastrosos e freqüentes, fazendo com que novos métodos e idéias sejam 

utilizadas, derivando da maneira convencional da perfuração.  
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 Diversos poços durante o século XX foram abandonados pelas empresas porque 

eram “imperfuráveis” com as tecnologias que eles provinham naquele momento, fazendo 

com que eles fossem ou, literalmente, “imperfuráveis” ou inviáveis economicamente. No 

entanto, no momento atual, com a dificuldade de encontrar novos campos com grande 

potencial econômico, as companhias têm tentado voltar a esses campos abandonados, 

tentando explorá-los novamente com as mais novas tecnologias, fazendo com que o, 

anteriormente, “imperfurável” possa ser “perfurável” agora. 

 Uma das mais promissoras tecnologias é o MPD que faz com que problemas 

operacionais freqüentemente encontrados anteriormente possam ser vencidos e alcançando 

os objetivos que antes eram inviáveis.  
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2 EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE PERFURAÇÃO 
 

 A indústria petrolífera sempre teve como característica a inovação e busca por novos 

meios para contornar os problemas e vencer desafios, e tudo isso foi feito em etapas. Desde 

os poços de água e sal na China antiga, depois passando pelo desenvolvimento das 

ferramentas básicas de operação como as torres de perfuração (derricks), evoluindo para os 

equipamentos rotativos e seu maquinário como eixos para a perfuração, brocas, 

revestimentos, fluidos de perfuração e sistemas de circulação de lama, testes da formação e 

do poço, cimentação e todos os demais responsáveis pela denominada hoje, “perfuração 

convencional”. 

 O último estágio, no qual nos encontramos hoje, é o desenvolvimento de técnicas 

especiais como perfuração de largo alcance, perfuração com revestimento, perfuração em 

sub-balanço e MPD. Devido à relevância e intersecção dessas tecnologias com os 

diferentes métodos e variações do MPD, as mesmas serão discutidas brevemente. 

 

2.1 Perfuração convencional 
 

 A perfuração convencional é a mais conhecida de todos os engenheiros de petróleo 

e profissionais da área. Baseia-se em uma plataforma, onshore ou offshore, composta, 

basicamente, por um top drive ou pela mesa rotativa, Swivel1 e o Kelly2, pelo qual será 

transmitida a rotação necessária para a coluna de perfuração. Após o Kelly, encontram-se, 

basicamente, a coluna de perfuração, com seus tubos de perfuração e comandos, 

finalizando com a broca. 

Pela broca passará, durante toda a perfuração, um fluido de perfuração que, com 

suas diferentes características, dependendo do que se deseja alcançar, esfriará a broca, 

dará estabilidade mecânica ao poço e ajudará a carrear todos os cascalhos cortados pela 

broca. Depois de concluir seu papel no poço, será destinado, já em superfície, aos tanques 

de separação que, como o próprio nome indica, separará a lama, ou fluido de perfuração, 

dos cascalhos e de outros possíveis fluidos que estejam em solução. 

 

                                                
1 Swivel: Um equipamento mecânico que suspende o peso da coluna de perfuração. É projetado para 
que permitir a rotação da coluna abaixo dele e permitir a passagem do fluido de perfuração através 
dele, sem vazamentos. (Schulumberger Oilfield Glossary, 2011). 
 
2 Kelly: O Kelly é o elemento que transmite a rotação proveniente da mesa rotativa à coluna de 
perfuração. (Thomas, 2004). 
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Figura 1. Desenho do Kelly. (fonte: http://www.glossary.oilfield.slb.com/DisplayImage.cfm?ID=333. 
Ultimo acesso em 19/01/2012). 

 

 Toda equipe de perfuração da plataforma é preparada para as diversas operações 

como fazer e separar conexões, descer revestimentos, cimentar, fazer a perfilagem do poço, 

quando necessário, e ações ativas de controle do poço, em um evento kick. 

 As principais vantagens desse tipo de perfuração são: 

 Os poços são, geralmente e comparativamente, mais baratos; devido à maior 

confiabilidade depois de anos de experiência nesse método de perfuração, o 

investimento em poços “perfuráveis” convencionalmente possuem menos riscos e 

são menos suscetíveis a problemas que encarecem, desproporcionalmente, o valor 

do metro perfurado como tempo não produtivo (NPT – Non Production Time), 

problemas operacionais em manobras e conexões de colunas, por exemplo. 

 Os equipamentos e a equipe estão, geralmente, mais disponíveis; como é o método 

mais freqüente e utilizado na indústria, a mesma já está bem preparada para as 

demandas globais por equipamentos e profissionais em poços desde tipo, fazendo 

com que não haja grandes problemas, nestes dois aspectos, quando se quer 

perfurar convencionalmente. 

 O projeto do poço e a estratégia de operação não são complicados; como as 

surpresas na perfuração de poços, como zonas sub ou sobre-pressurizadas, 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/DisplayImage.cfm?ID=333
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formações vugulares etc,, não estão sempre presentes, o desenho e etapas do poço, 

são mais simples, comuns e bem conhecidos pela indústria, fazendo com que a 

estratégia a ser desenvolvida no mesmo não seja novidade para a equipe 

responsável. 

 Os problemas com regulação são mais fáceis de serem lidados; isso se deve ao fato 

da perfuração convencional, ou sobre-balanceada não estimular, intencionalmente, o 

influxo de fluidos provenientes da formação, como é o caso da sub-balanceada, 

fazendo com que problemas regulatórios não fujam do comum e usual das 

perfurações onshore ou offshore. 

 

 As principais desvantagens: 

 Devido ao preparo geral da tripulação, alguns problemas operacionais inesperados 

podem surgir, fazendo com que haja perda de tempo de plataforma e operação, com 

conseqüente aumento do custo do poço. Em alguns casos, esses problemas 

operacionais podem vir a se desenvolver em blowouts3 e em problemas de SMS 

(Segurança, Meio Ambiente e Saúde). 

 É válido mencionar que, mesmo utilizando novas tecnologias de perfuração que 

possuem grande potencial de resolver os diversos problemas existentes na operação 

atualmente, a atividade continua sendo de alto risco, podendo sofrer todos os problemas 

citados anteriormente na perfuração convencional, mas numa freqüência mais reduzida e 

podendo ser controlados com maior eficiência.  

 

2.1.1 Básico da Perfuração Sobre – balanceada (Overbalanced Drilling - OBD) 

 

 Depois de introduzir rapidamente os principais equipamentos de perfuração 

convencional, é interessante exemplificar o modo com que a operação ocorre, ou seja, como 

o engenheiro de perfuração deve se comportar em campo para atingir seu objetivo da 

maneira mais rápida e igualmente segura. Isso é trazido pelo projeto de poço situado dentro 

da janela de operação, ou seja, respeitando os limites de fratura da formação e da sua 

                                                
3 Blowout: Quando ocorre um influxo proveniente da formação, kick, e este não consegue ser 
controlado, gerando um fluxo descontrolado de fluidos, caracteriza-se um blowout, o que pode trazer 
conseqüências catastróficas para a plataforma, para a tripulação e para a operação como um todo, 
como a explosão da plataforma, caso o kick tenha sido de hidrocarbonetos (se ele foi de água, conata 
ou salgada, pode ser que traga conseqüências menores, mas mesmo assim graves). 
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pressão de poros. Esses gradientes são o limite superior e inferior da densidade do fluido de 

perfuração a ser utilizado na operação, em condições estáticas. 

 “Pressão de poros pode ser definida como a pressão do fluido contido nos espaços 

porosos da rocha, muitas vezes referenciada como pressão da formação.”  (Rocha & 

Azevedo, Projetos de Poços de Petróleo, 2009). Situando-se sempre acima deste parâmetro 

é possível assegurar que não haverá nenhuma migração de fluidos, ou influxo, proveniente 

da formação, mitigando grandes riscos para a plataforma e sua tripulação. Quando isto 

ocorre, diz-se que ocorreu um kick. 

 Já a pressão de fratura trará a segurança de que nenhuma fração considerável do 

fluido será perdida para formação, já que a manutenção da sua integridade irá sempre 

ocorrer, desde que esse limite seja respeitado.  

É importante comentar que, não necessariamente, em águas profundas, a pressão 

de poros será maior do que lâminas d’água menores, tendo em vista que esse valor 

dependerá do modo com que a compactação das rochas ocorreu.  

 No entanto, a maior parte do tempo de perfuração ocorre em situações dinâmicas, 

fazendo com que não se possa pensar somente na pressão hidrostática gerada pela lama e 

os gradientes de poros e fratura, já que, com o bombeamento do fluido, ocorrerá uma perda 

de carga durante o trajeto do fluido pelo poço, tanto no tubo de perfuração, quando no 

anular, fazendo com que a pressão de fundo (BHP – Bottom Hole Pressure), a qual deve ser 

mantida sempre dentro da janela de operação, seja acrescida desse termo de perda de 

carga, ou pressão de perda de carga por fricção no anular (AFP – Annular Friction 

Pressure). 

 

 

Figura 2. Janela operacional (1), em preto, em um poço de águas profundas. (fonte: 
http://www.boemre.gov/tarprojects/582/WOMarch07MPD.pdf. Ultimo acesso: 19/01/2012). 
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http://www.boemre.gov/tarprojects/582/WOMarch07MPD.pdf
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Figura 3. Janela operacional (2), em preto de um poço de águas rasas. (fonte: 
http://www.boemre.gov/tarprojects/582/WOMarch07MPD.pdf. Ultimo acesso: 19/01/2012). 

  
 

 

Figura 4. Comparação entre a situação estática e a dinâmica. (fonte: 
http://www.boemre.gov/tarprojects/582/WOMarch07MPD.pdf. Ultimo acesso: 19/01/2012). 
  

 

 Alguns efeitos da perfuração em sobre-balanço são: 

 Reduzida taxa de penetração (ROP – Rate of Penetration), devido ao seu maior 

diferencial de pressão; 

 Prisão da coluna, pelo mesmo motivo; 

 Ciclos de perda de circulação e kicks, quando o gradiente de fratura é ultrapassado; 

 Efeitos de surge e swab (pistoneio na subida ou descida de coluna dentro do poço);  
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 Dano a formação, fazendo com que o filtrado acabe obstruindo poros de uma 

possível região produtora, reduzindo sua permeabilidade, aumentando, 

desnecessariamente, e ocultando possíveis regiões produtoras (efeito de película). 

 Por fim, uma análise paralela às pressões que pode ser feita em todo o poço é a 

distribuição da pressão do poço (WBP – Wellbore Pressure), pressão de poros (PP – Pore 

Pressure) e pressão de fratura (FP – Fracture Pressure) é o cálculo de suas densidades 

equivalentes, respectivamente, peso de lama equivalente (EMW – Equivalent Mud Weight), 

gradiente de poros (PG – Pore Gradient) e gradiente de fratura (FG – Fracture Gradient), o 

seu cálculo é análogo ao que segue abaixo: 

 

 
Equação 1 

 

 É interessante estudar a WBP, pressão do poço, porque será a pressão em qualquer 

ponto do posto que se esteja avaliando, não só no fundo do poço, como é o caso da BHP.

  

 

2.2 Perfuração Sub-balanceada (Underbalanced Drilling - UBD) 
 

 Todos os primeiros poços perfurados no início da atividade petrolífera americana 

eram sub-balanceados e um fato que comprova isso é o início da produção assim que o 

alvo, o reservatório, era alcançado. Somente depois do desenvolvimento dos sistemas de 

circulação de lama e os BOPs (Blowout Preventers) que a Overbalance ganhou notoriedade. 

 Como a hidráulica básica de dentro do poço já foi vista anteriormente, pode-se dizer 

que o diferencial da Underbalance em relação ao Overbalance é o fato da manutenção do 

peso equivalente da lama no fundo do poço ser menor que o gradiente de poros na 

determinada profundidade, em condições estáticas e dinâmicas. O influxo que no 

overbalanced (OBD) era evitada, agora é estimulado, fazendo com que novos equipamentos 

tivessem que ser desenvolvidos para manter a segurança da operação e de sua tripulação. 

 Existem três principais motivos para se querer perfurar em underbalanced (UBD): 

minimizar problemas relacionados ao diferencial de pressão do OBD, maximizar a 

recuperação de hidrocarbonetos e a caracterização do reservatório. 
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 Os principais problemas que ocorrem com a OBD e a UBD tenta mitigar são: prisão 

da coluna por diferencial de pressão, perda de circulação e baixa taxa de penetração (ROP). 

A prisão da coluna é evitada porque, com uma pressão reduzida em todos os pontos do 

poço, comparativamente ao OBD, o diferencial de pressão com a pressão da formação é 

menor. A perda de circulação também é menor pelo mesmo motivo, fazendo com que não 

ocorra passagem de fluido para a formação, não ocorrendo filtrado. Por fim, com uma menor 

pressão hidrostática sobre a broca, a interação broca-formação é facilitada, fazendo com 

que não só a broca opere mais eficientemente, mas também aumente sua vida útil. No 

entanto, é conhecido que as conexões e manobras da coluna de formação para diversas 

finalidades são mais difíceis e demandam mais tempo em UBD, fazendo com que tenha que 

ser balanceado o ganho de ROP e o maior tempo perdido em outras atividades quando 

utilizando o UBD. 

 

 

  

A maximização da recuperação de hidrocarbonetos não era algo significativo até os 

últimos poços serem perfurados com técnicas de UBD. A diminuição do drawdown*4 e o 

aumento da produtividade desses últimos poços foi extremamente relevante justificado por 

dois fatores entrelaçados: com o menor diferencial de pressão, menor, ou nenhum, volume 

de lama irá penetrar pelos poros da formação em contato com o poço, fazendo com que não 
                                                
4 Drawdown: é a diferença entre a pressão média do reservatório e a pressão equivalente ao 
fundo do poço. Este diferencial de pressão que fará com que os fluidos migrem do 
reservatório para o interior do poço. 
 

Figura 5. Efeitos do diferencial de pressão sobre o ROP no calcário da Indiana (M. Arnone et al., 
2009).  
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haja danificação das características permoporosas da formação; esse efeito é chamado de 

efeito de película que relaciona um possível estímulo ou dano a formação devido ao 

diferencial de pressão; no caso do UBD o efeito de película é próximo de zero, minimizando 

ou até não ocorrendo dano a formação. Além disso, o encontro de outras formações 

produtoras, anteriormente renegadas é algo que pode trazer grande retorno financeiro no 

momento no qual a indústria se encontra com dificuldade de encontrar novos campos. 

Saliento sempre a possibilidade de “praticamente” não ocorrer tal efeito devido ao 

desconhecimento geológico e dificuldades operacionais, fazendo com que a intenção da 

operação se manter sempre em sub-balanço, mas, podendo encontrar uma formação 

anormalmente subpressurizada, fazendo com que se torne sobrebalanceada em certo 

trecho da atividade. 

 Por fim, com um WBP (Wellbore Pressure) menor que a pressão de poros, o influxo 

sempre será estimulado a migrar para o poço, fazendo com que seja possível ter uma 

conclusão mais exata de quais são os valores da pressão de poros em determinados trecho 

da rocha, já que, na Overbalance esses valores eram aproximados por poços de correlação 

ou através da prospecção sísmica. 

 

2.2.1 Equipamentos 
 

 Devido à estimulação de influxos provenientes da formação, foi necessário o 

desenvolvimento de novos equipamentos para manter a segurança da plataforma e da 

operação. Dois deles são os principais e mais utilizados que são: o RCD, Rotating Control 

Device, e os Choke Manifolds. Ambos os equipamentos, como será visto posteriormente, 

também servirão para atividades com MPD. 

 

2.2.1.1 Rotating Control Device (RCD) 
 

 Existem dois principais designs de RCDs: o de selo ativo e o de selo passivo. 

Dependendo do nível de risco da operação e do projeto escolhe-se um ou outro. O objetivo 

do selo ativo é sempre estar atuante em uma operação, enquanto o passivo entrará em 

ação quando solicitado. 

 O RCD não é encarado como um equipamento que vá substituir o BOP, já que o 

segundo continua presente na operação, mas sim como uma ferramenta responsável para 

divergir um fluxo proveniente do poço, com o BOP (Blowout Preventer) aberto, mantendo a 

capacidade de rotação da coluna, mesmo com um circuito de lama fechado, tendo em vista 

que o fluxo multifásico que vem do poço passará primeiro pelo Choke Manifold em vez de ir 
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direto aos tanques de separação, como na atividade convencional, e, também, como um 

contingente, caso ocorra algum problema em outra locação. 

 

 

  

Figura 6. Exemplos de RCD. O primeiro mostra uma seção transversal mostrando, genericamente, 
seu mecanismo interno, e o segundo uma visão completa externa.  

 

2.2.1.2  Choke Manifolds 
 

 A manutenção da pressão do fundo do poço é muito importante para operações de 

perfuração, especialmente para underbalanced e MPD, que tangenciam o limite inferior da 

janela operacional, como veremos mais a frente. A função do Choke é de restringir ou 

diminuir o fluxo de fluidos, possibilitando, assim, um maior controle da pressão de fundo.  

 Para ambas as operações, underbalanced ou MPD, são adicionados Chokes 

diferentes daqueles já utilizados em atividades convencionais, fazendo com que esses 

sejam destinados apenas para a atividade que for proposta a fazer, podendo aplicar um 

backpressure (BP) quando for necessária, como em conexões e manobras de coluna, 

quando a bomba for interrompida, a BP pode ser adicionado ao sistema com o objetivo de 

substituir a perda de carga por fricção existente no sistema dinâmico, fazendo com que o 

BHP seja o mesmo tanto em condições dinâmicas, quanto estáticas. 
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 Existem três principais tipos de Choke Manifolfds: os manuais, os semi-automáticos 

e os automáticos. Os automáticos trazem maior segurança e confiabilidade ao sistema já 

que desconsidera a precisão e cuidado do ser humano no meio da atividade, no entanto, 

necessita de um desenvolvimento e maiores pesquisas no campo da automação devido à 

complexidade da hidráulica de campo. 

 

 

 

 

Figura 7. Layout de um Choke Maniforld.  

 

 

2.3 Outras tecnologias 
 

 Depois de ter abordado as técnicas que impulsionaram o desenvolvimento do 

Managed Pressure Drilling (MPD) e deram base ao mesmo, será exposta aqui uma breve 

introdução de algumas das técnicas que possam ser usadas simultaneamente ao MPD, que 

é o objetivo desta monografia. 

 

2.3.1 Perfuração Direcional 
 

 Sabe-se que não existem poços rigorosamente verticais, pois o poço desvia-se 

naturalmente, devido a vibrações rotineiras com a dificuldade da perfuração, especialmente 

em rochas mais duras. Estes desvios devem ser quantificados e, se ultrapassarem certos 

limites de inclinações, normalmente 5°, ações corretivas devem ser feitas para reduzir-las e 
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manter o poço o mais próximo possível da vertical. No entanto, em algumas situações como 

controlar um blowout, através de poços de alívio, atingir formações que estejam abaixo de 

locações inacessíveis, como sobre áreas ambientalmente sensíveis, desviar de acidentes 

geológicos, como domos salinos, perfuração de vários poços do mesmo ponto e sidetracks5, 

a perfuração direcional tem sido uma boa ferramenta. 

 A perfuração direcional é uma forma de alcançar o objetivo, aumentando, 

intencionalmente, a inclinação do poço com a vertical. 

 

 

 

Figura 8. Exemplo de aplicações da perfuração direcional. 

 

2.3.2 Perfuração Horizontal 
 

 Os poços horizontais não são poços direcionais comuns, aproximando-se cada vez 

mais da horizontalidade, ou seja, 90°. Os principais objetivos com a sua utilização são a 

utilização de poços multilaterais, que são “pernas” ou “ramos” perfurados de um mesmo 

poço, chamado de poço de origem ou poço-mãe, além de possibilitar uma maior exposição 

de grandes trechos de reservatório, aumentando, assim, a vazão e o fator de recuperação 

do óleo produzido. 

 Existem três tipos de perfuração horizontal: os de raio curto, médio e longo. Os 

poços com raio curto possuem a variação de inclinação (BUR – Build Up Rate) de 1,5° a 

3°/ft (ou 150° a 300°/100ft), alcançando a região horizontal com 20 ou 60 pés depois do 

                                                
5 Sidetrack é uma técnica típica da perfuração direcional, em que um desvio é feito a partir de um 
poço já perfurado. (Rocha et al, 2006) 
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ponto de partida do BUR (KOP – Kick off Point) e, normalmente, têm seções horizontais de 

300 a 400 pés de comprimento. Os poços de raio médio possuem o BUR de 8° a 20°/100ft 

e, comumente, têm seções horizontais de 1500 a 5000 pés de comprimento. Por fim, os 

poços de raio longo possuem BUR entre 2° e 6°/100ft e possuem seções verticais de 2000 a 

8000 pés de comprimento. O mais moderno tipo de poço horizontal é o de “longa extensão” 

(ERW – Extended Reach Well). 

 Algumas dificuldades da perfuração horizontal são: limpeza imprópria do poço, 

elevados valores de arraste e torque, problemas em alcançar a inclinação e manter BUR 

altos. 

 

 

Figura 9. Tipos de poços horizontais. (Rocha et al, 2006) 

 

 

2.3.3 Revestir enquanto perfura (Casing While Drilling - CWD) 
 

           Revestir enquanto perfura é um ideal presente na indústria desde os primórdios da 

utilização dos sistemas rotativos, no começo do século XX. Devido a não existência dos hoje 

chamados tubos de perfuração, os poços eram perfurados diretamente com o revestimento, 

fazendo com que o procedimento de perfurar com o mesmo já fosse implementado. No 

entanto, depois do desenvolvimento das brocas PDC e dos tubos de perfuração, esse tipo 

de perfuração deixou de ser economicamente viável, passando por alguns processos 

desenvolvedores nos EUA e na Rússia entre 1950 e 1980, até poder ser utilizada, 

comercialmente, no começo do século XXI. 

          Fundamentalmente, perfurar com revestimento tem como vantagens diminuir o tempo 

gasto com manobras de coluna, diminuindo o tempo não produtivo na operação, diminuindo 
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o custo geral da mesma, incluindo capital economizado já que os equipamentos e 

ferramentas necessárias para o revestimento do poço não serão comprados, transportados 

e inspecionados. Além disso, a redução de problemas associados com perda de circulação, 

estabilidade e controle do poço, os quais trazem grande insegurança e perigos para a 

atividade, plataforma e tripulação. 

           Existem duas variações pertinentes do CWD que são casing drilling (CD) e drilling 

with casing (DwC). As principais diferenças são os equipamentos e a maneira com que são 

utilizados. O primeiro utiliza múltiplas corridas de brocas por seção do poço, usando maiores 

velocidades de broca, além de ter capacidade de perfurar direcionalmente. Já o segundo, 

cada seção do poço tem que ser perfurada com uma broca (que é desenhada 

especialmente para essa atividade) e têm dificuldades de perfurar direcionalmente. 

            É importante mencionar que esse método não deverá ser utilizado durante o poço 

inteiro, mas sim em um trecho dele, por exemplo, onde a cimentação do mesmo é crítica. 

Como os equipamentos do CWD não fazem parte dos utilizados em MPD, mas podem ser 

utilizados com o MPD, não se entrará em maiores detalhes.  
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Figura 10. As figuras acima exemplificam um procedimento de perfurar concomitantemente com o 
revestimento, no caso, a variação com Drilling with Casing (DwC). (fonte: 
http://www.youtube.com/watch?v=2jcGg2eEwqE. Ultimo acesso: 19/01/2012). 

 

 

  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2jcGg2eEwqE
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3 APRESENTAÇÃO DAS VARIAÇÕES E MÉTODOS DE GERENCIAMENTO DE 
PERFURAÇÃO DURANTE A PERFURAÇÃO (MANAGED PRESSURE DRILLING) 

 

3.1 Introdução ao Managed Pressure Drilling 
 

 Depois de ter comentado algumas das tecnologias com maior potencial para mitigar 

perigos e contornar os problemas operacionais mais freqüentes na indústria petrolífera, será 

explicado em maiores detalhes a utilização do MPD.  

 MPD, mesmo já tendo sido utilizado com certa freqüência nos últimos 10 anos, pode 

ainda ser considerado como uma nova tecnologia ou novo modo de perfuração devido ao 

conhecimento que o mercado ainda está tendo sobre seu funcionamento e, principalmente, 

sobre seu aperfeiçoamento. A técnica possui algumas variações e métodos que funcionam 

como divisões e subdivisões dela para alcançar problemas específicos de perfuração. Pode-

se dizer, ainda, que as técnicas de MPD estão entre os métodos de Underbalance e 

Overbalance, podendo perfurar tanto em sobre-balanço, quanto em sub-balanço, utilizando-

se de conhecimentos da perfuração convencional, aprimorado com os 

equipamentos/ferramentas do underbalanced, dependendo da situação, tendo um maior 

controle sobre o EMW (Equivalent Mud Weight – Peso Equivalente da Lama) do poço. 

 Esta tecnologia mostra-se com grande potencial tendo em vista os projetos bem-

sucedidos em campos onshore e offshore, além do argumento de que, de agora em diante, 

os poços a serem perfurados tendem a ter maiores dificuldades e problemas operacionais, 

já que aqueles com menor complexidade, chamados de “poço fáceis”, já foram perfurados, 

deixando para a indústria, nos próximos anos, aqueles “hidrostaticamente desafiantes”, 

fazendo com que tecnologias como o MPD, que possuem grande capacidade de 

gerenciamento do peso equivalente de lama durante todo o poço, sejam importantíssimas 

ferramentas para o futuro da atividade do petróleo. 

 É importante ressaltar que o MPD não tende a ser uma tecnologia a ser usado do 

fundo marinho até o reservatório, e sim ser implementada para resolver problemas em certo 

trecho do poço. Além disso, tudo dependerá do projeto a ser empregado no poço em 

questão. Se existe a possibilidade de seguir perfurando convencional esse trecho complexo, 

com alto índice de tempo não-produtivo, por exemplo, é interessante que o faça e não se 

utilize do MPD desnecessariamente. 

 A utilização do MPD tem como principais motivadores a diminuição de tempo não 

produtivo da plataforma (NPT – Non Production Time) e mitigação de riscos operacionais e 
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de HSE (Health, Safety and Environment). Será apoiado nisso e em suas ramificações que 

as explicações do MPD serão baseadas neste projeto de graduação. 

 

3.1.2 Definição pelo IADC 
 

 O IADC (International Association of Drilling Contractors) conceitua o MPD como “um 

processo adaptativo de perfuração usado para controlar com precisão o perfil de pressão do 

anular, através do poço. Os objetivos são de determinar os limites para a pressão de fundo 

e gerenciar o perfil de pressão no anular de acordo. Notas técnicas: 

 Processos com MPD empregam uma coleção de ferramentas e técnicas com as 

quais possam mitigar os riscos e os custos associados com poços de perfuração que 

tem limites estreitos de pressão de fundo, através do gerenciamento pró-ativo do 

perfil de pressão hidráulica do anular; 

 MPD pode incluir controle de backpressure, densidade de fluidos, reologia do fluido, 

nível de fluido no anular, fricção durante a circulação e geometria do poço ou suas 

combinações; 

 MPD pode permitir ações corretivas mais velozes para resolver variações de pressão 

observadas. A habilidade de controlar dinamicamente a pressão do anular facilita a 

perfuração do que seria de outra forma, inviável economicamente; 

 Técnicas de MPD podem ser usadas para evitar influxo. ‘Qualquer fluxo casual na 

operação será contido, usando o processo apropriado.’”. 

 

3.1.3 Motivadores da utilização de MPD sobre UBD – OBD 
 

 O objetivo da indústria e de qualquer outro sistema econômico é a busca pelo modo 

de operar com maior eficiência com menores custos. Existem similaridades entre as três 

formas de perfuração, MPD, underbalance e overbalance, mas há também, alguns fatores 

que as diferenciam, fazendo com que uma seja superior à outra em algum trecho do poço 

ou em até algum campo, como um todo. 

 Os principais fatores que as diferenciam podem ser do ponto de vista do reservatório, 

da taxa de penetração, do custo em cada uma, da segurança quanto a problemas de SMS 
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(Segurança, Meio Ambiente e Saúde) encontrados e do menor tempo não-produtivo de 

operação. 

 Do ponto de vista do reservatório, podemos diferenciar cada um dos métodos 

através da maneira com que eles danificam ou estimulam uma determinada formação, 

podendo ser positivo ou negativo, do ponto de vista da produtividade que esse reservatório 

poderá vir a ter quando a produção iniciar. Como fator comparativo há o efeito de película, 

que “é um modelo puramente matemático cuja finalidade é simular uma situação física 

causada por um fenômeno real: o dano (ou estímulo) de formação.” (Rosa et al, 2006.). 

Esse dano pode ocorrer devido, principalmente os seguintes fatores: redução da 

permeabilidade absoluta da formação devida o entupimento de poros ou canais de fluxo; 

redução da permeabilidade relativa ao óleo e aumento da viscosidade do óleo. Esse 

fenômeno é presente e freqüente na perfuração de poço, mas com intensidades 

diferenciadas nos métodos de perfuração citados anteriormente. 

 

,  

Equação 2 

Onde s: fator de película, k: permeabilidade da formação, h: altura do reservatório, qw: vazão do 

poço, µ: viscosidade do óleo, Δps: queda de pressão. O estímulo a formação é evidenciado com fator 

de película negativo, enquanto o fator de película positivo caracteriza dano. 

 A perfuração sub-balanceada por possuir um diferencial de pressão negativo 

(Pressão no poço – Pressão no reservatório), estimulando o influxo proveniente da 

formação, faz com que o dano à formação seja menor, podendo até ocorrer um estimulo a 

formação, dependendo de suas características e do fluido de perfuração a ser utilizado. Não 

se pode afirmar seguramente que, por todo o trecho em sub-balanceamento haverá um 

estímulo a formação porque, devido a incertezas e desconhecimentos geológicos, em algum 

ponto do poço, mesmo tentando perfurar com peso equivalente de lama menor do que o 

gradiente de poros da formação, não necessariamente ocorrerá dentro do poço.  

 Já na perfuração sobre-balanceada ocorre o oposto. Devido o diferencial positivo, em 

formações porosas, os poros que estão em contato com o fluido acabam por ser 

tamponados, tanto por sólidos em suspensão, como por inchamento de argilas, danificando 

o reservatório e diminuindo tanto sua permeabilidade absoluta quanto relativa do poço, 

diminuindo sua produtividade. Assim sendo, além de danificar formações porosas já 
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conhecidas, pode também “esconder” possíveis zonas produtoras que seriam descobertas 

se a perfuração sub-balanceada tivesse sido utilizada, por exemplo. Isso é um efeito que 

ocorre com certa freqüência em poços em overbalance, no entanto, depende diretamente do 

tipo de fluido empregado. 

 Por fim, o MPD encontra-se exatamente entre esses dois casos de efeito de película, 

já que, por ter um maior controle e podendo gerenciar com maior precisão a pressão no 

poço, pontos de sobre ou sub-balanceamento poderão ser definidos em campo ou em 

projeto, fazendo com que o efeito película não seja tão negativo como no Overbalance. No 

entanto, dificilmente, chegará ao ponto do UBD, underbalanced, tendo em vista que o MPD 

não se caracteriza por estimular o influxo proveniente do poço, não tendo um diferencial 

negativo como este. 

Do ponto de vista da taxa de penetração (ROP), como foi mostrada na Figura 4, esta 

é inversamente proporcional ao diferencial de pressão empregado no poço, ou seja, quanto 

menor for o diferencial de pressão, maior será a taxa de penetração do mesmo. Dessa 

forma, pode-se chegar à simples conclusão de que a perfuração sub-balanceada terá um 

ROP mais elevado, de uma maneira geral, seguido pelo MPD e pela sobre-balanceada, 

nesta ordem. 

 Do ponto de vista aos custos, pode-se dizer que os custos de um trecho perfurado 

em sobre-balanço são menores do que quando realizado com sub-balanceada ou MPD. É 

possível dizer isso porque, devido à maior sensibilidade dessas duas últimas técnicas, 

equipamentos e ferramentas específicas devem ser empregados para garantir a segurança 

da atividade e da equipe, fazendo com que maior capital tenha que ser empregado para que 

o objetivo seja alcançado. Já na comparação entre o UBD e o MPD, os custos são similares 

devido ao fato de os equipamentos serem parecidos, como o choke manifold restrito a 

operação em UBD, underbalanced, ou MPD e o RCD, no entanto, devido o estímulo de 

influxo com o UBD, os seus procedimentos são mais delicados, fazendo com que, com 

maiores riscos, o custo seja, normalmente, mais elevado. 

 Em relação à segurança da operação pode-se dizer que o MPD traz uma maior 

sensação para a mesma devido ao maior e melhor gerenciamento de pressão de fundo, 

fazendo com que, salvo em pontos de desconhecimentos e acidentes geológicos, a pressão 

esteja sempre controlada, fazendo com que, ao menor indício de influxo (kick), ou seja, 

menores volumes do mesmo, ações corretivas possam ser feitas. Nesse ponto, esta 

tecnologia é superior tanto ao OBD, que demanda um maior tempo de reação para a 

confirmação de que houve um kick, quanto no UBD que, devido ao estímulo do influxo, 

ações corretivas quando o volume do mesmo é muito alto, é mais complexa. 
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Por último, um dos pontos positivos mais importantes que levam a utilização do MPD 

é a redução de tempo não-produtivo (NPT – Non Production Time) em operações mais 

delicadas com janela de operação mais estreita, principalmente. Este tempo não-produtivo 

pode ser resumido como o tempo gasto para que ações corretivas, como controle de kick, e 

conexões e viagens de coluna sejam feitas. Esse tempo é menor porque, como 

mencionados anteriormente, menores volumes de kick são percebidos pelo sistema com o 

MPD, fazendo com que seu controle seja realizado mais rapidamente. Além disso, com um 

gerenciamento melhor da pressão de fundo, um número menor de sapatas de revestimento 

serão instaladas no poço, diminuindo o tempo de operação das manobras e conexões de 

coluna para tal; além disso, chegando ao objetivo, reservatório, com menos revestimentos, 

significa dizer que poderá chegar ao mesmo com uma seção de diâmetro maior, podendo 

ajudar na produção ou avaliação (poço exploratório). Além de ser um ponto positivo 

simplesmente pelo fato de melhor a eficiência da perfuração do poço, é algo extremamente 

necessário desde que, com a maior complexidade que os poços atuais estão se 

encontrando, maiores NPTs estão sendo requisitados com ações corretivos, como 

exemplificados abaixo com o percentual de tempo não-produtivo em poço na Europa. 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico sobre os volumes e intensidade dos kicks e como foram controlados. (Nas, 2011). 

 

• Verde e Amarelo: Poço 

controlado com sistema de BOP 

• Verde: Poço controlado com 

sistema de MPD. 
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Figura 12. Gráfico que exemplifica o alto tempo não-produtivo em poços na Europa devido a 
dificuldade operacionais, principalmente, que podem vir a ser resolvidas com a utilização do MPD. 
(Godhavn, 2010). 

 

 Por fim, pode-se chegar à conclusão que o MPD pode ser utilizado em detrimento 

das demais tecnologias para solucionar alguns, senão todos, os problemas citados 

anteriormente, mas lembrando que, não necessariamente, estas tecnologias deverão ser 

utilizadas livremente sem nenhum estudo mais aprofundado, diferenciando-se de campo 

para campo.  

 

3.2 Classificações, variações e métodos de MPD 
 

 O MPD pode ser classificado tanto através do modo como ele será aplicado, 

podendo ser reativo ou pró-ativo na perfuração, como dividido e subdividido em variações e 

métodos que serão escolhidos dependendo do problema que foi encontrado e da avaliação 

econômica e hidráulica do poço para verificar a sua viabilidade. 

 
3.2.1 MPD reativo e pró-ativo 
 

 Quando o projeto do poço inicia-se e já se planeja implementar o MPD em algum 

trecho do mesmo, conceitua-se o MPD pró-ativo, tendo em vista que todo o planejamento, 

Tempo não-produtivo em poços na Europa 

Ano 
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aquisição de equipamento, liberação do órgão regulatório, organização de planos de 

contingência e treinamento da tripulação da plataforma para adequar-se ao pessoal da 

empresa prestadora de serviço será feita antes do início da operação. O IADC define o MPD 

pró-ativo como: “Utilização de métodos e/ou equipamentos de MPD para ativamente 

controlar o perfil de pressão através do poço exposto.”. 

 Já o MPD reativo é aquele que ou não foi considerado para o projeto, ou foi 

descartado em etapas anteriores, não estando presente nos planos para tal poço. No 

entanto, depois, em um ponto do poço, houveram complicações na operação ou até o 

inviabilizou de seguir perfurando sem a utilização do MPD. A definição do IADC é: 

“Utilização de métodos e/ou equipamentos de MPD como contingência para mitigar 

problemas de perfuração assim que eles surgem.”. 

 

3.2.2 Classificação do MPD através do seu BHP: Variável ou Constante 
 

 Como já mencionado anteriormente, o MPD tem como grande diferencial a grande 

capacidade de gerenciar satisfatoriamente o seu EMW (Equivalent Mud Weight), fazendo 

com que esteja dentro de um intervalo de interesse ou até constante, tanto em condições 

dinâmicas quanto estáticas. A escolha de um ou de outro dependerá do problema 

operacional encontrado e da sua hidráulica. 

 Algumas literaturas subclassificam os BHP (Bottom Hole Pressure) variável com 

algumas técnicas de underbalanced e, devido à concentração desde texto em MPD, não 

entraremos em maiores detalhes na mesma, a subclassificação que será mencionada e 

mais recorrente na literatura é a perfuração com “mudcap” pressurizada (PMCD – 

Pressurized MudCap Drilling). 

 Já o BHP constante pode ser subclassificado em: perfuração sem riser, perfuração 

com duplo-gradiente (DGD), e de acordo com a maneira que é feito esse controle, utilizando 

uma bomba de backpressure e válvulas automáticas (controle mais preciso) ou, semi-

automáticas/manuais (controle menos preciso). 

 
3.2.3 Variações e métodos de MPD 
 

 Outra maneira de classificar os diferentes tipos e maneira de aplicação do MPD é 

através da conceituação de variações e métodos do mesmo. A indústria divide o MPD em 

quatro principais variações, enquanto cada variação será subdividida em seus métodos. 



 
 

 

25 
 

 

              As quatro principais variações de MPD são pressão de fundo de poço constante 

(CBHP – Constant Bottom Hole Pressure), perfuração com “mudcap” pressurizada (PMCD), 

perfuração com duplo-gradiente (DGD – Dual Gradient Drilling) e HSE (Health, Safety and 

Environment) ou sistema fechado. Pode-se ver que essas quatro reúnem os tipos de BHP 

constante e variável em uma só classificação. 

             Já os métodos podem ser listados da seguinte maneira: 

- CBHP: aplicando Backpressure (ABP); utilizando bombas de backpressure; 

utilizando válvulas (chokes) automáticos/semi-automáticos/manuais; ponto com 

pressão constante (PoCP – Point of Constant pressure) 

- PMCD 

- DGD: diluição de lama (ex. injeção de nitrogênio); recuperação de lama sem riser; 

perfuração com bomba submarina (SMD). 

- HSE ou sistema fechado. 

 

3.3 Pressão constante no fundo do poço (Constant Bottomhole Pressure -CBHP) 
 

 Iniciaremos a discussão das principais variações e métodos de MPD utilizados na 

indústria, pelo que é, sem dúvida, a variação mais bem aceita e utilizada que é aquela que 

mantém a pressão do fundo do poço constante sob qualquer condição, tanto estática, 

quanto dinâmica. Essa característica é importante, principalmente, quando se trabalha em 

regiões com janelas operacionais muito estreitas, fazendo com que o espaço para erro seja 

mínimo tanto para romper o limite da pressão de poros, permitindo um influxo da formação, 

quando da pressão de fratura, danificando a formação. Além de permitir a perfuração em 

situações antes não imagináveis, como é o caso da janela de operação muito estreita, o 

CBHP também evita eventuais problemas operacionais, como grandes volumes de kick, 
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como foi mostrado na figura 10, volumes de kick menores são percebidos pelo sistema com 

MPD, além de diminuir o tempo não produtivo (NPT) de sonda. 

 Essa manutenção da pressão do poço é alcançada com a aplicação da chamada 

backpressure que pode ser proveniente tanto de uma bomba automática de backpressure, 

quanto de válvulas. Sendo assim, essas duas são as principais variações do método de 

CBHP, seguidos pelo PoCP que conceitua-se como não a manutenção de pressão 

constante, necessariamente, no fundo do poço, mas sim, em um ponto qualquer do mesmo, 

devido alguma anormalidade da formação que foi perfurada e ainda se encontra no trecho 

aberto, não revestido, além de cimentações em pontos críticos no poço. 

 

 

3.3.1 CBHP com bombas de backpressure 
 

 Quando há movimentação da coluna ou mudança na circulação da lama, de estático 

para dinâmico, ou vice-versa, ocorrem perturbações e alterações no equilíbrio de pressões 

entre o poço e a formação. Para isso, utilizando o MPD, mais especificadamente o CBHP, 

aplica-se um backpressure no poço, fazendo com que essa perturbação seja minimizada e a 

segurança operacional do poço seja mantida. Neste item, comentaremos sobre uma das 

duas formas de aplicar backpressure no poço que é utilizando bombas. Caso não seja 

possível a utilização de uma bomba automática própria para a aplicação do backpressure, 

existe a alternativa de utilizar uma bomba ociosa da própria plataforma, mas não é 

recomendável. Para exemplificar, serão comentados dois cenários: o primeiro será sob a 

mudança do sistema estático para o dinâmico, e o segundo, sob a necessidade de alteração 

da densidade de lama. 

 Quando, por algum motivo, houve a necessidade de cessar a circulação do fluido de 

perfuração no poço, o BHP se resume na pressão hidrostática da lama. No entanto, quando 

as bombas retomam sua atividade, retornando fluido para dentro do poço, há um acréscimo 

de pressão no fundo devido o AFP, esse aumento súbito pode danificar a formação podendo 

gerar perda de circulação, seguida por um possível influxo. Para mitigar esse risco, 

especialmente em janelas operacionais muito estreitas, é interessante a utilização de 

bombas automáticas que aplicarão backpressure no poço, mesmo quando as bombas 

estiverem paradas, substituindo o AFP quando o sistema estiver estático. Dessa forma, o 

diferencial de pressão dentro do poço será sempre o mesmo, minimizando todos os riscos 

citados anteriormente. 

 Para exemplificar o que foi dito, seguem algumas equações: 
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 Sem MPD: 

o Estático: ; 

o Dinâmico: ; 

 Com MPD (CBHP): 

o Estático: ; 

o Dinâmico: ; 

 

 Sendo assim, pode-se concluir que, comumente, a backpressure (BP) aplicada com 

as bombas automáticas no poço, quando estiver em um sistema estático, é igual à perda de 

carga devido à fricção no anular, mantendo assim, o BHP constante. 

 Já no segundo cenário, quando há a necessidade de mudança de densidade de 

lama, por exemplo, por um evento de kick, fazendo com que, naquele trecho, a pressão de 

poros é maior do que se esperava, sendo necessário o aumento da densidade dessa nova 

lama, ou kill mud, para que o poço seja colocado em segurança e continue perfurando em 

frente. No entanto, além de mais custoso, demanda-se um NPT considerável para que todo 

o poço esteja uniformemente sob a mesma pressão e possa seguir perfurando. Para evitar 

esse tempo, a backpressure pode ser empregada aqui e reduzir esse NPT. 

O procedimento, neste caso, seria o aumento do backpressure equivalente ao aumento de 

pressão que seria alcançado com o aumento da densidade da lama, fazendo com que a 

pressão do fundo do poço seja alcançada mais rapidamente, podendo seguir perfurando o 

mais breve possível. No fim, então a pressão do fundo do poço será: 

, sabendo que o regime dinâmico estará sendo empregado neste 

ponto. 

 Estes dois cenários discutidos são somente para exemplificar a aplicabilidade do 

CBHP, tendo em vista que o mesmo pode ser utilizado de diversas outras formas, como o 

aumento da profundidade de assentamento do revestimento, fazendo com que o BHP 
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tangencie com segurança a curva de pressão de poros, balanceando, com precisão a 

quantidade de backpressure a ser empregada. 

 
3.3.2 CBHP com válvulas automáticas, semi-automáticas e manuais. 
 

 Tudo que foi anteriormente discutido sobre a aplicabilidade do CBHP e aplicação de 

backpressure no poço, também pode ser realizada substituindo, ou complementando, a 

ação das bombas automáticas por válvulas (choke manifolds). A grande e mais importante 

diferença entre essas válvulas e as bombas é a precisão. Em janelas extremamente 

estreitas, é imprescindível a utilização de válvulas automáticas, devido a sua maior precisão 

sobre todas as demais, bombas automáticas, válvulas semi-automáticas e manuais. No 

entanto, em janelas menos estreitas, como 200 psi, por exemplo, as válvulas semi-

automáticas e manuais, ou até as bombas automáticas, poderão cumprir satisfatoriamente 

bem o papel. É importante mencionar, também, que as duas situações, janelas 

extremamente estreitas e não tão estreitas, podem ocorrer um mesmo poço, até mesmo em 

um mesmo trecho, fazendo com que seja interessante a presença de ferramentas muito 

precisas, como as válvulas automáticas, e um pouco menos precisas, como as bombas 

automáticas. 

 Diferentemente das bombas, não é recomendável a utilização de um choke manifold 

já existente na plataforma para a operação com backpressure. O recomendado é existir uma 

válvula destinada única e exclusivamente para a operação com MPD, presando pela 

segurança tanto da tripulação, quando da plataforma e da atividade. 
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3.3.3 Ponto de pressão constante (Point of Constant Pressure – PoCP) 
 

 Por fim, o último método a ser abordado neste trabalho sobre os métodos de CBHP é 

o PoCP que é similar ao CBHP (Constant Bottom Hole Pressure) clássico, só que em vez de 

manter a pressão de fundo do poço constante, ela possibilita a manutenção de qualquer 

ponto do poço constante, o que possibilita fazer viagens e conexões de coluna de forma 

mais segura e eficiente, e em pontos de cimentação crítica, por exemplo. O procedimento é 

realizado com válvulas, normalmente automáticas, devido a sensibilidade desse método e a 

maior dificuldade é encontrar o ponto exato para que a pressão seja mantida constante em 

um determinado ponto do poço aberto. 

 

 

Figura 13. Acima está ilustrada a organização dos equipamentos destinados para operação com 
MPD, mais precisamente, CBHP com válvulas. (Nas, 2011). 

EMW (ppg) 



 
 

 

30 
 

 

Figura 14. A figura acima exemplifica a manutenção da pressão em dois pontos diferentes do fundo 
do poço. (Nauduri et al, 2009). 

 

 

3.4 Pressurized MudCap Drilling (PMCD) 
 

 Depois de mencionar a variação do MPD mais bem aceita e utilizada na indústria, 

será exposta agora a segunda mais utilizada, no entanto, em cenários bastante 

diferenciados, podendo dizer que é a única variação que permite a perfuração em poços 

altamente depletados ou com formações cavernosas, tendo como principal dificuldade o 

sucesso em ciclos de perda de circulação e influxo de fluidos da formação.  

 Essa variação é a perfuração com MudCap pressurizado (PMCD) que tende a 

resolver problemas próximos de perda total de circulação, um dos principais problemas 

encontrados na perfuração de poços devido ao ciclo vicioso que é normalmente encontrado 

nesses casos, ciclos de perda de circulação seguidos por kicks, devido a perda de pressão 

no fundo com a diminuição da coluna hidrostática no anular. 

 O PMCD consiste na circulação de um fluido de sacrifício mais leve e mais barato 

que o fluido de perfuração, assim que uma região depletada ou altamente fraturada é 

Profundidade medida (ft) 
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encontrado, seguido por uma alta perda de circulação. Convencionalmente, quando regiões 

como essas eram encontrados, bombeavam-se fluidos com materiais específicos para 

conter a perda de circulação (LCM – Lost Circulation Materials), no entanto, em condições 

extremas, como formações extremamente cavernosas, esse procedimento tornava-se 

inviável, quando possível de fazê-lo, tendo em vista que, em algumas oportunidades, a 

perda de circulação é tão severa que nem os LCM podem contê-la, fazendo com que tal 

poço seja inviável de continuar perfurando. 

 Bombeando esse fluido de sacrifício, o qual deve estar presente em larga quantidade 

na plataforma, no caso de perfurações offshore, água do mar tende a ser freqüentemente 

utilizada, fluidos e cascalhos começam a ser carreados para dentro da formação fraturada, 

fazendo com que uma coluna de fluido mais pesado seja mantida acima desta região 

problemática, mantendo assim, a pressão de fundo do poço sob controle. No entanto, é 

natural que parte do fluido deste MudCap seja perdido para a formação, fazendo com que 

uma fração da coluna hidrostática acima da região fraturada seja perdida. Nesse momento, 

entram em ação bombas ou válvulas automáticas, aplicando backpressure, fazendo com 

que essa pressão no anular seja balanceada e o poço mantido dentro da janela de 

operação. Mesmo assim, a pressão do anular é freqüentemente avaliada porque, tendo 

qualquer aumento e sendo concluído que houve algum influxo proveniente da formação, 

uma quantidade maior de backpressure é aplicada no poço, “matando o kick” com um 

pequeno volume. É importante mencionar que o fator que possibilita a aplicação desta 

backpressure para equilibrar a coluna hidrostática no anular do poço é a presença do RCD 

(Rotating Control Device) e o fato dele manter o poço em um sistema fechado de circulação 

de lama. As figuras 16, 17 e 18 exemplificam perfeitamente o que foi dito acima. 
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Figura 15. Injeção do fluido de sacrifício com o choke manifold acionado na plataforma, mantendo a 
pressão constante no fundo. (fonte: http://www.youtube.com/watch?v=GiNDSFxUBqU. Ultimo acesso: 
19/01/2012). 

 

 

 Se o fluido de sacrifício ocupou satisfatoriamente bem a formação cavernosa e não 

foi percebida mais perda de circulação neste poço e sendo ratificado o equilíbrio hidráulico 

no poço, concluindo que o backpressure aplicado é suficiente, a perfuração segue adiante, 

agora com o bombeamento do fluido de perfuração mais pesado novamente. Neste ponto é 

interessante mencionar que, devido ao menor diferencial de pressão exercido sobre a 

formação a ser perfurada, causada pela menor densidade do fluido de sacrifício, a taxa de 

penetração nesta segunda formação será maior. 

http://www.youtube.com/watch?v=GiNDSFxUBqU
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Figura 16. Segue-se perfurando. (fonte: http://www.youtube.com/watch?v=GiNDSFxUBqU. Ultimo 
acesso: 19/01/2012). 

 

 Adentrando uma nova seção da formação, uma nova zona altamente fraturada 

poderá ser encontrada fazendo com que nova perda de circulação ocorra, e, novamente, o 

fluido de sacrifício terá que ser aplicado. No entanto, um eventual ciclo de perda de 

circulação – kick pode ser configurado. Mesmo que isso ocorra, devido à menor pressão na 

primeira formação fraturada, o influxo não chegará até a superfície, tendo em vista que, por 

diferencial de pressão, irá migrar para a primeira zona, tornando a atividade mais segura e 

menos complexa para a tripulação, como é exemplificado na figura 18. 

http://www.youtube.com/watch?v=GiNDSFxUBqU
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Figura 17. Kick ocorreu quando se encontrou uma segunda formação vugular. (fonte: 
http://www.youtube.com/watch?v=GiNDSFxUBqU. Ultimo acesso: 19/01/2012). 

 

 Por fim, PMCD é a principal variação de MPD do ponto de vista para solucionar 

problemas com perda de circulação e ciclos de perda de circulação – kicks, em regiões 

onde, convencionalmente seria inviável ou até impossível de perfurar. Além disso, ajuda na 

diminuição do custo, tendo em vista que utiliza fluidos de sacrifício para solucionar esse 

problema, que são mais baratos que os LCM (Lost Circulation Materials) e outras formas de 

resolvê-lo convencionalmente, além de aumentar a taxa de penetração devido ao menor 

diferencial de pressão gerado e diminui o tempo não produtivo, devido à maior facilidade de 

solucionar os problemas de ciclos de perda de fluido – kick, extremamente perigosos e 

trabalhosos para que a tripulação resolvesse de outra forma. 

 

3.5 Perfuração com Duplo Gradiente (Dual Gradient Drilling -  DGD) 
 

 A perfuração com duplo gradiente esteve presente na indústria desde a década de 

60, mas, devido à viabilidade econômica da época e a existência, ainda, de prospectos com 

maior facilidade de serem perfurados, não foi dada a importância que tem se dado hoje, do 

ponto de vista de pesquisa, devido à crescente dificuldade de alcançar o objetivo, 

especialmente em águas profundas. No entanto, a pesquisa segue intensa para que se 

http://www.youtube.com/watch?v=GiNDSFxUBqU
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encontre um projeto com grande aplicação comercial, mas somente alguns destes têm 

obtido aceitação comercial, os quais serão discutidos neste tópico. 

 Como todos os outros métodos de MPD, o DGD tem como objetivo trazer maior 

segurança e possibilidades operacionais em regiões anteriormente imperfuráveis com a 

utilização da perfuração convencional. Isto pode vir a ser alcançado com a utilização de dois 

fluidos de diferentes densidades na operação, fazendo com que seja possível gerenciar 

melhor a pressão de fundo, diminuindo ou aumentando a quantidade dos fluidos de menor 

densidade, por exemplo, nitrogênio, fazendo com que a pressão de fundo seja gerenciada a 

estar sempre dentro da janela operacional, o que era difícil ou quase impossível, 

convencionalmente.  

 

 

Figura 18. Gráfico comparativo entre o gradiente da perfuração convencional e do com duplo-
gradiente. (Aadnoy et al, 2009). 

 

 O DGD pode ser alcançado de algumas maneiras e as separaremos da seguinte 

forma: 

• Com Riser: 

o Injeção de nitrogênio; 

o Bomba submarina. 

Pressão no poço (psi) 

Profundidade Vertical 

(TVD – True Vertical 

Depth) 

Pressão de fratura 

Pressão de poros 
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• Sem Riser: 

o RMR (Riserless Mud Recovery). 

 

 As principais vantagens do DGD são: maior segurança na operação, menor 

quantidade de revestimentos (assentamento mais profundo), por causa da disponibilidade 

que este método tem de passar maior tempo de perfuração dentro da janela operacional e 

menor custo total, especialmente devido à diminuição de NPT. 

 

3.5.1 Injeção de nitrogênio 
 

 Esta variação de DGD é alcançada com a adição de um fluido de menor densidade, 

o nitrogênio, na dinâmica da perfuração convencional. Para aumentar a segurança do poço 

é necessário que seja acrescentado ao sistema, logo abaixo da plataforma, acima no nível 

do mar, um RCD (Rotating Control Device) para que sirva como redundância do BOP, agora 

que será tratado normalmente com fluxos de gás, além de divergir o fluxo proveniente do 

poço antes de chegar à plataforma e manter um sistema fechado mesmo com circulação de 

lama. 

 Para aumentar a viabilidade desde projeto, pode ser utilizado um tubo concêntrico ao 

tubo de perfuração para que o nitrogênio seja direcionado para este novo anular. Isso ocorre 

porque faz com que uma menor quantidade do mesmo seja necessária, diminuindo custos, 

além do que, este tubo concêntrico pode ser utilizado como o próximo revestimento, assim 

que o momento de assentá-lo chegar. 

 Injetando o gás junto com o fluido de perfuração, agora mais pesado, por densidade, 

se deslocará para as regiões superiores, já revestidas, deixando o fluido mais pesado na 

zona de poço aberto. Pode-se dizer que, nas regiões que já foram completadas, o poço 

estará em sub-pressão, mas não trará perigos a operação. Já na região aberta, depois do 

balanço e soma das pressões hidrostáticas geradas pelos dois gradientes de fluidos, terá 

que estar em sobre pressão para garantir a segurança da perfuração, impedindo influxos 

provenientes da formação, por exemplo. A injeção deste nitrogênio pode ser feita pela linha 

de kill, como é mostrado na figura 20, ou pela linha de booster, o que é mais comum devido 

seu maior diâmetro e permitindo maior vazão. 
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Figura 19. Injeção de nitrogênio através da linha de kill.  

 

 Por fim, a pressão de fundo será assim gerenciada, podendo alterar tanto a 

densidade do fluido, como ocorre convencionalmente, quanto com a maior ou menor injeção 

de nitrogênio (vazão de injeção), com o objetivo de manter, sempre, o poço aberto dentro da 

janela operacional, no maior tempo possível para que, principalmente, a inviabilidade 

econômica devido ao grande número de revestimentos seja vencida. 

 É importante mencionar que, devido à maior dinâmica e existência pré-determinada 

de gás no anular do poço, os procedimentos de controle de poço e verificação de que houve 

ou não influxos provenientes da formação ficarão mais complexos, sendo necessários 

maiores cuidados e procedimentos modificados a partir dos tradicionalmente utilizados, 

como o método do engenheiro ou volumétrico. 

 

Linha de kill 

Anular 
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3.5.2 Riserless Mud Recovery – RMR 
 

 Esta variação é utilizada especialmente para perfurar as primeiras seções de um 

poço e tem conseguido resultados promissores em regiões com lâmina d’água até 330 

metros em plataforma do tipo Jack Up. Diferentemente da injeção de nitrogênio, não se faz 

necessário a injeção de um segundo fluido no sistema, tendo em vista que o segundo fluido 

será a água marinha, acima do nível da lama, já que não se fazem presentes equipamento 

de contenção de retorno de fluidos como a cabeça rotativa ou BOP. Nas primeiras seções, 

ambos ainda não foram instalados. 

 Os principais motivadores que levaram ao desenvolvimento desta variação foram a 

grande quantidade de lama desperdiçada quando as primeiras seções do poço são 

perfuradas, tendo em vista que o método pump and dump6 é o mais utilizado, fazendo com 

que, além de mais custoso, grande espaço na plataforma tem que ser destinado para 

estocar toda esta quantidade de fluido; além desta quantidade de lama economizada com o 

RMR, mais fluido de perfuração será economizado porque, sem a utilização de Riser, a 

quantidade de lama requerida para preenchê-lo não será mais necessária e, considerando 

um Riser comum de 21 polegadas, a sua capacidade volumétrica se torna bastante 

considerável; evitar a utilização do Riser é interessante porque nenhum dos Risers utilizados 

hoje são destinados para suportar grandes diferenciais de pressão (pressão colapso, lama – 

pressão externa, água marinha), fazendo com que possa vir a sofrer colapso com o 

aumento cada vez mais freqüente da profundidade dos poços; melhor controle de pressão e 

volume bombeada, fazendo com que riscos como influxos rasos de água e gás possam ser 

verificados, o que não ocorria anteriormente já que, como todos os fluidos eram despejados 

em solo marinho, nenhuma informação proveniente do poço chegava até a plataforma para 

que medidas corretivas pudessem ser tomadas, o que era perigoso já que, nas primeiras 

seções, o BOP (Blowout Preventer) ainda não tinha sido instalado; não utilizando Riser, 

menor espaço de plataforma será necessário, assim, conjuntamente com o espaço ganho 

com a menor quantidade de lama a ser utilizada, menores plataformas podem ser 

contratadas para esta etapa, reduzindo o custo da operação; não utilizando Riser, as forças 

externas, ondas e correntes, por exemplo, terão menores impactos sobre o tubo de 

perfuração, tendo em vista que, quanto menor o diâmetro da tubulação, menor o impacto, 

limitando problemas como o de fadiga; por fim, mas não menos importante, a manutenção 

de zonas ambientalmente sensíveis, sendo um sistema de descarte “zero”. 

                                                
6 Pump and dump: forma convencional de perfurar as primeiras seções dos poços. Como o BOP 
ainda não foi instalado, ainda não existe um sistema fechado de retorno de lama, fazendo com que 
grande quantidade do fluido de perfuração que passa pela broca, seja lançada no solo marinho, não 
podendo ser recuperado.  
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 O sistema caracteriza-se com a presença de um módulo de sucção, como mostrado 

na figura abaixo, instalado acima da seção do condutor. Este módulo possui o tubo de 

perfuração, câmeras para verificar o nível de lama e sensores de pressão. O anular de 

retorno de lama, que é uma linha paralela ao tubo de perfuração, gerenciado por uma 

bomba submersa presente no solo marinho como é mostrado na figura 23, somente sendo 

utilizada quando há um excesso de lama no módulo por algum inconveniente na operação, 

tendo em vista que, com a perfuração e aumento da profundidade, cada vez mais lama será 

necessária para ocupar o volume do poço formado. 

 

 

Figura 20. Módulo de sucção utilizado em Jack Up para perfuração das primeiras seções. (Scanlon, 
2011). 

 

 As câmeras e os sensores de pressão agem conjuntamente, garantindo que não haja 

um transbordamento de fluido de perfuração no solo marinho. Isso é alcançado com 

equipamentos automotivos que com a medição de pressão em um determinado ponto no 

módulo de sucção, calculam o nível do fluido e fazem com que o bombeamento para a 

plataforma seja maior ou menor, não possibilitando o descarte no solo marinho e as 

câmeras possibilitam a verificação dos engenheiros responsáveis na plataforma. 
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Figura 21. Imagem da câmera no módulo de sucção, verificando o nível de lama. Quando chega 
próximo ao limite, calculado com auxílio dos sensores de pressão, o bombeamento de lama para a 
plataforma, se intensifica, equilibrando o nível, novamente. (Scanlon, 2011). 

 

 Após o término da perfuração com o RMR, a perfuração com duplo-gradiente pode 

seguir ocorrendo, após a instalação do condutor e do BOP. Uma das grandes vantagens de 

perfurar as primeiras seções com maior precisão e segurança é aumentar a profundidade da 

primeira sapata de revestimento, fazendo com que a última sapata, antes do objetivo, seja 

mais profunda, também, aumentando o diâmetro do liner, aumentando o potencial de 

produção do poço em questão. 
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Figura 22. Exemplo da configuração de um RMR para águas profundas, com a presença da bomba 
de elevação. (Scanlon, 2011). 

 

3.5.3 Bomba Submarina (Subsea MudLift Drilling – SMD) 
 

 A última variação de DGD a ser comentada nesta dissertação é bastante similar a de 

RMR, no entanto, difere-se pelo fato de poder perfurar outras fases, não somente as 

primeiras seções, quando o BOP ainda não tiver sido instalado. A similaridade surge do fato 

do SMD possuir, também, uma bomba submarina, responsável por enviar a plataforma o 

retorno de lama, com mistura de fluido de perfuração e cascalhos. 

 A justificativa de poder ser classificada como DGD têm duas vertentes pelos 

engenheiros da área: uma é que o segundo gradiente de pressão vem da bomba submarina, 

tendo em visto que a linha de retorno, ou anular, no caso, estará ligado a ela, fazendo com 

que a vazão com a qual a lama retornará, dependerá exclusivamente da sua potência; isso 

é explicado pela presença da cabeça rotativa logo acima do BOP, retendo a pressão abaixo 

dele e não deixando o gradiente de pressão hidrostática da água presente no Riser interfira 

na pressão do fundo do poço; a outra é que o RCD (Rotating Control Device) não poderá ser 

instalado logo acima do BOP por questões de segurança, fazendo com que o embasamento 

da configuração do poço na figura 24 seja apenas teórico e não prático; dessa forma o 

segundo gradiente vêm da água presente no anular do Riser; é importante comentar que o 
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nível de lama deve ser mantido acima da profundidade na qual a bomba será instalada para 

garantir que não haverá retorno de água pela bomba; caso ocorra, o poço poderá estar 

experimentando perda de circulação. 

 Entretanto, por poder perfurar outras seções do poço, existe algumas diferenças 

bastante importantes, especialmente em relação aos equipamentos utilizados e que 

garantem o sucesso desta variação. 

 

 

Figura 23. Desenho característico de um projeto de SMD. (Aadnoy et al, 2009). 

 

 A primeira diferença que chama a atenção é o desenho do projeto que não se limita 

somente a um módulo de sucção e a bomba submarina, basicamente, consiste na presença 

de um dispositivo responsável por divergir o fluxo proveniente do anular do poço, o RCD, 

localizado logo acima do BOP, e será quem divergirá o fluxo, passando-o para a bomba, 

tendo em vista que o RCD fechará o sistema abaixo dele. Além disso, existem outros dois 

equipamentos importantes para a atividade e que também se diferenciam do RMR que são 

a válvula do tubo de perfuração, DSV (Drillstring Valve), e uma câmara responsável pela 

diminuição do tamanho dos cascalhos gerados no poço. 

 Esta câmara de cilindros responsáveis por esmagar os cascalhos provenientes do 

poço é importante porque a bomba submarina terá problemas com o passar do tempo, se 

Bombas de água salgada 
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tiver que elevar uma lama com alto teor de sólidos com grande diâmetro, fazendo-se 

necessário que esses sedimentos sejam trabalhados até possuírem um tamanho reduzido e 

possam ser deslocados com maior facilidade. 

 

 

Figura 24. Mostra os cilindros presentes na câmara responsável por diminuir o diâmetro médio dos 
sedimentos que serão deslocados até a superfície. (Aadnoy et al, 2009). 

 

 Já o DSV é responsável para evitar o efeito do tubo U em poços como este, em 

condições de desligamento das bombas. Na perfuração convencional este efeito pouco 

ocorre, tendo em vista que a pressão hidrostática no anular na grande maioria dos casos é 

igual que o dentro do tudo de perfuração, diferentemente do que ocorre em poços com 

DGD, que pela existência de dois gradientes de densidade no anular, fazendo com que haja 

um diferencial de pressão no fundo do poço, quando comparada à pressão pelo tudo de 

perfuração com o anular, sendo a primeira maior. Sabendo que ocorre o deslocamento de 

fluido do ambiente com maior pressão para o de menor pressão, a DSV impede que ocorra 

esse deslocamento, especialmente em momentos como conexões e viagens de tubos. 

 Por fim, foram citadas neste tópico as variações de DGD que tem tido maior 

aceitação do mercado, além de serem aqueles com resultados mais promissores, no 

entanto, é importante mencionar que ainda não foi alcançada a comercialidade destes, 

sendo o CBHP e PMCD mais bem aceitos. Isso pode ser justificado pela grande dificuldade 

de descer uma ou mais bombas de sucção (dependendo da profundidade do poço, lâmina 

d’água) para funcionar como linha de retorno de lama. 
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3.6 Health, Safety and Environment (HSE) 
 

 Este último método de MPD que será discutido nesta monografia também conhecido 

como controle de retorno de fluxo ou sistema de loop fechado e consiste basicamente de 

impossibilitar a chegada de gases nocivos à segurança da operação, plataforma e 

tripulação, como gases orgânicos de maneira geral, metano, etano, propano etc., como 

gases tóxicos, tais como gás carbônico e sulfídrico. 

 O sistema básico do HSE está exemplificado na figura 26 e consiste, normalmente, 

dos equipamentos básicos da perfuração convencional mais o RCD, uma válvula choke 

restrita a essa atividade e uma válvula do tubo de perfuração. 

 Existe pouca literatura sobre esse método, no entanto, controle de retorno de fluxo e 

loop fechado é algo presente em todos os outros métodos, fazendo com que o HSE possa 

ser utilizado em conjunto com outros métodos de MPD. 

 

 

Figura 25. Desenho característico de um sistema de loop fechado ou controle de retorno de fluxo. 
(Nas et al, 2009). 
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4 ESTUDOS DE CASO 

 

4.1 Caso 1 – CBHP 

 

4.1.1 Introdução 
 

 O campo em questão é chamado de Sen é cercado por outros campos produtores, 

Escarbado, Melocotón, Cardo (fronteira norte), Menta (oeste), Catarroso, Escuintle y Ricino 

(Leste) e Musgo (Fronteira Sul), como evidenciado na figura 27. Tal campo foi descoberto 

em 1984 com a exploração do poço Sen I, tendo a produção começada no final de 1987 

quando a infra-estrutura necessária foi instalada. O campo tem uma área de drenagem de 

29 km², e a média de espessura de 685 m com 229 m de espessura média de netpay. As 

formações produtivas são Cretáceo superior, médio e inferior, os quais são principalmente 

formados por folhelhos, e o Jurássico que produz a partir de dolomitas. A produção de 

hidrocarbonetos vem, principalmente, a partir dos reservatórios fraturados do Cretáceo 

superior. O campo é altamente fraturado e produz óleo cru de, aproximadamente, 40° API. 

Em termos de permeabilidade e conectividade, ele apresenta um alto nível de anisotropia. 

Mecanismo de produção é aqüífero. 

 Os principais problemas operacionais durante a perfuração dos poços do Sen estão 

relacionados com o domo salino terciário encontrado na seção de 12 ¼” e são: perda de 

circulação, influxo de água salgada, prisão de coluna de perfuração e efeito ballooning7. A 

média de tempo não-produtivo (NPT) relacionado a esses eventos excede as 240 horas. A 

solução usual para os poços perfurados no passado foi a utilização de uma cabeça de poço 

rotativa como diversor de fluxo (RCD). No esforço de diminuir o NPT e reduzir o custo geral 

do poço, a empresa responsável pelo serviço iniciou um estudo que investigava a 

viabilidade da implementação do CBHP (Constant Bottom Hole Pressure), variação de MPD, 

no projeto, usando um sistema com Chokes automático (DAPC – Dynamic Annular Pressure 

Control).  

 Depois de avaliada, a CBHP foi decidida como uma técnica importante para resolver 

todos os problemas operacionais recorrentes neste campo, devido ao domo salino. No 

México, esta foi a primeira vez que o sistema com DAPC foi utilizado para implementar 

                                                
7 Efeito balloning ocorre quando há migração de fluidos para dentro da formação, enquanto a 
perfuração ocorre e depois, por alguma perturbação ou mudança na hidráulica do poço, esse volume 
retorna para dentro do poço, podendo ser confundido com um kick. 
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técnicas de CBHP para superar problemas como alto NPT, contaminação de lama por água 

salgada, coluna de perfuração presa, além de tempo destinado para reduzir ou eliminar o 

problema com perda de circulação. 

 

 

Figura 26. Localização geográfica do campo de Sen. (Hernandez et al, 2009). 

 

4.1.2 Geologia do campo 
 

 Um conjunto de eventos de compressão estrutural ocorreu nessa localidade, criando 

as principais armadilhas, nas quais uma série de reativações da posição da base poderia 

ser observada. Essas geraram uma série de inconformidades regionais angulares e 

erosivas. As rochas carbonáticas do Mesozóico moldam, com rochas argilosas do 

Paleoceno, um sino dobrado orientado de Nordeste para Sudeste, partindo de evaporitos e 

rochas salinas, muitas dessas dobraduras são afetadas por falhas reversas que fazem com 

que as dobras anticlinais apareçam nos seus flancos. Esse contexto se torna mais complexo 

porque a tectônica salina influencia compressiva e extensivamente na estrutura.  

 

4.1.3 Descrição da seção (Geologia - Geomecânica,. Domo Salino) 

 

 Basicamente, a principal estrutura do campo de Sen é determinada pela intrusão de 

um domo salino da região do Jurássico, que leva a fraturas e deformações dos sedimentos 

sobrejacentes (sedimentos do Oligoceno e Mioceno). O complexo de falhas gerado no 

Oligoceno Inferior foi usado como caminho para a migração de sal, que se moveram até o 
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Terciário, gerando, assim, uma “língua” de sal que se estende por toda a estrutura superior, 

discordando dos folhelhos sobrejacentes do Oligoceno Superior. Essas inconformidades 

representam um selo que evita novos movimentos verticais deste sal. Esse corpo de sal 

(Intrusão de sal 1), mostrado na figura 28, foi o primeiro evento intrusivo  que aconteceu 

durante o período do Mioceno. Mais adiante, esse corpo de sal adquiriu características 

abrasivas e erodiu a base do Oligoceno e parte do Eoceno Superior. Depois, uma segunda 

intrusão salina (Intrusão de sal 2) tomou o lugar com menor força, do Mioceno Superior ao 

Plioceno. Devido à alta sobrecarga, essa segunda intrusão salina teve pequena influencia 

na deformação da estrutura. No entanto, em alguns casos, como o caso A na figura 28, 

houve a erosão das rochas que estavam em contato com o sal e, em outros casos, os 

carregamentos dessa intrusão causaram a reativação das falhas do Eoceno, baixando o 

bloco, usando essas falhas como trilhos. Nestes casos, quando o bloco é empurrado para 

baixo, erosão da rocha é evitada, o que impediu a ausência do Cretáceo Superior e resultou 

em formações do Eoceno Superior embaixo do sal, que é exatamente o cenário descrito no 

poço que este caso foi baseado. 

 Considerando os dados dos poços de correlação, o estudo geológico original previu 

que a espessura do sal de 450 MD (Measurement Depth – Profundidade Medida), mas a 

real espessura era de 970 MD, que representa a soma dos corpos intrusivos de sal. Esse 

imenso pacote de sal intercalara-se com camadas de arenitos e folhelhos com água salgada 

sobre pressurizada e é localizada, especialmente, no corpo intrusivo número 1, entre os dois 

corpos intrusivos. Essas camadas saturadas constituem um dos maiores riscos para a 

perfuração porque a detecção através do LWD (Logging While Drilling) é difícil ou até 

impossível, o que implica em alta possibilidade de ocorrerem kicks durante a perfuração do 

domo. 
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Figura 27. Descrição geológica/geomecânica da região de interesse. (Hernandez et al, 2009). 

 

4.1.4 Desafios do campo e motivações para implementar a técnica de MPD 
 

 Como parte do processo de projeto do poço, uma análise de poços de correlação foi 

realizada com o objetivo de antecipar quaisquer eventos operacionais comuns nesta área e 

desenhar o poço de acordo. Todos os poços de correlação foram analisados e esses 

eventos foram resumidos em sumários e stick charts, como é mostrado na figura 29. 

Resultados destes sumários indicaram que a maioria dos problemas operacionais em poços 

adjacentes estava relacionada ao domo salino terciário que era perfurado com diâmetros de 

12 ¼” e revestido com revestimentos de 9 5/8”. Na figura 30, é possível ver que as curvas 

de profundidade perfurado por tempo tendem a ter um perfil mais horizontal exatamente na 

seção de 12 ¼”, mostrando que o NPT nessa é maior que no restante do poço. Chamam-se 

essas curvas de flat curves. Os principais eventos vistos nos poços foram: 

 Perda de fluidos acima do domo salino (areias do Oligoceno) devido ao alto peso da 

lama requerida para cruzá-lo. Em dois poços adjacentes foram instalados liners de 

11 ¾” no topo do domo salino (em nenhum dos casos os liners alcançaram o topo do 
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sal, por causa de problemas com a abertura do poço, alta fluência do sal), o que 

diminuiu a perda em tais poços. 

 Kicks de água salgada durante a perfuração do domo salino, o que decorre das 

areias pressurizadas, presas dentro do sal. De acordo com os poços adjacentes, o 

peço da lama necessário para controlar a pressão destas areias está entre 17.69 e 

18.95 ppg e é principalmente afetada pela profundidade onde são encontradas. Kicks 

de água salgada contaminam o fluido a base óleo usado, fazendo com que grandes 

volumes de fluido de perfuração tenham que ser substituídos. Em alguns dos poços 

de correlação, o sistema de lama foi completamente trocado mais de três vezes. 

 Perdas de fluidos durante a perfuração do sal, o que ocorre devido à menor pressão 

em arenitos presos dentro do sal (intercalação). 

 Perdas de fluidos abaixo do domo salino, no contato Sal/Eoceno (ou, às vezes, 

Sal/Cretáceo), por causa da natural fratura da intrusão salina 

 Pressão de coluna de perfuração associado ao comportamento plástico do sal 

 

 

Figura 28. Stick Chart dos poços de correlação utilizados para prever os possíveis problemas 
operacionais em suas respectivas profundidades. (Hernandez et al, 2009). 
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Figura 29. Curvas de profundidade perfurada versus mostrando que a seção de 12 ¼”, como 
mencionado no texto, possuía um NPT maior do que o restante do poço. (Hernandez et al, 2009). 

 

 

Figura 30. Distribuição das horas perdidas para solucionar os respectivos problemas operacionais. 
(Hernandez et al, 2009). 

 

 

TVD (m) 

Horas 

Poços 
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4.1.5 Projeto do poço 

 

 O projeto é o desenho convencional para a área, considerando: 

 Revestimento de 20” até 1000 m para prover integridade suficiente para a perfuração 

com 17 ½”; 

 Assentamento do revestimento de 13 3/8” no início da zona anormalmente 

pressurizada na formação de Encanto (aproximadamente 3050 MD); 

 Assentamento do revestimento de 9 5/8” no topo da formação do Eoceno, o que 

significa que as formações do Oligoceno e Deposito serão perfuradas junto com o 

domo salino; 

 Localização do liner de 7” mais o tie back no topo do Cretáceo Superior, a 4420 MD; 

 Localização do liner de 5” no Cretáceo Inferior, a 5220 MD. 

 No entanto, para conduzir os problemas operacionais citados anteriormente, um 

projeto de contingência posterior foi desenvolvido e seu uso gerou os seguintes resultados: 

 Conduzir um teste de leak off test (LOT) depois de perfurar os primeiros 20 m da 

nova formação depois da sapata de 13 3/8”. 

 Se LOT > 18.78 ppg -> perfurar com alargador excêntrico (12 ¼” x 14 ¾”) até a 

interface do Oligoceno e o Sal e avaliar a perda de fluido 

o Se nenhuma perda severa (> 3 m3/hr) foi experimentada -> continuar 

perfurando a seção de 12 ¼” até 50 m adentro do domo salino e assentar o 

revestimento de 9 5/8”; 

o Se perdas severas foram experimentadas -> continuar perfurando até 50 m 

adentro do domo salino e assentar um liner de contingência de 11 ¾”; 

 Se LOT < 18.78 ppg -> perfurar com alargador excêntrico (12 ¼” x 14 ¾”) até a 

interface do Oligoceno e o Sal e assentar um liner de contingência de 11 ¾”. 
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 Na figura 32, os dois desenhos estão expostos: 

 

 

Figura 31. Desenho do poço convencional e o de contingência. (Hernandez et al, 2009). 

 

4.1.6 Proposta do Managed Pressure Drilling 

 
 A técnica de CBHP, pela empresa operadora do campo, foi selecionada como a 

variação de MPD a ser utilizada. O seu objetivo neste poço é a rápida detecção e parada de 

qualquer influxo de água salina, evitando contaminação da lama e custos relacionados/NPT. 

Além disso, o sistema evita que o sobre-balanço de altas pressões cause perda de fluidos 

dentro do domo salino. 

 A técnica de CBHP é alcançada usando um fluido de perfuração com densidade 

menor do que a pressão de poros. Além disso, a escolha do fluido tinha que satisfazer a 

condição de que em condições dinâmicas estivesse acima, mesmo que minimamente, da 

pressão de poros, ou seja, alcançando condição de sobre-balanço. Na condição estática, 

pressão da superfície, backpressure (BP), é aplicada para criar uma densidade equivalente 

(ECD) maior que a pressão do reservatório. Essa pressão é aplicada através do 

equipamento de MPD que é desenhado para compensar o componente dinâmico do sistema 

(perdas de carga) que desaparecem quando a vazão da bomba de lama diminui ou pára 

durante conexões e viagens de coluna. O equipamento de DAPC usado possibilita o melhor 

controle das taxas de circulação, mantendo o peso da lama no mínimo necessário e mínimo 
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BHP (sempre se mantendo acima da pressão de poros, mas agora com a ajuda do BP, 

através de válvulas), diminuindo ou eliminando a necessidade de materiais de controle de 

perda de fluido. 

 

4.1.7 Resumo dos dados de entrada 
 

Tabela 1. Dados de entrada para o projeto. (Hernandez et al, 2009). 

 

Parâmetros Seção de 12.25” 

Profundidade medida (m) 3047 – 4170 

Massa específica a 120 °F 16.27 – 17.53 ppg 

Lei de Viscosidade Lei das potências 

PV (Plastic Viscosity) 50 cp 

YP (Yield Point) 22 lb/100 ft² 

R6 7° 
Vazão 400 – 600 gpm 

ROP 30 m/hr 

Geometria do anular 

Revestimento de 13 3/8” 

Poço de 12 ¼” 
Tubo de perfuração de 5,5” x 

BHA de 8” 

 
Perfil direcional 

Perfil com forma de S com 
angulação máxima de 30°. 

 

 

 Baseado no modelo hidráulico desenvolvido, foi recomendado perfurar a seção de 12 

¼” com fluido de perfuração com densidade de 16.69 ppg, enquanto circula-se com taxa de 

500 gpm. Durante a perfuração, a perda de carga estimada no anular é de 75 psi no 
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equipamento de superfície com adicionais 85 psi no poço. De acordo com as simulações, 

durante as conexões, 160 psi foram aplicados na superfície para manter a BHP constante. 

500 psi é o máximo de pressão de superfície que pode ser aplicado no poço, sabendo que o 

gradiente de fratura estimado é de 17.86 ppg na sapata de 13 3/8”.  

 A janela operacional recomendada para a seção de 12 ¼” é mostrada na figura 33. 

Ela é controlado por algumas restrições: 

 A vazão máxima é limitada pela pressão de injeção disponível na plataforma. A 500 

gpm, a pressão de injeção é de 3115 psi, enquanto a 600 gpm, é de 4240 psi. 

 A vazão mínima é controlada por consideração de limpeza de poço. Com 600 gpm, a 

concentração de cascalhos é de 5%, perfurando a 30 m/hr. 

 A massa específica mínima do fluido para alcançar o sobre-balanço pode ser igual à 

pressão de poros, 16.52 ppg. 

 A máxima massa específica do fluido para evitar perda de fluido na última sapata é 

de 17.53 ppg. 

 Quando se circula lama de densidade 16.69 ppg a uma vazão de 500 gpm, a máxima 

pressão de superfície aplicável pelo equipamento de MPD é de 500 psi. 

 Perdas foram observadas na sapata de 13 3/8”. 
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Figura 32. Janela operacional do poço em questão. (Hernandez et al, 2009). 

 

Na figura 33, a curva azul escura corresponde à pressão de poros dessa formação, 

enquanto a vermelha, a pressão de fratura. Sendo assim, a curva azul clara é a pressão 

mínima de funda para que influxos não sejam incentivados a ocorrer e a curva laranja, que 

tangencia a pressão de fratura, é o máximo de pressão para que a integridade da formação, 

do ponto de vista de fratura e dano, seja mantida. É interessante observar a mudança da 

inclinação da curva de pressão de poros quando o sal é encontrado. Isto evidencia o fato de 

haver pressões anormalmente altas nessa região, principalmente devido à água salgada nos 

arenitos. 

 

4.1.8 Análise de sensibilidade 
 
 Para determinar a janela operacional ótima e buscar erros na modelagem e 

incertezas nos dados de entrada, algumas análises de sensibilidade foram feitas. Os 

diferentes cenários foram avaliados: 

 Caso base para análise de fricção; 

Janela Operacional – Seção 12 ¼” 
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 Sensibilidade da massa específica da lama entre 16.27 e 17.53 ppg. 

 Sensibilidade do perfil da densidade da lama com a temperatura. 

 Sensibilidade da pressão de injeção do tubo de perfuração, BHP e limpeza de poço 

com a vazão de injeção de fluido.  

 

4.1.8.1 Caso base para análise de fricção  
  

 Antes de começar a análise de sensibilidade propriamente dita, perdas de carga 

devido à fricção precisam ser determinadas para o caso base. Usando os dados base de 

500 gpm e 16.69 ppg, vazão de injeção do fluido e massa específica da lama, 

respectivamente, a perda de carga foi calculada devido o deslizamento, circulação e rotação 

do tubo de perfuração, como é mostrado na figura 34. Como o poço será perfurado 

verticalmente, a perda de carga por deslizamento não é relevante. As perdas de cargas 

devido à rotação e circulação do fluido são, aproximadamente, 160 psi na máxima 

profundidade da seção. Note que a pressão de 75 psi é assumida, conservadamente, como 

a perda de carga entre as linhas de superfície e o choke. Isso pode ser desconsiderado 

quando o desenho da coluna estiver pronto e melhores cálculos possam ser feitos. 
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Figura 33. Análise do caso base para cálculo de perda de carga. A linha verde que mostrado a perda 
de carga com os dados de entrada: vazão de 500 gpm e densidade de lama de 16.69 ppg. Na 
profundidade de interesse, 4170 m, a perda de carga é de 160 psi. (Hernandez et al, 2009). 

 

4.1.8.2 Análise de sensibilidade em relação ao intervalo de densidade da lama 
 

 Mesmo com o incentivo da utilização de densidade de lama menor do que o 

gradiente de poros quando se usa técnicas de MPD, neste caso CBHP, devido aos 

problemas encontrados anteriormente e questões de segurança por causa das altas 

pressões esperadas, o mínimo de densidade para a seção 12 ¼” foi escolhido para que, 

mesmo em condições estáticas, a pressão hidrostática seja maior que a pressão de poros 

esperada nessa seção. A massa específica base para essa simulação foi de 16.69 ppg. 

 Como mostrado na figura 35, a taxa de circulação de 400 gpm, com massa 

específica de 16.27 ppg irá balancear a pressão de poros. No entanto, se essa perda de 

carga não for balanceada pelo BP quando as bombas forem desligadas, o poço ficará em 

sub-balanço. A figura também mostra que a densidade do fluido pode aumentar até o 

máximo de 17.53 ppg sem exceder o máximo da pressão da última sapata, que é de 17.86 

ppg. 
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Figura 34. Análise de sensibilidade com alteração da densidade de lama num intervalo de 16.27 – 
17.53 ppg. (Hernandez et al, 2009). 

 

4.1.8.3 Análise da densidade da lama versus a temperatura 
 

 A figura 36 mostra como variações de temperatura influenciam nos cálculos de perda 

de carga, pressão de fundo e ECD. O gradiente estático de temperatura foi usado para este 

propósito. Temperaturas de entradas foram de 80 °F na superfície e 291 °F no fundo do 

poço, enquanto a densidade da lama foi, como em outras análises, de 16.69 ppg.  
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Figura 35. Variação da densidade da lama com a profundidade, devido aos efeitos de variação de 
temperatura. (Hernandez et al, 2009). 

 

4.1.8.4 Análise de sensibilidade em relação à taxa de injeção 
 
 Como esperado, desde que a perda de carga dentro do poço foi calculada em 85 psi, 

a sensibilidade do BHP a mudanças de fluxo não é muito significante. A tabela 2 mostra que 

só ocorre uma mudança de 20 psi num intervalo de vazão de lama entre 400 e 700 gpm. 
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Tabela 2. Sensibilidade da variação de pressão no tubo de perfuração, pressão de fundo e 
concentração de cascalhos na lama com mudança na injeção de lama. (Hernandez et al, 2009). 

 

Vazão Densidade 
Pressão no 

tubo de 
perfuração 

BHP Cascalhos 

GPM PPG PSI PSI Concentração (%) 
400 16.69 2160 11475 4,78 
500 16.69 3115 11462 3,5 
600 16.69 4240 11448 2,97 
700 16.69 5530 11428 2,44 

 

 É importante notar, no entanto, que os limites de pressão no tubo de perfuração e de 

limpeza do poço são extremamente sensíveis a taxa de fluxo. Considerando o limite máximo 

de operação no tubo de perfuração como 4000 psi (80% da taxa nominal), e máxima taxa de 

circulação tem que ser menor que 600 gpm. Além disso, vê-se pela tabela que a 

concentração de cascalhos na lama, diminui consideravelmente com o aumento da vazão, 

evidenciando uma melhor limpeza do poço 

 Baseado nos dados dos poços adjacentes, a taxa de penetração para essa seção foi 

assumido em 30 m/hr. Usando, como é comum na indústria, de concentração de sólidos 

menor que 5%, e mínima vazão de 500 gpm foram assumidas. 
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4.1.9 Equipamentos utilizados 

 

 A figura 37 mostra os equipamentos propostos para operações com MPD. 

 

Figura 36. Equipamentos utilizados para operação com MPD. (Hernandez et al, 2009). 

 

 1 – Cabeça rotativa: Esse elemento permite manter um sistema fechado e 

pressurizado para gerenciar de uma maneira segura qualquer influxo e aplicar backpressure 

para aumentar a pressão no fundo do poço. 

 2 – Bomba automática, auxiliar para o sistema DAPC: Usado para que exista uma 

fonte de energia constante enquanto as bombas estiverem desligadas, se a bomba da 

plataforma estiver desligada e o backpressure diminuindo, essa bomba, redundante, 

permitirá o aumento de pressão. 

 3 – Chokes automáticos para o sistema DAPC: esse é um sistema de controle 

automático de aplicação de backpressure que utiliza um sistema hidráulico que calcula, em 

tempo real, a densidade equivalente de circulação (Equivalent Circulation Density - ECD). 

Esse ECD calculado é comparado com o ponto de referência previamente decidido e os 

chokes são ajustados quando necessário. 

 4 – Medidor de vazão (Coriolis) no sistema DAPC: mede a vazão de fluxo que 

retorna do poço, fazendo com que o modelo hidráulico possa ser atualizado e o BHP 

Equipamentos – MPD 
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calculado, além de formar uma linha de tendência, fazendo com que alarmes no sistema 

DAPC possam ser instalados para avisar possíveis eventos de kicks e perdas de circulação. 

 

4.1.10 Resultados 

 
 Devido às perdas de circulação durante o alargamento da seção de 12 ¼” para 14 

3/4”  antes de alcançar o domo salino, o liner de contingência de 11 ¾” foi assentado no 

topo do sal (3695 m). A seção subseqüente (10 5/8” x 12 ¼”) foi alargado durante a 

perfuração da profundidade de 3695 m até o 4633 m usando a técnica de CBHP com 

equipamento de DPAC. O peso de lama selecionado para perfuração essa seção com 17.53 

ppgG, o qual estava estaticamente em sobre-balanço no domo salino, mas em sub-balanço 

nas camadas de areia presas no sal. 

 A operação foi feita mantendo um mínimo de backpressure aplicado no poço durante 

a perfuração, evitando influxos de água salgada, enquanto minimizada as perdas de 

circulação. Aproximadamente 240 horas foram necessárias para perfurar 938 m de sal. O 

tempo médio para as conexões serem feitas for de 19 minutos. No começo da seção, 

pequenos influxos ocorreram devido ao ponto de referência (set point) de o sistema ter sido 

fixado abaixo da pressão de poros e devido ao efeito de ballooning nessa seção. 

 Na tabela 3 está uma lista dos parâmetros da operação com MPD. 
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Tabela 3. Resumo dos dados de profundidade, ECD e tempo de aumento e diminuição de 
bombeamento na perfuração da seção de 12 ¼”. (Hernandez et al, 2009). 

 

Profundidade 
(m) 

Set Point - 
ECD 

BP pelo choke 
(psi) 

ECD mínimo 
(ppg) 

ECD máximo 
(ppg) 

Ciclos de aumento e 
diminuição de 

bombeamento (mins). 

3765 18,53 167 18,44 18,53 17 
3824 18,36 165 18,28 18,53 76 
3853 18,28 114 18,19 18,28 30 
3882 18,28 251 18,19 18,36 17 
3911 18,28 282 18,19 18,36 30 
3940 18,28 296 18,19 18,36 40 
3909 18,28 276 17,61 18,36 Falha no RCD 
3987 18,28 250 18,11 18,28 5 
3998 18,28 250 18,19 18,36 14 
4027 18,28 250 18,19 18,36 23 
4057 18,28 260 18,11 18,44 17 
4085 18,28 266 18,08 18,36 20 
4115 18,28 200 18,08 18,44 16 
4144 18,28 197 18,11 18,36 30 
4174 18,28 195 18,25 18,32 10 
4202 18,28 195 18,11 18,36 21 
4231 18,28 197 18,36 18,23 11 
4259 18,28 197 18,13 18,34 9 
4289 18,28 203 18,11 18,36 16 
4318 18,28 205 18,11 18,36 28 
4348 18,28 207 18,36 18,19 34 
4377 18,28 205 18,36 18,19 17 
4407 18,28 197 18,36 18,19 18 
4436 18,28 207 18,44 18,11 21 
4463 18,28 211 18,36 18,11 13 
4492 18,28 213 18,36 18,11 12 
4521 18,28 203 18,32 18,19 25 
4549 18,28 202 18,34 18,21 18 
4580 18,28 203 18,30 18,22 19 
4609 18,28 203 18,36 18,17 16 

 

 Controle de backpressure: como pode ser visto na figura 38, através do controle 

preciso do backpressure, perdas de lama foram evitadas. Nesse caso específico, apenas 

um acréscimo de 15 psi foi suficiente para iniciarem as perdas. Esse controle preciso foi 

fundamentalmente importante com uma janela operacional tão estreita. 
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Figura 37. Em um intervalo de 20 – 30 psi., pode-se ver uma alteração nas curvas verdes, pontilhada 
e contínua, evidenciando eventos de perda de circulação e kick. (Hernandez et al, 2009). 

 

 Conexões e manobras: Como comentado anteriormente, durante as conexões, 

backpressure tem que ser aplicado para suprir a perda de carga inexistente nessa situação, 

tendo em vista que as bombas estão desligadas. O uso de a bomba auxiliar e do choke 

automático foram elementos chave para tal operação. Esse controle do BP durante eventos 

quando a bomba estava desligada está mostrado na figura 39. 
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Figura 38. Controle da pressão de fundo com aplicação de BP quando eram realizadas conexões e 
viagens de coluna. (Hernandez et al, 2009). 

 

 Controle de micro influxos e perdas de lama: o sistema DAPC detectou e 

controlou pequenos influxos e perdas de lama. A figura 40 ilustra os eventos e a reação do 

equipamento de MPD encarados neste caso. No evento descrito, a vazão de lama no 

retorno aumentou e o sistema incrementou a quantidade de backpressure no sistema para 

controlar o influxo e recuperar a taxa de lama de retorno, que aumentou quando houve o 

influxo, para a tendência normal. A situação se apresentou diversas vezes durante a 

perfuração e o sistema respondeu, imediatamente, normalizando o processo. A 

sensibilidade do medidor de fluxo com Coriolis usado neste caso foi essencial para o 

sucesso da operação. Além disso, nenhum volume de lama foi contaminado pelos influxos 

de água salgada, tão recorrente nos poços adjacentes. 
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Figura 39. Controle de perdas de circulação e influxos com aplicação de backpressure. (Hernandez et 
al, 2009). 

 

 Detecção e controle do efeito ballooning: Monitoração contínua das condições do 

poço foi essencial. Sensores do MPD registraram parâmetros adicionais, como vazão de 

retorno, densidade, temperatura etc., que combinado com os parâmetros de perfuração 

tradicionais (ROP, pressão, torque, WOB etc.) ajudaram a resolver problemas no poço que 

foram registrados pela primeira vez, como o efeito ballooning. 

 De maneira breve, o efeito ballooning ocorre quando ocorrem perdas de volume de 

lama em condições de diferencial positivo de pressão, no entanto, esse volume tende a 

retornar, quando a uma inversão desse diferencial, como ocorre no domo salino, devido à 

intercalação de formações. Devido ao alto risco e preocupação com possíveis influxos, altos 

NPT poderiam estar associados à tentativa de controlar um kick com grande volume, sendo 

que foi confundido com o ballooning. O sistema de DAPC mitigou essa confusão, eliminando 

eventos grande variação de pressão, reduzindo o NPT associado. A figura 41 mostra o 

efeito ballooning numa checagem de fluxo. 
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Figura 40.  Com checagem de fluxo, aumento e diminuição do bombeamento, é possível diferenciar o 
efeito ballooning do kick, tendo em vista que o balloning faz com que a taxa de vazão de retorno volte 
a tendência inicial, depois de ciclos de variação de bombeamento de lama, diferentemente do kick 
que, faz com que a vazão de retorno aumente depois desses ciclos, por exemplo. (Hernandez et al, 
2009). 

 

4.2 Caso 2 – DGD – injeção de nitrogênio  

 

4.2.1 Introdução 

 
 O poço apresentado nesse caso pertence ao complexo Bermudez (Campo Samaria) 

localizado no sul do México como é mostrado na figura 42. O reservatório é formado por 

carbonatos e dolomitas provenientes do Cretáceo Superior, Médio e Inferior com 

profundidade entre 4200 e 4500 m. A pressão original do reservatório era equivalente a 

7500 psi, no entanto, devido à produção anterior e tempo de exploração, a pressão da 

formação, atualmente, está em torno de 2200 psi, cerca de 30% da sua pressão original. 

Com essa baixa pressão do reservatório, típicos problemas operacionais têm ocorrido como 

perda de circulação e prisão de coluna por diferencial de pressão.  
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 Utilização da técnica com fluxos multifásicos, nitrogenados, foi aplicada, mas era 

limitada a poços de baixo ângulo ou verticais, principalmente porque altos volumes de 

nitrogênio, quando injetados pelo tubo de perfuração, atenuavam os equipamentos de MWD 

(Measurement While Drilling), portanto, nenhuma ferramenta podia adquirir, 

satisfatoriamente, os dados do reservatório durante a perfuração para permitir a 

dirigibilidade no mesmo. A alta razão gás/líquido alcançada com altos volumes de nitrogênio 

injetado para evitar perda de circulação, causou aumento rápido da temperatura do anular 

ao redor das ferramentas direcionais, acima de 150 °C, fazendo com que falhas eletrônicas 

ocorressem facilitadas pelo aumento da fricção com a rotação do tubo de perfuração. Além 

disso, o nitrogênio penetrou no motor com certa temperatura, causando a falha do seu 

elastômero 

 Essas limitações fizeram com que a maioria dos poços com altos ângulos de 

inclinação tivessem que ser perfurados “cegamente” com BHAs (Bottom Hole Assignments) 

convencionais, nos quais não há nem controle direcional ou aquisição de informações 

satisfatório da formação que está sendo perfurada, em tempo real. Essa situação, 

obviamente, foi um imenso limitador técnico para os operadores. 

 Para superar esses desafios citados anteriormente e poder “dirigir” e fazer a 

perfilagem do poço durante a perfuração de zonas altamente depletadas, a injeção de 

nitrogênio utilizando um tubo concêntrico foi considerada como a melhor opção, porque, 

principalmente, permitiu a utilização das ferramentas convencionais de MWD. 
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Figura 41.  Localização geográfica do poço em questão. (Urbieta et al, 2009). 

 

4.2.2 Planejamento e projeto do poço 

 
 Como foi mencionado anteriormente, o principal desafio nesse campo era perfurar 

um poço horizontalmente em um reservatório depletado de produção de óleos leves. Um 

detalhado escâner das pressões da formação foi feito no primeiro estágio do planejamento 

para definir a janela operacional, mantendo em mente o modelo geomecânico nas seções 

carbonáticas. O modelo de pressão de poros foi desenvolvido baseado nos teste de 

produção disponível nos poços adjacentes. Essa análise foi usada para definir a 

profundidade ótima de assentamento de sapatas. Historicamente, o desenho convencional 

dos revestimentos do campo envolviam diâmetros de 20” x 13 3/8” x 9 5/8” x 7”. Levando em 

consideração o modelo descrito, foi decidido na mudança da profundidade do assentamento 

do revestimento de 9 5/8”. O revestimento de 7” foi substituído pelo de 7 5/8” para resolver 

problemas comumente apresentados nas formações entre o Paleoceno e o Cretácio 

Superior e, mais facilmente, construir o desenho do poço com o anular concêntrico. O plano 

inicial era assentar o revestimento de 9 5/8” 30 ms acima do Cretácio superior pra evitar 

perfurar uma zona sub-pressurizada com os riscos normais de ocorrerem perdas severas de 

circulação, usando a densidade de lama anterior. 
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4.2.3 Injeção de nitrogênio no anular concêntrico – Considerações e projeto 

 
 Com os pontos do revestimento e do liner definidos, o segundo passo na análise foi 

determinar a configuração do tie back8 e as condições de fluxo para alcançar a pressão de 

fundo desejável (viabilidade técnica) usando injeção de nitrogênio através do anular 

concêntrico. O principal desafio foi planejar a operação que seria possível manter a pressão 

do fundo como no projeto, e evitar perdas de circulação durante a perfuração. Operações 

com injeção através do anular concêntrico apresentam outro desafio causado pela 

compressibilidade do gás o que pode gerar fluxo do tipo slug, afetando a estabilidade da 

circulação. 

 Do ponto de vista mecânico, o sistema é muito simples, mas algumas considerações 

foram incluídas no projeto: 

 Profundidade (TVD – True Vertical Depth) e ângulo do ponto de injeção; 

 Volume do anular concêntrico; 

 Volume de nitrogênio necessário para que a densidade equivalente de circulação 

(ECD) desejada seja alcançada; 

 Adicionadamente, algumas restrições operacionais foram incluídas: 

 Relação gás/óleo no anular primário; 

 Densidade da fase líquida no anular; 

 Volume crítico de N2; 

 Manipulação do choke na superfície para a ECD requerida. 

 Esses critérios e considerações são essenciais para o sucesso e segurança da 

operação, enquanto bombeando nitrogênio para dentro do poço. 

 

                                                
8 Tie back: Neste caso, tie back é o trecho perfurado no tubo concêntrico por onde o nitrogênio será 
passará, posteriormente ocupando o anular concêntrico. 
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4.2.4 Considerações para o projeto do poço 

 

4.2.4.1 Profundidade (TVD) e ângulo das portas de injeção 
 
 Na aplicação do tubo concêntrico, quanto maior for a distância vertical entre o ponto 

de injeção e o TVD, menor a eficiência na diminuição do BHP do sistema. É fácil entender 

esse conceito quando se compara a injeção concêntrica com o sistema de gas lift, onde, 

quanto menor for a coluna de fluido aerado, menor é a redução a BHP do poço. Isso faz 

com que a profundidade, para que essa técnica tenha êxito, das portas de injeção de 

nitrogênio seja próxima ao TVD, significando, alto ângulo ou poços horizontais, tendo em 

vista que se quer um maior controle de pequenas variações do BHP e estabilidade do fluxo, 

e não uma diminuição drástica do mesmo. 

 De acordo com o que foi discutido previamente, tanto a profundidade quanto o 

ângulo das portas de injeção têm influência direta na taxa crítica de injeção. Além disso, a 

profundidade das mesmas tem influência direta no ECD mínimo que possa ser alcançado. 

Várias simulações foram realizadas para que se encontrasse o melhor posicionamento para 

essas portas de injeção, utilizando baixas taxas de injeção e o ECD requerido fosse 

alcançado. Os resultados são mostrados na tabela 4. Através destas simulações, foi 

encontrado que, para maximizar a eficiência da injeção de nitrogênio, o poço devia ser 

projetado para que a profundidade dessas portas ficasse o mais próximo possível do TVD. 

As portas de injeção de nitrogênio foram desenhadas para serem posicionadas logo acima 

do packer, apoiado no liner 7 5/8”, que cobrirá a transição entre o Paleoceno e o Cretáceo 

Superior (região mais complicada operacionalmente). 

 

 

 

Tabela 4. Sensibilidade da taxa de injeção de nitrogênio com a angulação das portas de 
injeção. (Urbieta et al, 2009). 
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4.2.4.2 Volume do anular concêntrico 
 
 Como mencionado anteriormente, para alcançar a estabilidade do poço, o volume do 

anular concêntrico deve ser o menor possível. Para que isso seja alcançado, o projeto inicial 

considerou o liner e tubo concêntrico de 7 5/8”, em vez da usual tubulação de 7”. Isso 

representou uma redução de volume, de nitrogênio necessário na injeção, em, 

aproximadamente, 38%, e taxa crítica de injeção em, aproximadamente, 48%. Dessa forma, 

ainda é possível controlar o ECD com a taxa de injeção de nitrogênio, mas, agora, com 

menor volume injetado devido à redução do espaço anular, tornando esse projeto cada vez 

mais viável. Nesse caso, o poço já estava revestido com um liner de mesmo diâmetro 

externo que o tubo concêntrico, mas existem outras aplicações que utilizam o tubo 

concêntrico como o revestimento da próxima fase, fazendo com que tempo seja ganho com 

conexões e viagens de tubulação. 

 

Figura 42.  Sensibilidade da ECD no fundo do poço com a taxa de injeção crítica dentro da janela 
operacional proposta. (Urbieta et al, 2009). 
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4.2.4.3 Volume de nitrogênio requerido para alcançar certo ECD – Janela operacional 
 
 Em qualquer aplicação de MPD, a habilidade de criar e manter condições de sub-

balanço com fluidos multifásicos deve ser simulado para que sejam encontradas 

combinações de taxa de líquido, taxa de gás e pressão do choke na superfície que 

satisfaçam as características do projeto, por exemplo, a mínima velocidade do fluido para 

uma limpeza adequada do poço. A janela operacional final com MPD foi, então, definida 

somente depois das simulações estarem completas, levando em consideração todas as 

informações do poço. Como discutido anteriormente, para que seja obtido um fluxo bifásico 

estável em um tubo concêntrico com aplicabilidade de MPD, é fundamental avaliar, 

primeiramente, a janela operacional utilizando somente a lama e, depois, incluir a taxa 

crítica de injeção de nitrogênio nessa, para que, então, o projeto possa ser feito, visando a 

estabilidade do fluxo. 

Figura 43.  Projeto de poço com injeção de nitrogênio utilizando um tubo concêntrico ao tubo de 
perfuração. (Urbieta et al, 2009). 
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Figura 44.  Janela operacional da injeção de nitrogênio, respeitando os limites convencionais de pressão 
de poros e fratura, relacionados aqui, pela vazão de lama anteriormente utilizada. (Urbieta et al, 2009). 

Figura 45. Verificação da limpeza de poço, de acordo com a concentração de cascalhos na lama, nos 
intervalos operacionais discutidos anteriormente. (Urbieta et al, 2009). 
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4.2.5 Considerações operacionais 

 

 4.2.5.1 Relação gás/óleo no anular primário 
 
 Independentemente do método de injeção utilizado durante a perfuração em sub-

balanço, em qualquer situação quando a razão gás/líquido (RGL) for muito baixa, fluxo do 

tipo slug ocorre mais freqüentemente. Estabelecer e manter a RGL no seu ponto ótimo 

dentro do poço é fundamental para que a tendência do fluxo de ser do tipo slug, que dificulta 

a estabilidade do fluxo do fluido bifásico, diminua. O limite inferior para a vazão de líquido no 

tubo de perfuração é ditada pela mínima limpeza necessária do poço. O limite superior 

tende a ser estabelecido pela capacidade do motor de injeção de nitrogênio ou a janela 

operacional de injeção citada anteriormente.  

 Na figura 47, encontram-se os resultados das simulações transientes com os 

diferentes tipos de projeto levando em consideração os valores ótimos encontrados 

anteriormente e as restrições comentadas neste tópico. Pode-se ver que demanda-se um 

tempo mínimo para que a pressão e o fluxo se estabeleça. 

 

 

 

Figura 46. Simulações com dois valores diferentes de injeção de nitrogênio, avaliando a 
sensibilidade da pressão e estabilização do fluxo. (Urbieta et al, 2009). 
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 4.2.5.2  Densidade da fase líquida no anular 

 Em geral, quanto menor a densidade dos fluidos injetados e produzidos, menor será 

a tendência de formação do fluxo do tipo slug. A densidade do fluido que será injetado pode 

ser projetada para ser o menos viável possível (mínima limpeza do poço) e isso tem, 

geralmente, impacto positivo em evitar a formação do slug. 

 O sistema de fluido considerado foi o convencional 80/20 de emulsão inversa usado 

nessa região. Tal sistema pode alcançar pesos de lama baixos como 0,89 SG e, no máximo 

permitido, de 0,92 SG, alcançando o limite superior para este projeto. Como lamas com 

gradientes baixos dessa forma, tendem a carregar de maneira precária os cascalhos, 

fazendo com que certas considerações, como velocidade do fluido, tivessem que ser feitas 

para que o poço pudesse ser satisfatoriamente limpo. 

 

 4.2.5.3 Volume crítico de nitrogênio 
 
 Para que a pressão se mantivesse estável, sem intervenção do operador, se faz 

necessário que seja projetada uma mistura ideal para manter o RGL no ponto ótimo. A taxa 

de injeção crítica de gás é requerida para balançar a taxa de formação do fluxo slug. 

Para este poço, a análise da injeção crítica de gás foi realizada para que a estabilidade do 

fluido bifásico se mantivesse, podendo ou não alcançar a ECD do projeto. 

 Com essa consideração, a taxa de injeção crítica foi calculada em 86 m³/min. O 

volume calculado é menor do que o necessário para alcançar o ECD requerido pelo projeto, 

fazendo com que houvesse outras ferramentas que pudessem compensar essa variação de 

ECD, como válvulas choke na superfície. A taxa de injeção crítica calculada foi adicionada 

na janela operacional, anteriormente exposta, obtida através das simulações que tinham 

como objetivo analisar a estabilidade do fluido bifásico. 

 

4.2.6 Equipamentos utilizados 

 
 O equipamento necessário para a aplicação da injeção concêntrica de nitrogênio é 

similar às demais variações de MPD: 

 Cabeça de Controle Rotativo (RCD); 

 Choke Manifold; 
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 Separador multifásico; 

 Sistema de geração de nitrogênio 

 Sistema de aquisição de dados. 

 Uma vez que os volumes de líquido e nitrogênio foi definido, o máximo de pressão de 

injeção de nitrogênio esperado foi calculado e simulado através de um simulador transiente. 

O pico de máxima pressão localiza-se durante o descarregamento de lama a partir do anular 

concêntrico, como evidenciado pelas figuras 47 e 48. 

 Na figura 48, é possível verificar que a pressão máxima esperada, de acordo com as 

considerações citadas anteriormente, era de 3800 psi e a pressão de injeção concêntrica de 

2100 psi. Na figura 49, pode-se ver que a máxima pressão alcançada durante o processo de 

descarregamento da lama foi menor do que 3000 psi, ou seja, menor do que a simulada 

anteriormente, 3800 psi, porque a lama no anular concêntrico foi retirada em estágios, com 

bombeamentos de lama e nitrogênio simultaneamente através dele. A taxa de injeção de 

lama através do anular concêntrico foi diminuindo, enquanto a de nitrogênio aumentando até 

alcançar o valor de ECD desejado. Simultaneamente, a taxa de bombeamento de lama pelo 

tubo de perfuração foi aumentando. 

 Com o cálculo de pressão e volume de nitrogênio necessário para esse sistema, foi 

conduzida a escolha dos equipamentos responsáveis por restringir o fluxo, aplicando 

backpressure quando necessário, ou seja, chokes manifolds. A cabeça rotativa utilizada 

tinha um sistema de duplo selo para garantir o máximo de capacidade de selagem, 

segurando a pressão abaixo dele e garantindo o sistema fechado. O sistema de aquisição 

de dados UBD foi integrado com o sistema de perfilagem através de pulsos de lama para 

que pudessem monitorar todos os parâmetros de perfurações na sala de controle. Por fim, o 

separar utilizado tinha capacidade de operar até 60 MMscfd e 15000 bopd com linhas de 

entrega de 4” e de gás de 6”. 
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Figura 47. Resultados de simulações que evidenciam o tempo necessário para que o sistema estabilize-
se e chegue à pressão de superfície, do anular, no choke na linha de retorno e no separador, 
bombeando, simultaneamente lama e nitrogênio, não somente nitrogênio, como pensado anteriormente. 
(Urbieta et al, 2009). 

Figura 48. Evidencia os ciclos de bombeamento simultâneo de lama e nitrogênio no tubo concêntrico e 
a sensibilidade das pressões dentro do poço com esse efeito. (Urbieta et al, 2009). 
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4.2.7 Considerações na execução 

 

 A implementação da técnica de injeção concêntrica fez com que 12 novos 

procedimentos operacionais fossem criados com todas as análises de risco e planos de 

mitigação necessária. 

 

4.2.8 Procedimentos operacionais 

 
 Como em qualquer aplicação de tecnologia não convencional, um conjunto de 

procedimento foi escrito para assegurar que todas as partes envolvidas estavam cientes de 

suas responsabilidades durante esta operação. Os seguintes procedimentos foram 

analisados: 

 Procedimentos do equipamento da plataforma; 

 Procedimentos de teste; 

 Procedimentos de injeção de nitrogênio, tanto pelo anular, quanto pelo tubo de 

perfuração (contingência); 

 Procedimentos de conexão; 

 Procedimentos de viagem de tubulação; 

 Procedimentos de contingência, considerando possíveis falhas de equipamentos; 

 Atenção especial foi dedicada para os procedimentos não presentes na injeção 

convencional de nitrogênio, que são os procedimentos de injeção de nitrogênio no anular 

concêntrico e procedimentos de conexões. 

 No procedimento de injeção de nitrogênio, a plataforma precisa estar preparada para 

receber o volume para retirar o fluido do anular concêntrico (aproximadamente, 298 bbl 

nesta aplicação), além do anular primário, o que ocorrerá periodicamente até o sistema 

estabilizar (275 bbl). Considerações também foram feita em relação à máxima taxa de 

retorno do poço, a qual pode ser próxima a 700 gpm, e pressão máxima de injeção, já que o 

gás necessita substituir a coluna de fluido que antes ocupava o anular concêntrico e 

primário. 
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 Para procedimentos de conexão, foi considerado que a injeção de nitrogênio através 

do anular concêntrico seria interrompida e backpressure seria aplicado pelo choke manifold 

para evitar que o poço aumentasse rapidamente a taxa de retorno, além de garantir a ECD 

necessária para manter o poço em equilíbrio durante as conexões. Além disso, a tripulação 

foi instruída a acelerar as conexões para evitar que mais tempo fosse gasto posteriormente 

para estabilizar o fluxo de nitrogênio no poço. Para que não houvesse confusões e 

problemas fossem evitados, uma cartilha de responsabilidades foi acordada entre os 

responsáveis, deixando claro quais seriam as partes responsáveis em determinadas 

atividades, além de quem deveria ser informado e/ou consultado em determinada operação. 

 

4.2.9 Análises de perigos e controles de risco 

 
 Os projetos de análises de perigos e controle de risco foram atualizados para 

operações utilizando MPD, levando em consideração os novos e revisados procedimentos 

da indústria, fazendo com que tais perigos fossem devidamente cuidados e direcionados 

aos responsáveis, prevenindo-os e mitigando seus riscos. 

 

4.2.10 Execução e resultados 

 

 4.2.10.1 Janela operacional e sistema estabilizado 
 
 O ECD necessário nessa seção está no intervalo de 0,51 – 0,57 SG, o que é 

bastante similar ao que foi estimado inicialmente no programa de perfuração do poço de 

acordo com a análise geomecânica (0,5 a 0,6 SG). Manter controle intenso sobre o ECD foi 

ajudado, também, pelo peso da lama, que foi mantido constante a 0,92 SG. 

 Durante a perfuração desta seção, menos de 100 m³ foram perdidos, o que, 

adicionado aos 600 m³ perdidos enquanto ocorriam a perfilagem, descida de revestimento e 

cimentação do poço, totalizando 700 m³, aproximadamente, o que significa em torno de 24% 

da média de perda de fluidos nesta seção deste campo (3000 m³). Também é importante 

notificar que 80% deste volume perdido foi induzido durante os procedimentos de 

bombeamento anterior,  devido o tempo necessário para estabilização do fluxo e pressão 

dentro do anular concêntrico. A pressão de poros obtida pelas medições de nível do fluido 

foi de 0,43 gr/cc, enquanto a estimada inicialmente foi de 0,40 gr/cc. A janela de estabilidade 
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mecânica foi atualizada com as informações obtidas em tempo real e nenhuma mudança foi 

observada em comparação com a estimada anteriormente e com o modelo geomecânico 

usado para o planejamento, concordando com os eventos observados durante a perfuração. 

 O procedimento para o deslocamento inicial do fluido, retirada da lama do anular 

concêntrico, foi modificado para que a máxima pressão de superfície fosse diminuída e a 

pressão de bombeamento de nitrogênio fosse mantida como planejado. Mesmo quando o 

sistema estava estável, foi observado um diferencial de 300 psi na pressão de 

bombeamento, justificada pelo atraso nas conexões e trocas na aquisição de dados, a qual 

não estava adequada para as condições operacionais deste poço, como mostra a figura 51. 

Quando o tempo de conexões foi reduzido e o plano de aquisição de dados, otimizando o 

sistema tornou-se estável com variações de pressão de 0 – 100 psi. 

 

 4.2.10.2 Resultados direcionais 
 
 Como previsto, a tecnologia de injeção concêntrica de nitrogênio solucionou todos os 

problemas direcionais anteriormente discutidos. Como o nitrogênio não foi injetado pelo tubo 

de perfuração, não houve falha no motor e o motor de lama foi utilizado durante 157 horas 

de circulação, 57% mais que às 100 horas esperadas para o motor de 4 ¾”, tipo Power 

Pack, e muito maior do que a média da vida útil dos motores com injeção convencional de 

nitrogênio na região. O poço alcançou o ângulo desejável sem grandes problemas, de forma 

normal ou até mais facilmente que o usual durante os 379 m perfurados. No final da corrida, 

uma pequena correção direcional foi feita, como é evidenciado na figura 52, aumentando a 

inclinação do poço devido ao topo da formação maior do que se esperava, o que permitiu 

que a profundidade do poço fosse mantida. Isso mostra a flexibilidade conseguida com essa 

tecnologia em relação a dirigibilidade.  

 Em relação à aquisição de dados, foi possível fazê-lo durante todo o tempo de 

operação, no entanto, alguns problemas inesperados ocorreram. Devido a maior pressão 

dentro do tubo de perfuração, comparado ao anular concêntrico, existe a normal tendência 

dos fluidos de migrarem para o anular, criando sucção da lama, mesmo quando o choke 

estava atuando. Com o efeito do tubo “U”, a correta aquisição de dados por pulsos de lama 

estava impossibilitada, especialmente porque a ferramenta de MWD se rompeu com essa 

migração dos fluidos. Para corrigir este problema e permitir a aquisição adequada de dados, 

um procedimento foi criado que consistia no aumento da vazão de lama (pressão de 

bombeamento), mesmo com o choke acionado, enquanto a aquisição de dados ocorria. 
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 4.2.10.3 Limpeza do poço 
 
 A média da vazão do fluxo de líquido foi de 220 gpm com 0,92 SG de lama de base 

óleo, com emulsões inversas de 86/14 e limites de escoamento de 2 lbf / 100 ft², adicionado 

do nitrogênio injetado no anular concêntrico com taxa de 120 – 140 m³/min, o que foi 

suficiente para manter o poço limpo, o que foi evidenciado pela facilidade de realizar viagens 

com a coluna e retirar toda a coluna depois da corrida para a troca de brocas e quaisquer 

outras ferramentas necessárias. 

 

 

 

Figura 49.  A figura acima mostra a manutenção da ECD dentro da janela operacional, até com maior 
proximidade do gradiente de poros, garantindo que não ocorressem eventos de perdas de circulação, 
mesmo com a densidade de lama, praticamente, constante durante toda a seção. (Urbieta et al, 2009). 
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Figura 51.  A figura acima evidencia a correção na inclinação do poço, devido ao topo da próxima 
formação ser menos profundo do que se imaginava. (Urbieta et al, 2009). 

 

Figura 50.  Variação dos parâmetros de perfuração como, injeção de nitrogênio, vazão de lama, ECD e 
WBP. Como comentado anteriormente, percebe-se uma variação grande do WBP, justificado pelo 
atraso em conexões e aquisição de dados nesta zona. (Urbieta et al, 2009). 

Profundidade 

Extensão 
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 4.2.10.4 Taxa de penetração (ROP – Rate of Penetration) e tempo para 
completar esta seção 
 
 Com os 379 m perfurados em menos de 71 horas com uma única broca, com o ROP 

médio maior que 5.3 m/hr, essa aplicação não só mostrou um excelente resultado em taxa 

de penetração para a formação do Cretáceo Superior, como também, alcançou uma das 

corridas mais longas nessa seção, ultrapassando, em muito, o que era estimado pelo 

programa de perfuração: 3,1 m/hr em três corridas. É importante mencionar que tais 

resultados podem ser melhorados, tendo em vista que a taxa foi controlada devido às 

preocupações maiores em relação à limpeza do poço, além de ter sido obtida com peso 

sobre a broca (WOB – Weight Over Bit) entre 2 a 3 tons. 

 

 4.2.10.5 Produção 
 

 A produção original era estimada em 3300 BOPD e 2,6 MMSCFPD usando gas lift na 

área total, horizontal, de drenagem (extensão de 330 m). No entanto, a produção superou as 

estimativas, fazendo com que, mesmo com menor extensão do trecho horizontal para 

drenagem do reservatório, 253 m, a produção alcançou 3550 BPD e 3,4 MMPCD com fluxo 

natural, com tubo de produção de 9 3/64”. 
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5 Conclusão 

 

 Depois de caracterizar e explicitar as principais diferenças e especificidades das 

variações e métodos de MPD, além de analisar seus resultados em campo, pôde-se ver que 

se trata, de fato, de uma tecnologia com grande espaço na perfuração de poços onshore e 

offshore com potencial para resolver problemas operacionais críticos. Como já foi 

mencionado no texto, o MPD entra na indústria petrolífera para agregar e não para substituir 

as tecnologias usadas mais freqüentemente nas últimas décadas, como é o caso do OBD e 

UBD, mas sim para agregar tecnologia e resolver problemas, onde estas não são 

preferíveis, tanto por projeto do poço, quanto por viabilidade econômica.  

 É valido ressaltar dois pontos importantes: o MPD não deve ser aplicado em todos os 

poços, nem em todas as situações perigosas a operação, mas sim naqueles que nem o 

OBD e UBD foram capazes de serem utilizados, e não deve ser utilizado em todo o poço, 

mas sim em uma seção crítica e de difícil continuação da atividade. As variações de MPD 

que têm tido boa aceitação das empresas por ser uma técnica de perfuração que consiste 

em uma mudança da maneira com que os equipamentos já existentes podem ser utilizados 

para aumentar a precisão e segurança da mesma, fazendo com que, variações como o 

CBHP ou PoCP, não necessitem de tantos investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

de novas ferramentas, diferentemente do DGD, especialmente, que ainda tem um gap a ser 

preenchido, devido a dificuldade de controlar o poço com fluidos multifásicos, além da 

potência necessária da bomba submarina, no caso do RMR e SMD, com o aumento 

subseqüente das profundidades, para que o retorno da lama ocorra com sucesso.  

 O objetivo do trabalho, desde a sua formulação, foi apresentar as principais 

variações de MPD e mostrar o grande potencial que as mesmas têm, além de apresentar 

uma metodologia inicial de escolha de variação/método de MPD, evitando que todas as 

variações tenham que ser testadas e simuladas, para que se escolha a melhor para tal 

poço, demandando um menor tempo de pesquisa e análise, otimizando o processo. Dessa 

forma, podemos tabelar da seguinte maneira as variações e métodos de MPD e os 

problemas, ou condições, ou objetivos, operacionais, nas quais elas possam obter melhor 

resultado: 
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Tabela 5. Resumo das principais variações que podem ser utilizadas em determinados problemas 
operacionais. 

 

CBHP Perceber e poder circular 

menores volumes de kick ou 

microinfluxos. 

CBHP Janelas operacionais estreitas 

CBHP + LCM; PMCD Formações cavernosas 

CBHP + LCM; DGD Reservatórios depletados 

PoCP Cimentação crítica 

CBHP + DGD (SMD) Perfurações ultra-profundas 

(altas lâminas d’água)  

RMR Perigos operacionais nas 

primeiras seções 

RMR Restrições ambientais contra o 

descarte de lama em solo 

marinho 

 

 

 Como mencionado no texto, o CBHP tem sido a variação de MPD mais utilizada pela 

indústria e mais bem aceita pela mesma, devido à sua maior simplicidade, além da grande 

precisão da pressão de fundo que se podem alcançar com bombas e chokes automáticos, 

fazendo com que a perfuração seja mantida durante um maior tempo/profundidade dentro 

de janelas operacionais estreitas, com a aplicação de backpressure quando necessário, 

além de perceber e controlar o poço com menores volumes de influxos, com aplicação de 
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BP, também, aumentando, além da eficiência da perfuração, a segurança da mesma. Por 

isso, como mostrado na Tabela 5, o CBHP é indicado para essas duas situações. 

Importante dizer que o BP é um diferencial já que altera a pressão de fundo com maior 

rapidez do que adensificantes, por exemplo, fazendo com que, assim que percebido um 

indício de kick, BP pode ser aplicado e o influxo parado, possibilitando o controle de 

microinfluxos, apenas. 

 No entanto, diferentemente do comentado no anterior, afirmando que o PMCD 

devesse ser utilizado em formações cavernosas, o que definirá se esta deverá ou não ser 

utilizada, esta diretamente ligada à gravidade da perda de circulação. Quando esta não for 

tão grave, mas ainda se encontrar em janelas estreitas de operação, onde ciclos de perda 

de lama e influxos são críticos, sistemas de CBHP + LCM podem ser utilizados 

satisfatoriamente. No entanto, quanto mais grave for à perda, maior volume de LCM terá 

que ser gasto para que esta seja diminuída, podendo tornar a operação inviável. Nestas 

condições extremas, o PMCD torna-se útil, podendo ser utilizado e resolver tal problema, 

como já se tem visto em alguns campos ao redor do mundo. 

 A mesma situação se constrói em reservatórios depletados, em relação à gravidade 

da perda de circulação. No entanto, o DGD é preferível ao PMCD, pois este último tem 

como objetivo preencher a formação com seu fluido de sacrifício, saturando-o e 

preenchendo suas “cavernas”, enquanto o DGD tem como objetivo, diminuir a ECD, 

controlando a vazão de injeção do fluido de menor densidade, por exemplo, no fundo do 

poço, deixando-o próxima do gradiente de poros, fazendo com que perdas de circulação 

sejam menos freqüentes. As principais variações são o SMD e injeção de nitrogênio, seja 

pela linha de kill ou a de busted, seja por injeção através de um tubo concêntrico, 

dependendo do projeto. 

 O PoCP tem sido bastante utilizado, especialmente em situações crítica com 

profundidade diferente do fundo do poço, como completações críticas, dentre outras. O 

conceito é o mesmo do CBHP, mas, diferentemente deste, a pressão é mantida constante 

em outro ponto do poço. 

 Seguindo em diante na tabela em questão, com o aumento da profundidade dos 

objetivos a serem perfurados, mais estreitas tem sido as janelas operacionais, 

especialmente devido ao gradiente de sobrecarga, fazendo com que, quanto mais profundo, 

maiores serão as dificuldades operacionais, e mais freqüentes poderá ser a utilização de 

MPD, especialmente o CBHP, devido à janela operacional estreita. No entanto, com altas 

lâminas d’água (LDA), efeitos de forças externas no riser e o maior volume de lama que 

deverá ser utilizado apenas para preencher o mesmo poderão trazer grandes problemas à 

plataforma, fazendo com que o DGD (especialmente o SMD, mas dessa vez, sem riser), 

possa ser utilizado. No entanto, algumas considerações devem ser feitas: o SMD, segundo 
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profissionais da área, não deve ter o RCD instalado logo acima do BOP, ainda não sendo 

muito seguro e de difícil instalação, necessitando de maiores pesquisas e desenvolvimento 

para solução deste ponto, viabilizando o SMD sem riser, fazendo com que o CBHP (com 

riser) ainda seja preferível, além do que, com maiores LDA, bombas de retorno de lama 

cada vez mais potentes deverão ser utilizadas, quando mais de uma não tiver que estar em 

série para que o retorno seja bem sucedido. Por isso, como dito anteriormente, o DGD/SMD 

ainda tem um caminho a trilhar e a se desenvolver, até ser mais bem aceito e utilizado, 

podendo mostrar suas vantagens como menor espaço requerido na plataforma, devido a 

não utilização de riser e a lama para preenchê-lo, economizando espaço, podendo diminuir, 

consideravelmente, o custo total da operação. 

 Por fim, o RMR satisfaz essas duas dificuldades operacionais citadas na tabela 5, 

pois se caracteriza por ser descarte zero, não despejando lama no solo marinho, já que 

possui um sistema de recuperação de lama por uma bomba situada no mesmo, mas sem a 

presença de equipamentos de segurança como BOP e RCD. O fato de possuir o sistema 

fechado de circulação de lama faz com que a aquisição de dados em tempo real com pulsos 

de lama, possa ser realizada, fazendo com que as perfurações das primeiras seções sejam 

feitas com maior embasamento de informações, prevenindo de riscos como shallow gas. 

 Assim sendo, depois de analisar os casos reais propostos com base no que foi 

discutido anteriormente, pôde-se ver que a técnica de CBHP conjuntamente com o sistema 

DAPC provaram ser adequados para a perfuração de formações salinas com intercalações 

de arenitos sobre-pressurizados. O trabalho foi bem sucedido e o principal objetivo 

alcançado. Não houve contaminação da lama pela água salgada e os 938 m de sal foram 

perfurados com mínimo de perda de circulação e nenhum grave problema operacional foi 

experimentado, como nos poços adjacentes. Como resultado da utilização da técnica de 

MPD com o sistema DAPC, 938 metros foram perfurados em 11 dias, enquanto a média do 

campo é de 30 dias, aproximadamente. Além disso, pela primeira vez, o efeito ballooning foi 

identificado no campo, eliminando NPT associado a ele, devido à impressão da equipe da 

sonda que se tratava de um influxo (em alguns casos, os poços adjacentes, esse efeito foi 

confundido com kick e a densidade da lama foi aumentada, fazendo com que o gradiente de 

fratura ficasse ainda mais próximo ao ECD, facilitando a ocorrência de eventos com perda 

de circulação). 

 Já no segundo caso, concluiu-se que a tecnologia de injeção de nitrogênio com 

utilização do tubo concêntrico ao tubo de perfuração é o único método disponível que 

possibilita a perfuração e dirigibilidade em poços complexos e altamente depletados, 

solucionando, simultaneamente, o problema de perda de sinal das ferramentas direcionais, 

a baixa vida útil das mesmas e os efeitos de temperatura devido à injeção de nitrogênio, os 

quais são principais problemas quando o nitrogênio é injetado pelo tubo de perfuração. 
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 Utilizando-se desta técnica, o poço pôde alcançar o objetivo 10 dias mais rápido que 

o esperado. Como visto na apresentação de resultados, a produção do reservatório em 

questão foi maior do que esperado, que pode ser justificado pela diminuição do efeito de 

película, resultado da utilização de técnicas de MPD, as quais se utilizam de menores 

gradientes de pressão, em relação à pressão de poros. O sucesso deste poço abre portas 

para que futuras explorações possam se tornar possíveis em condições críticas como 

àquelas trabalhadas neste caso. 

 A aplicação provou que com o projeto apropriado, a técnica de injeção de nitrogênio 

com a utilização do tubo concêntrico pode ser aplicado em poços com alta profundidade, 

tendo estável e sob controle o fluxo multifásico. Além disso, viu-se que as simulações com 

softwares transientes mostraram concordância com o que foi encarado em campo. 

 Além disso, mostrou ser eficiente para reduzir perdas de circulação durante a 

perfuração de zonas depletadas, reduzindo a necessidade de utilização de LCMs, 

minimizando o número de viagens de coluna e tempo de exposição do poço, além da 

manutenção, em todo o tempo, do ECD necessário para que o poço continuasse sob 

controle. 

Portanto, pode-se usar desses argumentos e características de cada técnica para 

escolher a ideal para o problema operacional em questão e começar a fazer um estudo mais 

aprofundado com modelo hidráulico e simulações, para que seja concluído como, e se, o 

projeto alcançará o objetivo. Ressalto que, não só porque não foi objetivo da dissertação o 

desenvolvimento de um estudo numérico da variação/método, que o mesmo não deve 

acontecer em campo. Pelo contrário, deve ocorrer para que o projeto seja comparado com 

as situações em tempo real, para que aprendizado e conhecimento sejam logrados pela 

empresa. 
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5.1 PERSPECTIVAS  

 

 Para trabalhos futuros, creio que agregaria muito valor um estudo numérico a este 

estudo, avaliando perdas de carga por sistemas com utilização de RCD e chokes manifolds, 

diferentes do convencional, além de sistemas com bombas submarinas como é o caso do 

RMR e SMD. Além disso, desenvolver um sistema de fluxo multifásico quando ocorrer 

injeção de nitrogênio dentro do anular do poço, seja através de linhas de kill e busted 

(diâmetros diferentes), seja através de um tubo concêntrico, apresentando simulações 

transientes, como apresentado no Caso 2. 

 Por fim, um estudo do modelo hidráulico desenvolvido acima com o acréscimo dos 

efeitos de temperatura e compressibilidade volumétrica no fundo do poço ou no ponto que 

se quer manter a pressão constante, os quais influenciarão, naturalmente, no ECD neste 

ponto, fazendo com que a análise do projeto seja a mais próximo possível da realidade. 
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