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Modelo matemático de previsão do comportamento da curva do teste de absorção com os 

dados do teste de revestimento 
 

                Marcelo Teles de Sousa Mascarenhas 
 

Março/2015 
 

Orientador:  Eng. Shiniti Ohara, Ph. D. 

Curso: Engenharia de Petróleo 

  

Este trabalho realizou um estudo sobre o comportamento da curva de um teste de 

absorção e teve como objetivo final um modelo matemático de previsão do comportamento 

pressão versus volume bombeado desse mesmo teste. Para tanto, foi feita uma modelagem 

matemática, sugerida em literatura, da compressibilidade do sistema fluido-revestimento obtida 

do  teste de revestimento. O uso dos dados do teste de revestimento servem para a determinação 

das constantes da equação do modelo, a compressibilidade do sistema e uma Constante de 

Ajuste. Uma vez determinadas essas constantes, o teste de absorção, ponto a ponto, é descrito 

pela mesma equação, a menos da compressibilidade, que será ajustada a cada ponto de previsão. 

A previsão do teste de absorção requer um dado de entrada, que é o volume bombeado no ponto 

à frente, que resulta numa estimativa para a pressão nesse mesmo ponto à frente. Assim, tem-se 

uma pressão prevista e uma observada. Da comparação entre elas, pode-se determinar se o 

sistema está no regime elasto-linear ou não. Isso indicaria que o poço está ou não absorvendo 

parte do volume bombeado, determinando assim a pressão de absorção. 

 Aplicou-se o modelo proposto em quatro poços que tinha dados reais de teste de 

revestimento e absorção. Para todos os casos o erro absoluto entre a pressão prevista e a 

observada se manteve menor que 20 psi em praticamente todo o teste, indicando uma ótima 

correlação entre o modelo proposto e o teste de absorção real. Além disso, apenas os poços que 

apresentaram absorção tiveram um pico de crescimento desse erro no final do teste, o que 

demonstra ser válida a ideia de usar esse aumento significativo do erro como indicador de que o 

poço a formação está iniciando a absorção. Para os outros poços, como não houve absorção, esse 

erro absoluto se manteve menor que 20 psi mesmo no final do teste.  

Palavras-Chave: Previsão teste de absorção, Teste de Absorção, Assentamento de Sapatas de 

Revestimento. 
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This academic work performed a study on the behavior of a leak off test and had, as an 

ultimate goal, a mathematical model to forecast this test.  Using a casing pressure test data and 

applying a mathematical model, found in the literature, the compressibility of the fluid-casing 

system was established. Data from the casing pressure test was used to determine the constants 

of the mathematical model which are the compressibility and a Constant of Adjustment. Once 

these constants are determined, the leak off test next pressure forecast can be achieved for the 

next pumped volume being the compressibility adjusted at each point. The adjusted equation 

uses pumped volume a step ahead as input, and it delivers pressure a step ahead as output. So, 

anyone can compare the observed and estimated pressures. From the comparison between those 

two pressures it is possible to determine whether the system is in the elastic-linear behavior or 

not. This comparison would indicate whether the well is leaking or not so determining the leak 

off pressure.  

This model was applied in four different wells with casing pressure and leak off test data. 

For all the cases, the absolute error between observed and estimated pressures was smaller than 

20 psi along the simulation test that indicates an excellent correlation. Moreover, only the wells 

that showed leaking had an increase on this error towards the end of the test. This fact 

demonstrated that the using this increase in pressure can be a good indicator that the well is 

starting to leak. For the other wells where the tests did not leak, the error between the forecast 

and real test was maintained smaller than 20 psi even toward the end of the test.  

  

Keywords: Forecast of Leak off Tests Behavior, Leak off Test, Casing Shoes Placement.  
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1 Introdução 
 

Um dos fatores essenciais no processo de perfuração de um poço de petróleo é, sem 

dúvidas, a necessidade constante de garantia de segurança operacional. Por segurança 

operacional, nesse caso, entende-se perfurar um poço com todos os riscos inerentes ao 

processo sob controle, atingindo a zona de interesse de maneira segura e satisfatória. Perda de 

circulação, fratura induzida e/ou dano exagerado à formação, invasão e migração de fluidos 

vindos da formação (kicks) e possíveis consequentes blowouts, desmoronamentos da parede 

do poço (breakouts e breakdown) são exemplos desses riscos operacionais que podem 

culminar com a perda total do poço, sonda e, no cenário mais trágico, com perdas de vidas 

humanas e poluição ao meio ambiente.  

Os engenheiros projetistas de poços, a todo momento, estão interessados no 

conhecimento da litologia de subsuperfície e sua inter-relação com o campo de tensões 

atuante na formação a ser perfurada, assim como no campo de tensão resultante na formação 

após a passagem da broca e atuação do fluido (Rocha, 2009).  

Basicamente, junto com a rotação e peso sobre a  broca, a única outra variável que o 

perfurador tem em mãos para lidar e interferir no campo de tensões in-situ é o fluido de 

perfuração e suas propriedades, tais como densidade, viscosidade e vazão.  Assim, exercendo 

alta ou baixa pressão hidráulica, baixa ou alta vazão do fluido de perfuração, alta ou baixa 

rotação na broca, alto ou baixo peso sobre a broca, uma campanha de perfuração segura pode 

ser garantido. No entanto, nem sempre se tem conhecimento suficiente do campo de tensão 

atuante no local, especialmente em poços pioneiros, onde correlações são pobres. E, mesmo 

para casos em que esse conhecimento é razoável, a otimização do processo de perfuração (ex. 

menor número de fases possível e maior taxa de perfuração na fase) pode ser necessária para a 

melhoria da economicidade do projeto e, logo, um bom conhecimento e confiabilidade nos 

dados podem ser requeridos.  

É nesse contexto que os testes de absorção, de integridade da formação, de aderência 

da cimentação e de teste de revestimento se enquadram. Eles geram os dados de entrada e são 

os calibradores do modelo inicial para o poço. Assim, três principais medições diretas podem 

ser realizadas com certa rotina para a calibração do gradiente de fratura da formação: teste de 
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pressão de fratura (máxima pressão suportada pela formação imediatamente antes de romper), 

teste de pressão de absorção ( pressão na qual as micro fraturas existentes na rocha começam 

a abrir) e tensão mínima horizontal in situ atuante na região mais afastada do poço (Rocha, 

2009, pp. 308-309) que são estimadas, respectivamente, pelos testes de absorção estendido 

teste de absorção normal e microfraturamento.  

Os testes, como microfraturamento hidráulico e teste de absorção (leak off test), são 

realizados para fins de conhecimento do campo de tensão atuante (gradiente de fratura) e 

também para avaliar a qualidade da cimentação (Postler, 1997). Como objetivo final, eles 

ditam a máxima densidade  do fluido de perfuração que pode ser usada para perfuração da 

fase seguinte e, logo, ditam a profundidade da próxima sapata de revestimento que pode 

diferir do projeto de poço, a depender do resultado do teste.  

Esses testes foram descritos por diversos estudiosos e profissionais da área de 

construção de poços em um amplo acervo bibliográfico. Rocha (2009), Malik (2014) e Postler 

(1997) descrevem os procedimentos básicos de teste de absorção e teste de 

microfraturamento.  

As etapas operacionais desses testes são relativamente simples e de fácil execução. No 

entanto, tanto o “quando” parar o teste de absorção, quanto a correta interpretação dos dados 

do teste são de difícil acesso quando o comportamento dos dados não seguem o padrão 

esperado. É nesse ponto que se concentra a maioria dos estudos sobre teste de absorção.  
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2 Revisão Bibliográfica   
 

Postler (1997) fala que uma incorreta interpretação de dados de um teste de absorção 

pode levar a diversos problemas e, como consequência, desnecessários gastos adicionais do 

poço. Ele diz que, por exemplo, se um baixo valor de pressão de absorção é encontrado e se 

este é atribuído a um problema de canalização da cimentação, o operador faz um retrabalho na 

recimentação, o que demanda tempo e custos adicionais. Ainda de acordo com Postler (1997), 

no entanto, é perfeitamente possível que esse baixo valor de pressão encontrado seja apenas 

um baixo valor, não esperado, sem relação com problema de cimentação. E, nesse caso, 

tempo e dinheiro foram gastos desnecessariamente.  Considerando agora o cenário oposto: um 

baixo valor de pressão de absorção foi atribuído a um baixo gradiente de fratura, quando na 

verdade se trata de problemas de má  cimentação, pode levar a um prematuro assentamento da 

próxima sapata ou seja uma antecipação da profundidade de assentamento da sapata do 

revestimento, ou seja, a incorreta seleção de máxima densidade de fluido para a fase seguinte. 

Por outro lado, se um teste é mal interpretado como tendo alto gradiente de fratura quando, na 

verdade, esse valor não é tão alto, o uso incorreto da máxima  densidade de lama vindo dessa 

interpretação pode levar a problema de perda de circulação (Postler, 1997).  

2.1 Fatores que Afetam a Pressão de Absorção Observada 

 

O comportamento linear da pressão versus volume bombeado nem sempre aparece nos 

testes reais. Com isso, o correto valor da pressão de absorção pode ser mal estimado e levar a 

problemas sérios de segurança de poço (Altun et al.).  

A seguir alguns estudos descrevem fatores que podem causar tal distorção nesse 

comportamento linear teórico.  

2.1.1 Rocha Elástica  

 

A maioria das rochas apresenta um comportamento linear entre tensão e deformação 

até o ponto de iniciação da fratura. Para esses casos o teste de absorção é de fácil 

interpretação uma vez que a o sistema poço-revestimento-fluido não está sob efeitos de 

plasticidade. No entanto, algumas rochas, como sal e argilas inconsolidadas, têm 
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comportamento plástico, sendo deformadas sem, no entanto, perder resistência. Essa 

plasticidade contribui para a não linearidade do sistema (Jaeger & Cook, 1979 e Postler, 

1997). 

2.1.2 Efeitos de Poço 

 
Uma vez que o poço é criado, há uma distorção no campo de tensão local gerada pelas 

micro fraturas induzidas no processo de quebra da rocha pela broca.  

Para rochas consolidadas, essa distorção faz com que a mínima tensão necessária na 

parede do poço, para reabrir uma fratura preexistente, seja maior que a mínima tensão in situ 

em desde alguns dezenas a centenas de psi (Risnes et al., 1981 e Horsrud et al., 1982).  

Em rochas inconsolidadas, o processo de perfuração pode gerar uma região plástica 

perto do poço mais fraca que a região intacta elástica mais distante do poço. Para esse caso, a 

mínima tensão in situ é maior que a mínima tensão registrada no teste (Horsrud et al., 1982 e 

Hubert & Willis, 1957). Um teste em uma formação com essas características mostraria dois 

patamares para a pressão de fratura (duas tendências de crescimento da pressão com o 

volume) 

2.1.3 Viscosidade do Fluido 

 

A viscosidade do fluido de perfuração tem um efeito considerável na criação e 

desenvolvimento de microfraturas. A mecânica dos fluidos estabelece que quanto maior for a 

viscosidade de um fluido, maior a queda de pressão ao longo do escoamento. Semelhante 

situação pode ser identificada na execução de um teste de absorção: desenvolvem-se 

microfraturas na rocha e eventual fluxo no interior dessas quando do processo de crescimento 

das fraturas. Para fluidos viscosos, como a queda de pressão no interior da fratura é maior, 

necessita-se de uma maior tensão aplicada para se iniciar e propagar de maneira estável a 

fratura. Além disso, há um acentuado espaço de tempo entre a iniciação da fratura e sua 

propagação, o que não ocorre para fluido pouco viscosos. Portanto, há diferença entre abrir 

uma fratura e a sua propagação. Com o uso de lama viscosa para testes de absorção, o 

controle correto do bombeamento pode evitar quebrar a formação (Postler, 1997).  
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2.1.4 Fluido Penetrante e Permeabilidade da Formação 

 

Um fluido penetrante age mais eficientemente no processo de quebra da formação, 

gerando uma menor pressão de ruptura em um teste de absorção (Horsrud et al., 1982, Zoback 

& Pollard, 1978, Rice & Cleary, 1976 e Haimson & Fairhurst, 1967). Isso se deve ao fato 

desse fluido penetrante entrar nos poros da formação, exercendo pressão de poro contrária à 

tensão compressiva da rocha.  

Semelhante ideia pode ser usada para o estudo de testes de absorção em formações 

permeáveis. Além de mostrar uma menor pressão de absorção, as formações altamente 

permeáveis mostram um comportamento não linear nos dados do teste gerado pelas perdas de 

fluido que invadem a formação.  

A esse respeito, Postler (1997) destaca que uma repetição do teste de absorção pode 

determinar, se esse problema de não linearidade, é relativo à plasticidade ou permeabilidade. 

A primeira é descartada quando o segundo teste se mostra significativamente menos não 

linear que o anterior pelo surgimento do reboco gerado quando o fluido do primeiro teste 

entrou em contato com a formação, agora menos permeável.  

2.1.5 Fraturas Pré-existentes 

 

Uma vez que o processo de perfuração em si deforma e gera microfraturas ao redor do 

poço, a tensão de ruptura medida em um teste de absorção é menor que a necessária para criar 

e fazer propagar uma fratura em uma rocha intacta (Fig. 1). Isso se deve ao fato de a 

resistência da rocha à tração já haver sido superada, restando uma rocha com essa resistência 

igual a zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Efeito de fraturas pré-existentes na rocha (Adaptado de Postler, 1997) 
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2.1.6 Vazão de Bombeio 

 

 A vazão da bomba utilizada no teste de absorção é fator importante na correta 

realização desse teste. Postler (1997) chama a atenção para um fato observado em campo: 

quanto maior a taxa de bombeio maior a pressão de ruptura da rocha medida (Fig. 2). Isso se 

deve a fatores como permeabilidade, penetração de fluido e/ou tempo. Portanto, testes 

realizados a altas vazões podem gerar uma estimativa incorreta para a pressão de absorção 

(pressão maior que a real) A sugestão é que se realize esse teste na mais baixa possível vazão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Efeito de diferentes vazões  na pressão de ruptura (Adaptado de Postler, 1997) 

2.1.7 Efeitos no Teste de absorção por Problemas na Cimentação  

 

Umas das principais causas de não linearidade em um teste de absorção é a perda de 

fluido nos canais, no anular poço-revestimento, oriundos de uma má cimentação. Esse canais 

são caminhos preferenciais que o fluido pressurizado toma dentro do próprio cimento ou entre 

o cimento e a formação, migrando para regiões de baixo gradiente de pressão. Postler (1997) 

sugere que se realize mais de um ciclo de teste para sanar eventuais dúvidas com relação a 

efeitos de formação ou problemas na cimentação estarem gerando tais não linearidades nos 

dados do teste.  
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Ainda de acordo com Postler (1997), três tipos de gráficos podem ser indicadores de 

problemas com cimentação quando de um teste de absorção: 

1. Canal grande e aberto – Para esse caso, o canal aberto na cimentação, por ser 

relativamente grande, permite fluxo de fluido para uma região de menor gradiente de 

fratura acima da sapata. A fratura, então, ocorre na verdade a uma pressão menor do 

que a esperada para a profundidade da sapata testada (Fig. 3A). A forma do gráfico de 

pressão versus volume não muda, o que torna o problema mais complicado de ser 

identificado. Além disso, o erro comum aceitável dos aparelhos de medição está na 

ordem de ± 0,5 lb/gal da densidade equivalente de fluido de teste. Portanto, apenas 

valores maiores que 0,5 lb/gal abaixo da densidade esperado são considerados 

problemas de canalização da cimentação.  

2. Canal pequeno e aberto – Diferentemente do caso onde o tamanho do canal é grande, 

esse caso gera gráficos com duas inclinações: uma normal, que ocorre até a quebra da 

formação comunicada pelos canais mais fraca, acima da sapata, e outra de menor 

inclinação gerada pelos efeitos de propagação da fratura e, devido ao pequeno 

tamanho do canal, efeitos de estrangulador (choke) fazem a pressão cair a uma menor 

taxa (Fig. 3B). 

3. Canal bloqueado – Nesse caso, a pressão cresce a uma taxa linear como esperada 

pelo fato do canal estar bloqueado e não permitir fluxo através do mesmo. A pressão 

quase sempre é semelhante à esperada, todavia o canal repentinamente pode ser  

desbloqueado e a pressão passa a ter uma inclinação menor (Fig. 3C). Este 

comportamento, quando a pressão de desbloqueio do canal se equipara à de absorção 

esperada, é muito semelhante ao de um teste normal, o que leva a confusão na hora de 

interpretar o teste. Para melhorar a análise, usa-se o período de parada da bomba e 

decaimento de pressão. Como a pressão final da bomba é maior que a pressão de 

quebra da formação, acima da sapata previamente comunicada com o fluido, o 

decaimento de pressão é bastante significativo e em muito casos se aproxima de zero. 

Além disso, pode-se repetir o teste e, uma vez já desbloqueado o canal, o teste 

mostraria comportamento de canal aberto.  
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Figura 3 – Efeitos  de canais na cimentação (Postler, 1997) 

 

3 Motivação 
 

O cenário brasileiro, com respeito à indústria do petróleo e mais especificamente com 

relação à perfuração de poços, caminhou nos últimos anos para a expansão da fronteira de 

exploração do petróleo em águas ultra profundas. Inerente a esse novo cenário, novos desafios 

tecnológicos e operacionais surgiram quando da necessidade de se perfurar poços em 

estruturas geológicas mais profundas e relativamente desconhecidas.  

O desconhecimento das geopressões e falta de experiência quando se explora nessas 

novas fronteiras ultra profundas pode levar ao insucesso de perfuração de um poço.   

Por outro lado, um bom conhecimento das geopressões e, consequentemente, dos 

gradientes de pressão de poros e de colapso atuando na subsuperfície determina uma janela 

operacional segura e garante uma campanha de perfuração de sucesso (Rocha, 2009). 

É nesse contexto que o um estudo sobre a determinação do gradiente de fratura através 

dos testes de absorção quando do processo de perfuração de poços se justifica.  
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4 Geomecânica Aplicada a Poços de Petróleo 
 

4.1 Estabilidade Estrutural no Processo de Perfuração de Poços 

 

A determinação do estado de tensões na formação a ser perfurada é de essencial 

importância para efeito de garantia de estabilidade estrutural da parede do poço e consequente 

segurança operacional, assim como da determinação da correta direção de poços 

horizontais/direcionais. Esse conhecimento vem da aplicação de uma ciência conhecida como 

geomecânica. 

Uma definição encontrada facilmente na literatura para geomecânica diz que esse é 

um campo de estudo de geologia e processos tectônicos que agem nos materiais (rochas) em 

subsuperfície. Em engenharia de perfuração, especialmente na hora da elaboração do projeto 

de poço e na formulação do programa de fluidos de perfuração, as técnicas de perfuração 

dependem muito de um bom entendimento dos processos geomecânicos atuantes na área para 

que se consiga perfurar com certa estabilidade estrutural do poço (Moos 2006). E um dos 

principais requisitos necessários para um bom projeto de perfuração e projeto de completação 

do poço é o conhecimento das tensões in-situ do local, uma vez que a segurança e estabilidade 

do poço precisam ser garantidas. Para poços horizontais, por exemplo, a máxima estabilidade 

acontece quando o poço é perfurado na direção mínima tensão horizontal in-situ (Kuhlman et 

al., 1992) 

Um tensor de tensões (matriz de tensões que caracteriza os estado de tensão atuante 

em cada ponto da subsuperfície) caracteriza cada ponto na subsuperfície com relação às forças 

que agem nesse ponto. O tensor tem nove componentes com diferentes magnitudes (Fig. 4). 

Três delas são tensões normais agindo perpendicularmente aos três planos ortogonais 

definidos em um sistema de coordenadas cartesianas, e as outras seis agem paralelamente, 

portanto, sendo cisalhantes.  

Três observações devem ser consideradas. A primeira é que sempre Sij=Sji pela 

garantia de não rotação do material (cada elemento de rocha está estático, tendo portanto zero 

quantidade de movimento) dos elementos de rocha em subsuperfície. A segunda é a ideia de 

tensões principais que traz o fato de que há uma direção onde todas as componentes 

cisalhantes do tensor de tensões são zero e as três componentes normais são chamadas de 
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tensões principais. A última observação é que uma dessas tensões principais tem direção 

vertical e é chamada de tensão de sobrecarga (overburden), Sv. Portanto, as outras duas 

tensões principais (SHmax e SHmin) são necessariamente horizontais, pela ortogonalidade do 

sistema (Moos 2006, pp. II-2, II-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Tensor de tensões em coordenadas cartesianas, Tensor em transformação e Eixo de 

tensões principais (Adaptado de Moos 2006) 

 

Uma vez que o poço é perfurado, partes da rocha (cascalhos) são removidos e não 

mais dão suporte à rocha vizinha (parede do poço) e como consequência, toda a tensão é 

agora concentrada na parede do poço e pode causar algum indesejável dano estrutural na 

parece do poço (Tingay et al., 2008). 

Dois principais danos são passíveis de ocorrer: colapso inferior (Borehole Breakouts) 

e fratura induzida por perfuração (Drilling-Induced Fractures). 

O colapso inferior acontece quando a tensão circunferencial, σθθ, atuante na parede do 

poço, excede a resistência à falha por compressão da rocha (Fig. 6) (Tingay et al. 2008). O 

colapso inferior representa o alargamento da seção do poço, normalmente orientado 

perpendicularmente à Shmax, originado pelo desenvolvimento de planos de cisalhamento, 

fazendo fragmentos de rocha da parede do poço desagregar e cair (Fig. 5(a)). Além do 

problema estrutural que isso gera, a coluna de perfuração poderá ser presa uma vez que essa 

rocha desagregada pode causas entupimento do anular do poço. É muito importante 

considerar esse problema especialmente quando se está perfurando folhelhos, que têm baixa 

resistência ao cisalhamento e se desagregam facilmente (Hoek et all. 1998). 
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É relativamente fácil identificar a ocorrência de colapso inferior pelo uso do caliper ou 

uso de alguma ferramenta acústica que imageia o poço (Tingay et al. 2008). 

Por outro lado, quando a tensão ao redor do poço excede a resistência a quebra da rocha por 

tracionamento, fraturas induzidas são criadas (Fig. 5(b)). Essas fraturas são orientadas 

aproximadamente paralelas à direção da Shmax (Fig. 6) (Tingay et al. 2008). Algumas 

ferramentas elétricas descidas na coluna de perfuração podem reconhecer a existência de tais 

fraturas (Moos 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Borehole breakout (a) e Borehole fracture (b) gravado em poço real (de Tingay et al., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Seção transversal e fraturas induzidas na perfuração ( de Tingay et al., 2008) 
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É importante notar aqui que se consegue controlar apenas a densidade da lama na 

perfuração do poço (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7– Densidade da lama e formato da seção do poço, mostrando a janela de segurança para o 

densidade da lama ( International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 40 (2003) 1049–1076. 

Visto em Dezembro de 2014, <http://www.geoexpro.com/articles/2008/04/improving-wellbore-stability>.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8—Critério de ruptura de Mohr (Círculo de Mohr) para rocha fraca e forte.  Com o 

aumento da densidade da lama de perfuração, a tensão circunferencial diminui. Isso leva ao fato 

de que mesmo em rocha fraca a tensão de resistência efetiva pode ser consideravelmente grande 

com o aumento da densidade do fluido (Moos 2006). 

Os testes de compressão triaxiais (Fig. 9), feitos em laboratório, podem determinar a 

http://www.geoexpro.com/articles/2008/04/improving-wellbore-stability
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resistência da rocha a compressão. Além disso, novas técnicas que medição em tempo real 

(LWD – Log While Drilling  e outras ferramentas de perfil a cabo) são capazes de fazer 

leituras de porosidade, módulo de elasticidade da rocha, velocidade e gamma ray e obter, com 

isso, boas estimativas para a resistência à compressão da rocha (Fig. 10) (Tingay et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9— Conjunto de círculos de Mohr em um teste triaxial, mostrando uma maneira de se 

determinar a resistência à compressão da rocha, Co (Adaptado de Tingay et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10— Resistência à compressão vindo de medições do Módulo de Ondas P e testes 

laboratoriais (pontos) (Adaptado de Tingay et al., 2008).
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Por outro lado, a tensão horizontal mínima, que está relacionada com problema de 

fratura induzida, pode ser estimada diretamente usando testes de minifraturamento ou de 

Absorção Estendido (Moos, 2006).  

No entanto, como o objetivo é perfurar com segurança e estabilidade estrutural, nem 

sempre é preciso chegar de fato a fraturar a formação.  Para que se tenha uma garantia de que 

a rocha perfurada na fase seguinte não venha a fraturar, realiza-se como certa rotina, logo 

após o assentamento da última sapata, um teste de  absorção.  

4.2 Assentamento de Sapata de Revestimento 

 

A correta profundidade de assentamento das sapatas do revestimento é de fundamental 

importância para questões de segurança da perfuração e de economicidade do custo de 

perfuração do poço. A ideia fundamental por trás do assentamento de sapatas é de isolar/proteger 

os aquíferos e as zonas mais rasas, de proteger de gradientes geomecânicos menores, para então 

prosseguir com o poço a profundidades maiores e atingir a zona de interesse com segurança. 

Questões econômicas estão principalmente relacionadas com a minimização do tempo de 

perfuração e pela menor quantidade possível fases descidas até a zona de interesse.  

Idealmente, portanto, seria usar apenas uma única fase. Entretanto, o uso de fluido de 

perfuração, que pode sua densidade aumentada para ser maior que a pressão de formação ou 

poros, pode causar uma fratura da formação em profundidades menores.   e sua circulação ao 

longo do poço faz com que a pressão hidráulica agindo contra a parede do poço aumenta 

linearmente com a profundidade. Com isso é necessário fazer o poço telescópico com várias 

fases.  . Portanto, a correta profundidade do assentamento da sapata e a densidade do fluido 

determinam a quantidade de fases necessárias no poço.  

O clássico critério usado para determinar quando assentar a próxima sapata é baseado nos 

gradientes geomecânicos de fratura, colapso e de pressão de poros, além de considerar ou não a 

ocorrência de kicks (Rocha, 2009, pp. 393-397). 

Para esse critério, é construída uma janela operacional (fig. 11) com limite inferior igual 

ao maior dos valores entre os gradientes de pressão de poros e de colapso inferior e fratura 

inferior, e limite superior igual ao menor dos valores entre os gradientes de fratura superior e de 

colapso superior. O projeto começa na verdade com o assentamento teórico a partir da 
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profundidade final do poço até que se atinja (seguindo uma reta vertical) o limite superior da 

janela, local do assentamento de uma sapata. O processo segue até o início do poço.  

Adicionalmente aos limites da janela operacional gerada pelas curvas dos gradientes 

geomecânicos podem ser incorporados as margens de segurança, de riser e a tolerância ao kick 

(Fig. 12).  

A margem de segurança é um valor adicionado ao limite inferior (poros ou colapso) e 

subtraído do limite superior (fratura) da janela operacional para fins de segurança ou quando não 

se tem suficiente confiabilidade nesses limites. Usualmente na indústria se usa 0,5 lb/gal como 

margem de segurança. É importante, no entanto, notar que a utilização da margem de segurança 

faz estreitar a janela, o que pode aumentar o número de fases do poço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Assentamento de sapatas utilizando margem de segurança para os gradientes de 

pressão de poros e de fratura. Para esse caso, quatro sapatas foram necessárias (Rocha, 2009, pg. 

397) 

A margem de riser é o acréscimo da densidade, 𝜌𝑀𝑅, no fluido perfuração de modo a 

compensar a pressão da formação caso ocorra desconexão de emergência do riser seguida de 

falha no BOP (Blowout Preventer) e consequente exposição do poço aberto à pressão 

hidrostática da coluna de lâmina d’água apenas. Essa densidade é calculado como segue: 
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𝜌𝑀𝑅 =

𝐺𝑝𝐷ℎ − 𝜌𝑤𝐷𝑤

𝐷𝑠
− 𝐺𝑝 (1) 

 

𝐷ℎ= Profundidade vertical 

𝜌𝑤= Densidade da água do mar 

𝐷𝑤= Lámina d’água 

𝐷𝑠= Espessura dos sedimentos 

𝐺𝑝= Gradiente de pressão de poros 

A tolerância ao kick é um critério adicional usado para verificar a profundidade da sapata 

a ser assentada. As considerações feitas aqui são de que o poço foi invadido por um influxo 

(kick) com densidade de fluido (normalmente adota-se a do gás como pior caso) e volume 

conhecidos,  a formação mais fraca está na base da última sapata assentada e o kick é circulado 

sem que ocorra perda de circulação na formação mais fraca.  

Feitas tais suposições e usando um modelo de hidrostática simples de tubo em “U” para o 

cálculo das pressões no anular e coluna de perfuração, o tolerância ao kick é definido como: 

 
𝜌𝑘𝑡 =

𝐷𝑓𝑚

𝐷ℎ
(𝐺𝑓 − 𝜌𝑓𝑑) −

ℎ𝑘

𝐷ℎ
(𝜌𝑓𝑑 − 𝜌𝑘) + 𝜌𝑓𝑑 (2) 

onde: 

𝐷𝑓𝑚= Profundidade da formação mais fraca (última sapata assentada) 

𝐷ℎ= Profundidade do poço 

𝐺𝑓= Gradiente de fratura da formação mais fraca (vindo de dados de teste de absorção, por 

exemplo) 

ℎ𝑘= Altura do kick  

𝜌𝑘= Densidade do kick 

𝜌𝑓𝑑= Densidade do fluido de perfuração 
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Figura 12- Exemplo de um assentamento de sapata considerando a tolerância ao kick – linha 

pontilhada (Rocha 2009, pg. 412) 

Ainda, o kick diferencial – margem de segurança – é definido como a diferença entre a 

tolerância ao kick e o gradiente de poro, 𝐺𝑝,  ∆𝜌𝑘𝑡 = 𝜌𝑘 − 𝐺𝑝 e é usado como critério de 

assentamento de sapata quando um valor mínimo, ∆𝜌𝑘𝑡,𝑚𝑖𝑛, fixado pela Operadora, é atingido. 

Algumas empresas adotam 0,5 lb/gal, como margem para tolerância ao kick.  

Portanto, para todos os critérios de assentamento de sapata, o gradiente de fratura, é de 

essencial importância. Esse trabalho trata da determinação de uma técnica/método de se estimar 

esse gradiente e, consequentemente, um correto assentamento das sapatas do revestimento.  

4.3 Minifraturamento  

 

O teste de minifraturamento tem por objetivo propagar uma pequena fratura para além da 

parede do poço e medir a pressão na qual essa mesma fratura fecha quando do período de 

declínio da pressão devido à parada no bombeio. Portanto, esse é um fraturamento hidráulico de 

pequenas dimensões feito para se estimar a tensão de fechamento da fratura e, por conseguinte, a 

mínima tensão horizontal, 𝝈𝒎𝒊𝒏, que é dado de entrada importante nos modelos/estudos de 

estabilidade de poços, estimulação por fraturamento hidráulico, predição de produção de areia, 

subsidência estrutural, etc. Basicamente duas técnicas são largamente utilizadas para se obter 

𝝈𝒎𝒊𝒏 dos dados do minifraturamento:  

ISIP – instantaneous shut-in pressure. De um gráfico pressão de bombeio versus tempo, 

após o pico e subsequente a brusca queda de pressão seguida de um período estabilização 
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(propagação da fratura), observa-se que a pressão passa a cair e apresentar um ponto de inflexão 

da curva logo após a parada do bombeio e consequente fechamento da fratura (Rocha, 2009, pg. 

307). Assume-se que a ISIP é uma boa estimativa da  𝝈𝒎𝒊𝒏, como sendo a pressão nesse ponto 

(Fig. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Análise de minifraturamento usando o método ISIP (Adaptado de Jones e Sargeant, 

1993). 

 

No entanto, quando os dados não mostram claramente essa inflexão, encontrar uma 

estimativa para a 𝝈𝒎𝒊𝒏 se torna mais complicado.  
 

Método Gráfico. Jones e Sargeant (1993) propuseram uma tentativa de identificar o tipo 

de fluxo na fratura durante o decaimento de pressão após a parada do bombeio. O fim do fluxo 

seria o momento em que a fratura fechou e coincidiria com a 𝝈𝒎𝒊𝒏. 

Assumindo como sendo fluxo de infinita condutividade na fratura, pode-se descrever esse 

comportamento como segue: 

 
𝑷𝒘𝒔 − 𝑷𝒊 = (

𝒂𝒒𝑩

𝒉
) ∗ (

𝛍𝐭

𝒌𝝓𝒄𝒕𝒙𝒇
𝟐

)

𝟎.𝟓

 (3) 

 

Simplificando, resulta em 𝚫𝒑 = 𝑨 ∗ 𝒕𝟎.𝟓 , onde 𝚫𝒑 é  a diferença de pressão entre a final 

de injeção e a atual. 

 

Similar relação pode ser encontrada para fluxo de finita condutividade na fratura. Como 

segue: 

 𝚫𝒑 = 𝑨′ ∗ 𝒕𝟎.𝟐𝟓 (4) 
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O gráfico log-log de Δ𝑝 contra Δ𝑡0.5 gera uma reta com inclinação 0.5 e o ponto onde os 

dados se afastam dessa reta é reconhecido como o ponto onde a fratura fechou e, portanto, essa 

pressão seria a estimativa para a mínima tensão horizontal. 

Por outro lado, o gráfico log-log de Δ𝑝 contra Δ𝑡0.25 gera uma reta com inclinação 0.25 e 

o ponto onde os dados se afastam dessa reta é reconhecido como o ponto onde a fratura fechou e, 

portanto, essa pressão seria a estimativa para a mínima tensão horizontal (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Análise de minifraturamento usando o método Gráfico (Adaptado de Jones e Sargeant, 

1993) 

No entanto, o comportamento do declínio da pressão no minifraturamento não é algo tão 

simples. Efeitos de dano, armazenagem e possível presença de ambos os tipos de fluxo na fratura 

torna o método gráfico difícil de ser aplicado. 

Jones e Sargeant (1993) apresentaram uma nova técnica para superar essa dificuldade 

acima citada. Eles usaram a derivada da variação de pressão em relação à variação de tempo para 

a plotagem do gráfico (Fig. 15). 

 

 ∆𝑝 = 𝐴∆𝑡0,5 + ∆𝑝𝑠, (5) 

onde   ∆𝑝𝑠= queda de pressão devido ao dano.     

Logo,      

 𝜕(𝑙𝑜𝑔∆𝑝)

𝜕𝑙𝑜∆𝑡
=

𝜕(log (𝐴∆0,5 + ∆𝑝𝑠)

𝜕𝑙𝑜𝑔∆𝑡
≠ 0,5 (6) 
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Devido ao dano, a derivada não é igual a 0,5. A derivada vai se estabilizar em um valor 

menor que 0,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Típica variação da derivada da pressão em relação ao tempo em (Adaptado de Jones e 

Sargeant, 1993) 

Não é imperativo saber qual o regime de fluxo – se ∆𝑡0,5 𝑜𝑢 ∆𝑡0,25 – ou mesmo se a 

formação foi fraturada ou não. O que se consegue reconhecer claramente no gráfico é quando 

ocorreu o fluxo na fratura e, por conseguinte, tira-se uma estimativa de quando o mesmo é 

cessado 

            Jones e Sargeant (1993) recomendam alguns cuidados para a execução de um típico teste 

de minifraturamento.  

            Experiência tem mostrado que o tempo de fluxo efetivo na fratura é muito pequeno (há 

casos de 10 segundos, por exemplo) mesmo para formações com baixa permeabilidade. Isso 

implica na necessidade de se medir pressão em intervalos de tempos muito pequenos (1 ou 2 

segundos apresentam bons resultados) e de colocação do medidor de pressão no fundo do poço, 

para evitar problemas com as perdas excessivas de pressão na coluna de teste. Um obturador 

(packer) simples deve ser usado. A taxa de bombeio deve ser tanto menor quanto possível e o 

período de propagação da fratura não deve exceder 2 minutos a fim de evitar crescimento 

exagerado da fratura e consequente invasão de zonas com diferentes estado de tensão atuando. 

Por último, recomenda-se que se realize quatro ou cinco ciclos de bombeio para se obter 

resultados confiáveis.  
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Daneshy et al. 1986 mostraram uma técnica de medição de tensões in-situ usando 

microfraturamento quando do processo de perfuração. O que eles fizeram foi basicamente isolar 

parte do intervalo de interesse, poço aberto, com um obturador (Fig. 16) e realizar o bombeio de 

fluido (a baixas vazões), observando o comportamento da pressão, como no tradicional teste de 

absorção. Entretanto, como foi isolado apenas uma parte da seção de poço aberto, a pressão no 

anular teve função chave pois indicaria (quando do seu crescimento) que a fratura atingiu a zona 

superior do obturador. Além disso, depois de realizado o teste de absorção, um testemunho da 

rocha abaixo do intervalo testado foi colhido para fins de avaliação da orientação da fratura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Esquema do fundo do poço destacando a região fraturada (Adaptado de Daneshy et al. 

1986) 

A figura 17 abaixo indica todo o processo do teste de microfraturamento em uma seção 

de folhelho.  

O estágio 1 indica pressões constantes no anular e no tubo de perfuração (drill pipe) a fim 

de teste da aderência do obturador e de possíveis vazamentos. O estágio seguinte aponta o início 

do teste propriamente dito. Nesse momento, com o bombeio iniciado, a formação a pressão no 

tubo de perfuração aumenta significativamente, ao passo que a pressão no anular se mantem 
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praticamente constante. No entanto, imediatamente após a queda da pressão no tubo de 

perfuração – ocorrência da quebra da formação – ocorre um significativo aumento da pressão no 

anular, indicando que a fratura e o vazamento atingiu a zona superior do obturador.   

O estágio 3 mostra o primeiro decaimento de pressão, devido à parada do bombeio, 

subsequente estabilização da pressão e fechamento das microfraturas. Observa-se também que a 

diferença entre a pressão no anular e no tubo de perfuração se mantem mesmo após a 

estabilização da pressão, indicando bom funcionamento do obturador e criação de microfraturas 

na rocha. Calculou-se uma ISIP de 1,100 psi para esse caso.  

O segmento 4 mostra a segunda injeção. O seguinte estágio corresponde ao segundo shut 

in do poço. Observa-se aqui que a pressão no anular se estabiliza muito rapidamente, indicando 

um também rápido fechamento da fratura. Calculou-se uma ISIP de 1,150 psi para esse caso e a 

pressão no tubo de perfuração se estabilizou em 1,100 psi.  

O estágio 6 indica o terceiro bombeio, onde a pressão no  tubo de perfuração atinge valor 

de 1,030 psi. O seguinte fechamento  do poço indicou uma ISIP de 1,150 psi e uma pressão 

estabilizada no tubo de perfuração de 1,110 psi. 

Quando, realizando o mesmo procedimento, procedeu-se o microfraturamento numa 

seção de arenito mais profunda do poço, obteve-se o perfil pressão-vazão mostrado abaixo.  

Figura 17 - Gráfico mostrando o comportamento da pressão e vazão no minifraturamento 

(Adaptado de Daneshy et al., 1986). 
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Um comportamento semelhante se observou, a menos do segmento 7, onde, para uma 

mesma vazão de bombeio, houve uma queda abrupta e significante da pressão no tubo de 

perfuração de algo em torno de 200 psi. Ou seja, para a mesma formação, em diferentes tempo, 

pode-se observar uma discrepância na ISIP na ordem de centenas de psi. Uma inspeção visual no 

testemunho retirado dessa zona testada revelou que a causa dessa discrepância na pressão foi a 

heterogeneidade da formação e não uma mudança de litologia, como era esperado.  

Como conclusão, tem-se que a pressão, relativamente constante, medida após o shut in é 

representativa da tensão mínima horizontal da formação. Isso se deve ao fato de a diferença entre 

a última pressão registrada quando do fluxo avançando na formação (fratura aberta e avançando, 

logo pressão maior que a mínima horizontal) e a pressão constante após o fechamento da fratura 

(constante pressão no anular, o que indica não comunicação entre anular e interior do tubo de 

perfuração) ser da mesma ordem de grandeza – 200 a 300 psi – que a da variação observada na 

ISIP e atribuída a heterogeneidade da formação. Portanto, essa estimativa para a mínima tensão 

horizontal tem erro de menos de 200 a 300 psi.   

É sugerido que a tensão mínima horizontal seja uma média entre essas duas pressões – de 

imediatamente antes do fechamento e a constante após o fechamento.  

 

4.4 Microfraturamento 

 

 

O Teste de microfraturamento é realizado para se obter informações sobre a mínima 

tensão horizontal e informações sobre a eficiência da completação e barreira de fraturas em 

zonas de interesse. As medições vindas desse teste são usadas para calibrar o modelo 

geomecânico usado. Além disso, com um bom conhecimento da geometria da fratura induzida, 

consegue-se melhor modelar um projeto de tratamento por fraturamento hidráulico do 

reservatório.  

Em uma das abordagens que se faz, assume-se como a mínima tensão horizontal a 

pressão imediatamente após a parada da bomba, ISIP- Instantaneous Shut-In Pressure. Nesse 

momento a fratura está cheia de fluido e teoricamente não está mais avançando. Em uma análise 

gráfica, esse ponto é de inflexão do comportamento pressão versus tempo. 

Um típico procedimento, proposto por Malik (2014), para a realização de um 
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microfraturamento é descrito abaixo e representado graficamente na figura 18: 

1 Instala-se o obturador (Packer) para fins de isolar a zona a ser testada 

2  Injeta uma pequena quantidade de fluido no intervalo testado sem no entanto 

atingir a pressão de fratura. Essa etapa serve apenas para testar o isolamento feito 

pelo obturador.   

3  Depois de garantido o isolamento, continua-se injetando a uma vazão constante 

de aproximadamente 5 a 20 cm³/s. Com o aumento da pressão gerado pelo 

bombeamento contínuo, a pressão no poço excede a pressão de fratura da 

formação. Nesse momento a fratura é gerada e o fluido injetado começa a mover-

se dentro da fratura. Nesse momento também se observa uma queda significativa 

da pressão na bomba.  

4  Continua-se injetando depois da quebra da formação para garantir uma 

propagação estável da fratura.  

5  Para-se a injeção, registra a ISIP, e monitora o leak off plotando pressão versus 

tempo da Função G do tempo (Apêndice A) e pressão versus raiz quadrada do 

tempo. Sob condições normais de leak off, a queda de pressão analisada com 

relação à função G é uma função linear e pode ser usada para interpretar a pressão 

de fechamento da fratura, quando a linearidade da função acaba. Usam-se esses 

gráficos porque, na verdade, o tempo entre a quebra da formação e a propagação 

da fratura observado nos testes de campo é muito pequeno.  

6  Deixa o sistema retornar à condição de pressão hidráulica inicial e repete a 

injeção, realizando outro ciclo.  

7  Após o segundo ciclo, desmonta o sistema de teste.  
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Figura 18 – Um hipotético teste de microfraturamento mostrando as pressões de quebra da 

formação, propagação da fratura ISIP, pressão de reabertura da fratura e estimativa para a 

mínima tensão horizontal (Malik, 2014) 

4.5 Teste de absorção estendido 

 

O Teste de Absorção Estendido (Extented Leak Off Test –ELOT) requer os mesmos 

procedimentos de um clássico teste de absorção (Rocha, 2009). A única diferença, entretanto, 

está no fato de haver uma continuação no bombeio até se atingir a quebra da formação 

identificada pelo primeiro decréscimo da pressão. A pressão de quebra da formação, que inicia e 

propaga rapidamente a fratura, é identificada como a máxima pressão do gráfico.  

Além da obtenção da pressão de absorção e de fratura, é ainda possível se estimar a 

tensão in-situ mínima pela análise do declínio da pressão após a parada do bombeio e 

consequente aquisição da ISIP. Além disso, a realização de mais um ciclo de teste pode ser útil 

para a identificação da tensão de resistência à tração da rocha, pela diferença entre a pressão de 

quebra e a, agora, pressão de reabertura (Rocha, 2009). 
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Figura 19- Esquema ilustrativo dos vários termos associados com um ciclo de um ELOT 

(Adaptado de Zoback et al. 2003) 

Kunze & Steiger 1992 descrevem algumas modificações nos testes de absorção 

estendidos a fim de se obter um melhor e mais detalhado perfil de pressão. De acordo com esses 

autores, dois ou preferencialmente três ciclos de teste para se eliminar a resistência interna à 

ruptura da rocha (To = 0) da seguinte equação: 

 

Isso facilita a determinação da tensão máxima horizontal, σmax, usando os dados do 

segundo e terceiro ciclos. Também, o uso de medidores elétricos de pressão no fundo do poço 

capazes de registrar em intervalos de 5 – 10 segundos e de dados de compressibilidade do fluido 

aumenta a qualidade dos dados e evidencia o comportamento da pressão. Especialmente em 

folhelhos, onde a formação é pouco permeável ao fluxo, recomenda-se observar o decaimento da 

pressão após a parada das bombas por 30 minutos pelo menos no primeiro ciclo para assegurar 

que a fratura foi realmente fechada. 

Por fim, o uso de plotagem especial – inverso de taxa de decaimento de pressão contra 

pressão – serve para destacar diferentes estágios do fechamento da fratura.  

 σmax =  3σmin −  Pbd – To (7) 
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4.6 Teste de Integridade da Formação  

 

O teste de integridade da formação (Formation Integrity Test - FIT) também segue os 

mesmos procedimentos operacionais de um teste de absorção normal. No entanto, o único 

objetivo desse teste é carregar a formação com uma pressão pré-fixada e ver se a mesma suporta 

tal carregamento. Essa pressão pode, no entanto, ser uma pressão subestimada da pressão de 

absorção.  

Uma outra grande utilidade dessa técnica é testar uma grande extensão de poço aberto 

(ex. acima de 100 metros) para os casos onde não se tem certeza se o gradiente logo abaixo da 

sapata é realmente o menor da fase seguinte (Rocha, 2009). Essa incerteza é gerada quando é 

obtido uma pressão de absorção muito alta para a sapata, quando a formação testada é muito 

permeável ou quando a formação é pouco resistente.  

5 Modelo Matemático Proposto 
 

Um teste de absorção (LOT– Leak Off Test) é um teste da formação exposta à pressão 

hidráulica do fluido de perfuração realizado após cada assentamento de revestimento. O objetivo 

maior desse teste é ter conhecimentos sobre a máxima pressão a que a formação poderá suportar 

na fase seguinte assim como avaliar o isolamento hidráulico do revestimento previamente 

cimentado. Essas informações são críticas para o posicionamento da sapata da fase seguinte, 

durante a perfuração do poço, e também para possíveis recimentações, caso o não isolamento 

hidráulico seja detectado.  

Por questão de segurança, a densidade do fluido de perfuração deve sempre estar entre a 

pressão de poro e a máxima pressão que a formação pode suportar sem fraturar. O problema 

dessa janela operacional está, no entanto, quando se perfura formação sobre pressurizadas ou 

com gradiente de fratura baixo, uma vez que ela fica cada vez mais estreita.  

Conhecimento da pressão de fratura das formação é algo imperativo para os projetos de 

poços atuais.  

Rocha 2009 e Altun et al. 2001 descrevem os procedimentos para a realização de um 

teste de absorção clássico. Após assentar a última sapata, perfura-se aproximadamente 10 a 20 

metros da formação abaixo da última sapata e circula o fluido para limpar o poço e 

homogeneizar o fluido de perfuração. A etapa seguinte é o fechamento do poço no seu anular 
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(gaveta de tubo do Blow out Preventer) e o bombeando de fluido pelo interior da  coluna de 

perfuração à uma certa vazão . Registra-se num gráfico o volume injetado e sua respectiva 

pressão na superfície e o teste termina-se quando o comportamento do gráfico pressão X volume 

bombeado se afaste da linha reta esperada.  

Nesse ponto, a pressão é registrada e assumida como pressão de absorção, Pa. Em 

seguida ainda se registra a pressão por pelo menos dez (10) minutos (Fig. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – um típico comportamento de um teste de absorção. (Adaptado de Altun et al. 2001) 

 

O principal dado obtido de um teste de absorção é a pressão de absorção, Pa, que é 

utilizada para o cálculo da densidade de lama aplicada na fase seguinte, ρa, como Rocha 2009 

(pg. 300) sugere: 

onde ρfd [lb/gal] é a densidade do fluido usado no teste, 𝑃𝑎 [psi] é a pressão de absorção e 𝐷h[m] 

é a profundidade vertical da sapata.  

Um interessante e inesperado fato frequentemente observado em um teste de absorção é 

se encontrar uma pressão de absorção igual ou maior que a tensão de sobrecarga (overburden, 

Sv). Rocha 2009 (pp. 310-311) explica que tal comportamento pode ser explicado pela tensão de 

 
𝜌𝑎 =

0,1704 ∗ 𝜌𝑓𝑑𝐷ℎ + 𝑃𝑎

0,1704 ∗ 𝐷ℎ
 (8) 
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sobrecarga ter sido subestimada (valor estimado incorreto para a densidade da formação rasa não 

perfilada); pela presença de domos salinos próximos ou tectonismo ativo, fazendo o regime de 

falhamento tectônico passar de normal, σv > σH,max > σh,min , para reverso, σH,max > σh,min >

σv; ou ainda a tensão medida pode ter sido superestimada (em até 15% acima da σh,min ) pela 

presença de intensa concentração de tensão ao redor do poço. 

Teste de absorção é uma operação relativamente simples e barata. O problema maior, no 

entanto, está na sua interpretação, especialmente quando o sistema não tem um comportamento 

linear (volume versus pressão).  O que pode causar esse comportamento não linear é gás no 

sistema, comportamento plástico da formação, expansão do revestimento, falha no poço (falhas e 

fraturas pré-existentes) e fluxo de fluido de perfuração para dentro do anular entre o revestimento 

e a formação cimentado. Além disso, problemas de injeção/bombeio, problemas nos 

equipamentos de medição de pressão podem influenciar nos resultados do teste de absorção 

(Altun et al., 2001). 

Há basicamente dois tipos de métodos para se determinar a pressão de fratura: os de 

predição (correlações empíricas) e os de verificação.  

O projeto inicial de poço requer dados de pressão de fratura vindo dessas correlações 

(Eaton, Christman, Hubbert e Willis) ou de poços de correlações que serão 

confirmados/ajustados pelo métodos de verificação quando da perfuração em si.  

5.1 Modelo Matemático 

O método sugerido por Altun et al. (2001) consiste em modelar matematicamente as 

expansões do revestimento e da seção do poço aberto ao bombeio e a compressão do fluido de 

teste, além do vazamento de fluido quando da quebra e surgimento de canais/fissuras/fraturas na 

formação.  

Pressupostos do modelo: 

Compressibilidade homogênea do sistema, fluido isotérmico e não penetrante na 

formação, expansão cilíndrica do poço aberto e do revestimento, rocha isotrópica e elástica, sem 

efeitos de borda no fundo do poço e uma tensão principal paralela ao eixo vertical do poço 

(Altun et al., 2001).  

A seguir a modelagem defendida por Altun et al. (2001) é apresentada. 
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5.1.1.1 Expansão do Fluido: 
 

Usando a definição de compressibilidade de fluido a volume constante, 

 

integrando e rearranjando, temos: 

 

Portanto a solução exata é: 

 

Mas uma solução aproximada é válida ser usada: 

 

 Expandindo f(V) em séries de Taylor, 

 

Assumindo V0 = 0 e conhecendo as derivadas de f(V), 

 

f ′(V) =
1

V0(1+V/V0)
 ;  f ′′(V) = −

1

V0
2(1+V/V0)2 ;     f ′′′(V) =

2

V0
3(1+V/V0)4 ;   f iv(V) =

−
8

V0
4(1+V/V0)8 

 c = −
1

V0
(

∂V

∂P
)

T
, (9) 

 cP = ln (1 +
V

V0
), (10) 

 V = V0(ecP − 1), (11) 

 cP = ln (1 +
V

V0
) = f(V), (12) 

 f(V) = f(V0)(V − V0)0 +
f′(V0)(V−V0)1

1!
+

f′′(V0)(V−V0)2

2!
+ ⋯ +

fn(V0)(V−V0)n

n!
, (13) 

 f(V) = f(0)(V)0 +
f′(0)(V)1

1!
+

f′′(0)(V)2

2!
+ ⋯ +

fn(0)(V)n

n!
, (14) 

 f(V) = f(0)(V)0 +
f′(0)(V)1

1!
+

f′′(0)(V)2

2!
+ ⋯ +

fn(0)(V)n

n!
, (15) 
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Finalmente, sabendo que V0 ≫ V, temos: 

Ou, escrito em função de V 

 

5.1.1.2 Expansão do Revestimento: 
 
 

 
 

5.1.1.3 Expansão do poço aberto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Modelo da expansão do poço aberto (Altun et al. 2001) 

 
f(V) = cP = 0 ∗ (V)0 + (

V

V0
) − (

V

V0
)

2

+ (
V

V0
)

3

− (
V

V0
)

4

± ⋯, (16) 

 cP =
V

V0
, (17) 

 Vfd = cV0P, (18) 

 Vrevest = 2πhRi
2 P

E
[−

R0
2+Ri

2

R0
2−Ri

2 (1 − v2) − (v + v2)], (19) 
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A deformação radial para um material elástico é representada por 

ε =
r+∆r

r
   ou  dε =

dr

r
 

Usando a lei de Hooke e considerando a rocha em um sistema elástico e perfeitamente 

plástico, como na Fig. 21, 

 

ou, integrando, 

∫ dP = ∫ Edε
𝑟0+∆𝑟

𝑟0

𝑝

0

 

 

 

resulta em 

 

Mas a expansão volumétrica vinda da variação de volume é expressa por 

 

Substituindo ∆r, 

 

Expandindo a função e
2p

E  em série de Taylor, 

 

Desprezando os termos de ordem superiores aos quadráticos, uma vez que a relação  
p

E
 é muito 

 dP = Edε, (20) 

 ∆𝑟 = r0(e
𝑝

𝐸 − 1). (21) 

 𝑉 = 𝜋ℎ[(∆𝑟 + 𝑟0)2 − 𝑟0
2]. (22) 

 𝑉 = 𝜋ℎ𝑟0²[e
2𝑝

𝐸 − 1]. (23) 

 
e

2𝑝

𝐸 = 1 +
2𝑝

𝐸
+

(
2𝑝

𝐸
)

2

2!
+

(
2𝑝

𝐸
)

3

3!
+ ⋯. (24) 
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pequena devido ao fato de E e p terem orderm de grandezas diferentes ((
p

E
)

𝑛

→ 0 quando n →

 ∞).  

5.1.1.4 Volume perdido pela absorção: 
 

Para essa modelagem, será considerado um modelo de absorção em micro canais 

defendido por Poiseuille (Craft et al., 1991) 

Nesse modelo, o volume devido ao vazamento, Vf, é 

ou 

 Vf = D∆Pt,    onde t =
V

q
  

e a constante D para um geometria retangular dos canais de vazamento, em unidades de campo, 

é: 

 

onde W é a espessura, L é a extensão lateral e As é a área da seção lateral do canal. 

Portanto,  

 

Considerando o sistema permitindo apenas compressão do fluido vazado e vazamento em 

si,  

 
𝑽𝒑𝒐ç𝒐 = 𝟐𝝅𝒉𝒓𝟎

𝟐 [
𝑷

𝑬
+ (

𝑷

𝑬
)

𝟐

]. (25) 

 dVf = D∆Pdt. (26) 

 𝐷 = 8.7 ∗ 109 𝑊²𝐴𝑥𝑠

𝜇𝐿
, (27) 

 𝑉𝑓 = 𝐷𝑃
𝑉

𝑞
, (28) 

 𝑉 = 𝑉𝑓 + 𝑐𝑉0𝑃 = 𝑐𝑉0𝑃 + 𝐷𝑃
𝑉

𝑞
 (29) 



 

  34 

 

e, resolvendo para V, 

  

como solução exata. 

Ou  

 

Desenvolvendo o termo(
1

1−
D

q
P

) em série de Taylor, 

1

1−
𝐷

𝑞
𝑃

=
1

1−𝑥
 = 1+x+x²+x³+... = 1+

𝐷

𝑞
𝑃 + (

𝐷

𝑞
𝑃)

2

+ (
𝐷

𝑞
𝑃)

3

+ ⋯ 

Portanto,  

 

Combinado todas as contribuições, o sistema total fica modelado por: 

 

O primeiro termo do lado direito da equação acima representa a compressão do fluido, o 

segundo representa a expansão do revestimento, o terceiro representa a perda pela absorção e o 

último é a expansão do poço aberto. 

Altun et al. (2001) mostraram que as contribuições das compressões do fluido realizadas 

 𝑉 =
𝑉0(𝑒𝑐𝑃−1)

1−
𝐷

𝑞
𝑃

, 
(30) 

 
𝑉 =

𝑐𝑉0𝑃

1−
𝐷

𝑞
𝑃
 = 𝑐𝑉0𝑃 (

1

1−
𝐷

𝑞
𝑃

). (31) 

 
𝑉𝑙𝑒𝑎𝑘 = 𝑐𝑉0𝑃 + [𝑐𝑉0 (

𝐷

𝑞
) 𝑃2 + 𝑐𝑉0 (

𝐷

𝑞
)

2

𝑃3 + ⋯ ] (32) 

 
𝑉 =  𝑐𝑉0𝑃 + 2𝜋ℎ𝑅𝑖

2 𝑃

𝐸
[

𝑅0
2+𝑅𝑖

2

𝑅0
2−𝑅𝑖

2 (1 − 𝑣2) + (𝑣 + 𝑣2)] + [𝑐𝑉0 (
𝐷

𝑞
) 𝑃2 +

𝑐𝑉0 (
𝐷

𝑞
)

2

𝑃3 + 𝑐𝑉0 (
𝐷

𝑞
)

3

𝑃4 … ]+2𝜋ℎ𝑟0
2 [

𝑃

𝐸
+ (

𝑃

𝐸
)

2

] 
(33) 
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para expandir o casing, o poço aberto e o vazamento, assim como o volume para expandir o poço 

correspondem a menos de 1% do volume bombeado no sistema. Portanto, essas contribuições 

são desprezíveis. Além disso, quando se usa uma pequena seção de poço aberto para o teste, a 

perda de fluido por filtração é muito pequena especialmente devido ao pequeno tempo de tempo 

de teste. Logo, perdas por filtração são também desprezíveis.  

Depois de tais considerações, as contribuições que realmente afetam o sistema são a 

compressão do fluido bombeado, a expansão do revestimento e a perda por absorção nos tais 

micro canais abertos, que geram a não linearidade do sistema. Simplificando a equação geral, 

temos: 

 

Ou , na sua forma exata: 

 

            Essa equação descreve o comportamento da pressão versus volume bombeado em um 

teste de absorção. As constantes que dependem da geometria do poço e do fluido utilizado são de 

fácil conhecimento. Restam apenas encontrar a constante de absorção, D. Para tal, utiliza-se os 

dados de pressão e volume iniciais do teste. Com isso, o comportamento do teste pode ser 

extrapolado.  

             Se, no entanto, a condição de fluido não penetrante é assumida, a contribuição da 

absorção pelos micro canais é descartada e a equação geral passa a ser reescrita como segue: 

 

ou, na sua forma exata, 

 
𝑉 =  𝑐𝑉0𝑃 + 2𝜋ℎ𝑅𝑖

2 𝑃

𝐸
[
𝑅0

2 + 𝑅𝑖
2

𝑅0
2 − 𝑅𝑖

2
(1 − 𝑣2) + (𝑣 + 𝑣2)]

+ [𝑐𝑉0 (
𝐷

𝑞
) 𝑃2 + 𝑐𝑉0 (

𝐷

𝑞
)

2

𝑃3 + 𝑐𝑉0 (
𝐷

𝑞
)

3

𝑃4 … ] 

(34) 

 
𝑉 =  

𝑉0(𝑒𝑐𝑃 − 1)

1 −
𝐷
𝑞 𝑃

+ 2𝜋ℎ𝑅𝑖
2 𝑃

𝐸
[
𝑅0

2 + 𝑅𝑖
2

𝑅0
2 − 𝑅𝑖

2
(1 − 𝑣2) + (𝑣 + 𝑣2)] 

(35) 

 
𝑉 =  𝑐𝑉0𝑃 + 2𝜋ℎ𝑅𝑖

2 𝑃

𝐸
[
𝑅0

2 + 𝑅𝑖
2

𝑅0
2 − 𝑅𝑖

2
(1 − 𝑣2) + (𝑣 + 𝑣2)] (36) 
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P = Pressão de bombeamento  

V = Volume bombeado 

V0 = Volume inicial do Sistema 

Ri=Raio interno do revestimento 

R0=Raio externo do revestimento 

E = Módulo de Young do Revestimento 

h = Comprimento do Revestimento 

c = Compressibilidade do Fluido 

v= Coeficiente de Poisson do revestimento 

             Com o conhecimento apenas das constantes dependentes da geometria do poço e das 

propriedades mecânicas do fluido, é possível prever o comportamento da pressão versus volume 

bombeado.  

5.2 Teste de absorção em formações offshore rasas 

 

              Teste de absorção realizado em formações offshore rasas (definidas aqui como tendo 

aproximadamente 915 metros de sedimentos) não mostra o comportamento linear da pressão 

com o volume bombeado que seria mais comumente visto em formações profundas. Essas 

formações têm comportamento plástico e a tensão vs deformação não tem comportamento linear.  

              Essa situação leva ao não comportamento clássico do teste de absorção com 

comportamento linear pressão versus volume bombeado. Portanto, não se pode claramente 

determinar a pressão de fratura da formação.  

              Outras situações também pode levar os dados de teste de absorção terem 

comportamento não linear, tais como falhas, canais de fluxos na cimentação, falhas em 

equipamentos de medição e bombeio e expansão do revestimento. 

 

 

 
𝑽 = 𝑽𝟎(𝒆𝒄𝑷 − 𝟏) + 𝟐𝝅𝒉𝑹𝒊

𝟐 𝑷

𝑬
[
𝑹𝟎

𝟐 + 𝑹𝒊
𝟐

𝑹𝟎
𝟐 − 𝑹𝒊

𝟐
(𝟏 − 𝒗𝟐) + (𝒗 + 𝒗𝟐)] (37) 
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5.2.1.1 Análise matemática 
 

              O dados de teste de absorção convencional tem um comportamento linear, pressão 

versus volume, e apresentam uma inclinação unitária quando mostrado em um gráfico log-log. 

Esse comportamento linear é explicado pela mudança de volume do sistema fluido-revestimento-

poço aberto-filtrado (Altun et al.) 

 

∆pt = Mudança total de pressão 

ct = Compressibilidade total do sistema 

∆Vt = Mudança total de volume 

 

             Portanto, um gráfico Log(∆pt)vs log (∆Vt) tem um coeficiente angular unitário. 

 

                No entanto, alguns teste de absorção apresentam dados de comportamento não linear 

da pressão vs volume, e apresenta uma inclinação de 0,5 quando mostrado em um gráfico log-

log. Esse comportamento não linear é explicado pelo surgimento da quebra da formação e 

consequente fluxo de fluido.  

                 Assumindo, por comparação, que essas fraturas abertas na rocha tenha comportamento 

modelado de poços fraturados, onde a pressão tem comportamento no tempo de acordo com a 

equação abaixo, um gráfico log-log pressão versus volume teria um coeficiente angular 0,5 (Fig. 

22), explicando aqui o comportamento do fluxo através da falha gerada. 

 

B=fator volume de formação 

hf=altura da fatura 

k=permeabilidade 

q=vazão de injeção 

 ∆𝑝𝑡 = 𝑐𝑡∆𝑉𝑡 (38) 

 𝐿𝑜𝑔(∆𝑝𝑡) = log (𝑐𝑡) + 1 ∗ log (∆𝑉𝑡) (39) 

 

∆𝑝 =
4.064𝑞𝐵

ℎ𝑓𝑥𝑓
√

𝜇𝑡

𝑘𝜙𝑐𝑡
=

4.064𝑞𝐵

ℎ𝑓𝑥𝑓

√
𝜇Δ𝑉

q

𝑘𝜙𝑐𝑡
 (40) 
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t=tempo 

xf = metade do comprimento da fratura total 

ϕ = porosidade 

μ = viscosidade 

 

          Aplicando o log-log, 

 

 

              Portanto, uma mudança de inclinação de um (1) para uma de meio (0,5) no coeficiente 

angular no gráfico log-log de pressão versus volume indicaria a pressão de fratura da formação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Teste de Absorção convencional: plotagem log-log da pressão versus volume, 

mostrando a inclinação unitária inicial seguida da de 0,5 (Adaptado de Paknejad et al., 2007) 

 

∆𝑝 =
4.064𝑞𝐵

ℎ𝑓𝑥𝑓
√

𝜇𝑡

𝑘𝜙𝑐𝑡
=

4.064𝑞𝐵

ℎ𝑓𝑥𝑓

√
𝜇Δ𝑉

q

𝑘𝜙𝑐𝑡
 (41) 

 

𝐿𝑜𝑔(∆𝑝) = log (
4.064𝑞𝐵

ℎ𝑓𝑥𝑓

√
𝜇/𝑞

𝑘𝜙𝑐𝑡
) +

1

2
∗ log(Δ𝑉) (42) 
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5.3 Teste de absorção em folhelhos e calcários 

         Os folhelhos são rochas sedimentares de grãos finos e planos/paralelos (daí suas camadas 

são consideradas impermeáveis), dotadas de fissilidade e formadas por compactação de 

componentes orgânicos e argilosos (Schlumberger  Oilfield Glossary). Folhelhos apresentam 

baixas taxas de absorção devido a sua baixa permeabilidade. A sapata de revestimentos é 

preferencialmente assentada sobre folhelhos quando possível (Kunze & Steiger, 1991).  

               Folhelhos são considerados essencialmente rochas dúcteis, exibindo considerável 

deformação plástica antes de se romper (Rocha, 2009, pg. 233). Em uma análise tensão-

deformação, rochas frágeis podem apresentar limites elásticos maiores que os de rochas dúcteis. 

Folhelhos são caracterizados por apresentarem mínima tensão in situ maior que a de arenitos 

(Alberty & McLean 2014).  

               Os folhelhos compõe mais 75% das formações perfuradas e a eles são atribuídos 70% 

dos problemas de instabilidade de poços (Lal, 1999). Isso talvez se deva ao fato de eles serem 

mais sensíveis a certos componentes dos fluidos de perfuração. Principalmente a água presente 

no fluido que, se em contato com o folhelho, tem afinidade química com os seus componentes 

argilosos (iônicos), causando um aumento da pressão de poro e consequente desestabilização 

estrutural do mesmo. Esse processo é mais intenso a depender das características do fluido e do 

folhelho. Por exemplo, se o folhelho já apresentar microfraturas a água do fluido entrará com 

maior facilidade entre suas camadas (de grande área superficial) e causará enfraquecimento e 

significante diminuição da sua resistência ao cisalhamento (M. Lal, 1999). Outros problemas, 

reportados por Abass et al. (2006), são a diferença de salinidade entre o folhelho e fluido 

(salinidade da formação maior que a do fluido) e consequente movimento por osmose da água do 

fluido para a formação; além de problemas de fluência (Fig. 23).  
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Figura 23 - Teste de fluência em amostras de folhelhos (Adaptado de Abass et al., 2006) 

           É sabido que perfurar com sobre pressão (overbalanced) pode acarretar problemas de 

filtração ou de perdas mais severas de fluidos. Quando, no entanto, perfura-se com fluido a base 

água em folhelhos, apesar de serem eles pouco permeáveis (Steiger & Leung, 1990), essa 

invasão da água leva a um considerável enfraquecimento da formação devido ao aumento da 

pressão de poros da formação (pela migração de água para a formação) e consequente 

instabilidade estrutural das paredes do poço pela reatividade dos folhelhos com a água (Tan et al. 

2009). Esse enfraquecimento é resultado da natureza física e química dos folhelhos, como 

explicado acima. 

              Portanto, devido à natureza dos testes de absorção, fica claro agora o cuidado que se 

deve ter ao fazer um teste desse tipo em uma formação de folhelhos. Como o objetivo do teste é 

saber a pressão de absorção e não de fraturar a formação, o fluido do teste deve passar por 

tratamento de salinidade apropriado para se minimizar as interações químicas da água com a 

formação. Também o tempo de teste não pode ser muito longo a fim de evitar potencias 

problemas de fluência e instabilidade estrutural da parede do poço aberto.  

              Os calcários exibem pouca deformação antes da ruptura, caracterizando-os como rochas 

frágeis (Rocha, 2009, pg. 233). Como tal, quando fraturadas não retornam à situação inicial, 

deixando abertura da fratura mesmo após o descarregamento. Isso pode gerar problemas sérios 

de perda de circulação.  

             Portanto, o cuidado que pode ser menos severo em folhelhos em não estender o teste até 

a fratura deve ser tomado quando se realiza teste de absorção em calcários.  
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6 Aplicação do Modelo Matemático Proposto 
 

6.1 Análise em Testes de Absorção 

 

 

Mesmo sem os dados de teste de revestimento (teste de pressão com o anular fechado 

feito antes do corte do colar, cimento  e sapata do revestimento para verificar a estanqueidade do 

revestimento sob pressão interna), alguma análise pode ser feita considerando apenas os dados 

do teste de absorção.  

A seguir serão analisados alguns dados reais de desses testes de absorção.  

O primeiro poço a ser analisado será o Poço A. Esse poço tem uma lâmina d`água de 

1555 metros e teve dois testes de absorções realizados. Um, a 1902 metros de profundidade 

vertical e em revestimento de 20’’ e outro, a 2206 metros de profundidade vertical e em 

revestimento de 13 3/8’’.  

A seguir essas informações estarão tabeladas. 

 

Tabela 1 - Teste de absorção - Revestimento de 20’’ a 1902 metros no Poço A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os dados de pressão e volume bombeado (Fig. 25), pode-se obter a 

compressibilidade total do sistema fluido-revestimento, como segue: 

Teste de Absorção  Volume Bombeado 

[ bbl] 

Pressão de Bombeio 

[psi] Profundidade : m  1902 
Densidade do Fluido : lb/gal 8,8 0,5 90 

Gradiente na Sapata :  lb/gal  9.41 0,7 113 

Pressão de Absorção: psi 199 0,8 122 

ID Revestimento: in 18,73 0,9 136 

Vo: bbl 2126,57634 1 145 

c, sistema: psi^-1 4,2548E-06 1,1 159 

  1,2 167 

1,3 181 

1,4 190 

1,5 199 

1,6 199 
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logo,  

 

onde  V0, volume inicial do sistema, é calculado diretamente com a profundidade do poço e raio 

interno (ID) do revestimento; e (
∂P

∂V
)

T
(inclinação da reta) é obtido do intervalo linear da curva 

pressão versus volume do teste feito (Fig. 25), uma vez que assumimos como tendo 

comportamento elasto-linear.  

 

 

Figura 24- Teste de Absorção - Poço A no revestimento de 20’’ 

 

O intervalo linear da curva de um teste de absorção é exatamente os pontos onde a 

relação entre volume e pressão se aproximam da uma reta (Equação 18), indicando que o sistema 

está no regime elasto-linear e portanto a compressibilidade do mesmo é constante (Fig. 25). A 

compressibilidade para esse caso foi de 4.25479E-06 𝑝𝑠𝑖−1. 

 

 

 
c = −

1

V0
(

∂V

∂P
)

T
 (43) 

 c =
1

(V0∗(
∂P

∂V
)

T
)
, 

(44) 
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Figura 25 – Apenas o intervalo Elasto-linear do Teste de Absorção - Poço A no revestimento de 

20’’ 

Tabela 2 - Teste de absorção - Revestimento de 13 3/8” a 2206 metros no Poço A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando semelhante abordagem, o teste do Poço A, a 2206 metros de profundidade 

vertical e em revestimento de 13 3/8’’ é analisado como segue.  
 

 

Teste de Absorção  Volume 

Bombeado [ bbl] 

Pressão de Bombeio 

[psi] Profundidade : m  2206 

Densidade do Fluido : lb/gal 9,05 3,25 249 

Gradiente na Sapata :  lb/gal  10,73 3,5 322 

Pressão de Absorção: psi 630 3,75 390 

ID Revestimento: in 12,415 4 463 

Vo: bbl 1083,662054 4,25 521 

C, sistema: psi^-1 8,34959E-06 4,5 595 

  4,75 631 

5 630 

5 450 

5,25 450 
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Do ajuste dos dados (Fig. 27) e usando a equação 44, o teste de absorção do poço A para 

essa profundidade de 2206 metros (Fig. 26), a compressibilidade para o sistema foi de 8.34959E-

06 psi−1. 

 
 

Figura 26 - Teste de Absorção - Poço A no revestimento de 13 3/8’’ 
 

 
Figura 27 - Apenas o intervalo Elasto-linear do Teste de Absorção - Poço A no revestimento de 

13 3/8’’ 
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O segundo poço a ser analisado será o Poço B. Esse poço foi perfurado sob uma lâmina 

d`água de 1554 metros e teve um teste de absorção realizado a 1955 metros de profundidade 

vertical e em revestimento de 20’’.   

A seguir essas informações estarão tabeladas. 

Tabela 3 – Teste de absorção - Revestimento de 20’’ a 1955 metros no Poço B. 

 

A plotagem dos pontos de pressão e volume para esse teste de absorção (Fig. 28) revela 

uma mudança considerável de compressibilidade do sistema. A princípio é possível se identificar 

dois momentos elasto-lineares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Teste de Absorção - Poço B no revestimento de 20’’ 

 

Teste	de	absorção	 Volume Bombeado 

[ bbl] 

Pressão de Bombeio 

[psi] Profundidade : m  1955	

Densidade do Fluido :  lb/gal 8.7	 2 70 

Gradiente na Sapata :   lb/gal   9.49	 2.75 87 

Pressão de Absorção: psi 263 3.25 98 

ID Revestimento: in 18.73 3.5 105 

Vo: bbl 2185.834251	 3.75 123 

C, sistema: psi^-1 4.17877E-06	 4 141 

		 4.125 151 

4.25 167 

4.375 180 

4.5 193 

4.625 206 

4.75 219 

4.875 233 

5 251 

5.125 263 

5.25 265 
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No entanto, como a segunda tendência é de aumento na pressão com o volume, seria 

descartada a hipótese de absorção, que na verdade ocorre depois da segunda compressibilidade 

constante observada e calculada como sendo de 4.17877E-06 psi−1 (calculada na figura 29). 

 

 

Figure 29 - Comportamento pressão x volume para Poço B no revestimento de 20’’ 

6.2 Previsão de Teste de Absorção com dado do Teste de Revestimento 

 

Uma das mais difíceis decisões em um teste de absorção é a determinação do momento 

de se parar o bombeio de modo a obter a possível pressão de absorção e sem, no entanto, 

propagar fraturas (evitar maiores danos à formação). Devido aos diversos efeitos de poço, 

formação e possíveis problemas na cimentação (como explicado no Capítulo 1.1) que podem 

mascarar os dados, essa não é uma tarefa. 

Estudos têm sugerido alguns critérios para essa parada. Postler (1997) aponta que, 

quando se está bombeando algo em torno do 0,5 lb/gal da densidade esperado para a pressão de 

absorção do local, os dados começam a desviar da linearidade. Observando esse comportamento, 

bombeia-se um volume adicional de fluido para efeitos de confirmação do ponto de absorção e 

se para a bomba. No entanto, quando esse desvio na linearidade é observado muito 

prematuramente, aconselha-se bombear mais alguns barris de fluido e observar. Se a pressão 

continua a crescer, indicando efeitos de poço (mencionado anteriormente), ou se ela não cresce, 

indicando possíveis problemas com a cimentação. Por outro lado, quando essa tendência linear 
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dos dados não se mostra (em formações plásticas ou altamente permeáveis) e, pelo contrário, 

uma curva é observada, é recomendado bombear até que se obtenha três pontos consecutivos de 

pressão constante. A pressão de absorção é então reconhecida como sendo a pressão que se 

afasta dessa “linearidade” vinda desses três pontos.  

Postler (1997) também alerta que essa decisão é subjetiva e ajudada pelo bom 

conhecimento da pressão de absorção esperada assim como da possível forma do gráfico pressão 

versus volume. O uso de poços de correlação é muito importante nessa etapa.  

A abordagem sugerida pelo presente trabalho, para tentar solucionar esse problema, é o uso 

conjunto de um teste de revestimento quando do assentamento da sapata prévia à próxima fase 

do poço e o teste de absorção em si.  

Analisando a equação final de Altun et al. (2001), Equação 37, verifica-se que, como o 

poço está revestido e cimentado em um pequeno trecho quando do teste de revestimento, ela se 

aplica perfeitamente uma vez que as únicas contribuições atuantes na mudança de volume do 

sistema são as da compressão do fluido e da expansão do revestimento. Além disso, as 

propriedades físicas do revestimento são tabeladas, restando apenas a compressibilidade do 

fluido, c, a ser determinada por ajuste dos dados (como mostrado no Capítulo 6.1) e uma 

constante C (Constante de Ajuste) que pode ser explicada por problemas de bombeio e/ou por 

incorretas medições mesmo. Portanto, ela pode ser usada para modelar o comportamento da 

variação do volume do sistema revestimento – fluido em um teste de revestimento. Usando os 

dados de testes de revestimento pode-se modelar matematicamente. 

 

 

𝑽 = 𝑽𝟎(𝒆𝒄𝑷 − 𝟏) + 𝟐𝝅𝒉𝑹𝒊
𝟐 𝑷

𝑬
[
𝑹𝟎

𝟐 + 𝑹𝒊
𝟐

𝑹𝟎
𝟐 − 𝑹𝒊

𝟐
(𝟏 − 𝒗𝟐) + (𝒗 + 𝒗𝟐)] + 𝑪 (45) 

 

Essa equação (Eq. 45) pode melhor descrever o teste de absorção em si, porque a única 

mudança do sistema entre o teste de revestimento e o teste de absorção é, em teoria assumida 

aqui, uma coluna de aproximadamente dez metros de poços aberto (prática comum na indústria) 

logo abaixo da última sapata assentada. Uma vez considerada a hipótese de fluido não penetrante 

e dada a grande extensão (e volume) de poço revestido em comparação com o pequeno intervalo 

de poço aberto, é razoável a suposição de que o a variação de volume do sistema com a 

pressurização vai se comportar como no teste de revestimento feita anteriormente. Isso justifica o 
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ajuste da equação 45 aos dados do teste de revestimento, como maneira de se obter a constante 

de ajuste C e a compressibilidade c.  

Assim, uma simulação do comportamento do teste de absorção pode ser traçada com a 

equação ajustada, Eq. 45. Uma vez traçada a curva esperada, os dados do teste são 

acompanhados em tempo real e comparados com o teórico.  

 

Poço X  

 

Foi analisado os dados de um teste de revestimento seguido de um teste de absorção 

realizado em um Poço X de lâmina d`água de 1548 metros e revestimento testado de 16” e 

cimentado a 2139 metros de profundidade vertical. A litologia onde o teste de absorção foi 

realizado é 100% folhelho.  

A tabela 4 a seguir traz algumas propriedades relevantes do poço X, assim como os dados 

dos testes em si.  

Tabela 4 -Dados dos Testes de Revestimento e Teste de absorção e propriedades do Poço X. 

Uma simples plotagem dos dados do teste de revestimento e de absorção pode revelar o 

comportamento pressão versus volume bombeado, como segue na figura 30. 

Volume Bombeado

bbl

Pressão (psi) - 

Teste Rev.

Pressão (psi) - 

Teste Absor.

Volume Bombeado

bbl

Pressão (psi) - 

Teste Rev.

2139.00 0 0 0 3.2 1260

15.01 0.2 30 30 3.4 1350

16.00 0.4 81 76 3.6 1440

30000000.00 0.6 160 126 3.8 1520

0.30 0.8 260 172 4 1615

383.98 1 325 217 4.2 1700

100% FLH 1.2 420 253 4.4 1780

2103.00 1.4 500 283 4.6 1850

1548.00 1.6 590 278 4.8 1940

9.30 1.8 670 176 5 2035

10.10 2 760 5.2 2120

2.2 840 5.4 2200

2.4 930 5.6 2290

2.6 1010 5.8 2370

2.8 1100 6 2470

3 1180 6.2 2540

Vo, bbl

Litologia na sapata 

Prof. vertical, m 

LD

Peso da lama, lb/gal

Densidade equiv., lb/gal 

DADOS DO POÇO X

Teste de Revestimento e Teste de Absorção

Sapata do liner 16" 

ID revestimento, in

OD revestimento, in

E, psi

v
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Figura 30 - Testes de Revestimento 16" e de Absorção  do Poço X 
 

 

Devido provavelmente à profundidade rasa do teste (600 metros), lâmina d`água 

profunda e formação 100% folhelho (Tabela 4), o teste de absorção (Figura 30) apresenta 

claramente baixa resistência à absorção e a pressão se diferencia e cai muito rapidamente quando 

comparada com a pressão medida no teste de revestimento (Fig. 30).  

Como o objetivo do teste de revestimento, para o proposito deste trabalho, é achar a 

compressibilidade do sistema, c, e a constante de ajuste, C, isso será realizado por um ajuste dos 

dados à equação 45 (Fig. 31).  

 

Figura 31 - Ajuste dos dados do teste de revestimento para achar c. 
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A compressibilidade do sistema, ajustada da equação aos dados do teste de revestimento, 

é  2,27𝑥10−6 𝑝𝑠𝑖−1 pela equação 44. 

A seguir, a constante de ajuste, C, é encontrada também por semelhante ajuste (Fig. 32) e, 

agora, já se considerando a compressibilidade anteriormente achada. C encontrado foi 0,13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Ajuste dos dados do teste de revestimento para achar C. 

Uma vez determinados c e C, a equação 45 pode ser reescrita usando, para esse caso e 

teste, como segue: 

 

 

V = V0 (e𝟐.𝟐𝟕∗𝟏𝟎−𝟔∗P − 1) + 2πhRi
2 P

E
[
R0

2 + Ri
2

R0
2 − Ri

2
(1 − v2) + (v + v2)] + 𝟎. 𝟏𝟑 (46) 

 

O uso da equação 46 descreve perfeitamente o comportamento do teste do revestimento 

uma vez que ela foi ajustada com os dados deste teste. Para descrever o teste de absorção ela será 

também usada pelas justificativas já acima citadas. 

No entanto, o ajuste, se necessário, será pontual através da compressibilidade do sistema, 

que poderá (e se espera ter mudado pelo fato de agora a formação estar exposta ao fluido) ter 

mudado. O coeficiente C, pela sua natureza em si, é assumida ser constante nessa passagem do 

teste de revestimento para o teste de absorção.  

Em cada ponto do teste de absorção, calcula-se a atual compressibilidade do sistema 

usando a equação 46. Uma vez achada essa correspondente compressibilidade, o seguinte ponto 
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de pressão é calculado para um dado volume seguinte (geralmente +0,5 bbl ou +0,25 bbl). Esse 

ponto à frente é a estimativa do que seria a pressão do seguinte ponto. O resultado desse 

procedimento é mostrado na figura 33 abaixo.  

 
Figura 33 - Previsão Pressão x Volume: teste de absorção. Poço X 

Na figura 33, os pontos indicam a previsão da pressão para cada ponto. Assim, por 

exemplo, o ponto 6 indica  previsão da pressão (dado o volume) para esse ponto feita no ponto 5.  

É de se esperar que se o sistema permanecer na mesma linearidade/elasticidade para dois 

pontos seguidos, as pressões calculadas e observadas sejam muito próximas. No intuito de medir 

essa discrepância foi avaliado o valor absoluto da diferença entre essas duas pressões, mostrado 

na figura 34 abaixo.  

 
Figure 34 - Erro absoluto na previsão do teste de absorção do Poço X 
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No decorrer dos pontos do teste de absorção, o erro na previsão foi significativamente 

grande em dois momentos: momento inicial de ajuste do sistema e na fase final do teste, onde 

houve absorção de algum gênero pelo poço (Fig. 34). Para o poço X, a pressão de absorção 

estaria entre o ponto 6 e o ponto 8, uma vez que no ponto 6 começa a ocorrer desvio da previsão 

para a pressão. O erro, que nos ponto 6 e anteriores a este é de menos de 20 psi, passa para algo 

em torno de 55 e 140 nos dois pontos seguintes, respectivamente. Portanto, claramente o regime 

linear/elástico esperado para o sistema não mais está acontecendo.  

Uma vez que o poço aberto tem apenas algo em torno de 10 metros de extensão (portanto 

volume pequeno) e dada a compressibilidade do fluido com ordem de grandeza de 10−6 𝑝𝑠𝑖−1, 

variações significativas de volume não poderiam ser explicadas só pela expansão plástica da 

formação aberta. Logo, a saída desse regime indica fluxo de fluido, seja por fraturas criadas ou 

abertas ou por problemas na cimentação.  

Nesse momento, então, o teste deve ser parado a fim de evitar danos à formação e na 

cimentação em si com consequentes retrabalhos. A identificação desse momento de parada é 

sugerida aqui como o ponto onde o erro na previsão começa a indicar crescimento anormal, que 

no caso do Poço X seria o ponto 10.  

É sempre bom lembrar, no entanto, que estimativas da geologia, de poços de correlação 

ou mesmo da ferramenta PWD (Pressure While Drilling) que mede a pressão no anular para 

obtenção da pressão de fratura poderiam ser usadas para dar suporte a essa decisão do quando 

parar o teste de absorção.  

            A título de análise e considerando o ponto 9 como pressão de absorção, Pa, calcula-se a 

densidade do fluido equivalente para tal pressão, ρa, como sendo: 

 
𝜌𝑎 =

0,1704 ∗ 𝜌𝑓𝑑𝐷ℎ + 𝑃𝑎

0,1704 ∗ 𝐷ℎ
=

0,1704 ∗ 9,3 ∗ 2139 + 253

0,1704 ∗ 2139
= 9,99 lb/gal (47) 

 

  Considerando o ponto 10 como pressão de absorção, Pa, calcula-se a densidade do 

fluido, ρa, como sendo: 

 
𝜌𝑎 =

0,1704 ∗ 𝜌𝑓𝑑𝐷ℎ + 𝑃𝑎

0,1704 ∗ 𝐷ℎ
=

0,1704 ∗ 9.3 ∗ 2139 + 283

0,1704 ∗ 2139
= 10, 08 lb/gal (48) 
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Considerando o ponto 11 como pressão de absorção, Pa, calcula-se a densidade do fluido, ρa, 

como sendo: 

 
𝜌𝑎 =

0,1704 ∗ 𝜌𝑓𝑑𝐷ℎ + 𝑃𝑎

0,1704 ∗ 𝐷ℎ
=

0,1704 ∗ 9.3 ∗ 2139 + 278

0,1704 ∗ 2139
= 12,06 lb/gal  (49) 

 

Portanto, pode-se dizer que a densidade máximo do fluido a ser usado na fase seguinte do 

poço não pode ultrapassar um valor em torno de 10 lb/gal. 

 

 

Poço Y 

 
 

A seguir serão analisados os dados de um teste de revestimento seguido de um teste de 

absorção realizado em um Poço Y de lâmina d`água de 2172 metros e revestimento testado de 8 

½” e cimentado a 3168 metros de profundidade vertical. A litologia onde o teste de absorção foi 

realizado não é conhecida.  

A tabela 8 a seguir traz algumas propriedades relevantes do poço X, assim como os dados 

dos testes em si.  

Tabela 5 -Dados dos Testes de Revestimento e Teste de absorção e propriedades do Poço Y. 

 

 

Diferentemente do Poço X, no Poço Y os testes de revestimento e teste de absorção são 

muito semelhantes (Figs. 35 e 36 ) 

 

Volume Bombeado
(bbl)

Profundidade da Sapata" 3168 0.25 130 233 5.5 1487 1455

ID revestimento, in 7.725” 0.5 189 290 5.75 1552 1510

OD revestimento, in 8 ½” 0.75 255 345 6 1616 1570

E, psi 30000000 1 321 403 6.25 1682 1625

v 0.3 1.25 383 457 6.5 1749 1690

Vo, bbl 150.63 1.5 449 518 6.75 1814 1740

Peso da lama, lb/gal 9.3 1.75 513 575 7 1877 1800

2 578 630 7.25 1942 1860

2.25 644 690 7.5 2008 1920

2.5 707 750 7.75 2073 1975

2.75 765 805 8 2139 2035

3 836 870 8.25 2204 2095

3.25 902 925 8.5 2267 2155

3.5 963 980 8.75 2340 2215

3.75 1028 1040 9 2401 2270

4 1096 1100 9.25 2464 2330

4.25 1158 1160 9.5 2529 2340

4.5 1225 1215 9.75 2594

4.75 1291 1275 10 2660

5 1355 1335 10.25 2727

5.25 1421 1395

Pressão (psi)-

Teste Rev.

Pressão (psi) - 

Teste Absor.

DADOS DO POÇO Y:

Teste de Absorção e Teste de Revestimento
Pressão (psi)-

Teste Rev.

Pressão (psi) - 

Teste Absor.

Volume 

Bombeado (bbl)
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Figura 35 - Teste de Revestimento de Absorção. Poço Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Teste de Revestimento e Ajuste de c e C. Poço Y 
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A compressibilidade do sistema, ajustada da equação aos dados do teste de revestimento, 

é  2,22𝑥10−5 𝑝𝑠𝑖−1 e C encontrada foi -0,164.  

Uma vez determinados c e C, a equação 45 pode ser reescrita usando, para esse caso e 

teste, como segue: 

 

V = V0 (e𝟐,𝟐𝟐∗𝟏𝟎−𝟓
∗P − 1) + 2πhRi

2 P

E
[
R0

2 + Ri
2

R0
2 − Ri

2
(1 − v2) + (v + v2)] − 𝟎, 𝟏𝟔𝟒 (50) 

 

Após realizar o mesmo procedimento feito no Poço X, a previsão do comportamento do 

teste de absorção para o Poço Y foi encontrado (Fig. 37). 

 

 

Figura 37 - Previsão Pressão x Volume: teste de absorção. Poço Y 

 

A figura 38 abaixo visualiza a previsão para o intervalo final. O que se observa nessa fase 

é uma boa previsão ao longo do intervalo e o ponto final da previsão saindo do comportamento 

esperado.  
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Figura 38 - Previsão Pressão x Volume: Fase final do teste de absorção. Poço Y 

O valor absoluto da diferença entre essas duas pressões pode ser analisado na figura 39 

abaixo. 

 

Figura 39 - Erro absoluto na previsão do teste de absorção do Poço Y 

 

A previsão para o teste de absorção desse caso e poço apresentou erro absoluto pequeno, 

uma vez que foram registrados erros da ordem de poucas dezenas de psi e erros menores que 

uma dezena de psi, na fase de estabilização, em um universo da ordem centenas e mesmo 

milhares psi. Isso, a princípio, seria difícil de identificar e indicaria que o teste de absorção não 
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atingiu a pressão de absorção. No entanto, para o último ponto do teste, foi previsto um 

significativo pico de erro (ponto último da previsão na Fig. 39).  

Tendo isso em vista, para o poço Y, a pressão de absorção seria a correspondente ao 

último ponto do teste de absorção.  

Como análise e considerando o ponto final como pressão de absorção, Pa, calcula-se a 

densidade do fluido, ρa, como sendo: 

 
𝜌𝑎 =

0,1704 ∗ 𝜌𝑓𝑑𝐷ℎ + 𝑃𝑎

0,1704 ∗ 𝐷ℎ
=

0,1704 ∗ 9,3 ∗ 3168 + 2340

0,1704 ∗ 2168
= 13,53 lb/gal  (51) 

 

Portanto, pode-se dizer que a densidade máximo do fluido a ser usado na fase seguinte do 

poço não pode ultrapassar um valor maior que 13lb/gal. 

 

 

Poço Z 
 

No Poço Z, de lâmina d`água de 2175 metros, foi feito um teste no revestimento de 13 

3/8” cimentado a 3168 metros de profundidade vertical seguido de um teste de absorção. A 

litologia onde o teste de absorção foi realizado não é conhecida.  

A tabela 6 a seguir traz algumas propriedades relevantes do poço Z, assim como os dados 

dos testes em si.  

Tabela 6 -Dados dos Testes de Revestimento e Teste de absorção e propriedades do Poço Z. 

 

Para fins de visualização da dos dados do teste de revestimento e teste de absorção, a 

Figura 40 abaixo mostra o comportamento pressão x volume desses dois testes.  

Profundidade da Sapata" 3889 0.5 309 525 5.75 1108

ID revestimento, in 12.347” 0.75 302 580 6 1156

OD revestimento, in 13 3/8" 1 315 619 6.25 1190

E, psi 30000000 1.25 333 664 6.5 1208

v 0.3 1.5 378 712 6.75 1242

Vo, bbl 472.38 1.75 415 768 7 1274

Peso da lama, lb/gal 9.8 2 423 819 7.25 1296

LD, m 2175 2.25 484 852 7.5 1317

2.5 505 891 7.75 1350

2.75 569 934 8 1386

3 622 978 8.25 1414

3.25 672 1028 8.5 1439

3.5 711 1071 8.75 1471

3.75 758 1101 9 1496

4 806 1144 9.25 1506

4.25 852 1168 9.5 1550

4.5 905 1216 9.75 1564

4.75 945 1247 10 1591

5 990 1284 10.25 1620

5.25 1027 1316 1652

Teste de Absorção e Teste de Revestimento

Pressão (psi) - 

Teste Absor.

Volume 

Bombeado (bbl)

Pressão (psi)-

Teste Rev.

Pressão (psi) - 

Teste Absor.

Volume 

Bombeado (bbl)

DADOS DO POÇO Z Pressão (psi)-

Teste Rev.
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Figura 40 - Teste de Revestimento e teste de absorção. Poço Z 

 

Observa-se que o teste de absorção não se estendeu, como se fez no teste de 

revestimento. A princípio, diria-se apenas olhando o gráfico acima que o teste de absorção não 

atingiu a pressão de absorção.  

 

           Fazendo o ajuste da equação geral do sistema, Eq. 45, obtêm-se c e C (Equação 52) 

 

V = V0 (e𝟏,𝟐𝟒∗𝟏𝟎−𝟓
∗P − 1) + 2πhRi

2 P

E
[
R0

2 + Ri
2

R0
2 − Ri

2
(1 − v2) + (v + v2)] − 𝟏, 𝟕𝟓 (52) 

 

O perfil da previsão para o Poço Z (Figura 41), gerado pelo mesmo procedimento feito 

nos poços X e Y apresenta boa aproximação. 
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Figura 41 - Previsão Pressão x Volume: teste de absorção. Poço Z 

O valor absoluto da diferença entre essas duas pressões é mostrado na figura 42 abaixo. 

 
Figura 42 - Erro absoluto na previsão do teste de absorção do Poço Z 

O erro absoluto da previsão para o teste de absorção do Poço Z se manteve oscilando em 

um intervalo de cerca de 20 psi para praticamente todo teste de absorção.     

          Novamente aqui para pressões da ordem de milhares de psi, erros da ordem de poucas 

dezenas ou mesmo unidades (como observado nesse caso) indica boa previsão e modelagem. 

Além disso, para a fase final do teste, esse comportamento se manteve e não se observou pico 
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algum no erro da previsão. Conclui-se, portanto, que o teste de absorção não atingiu a sua 

absorção.  

A título de análise, calcula-se a densidade do fluido, ρa, como sendo: 

 
𝜌𝑎 =

0,1704 ∗ 𝜌𝑤𝐷ℎ + 𝑃𝑎

0,1704 ∗ 𝐷ℎ
=

0,1704 ∗ 9,8 ∗ 3889 + 1343

0,1704 ∗ 3889
= 11,83 lb/gal (53) 

 

Portanto, pode-se dizer que a densidade máximo do fluido a ser usado na fase seguinte do 

poço pode atingir um valor até 11,5 lb/gal. 

 

Poço W 
 

No Poço W, perfurado em lâmina d`água de 2200 metros, foi feito um teste de  no 

revestimento de 10 3/4” cimentado a 5428 metros de profundidade vertical seguido de um teste 

de absorção. A litologia onde o teste de absorção foi realizado não é conhecida.  

A tabela 7 a seguir contém informações sobre poço W, assim como os dados dos testes 

em si.  

Tabela 7  - Dados dos Testes de Revestimento e Teste de absorção e propriedades do Poço W. 

 

 

Profundidade da Sapata" 5428

ID revestimento, in 10.01” 0.5 145 80 5.75 1074 909

OD revestimento, in 10 3/4" 0.75 176 102 6 1109 953

E, psi 30000000 1 219 111 6.25 1152 1014

v 0.3 1.25 254 141 6.5 1218 1057

Vo, bbl 433.35 1.5 293 172 6.75 1261 1100

Peso da lama, lb/gal 10.8 1.75 323 198 7 1300 1161

LD, m 2200 2 371 232 7.25 1356 1205

2.25 423 280 7.5 1400 1239

2.5 467 315 7.75 1448 1300

2.75 510 350 8 1495 1348

3 558 406 8.25 1550 1391

3.25 601 449 8.5 1570 1443

3.5 640 480 8.75 1491

3.75 697 532 9 1537

4 740 588 9.25

4.25 780 632 9.5

4.5 840 675

4.75 883 731

5 931 775

5.25 979 814

Pressão (psi) - 

Teste Absor.

Volume 

Bombeado (bbl)

Pressão (psi)-

Teste Rev.

Pressão (psi) - 

Teste Absor.

Volume 

Bombeado (bbl)

Pressão (psi)-

Teste Rev.

DADOS DO POÇO W:

Teste de Revestimento eTeste de Absorção
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Figura 43 - Teste de Revestimento e teste de absorção. Poço W 

 

Observa-se que o teste de absorção teve uma compressibilidade semelhante à do teste de 

revestimento. Vendo a fase final do teste (Figura 43), não se pode concluir que o teste de absorção 

atingiu a pressão de absorção.  

A Equação 54 é a equação ajustada com o teste do revestimento.  

 

V = V0 (e𝟗,𝟎𝟔∗𝟏𝟎−𝟔
∗P − 1) + 2πhRi

2 P

E
[
R0

2 + Ri
2

R0
2 − Ri

2
(1 − v2) + (v + v2)] + 𝟎, 𝟏𝟐𝟕𝟓 (54) 

 

A previsão para o Poço Z (Figura 44) gerada conseguiu boa aproximação. 
 

 
Figura 44 - Previsão Pressão x Volume: teste de absorção. Poço W 
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O valor absoluto da diferença entre essas duas pressões é mostrado na figura 45 abaixo. 

 

 
Figura 45 - Erro absoluto na previsão do teste de absorção do Poço W 

 

O erro absoluto da previsão para o teste de absorção do Poço W apresentou 

comportamento muito semelhante c com o do Poço Z, se mantendo oscilando em um intervalo de 

20 psi para praticamente todo teste de absorção. Novamente aqui, consegue-se boa previsão e 

modelagem. Também, como no Poço Z, para a fase final do teste, esse comportamento se 

manteve e não se observou pico algum no erro da previsão. Conclui-se aqui também, portanto, 

que o teste de absorção não atingiu absorção.  

A título de análise, calcula-se a densidade do fluido, ρa, como sendo: 

 
𝜌𝑎 =

0,1704 ∗ 𝜌𝑓𝑑𝐷ℎ + 𝑃𝑎

0,1704 ∗ 𝐷ℎ
=

0,1704 ∗ 10.8 ∗ 5428 + 1537

0,1704 ∗ 5428
= 12,46 lb/gal  (55) 

 

Portanto, pode-se dizer que a densidade máxima do fluido a ser usado na fase seguinte do 

poço ir até um valor 12lb/gal. 
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7 Conclusão 
 

A princípio o modelo de Altun et al. (2001) que descreve a mudança de volume sistema 

fluido-revestimento-poço aberto com o aumento da pressão hidrostática aplicada ao fluido em 

um teste de absorção pode ser aplicado a previsão do teste de absorção com dados do teste de 

revestimento, este feito anteriormente ao teste de absorção  e desconsiderando a contribuição do 

poço aberto devido à expansão do poço aberto é muito pequeno devido à pequena extensão de 

poço perfurado abaixo da última sapata assentada  

            O objetivo de uma vez conhecida a relação pressão x volume, do teste de revestimento 

obter-se uma previsão do comportamento do teste de absorção  dado um ponto, no decorrer do 

teste de absorção, e, assim, conseguir-se um acompanhamento do teste de absorção e avaliação, 

além de poder indicar quando parar o teste sem fraturar a formação foi obtida.  

             Após o uso dessa m em quatro poços, duas conclusões importantes  podem ser obtidas:  

 A primeira e mais significativa é de que a previsão conseguiu ser boa e de erro 

relativamente muito pequeno para quando o sistema se comporta em regime 

elasto-linear.  

 A segunda conclusão, mais útil, é na verdade uma constatação de que quando 

o sistema está para se afastar desse regime elasto-linear a previsão se torna 

ruim, indicando portanto que uma absorção de algum gênero está acontecendo. 

Essa informação, que se tem no exato momento do teste, pode ser usada pelo 

engenheiro de perfuração para avaliar o correto momento de se parar o teste.  

              Conclui-se também que a ideia descrita nesse trabalho para caracterizar um teste de 

absorção, com fratura da formação e consequente brusca queda na pressão de bombeio, apresenta 

fácil identificação do momento em que o sistema sai da linearidade.  

              Outra constatação foi feita nos poços W e Z, onde se identificou que não houve 

absorção e que o erro na previsão para a pressão esteve praticamente, em todo o intervalo de 

teste, abaixo de 20 psi.  

               Semelhante erro também foi observado para os poços X e Y quando em comportamento 

linear, só saindo desse intervalo ou no início do teste ou no fim, quando da absorção.  

             O estudo da existência ou não desse padrão de 20 psi para o erro absoluto na previsão 

fica sugerido como ideia para futuros trabalhos. Para tanto, seria necessário o uso de uma 
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quantidade maior de testes de revestimentos e absorção para verificar se seria possível alguma 

generalização desse modelo. Além disso, verificar se para diferentes tipos de litologias o modelo 

pode ser  aplicado  é uma alternativa de melhoria do modelo.  
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Apêndice A – Função G de tempo  
 

               Nos trabalhos de Nolte 1979 sobre como se determinar a pressão de fechamento de 

fratura em uma análise de teste de microfraturamento surgiu o conceito da Função G de tempo. 

A pressão de fechamento era então determinada pelo gráfico linear da pressão versus tempo G 

para um processo de fechamento ideal de fratura. Assim, G(Δt𝐷) é definida como segue.  

ΔtD  = (t– tp)/tp 

g(ΔtD)  =  4/3 ((1 + Δtp)1.5  −  Δ tp1.5)  

G(ΔtD)  =  4/π (g(Δtp)  −  g0 

onde,  

tp= é o tempo de bombeio 

t = é o tempo total obervado (tempo de bombeio + tempo após a parada da bomba) 

 g0 =
4

3
  

G(ΔtD) = Função G de tempo 

Figura 46 - Comportamento linear ideal da pressão versus G-Time – linha preta (Adaptado de 

Bachman et al. 2012) 


