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Resumo 
 

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica / UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Petróleo. 
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Ao final da vida produtiva de um campo, é necessário que se faça seu 

descomissionamento. Esse processo engloba todas as partes constituintes de um sistema 

de produção de óleo e gás: unidade de produção, equipamentos submarinos, dutos e 

poços. O abandono de poços é uma das partes que exige maior atenção pois é responsável 

pela maior parte dos custos relacionados ao descomissionamento. Nesse sentido, 

considerando-se a enorme demanda por descomissionamento que irá se instalar nos 

próximos anos no Brasil, o estudo e planejamento criterioso das atividades de abandono 

de poços se faz necessário.  

Este trabalho tem como objetivo estudar as ténicas já utilizadas até hoje, verificar o que 

está sendo feito de forma a otimizar tal processo, levantar casos já terminados para servir 

de comparação e base de dados para os próximos descomissionamentos a serem 

realizados. O objetivo principal é relacionar o que já foi feito no mundo com o que é feito 

no Brasil e desta maneira, recomendar as melhores práticas a serem adotadas. 

Palavras-chave: Abandono de Poços, Planejamento, Regulações, Recomendações, 

Brasil. 
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Abstract 
 

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI / UFRJ as a partial fulfillment of 

the requirements for the degree of Petroleum Engineer.  
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Oil and gas field has to be decommissioned at the end of a production life cycle. This 

process includes all devices of an oil and gas production system: production unit, subsea 

equipment, pipelines and wells. Well abandonment is the one that requires more attention 

because it is responsible for most of the costs related to decommissioning. Considering 

the huge demand for decommissioning that will take place in the next few years in Brazil, 

a solid study and planning of well abandonment operations is necessary.   

This paper aims to study the techniques that have been used in P&A, verify what have 

been done to optimize the process and analyze cases to serve as comparison and 

guidelines for the next abandonment projects. The main objective is relating what have 

been done in the world and what is applied in Brazil and by this way, recommending the 

best practices to be adopted. 

 

Keywords: Well Abandonment, Planning, Regulations, Recommendations, Brazil. 
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Capítulo I 

Introdução 
 

Os primeiros poços de produção de óleo e gás datam de dezenas de anos atrás. 

Naquela época não se tinha muito conhecimento das melhores técnicas de perfuração e 

nem mesmo de como se descobrir quais seriam as melhores regiões para se perfurar.  

 

Ao longo do tempo, conforme o petróleo foi se tornando um produto cada vez 

mais necessário, maior foi o interesse por sua exploração. Foram desenvolvendo-se 

técnicas de perfuração, produção, elevação, tudo em prol do melhor aproveitamento 

possível das reservas de óleo encontradas. Para encontrá-las, demandou-se o trabalho dos 

geofísicos e geólogos, analisando sísmicas e dados de perfilagem, de forma a desvendar 

onde estavam os melhores reservatórios do “ouro negro”. Contudo, não havia ainda a 

preocupação com a questão do abandono daqueles poços, não se pensava em uma vida 

útil para aquela produção tão promissora e economicamente rentável.  

 

Com o avanço das operações de exploração e produção, a quantidade de 

operadoras foi crescendo, enxergou-se realmente um potencial enorme nesse produto 

vindo da natureza e com ele, a necessidade de se regular essas atividades de exploração e 

produção. Então, começam a existir agências reguladoras dessas atividades, assim como 

organizações entre os países produtores, como é o caso da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), e então, a extração do petróleo torna-se um negócio 

mundial.  

 

Com a regulação das atividades, vieram também algumas exigências a serem 

cumpridas, normas a serem seguidas e técnicas a serem aplicadas. Dentre essas 

exigências, encontra-se o abandono dos poços, chamado mundialmente de Plugging and 

Abandonment Operations (P&A). 

 

As operações de abandono são intrínsecas ao processo de exploração e produção 

de petróleo tendo em vista que a taxa de sucesso é de apenas 20%, ou seja, dois a cada 
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dez poços perfurados tornam-se poços produtores. Os oito poços restantes, dados como 

secos ou sub-econômicos, devem ser abandonados de forma a preservar o meio ambiente 

e atender às exigências das agências reguladoras. Além de estar associado à taxa de 

sucesso das perfurações de poços de desenvolvimento, as atividades relacionadas ao 

abandono de poços são parte integrante no processo de descomissionamento de um 

campo, quando este atinge o seu limite econômico.  

 

O descomissionamento de campos de petróleo não é um assunto novo a nível 

mundial, porém, no Brasil, trata-se de uma questão recente. A preocupação com essa 

questão teve como embasamento as quedas no preço do barril, a chegada ao término de 

alguns contratos de concessão e também à idade madura de algumas unidades em 

operação, segundo notícia veiculada na Sala de Imprensa, na página da Petrobras em 

junho de 2017. 

 

No Brasil, cerca de 79 plataformas já atingiram a idade madura , com mais de 25 

anos de produção, como pode ser visto na Figura 1.  

 

Figura 1 - Quantidade de Plataformas de Produção por Operador da Instalação (fonte: 2015 PETROBRAS) 

 

A atividade de desativação e remoção de plataformas offshore está presente no 

Plano de Negócios e Gestão 2017-2021, da Petrobras, estando previsto o 

descomissionamento de 12 plataformas (BRASIL OFFSHORE, 2017).  
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O descomissionamento de um campo engloba todas as partes constituintes de um 

sistema de produção de óleo e gás: unidade de produção, equipamentos submarinos, dutos 

e poços. Essa etapa do ciclo de vida de um campo é muito onerosa para a operadora tendo 

em vista que já não se tem lucro e apenas gasta-se para descomissioná-lo.  

  

BARCLAY et al. (2001) descreveram o  abandono e descomissionamento de uma 

unidade de produção da seguinte forma: O abandono de campos e descomissionamento 

de plataformas offshore engloba o abandono de cada poço de um campo. Formações 

permeáveis de subsuperfície são permanentemente isoladas entre si e da superfície. Cada 

poço é tamponado e o revestimento é cortado a determinada profundidade abaixo do leito 

marinho, como especificado por regulações locais. Dutos também devem ser 

descomissionados e removidos; estes podem ser reutilizados, vendidos como sucata ou 

podem ser tratados como lixo. Após isso, facilidades de superfície e outras estruturas são 

descomissionadas, podendo envolver remoção parcial, total ou tombamento no local. Essa 

etapa pode começar com a remoção do convés da plataforma ou plantas de produção 

seguido da remoção da estrutura de suporte ou a estrutura pode ser removida inteiramente. 

Dependendo do método escolhido, extensivas operações de mergulho podem ser 

necessárias para cortar estruturas em partes. Finalmente, o fundo do mar deve ser 

remediado.   

 

Independentemente do poço ser offshore ou onshore, os procedimentos de 

abandono utilizados são muito similares e podem variar apenas de acordo com o que é 

exigido na regulamentação das agências locais. Quando um poço é abandonado, as 

operadoras são obrigadas a deixá-lo em condições que preservem o meio ambiente, 

mantenham a integridade do poço e vão ao encontro dos requerimentos exigidos pelas 

agências reguladoras locais.  

 

O abandono de poços é a etapa do descomissionamento de um campo que gera 

maior gasto, como pode ser visto na Figura 2, montada a partir de operações já realizadas 

no Mar do Norte.  
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Figura 2- Custos por Operação durante o Descomissionamento de um Campo (fonte: Oil&Gas UK) 

 

A partir da análise da Figura 2, percebe-se que, das partes a serem 

descomissionadas, o abandono do poço é a que tem custo mais elevado, sendo responsável 

por 43% do custo total em descomissionamento (STOKES, 2014). Sendo assim, torna-se 

ainda mais relevante o estudo criterioso das técnicas de abandono de poços de forma a 

evitar-se custos adicionais com tais operações. 

 

Pode-se perceber a tamanha importância que as operações de tamponamento e 

abandono de poço têm nos custos finais de descomissionamento. Assim, faz-se muito 

importante o desenvolvimento de estudos e novas tecnologias de forma a minimizar ao 

máximo os custos relacionados à esse estágio do projeto de descomissionamento de um 

campo.  

 

Segundo notícia veiculada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos (ABIMAQ), em maio de 2017, o Brasil terá que descomissionar 60 

plataformas marítimas e abandonar mais de 165 poços offshore nos próximos anos.  

 

Representando a Agência Nacional do Petróleo (ANP), no 1º workshop sobre 

desmonte de navios e descomissionamento, realizado no Rio de Janeiro, o 

superintendente de Segurança Operacional e Meio Ambiente da ANP, Marcelo Mafra, 
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ressaltou que 54% das instalações offshore têm mais de 25 anos de idade, revelando um 

“expressivo cenário de descomissionamento no curto prazo” (ABIMAQ, 2017).  

 

Considerando a enorme importância que o abandono de poços terá no Brasil nos 

próximos anos, este trabalho tem como objetivo estudar as ténicas já utilizadas até hoje, 

verificar o que está sendo feito de forma a otimizar tal processo, levantar casos já 

terminados para servir de comparação e base de dados para os próximos 

descomissionamentos a serem feitos. O objetivo principal é relacionar o que já foi feito 

no mundo com o que é feito no Brasil e desta maneira, recomendar as melhores práticas 

a serem adotadas nas próximas operações.  
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Capítulo II 

Revisão Bibliográfica 

Pode-se dizer que estudos relacionados às operações de abandono de poços, tanto 

no que diz respeito às técnicas aplicadas quanto aos custos, são recentes se comparados à 

outros tópicos abordados na indústria do Petróleo.  

 

2.1. Caracterização do Descomissionamento e das Operações 

de P&A 

THORNTON E WINMAR (2000) tiveram como objetivo dar uma visão geral 

sobre o processo de descomissionamento e identificar os recursos necessários para a 

implementação de um projeto. Dentro desse escopo, o processo de descomissionamento 

pode variar caso a caso mas ainda assim consiste nas seguintes atividades básicas: 

engenharia, preparação, remoção e descarte (THORTON E WINMAR, 2000). As ações 

efetivas de P&A estão inclusas na etapa de preparação e são essenciais para a efetiva 

remoção da plataforma posteriormente, porém, todos os dados e planejamento necessários 

à etapa de P&A são coletados e feitos na etapa de engenharia. De acordo com os autores, 

o maior desafio enfrentado na coleta de dados é que, muitas  vezes, os dados necessários 

não estão disponíveis e isso afeta diretamente os custos totais do descomissionamento, já 

que não se têm informações suficientes e com isso, o planejamento do projeto pode não 

ser completamente adequado às condições de poço encontradas de fato.  

 

De acordo com (MOEINIKIA et al., 2014), baseado no Oil And Gas UK 

Guideline, o processo de abandono de um poço é composto por 3 diferentes fases. Na 

primeira fase, as barreiras primárias e secundárias são colocadas de forma a isolar o 

reservatório do poço. Já na segunda fase, se encontram operações como isolamento de 

liners, esmerilhamento e recuperação de revestimento, e também, colocação de barreiras 

intermediárias, quando necessário. Por fim, na terceira fase são feitas operações de 

retirada de cabeça de poço, condutor e colunas de revestimento até a superfície. Para cada 

uma dessas fases, existe uma unidade de intervenção mais adequada. Os autores utilizam 

uma abordagem probabilística afim de estimar custo e duração das operações de P&A, 



7 

 

visando obter a melhor combinação, em termos de custo-benefício, de técnicas e unidades 

de intervenção a serem utilizadas. 

 

Considerando a enorme quantidade de poços que deverão ser abandonados na 

Costa da Noruega nos próximos anos, aproximadamente 3000 poços produtores, 

MYRSETH et al. (2016) propõem a criação de uma base de dados com informações 

relevantes sobre as operações de P&A já realizadas. Estima-se um custo aproximado de 

420 bilhões NOK para a realização do abandono de todos esses poços. Além disso, o 

custo total de operações de abandono nos próximos 40 anos é estimado em 900 bilhões 

NOK. Indústria, governo e ordinary tax payers irão se beneficiar deste compartilhamento 

de informações pois, certamente, compartilhando-se experiências, os custos serão 

reduzidos. 

 

RUIVO E MOROOKA (2001) propõem uma classificação, por meio de pontos, 

de forma a auxiliar na melhor escolha das opções possíveis de operações de P&A no 

Brasil. Porém, os autores alertam que esta classificação deve atuar como agente 

secundário na tomada de decisão, pois pode se tornar uma escolha mecanizada e, de certa 

forma, mascarar diferenças relevantes entre as opções disponíveis. 

 

2.2. Estimativa de Custos e Duração das Operações 

Considerando que os custos de descomissionamento são muito altos e durante esse 

momento não há receita, já que a produção está paralisada, STOKES (2014) propõe que 

os custos de descomissionamento sejam pré considerados já no projeto do poço, antes de 

sua perfuração. STOKES (2014) cita alguns benefícios de se considerar os custos de 

descomissionamento no projeto do poço. Um projeto comprometido com o futuro 

descomissionamento garante que o abandono seja feito mais rapidamente e de forma 

segura e ainda possibilita redução de custos. O autor apresenta os seguintes fatores como 

prioridades do operador durante o descomissionamento: segurança (completar o projeto 

sem prejuízo a pessoas e ao meio ambiente), custos (operações economicamente viáveis 

sempre minimizando custos), reputação (operador tem responsabilidades perante a todas 

as partes envolvidas), responsabilidade futura (minimizar responsabilidade pós 

descomissionamento), minimizar horas de trabalho humana no projeto. Desses fatores, 
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custo e segurança serão diretamente afetados por decisões tomadas durante o projeto do 

campo. 

 

RAKSAGATI (2012) faz uma comparação com relação à custo e duração das 

operações de abandono utilizando-se sondas de perfuração ou não, considerando também 

as vantagens e desvantagens de cada opção. Utiliza um modelo probabilístico baseado em 

simulação de Monte Carlo para demonstrar a estimativa de duração das operações. Sua 

proposta pode ser uma ferramenta adicional para a indústria no que diz respeito a 

aprimorar a tomada de decisão de forma a encontrar a melhor opção em termos de custo 

e benefício para as operações de P&A.  

 

2.3. Escolha das Melhores Práticas 

 (BARCLAY et al., 2002) apresenta um levantamento sobre algumas questões 

relevantes às práticas de abandono e descomissionamento. Evidencia-se que a falta de 

dados sobre as condições dos poços é também um desafio enfrentado nos procedimentos 

de P&A. Os autores afirmam ainda que, apesar de cada poço ter uma condição diferente 

e, por isso, exigir um planejamento adequado às suas condições, a exigência de se fazer 

uma operação de abandono sem falhas e protegendo o meio ambiente em todas as etapas 

é comum à todos os poços.  

 

AGUILAR et al. (2016) têm por objetivo propor as melhores soluções para 

abandono de poços no Mar do Norte. Os autores levantam a importância de uma ótima 

colocação do tampão de cimento (também chamado de barreira) para que se tenha 

isolamento do reservatório em uma perspectiva eterna, como proposto  pelo Oil and Gas 

UK Guidelines on Qualification of Materials for Suspension and Abandonment of Wells. 

Para determinar a melhor maneira de se colocar os tampões, foi utilizado um programa 

que considera  ainda, contaminação in –pipe e no anular. Os poços, em questão, foram 

tamponados e abandonados com sucesso pela colocação de barreiras de cimento 

temporárias, primárias, secundárias e ambientais, utilizando-se diferentes métodos: por 

dentro do revestimento, através de janelas seccionadas por esmerilhamento, multi-anular, 

através de colunas de produção dimensionadas e através de flexitubo, de acordo com as 

condições encontradas em cada poço. 
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SEGURA E HACK (2012) propõem dois diferentes meios de se retirar a cabeça 

de poço após realizadas operações de tamponamento. O autor sugere o método de external 

lacthing como melhor opção para o corte e remoção da cabeça de poço. Existe uma 

ferramenta tecnológica, chamada Mechanical Outside Single Trip (MOST), que pode 

cortar e recuperar múltiplos revestimentos e o revestimento condutor numa única 

manobra e assim, minimizar o tempo de operação, que é uma das maiores variáveis 

relacionadas à custos. Os autores sugerem que se retire a cabeça de poço de forma que 

ela possa ser utilizada novamente em outras operações. 

  

De acordo com (HUZELER, 2010), o cálculo do risco em operações de P&A é 

principalmente uma análise de custo de falha. Para o planejamento de quaisquer 

intervenções, o custo aceitável para uma operação é proporcional ao valor do sucesso e 

ao custo de falha da seguinte forma: aumento no valor da produção deve ser maior que o 

custo da intervenção. Essa simples expressão porém, não se aplica a operações de 

descomissionamento pois essas operações não oferecem retorno algum, portanto, nas 

operações de abandono, falha não é uma opção. Assim, a capacidade de se completar com 

sucesso as operações de P&A é particularmente crítica. 

 

2.4. Estudos de Casos 

MORRICE et al.(1997) caracterizam um programa de descomissionamento de 

poços submarinos realizado pela BP Exploration em parceira com a Coflexip Stena 

Offshore (CSO). Este programa foi feito visando o abandono de poços exploratórios e 

poços de avaliação que não estavam mais sendo utilizados na porção inglesa do Mar do 

Norte. 

 

(FRANKLIN et al., 2000) descreve o abandono do campo de Garden Banks 388, 

situado no Golfo do México, pela EEX Corporation. Segundo os autores, com este 

projeto, a EEX tornou-se a primeira companhia a descomissionar e abandonar um projeto 

em águas profundas.  

 

Em (FANTOZZI E D’ALESIO, 2005), é descrito o abandono de três poços 

submarinos localizados no campo de Mila, na Itália. O projeto foi realizado com sucesso, 

sem acidentes, sem custos além do planejado e sem vazamentos. 
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Outro caso é descrito em (CLYNE E JACKSON, 2014). Os autores detalham a 

preparação e a execução da maior campanha de abandono de poços executada na 

Austrália, envolvendo 19 poços submarinos. 

 

2.5. Inovações Tecnológicas 

Em (ABSHIRE et al., 2013), afirma-se que a proliferação da necessidade de 

abandono de poços apresenta desafios únicos para as operadoras e empresas de serviço 

offshore. De forma a vencer esses desafios, operadoras e prestadoras de serviço têm 

trabalhado juntas para desenvolver soluções inovadoras que sejam seguras e 

economicamente viáveis. Já existem inovações sendo testadas na porção norueguesa do 

mar do Norte e no Golfo do México, como o Multi Cycle Pipe Cutter (MCPC) e um 

sistema de corte que reduz a quantidade de manobras até o poço. 

  

Em (RASSENFOSS, 2014), evidencia-se a necessidade em desenvolver-se 

inovações para a realização das operações de P&A, de forma a reduzir-se custos que 

representam 40 a 50% do custo total de descomissionamento. 
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Capítulo III 

Abandono de Poços 

Assim como qualquer produto tem seu ciclo de vida bem definido, o mesmo 

ocorre com a exploração e produção  de campos de petróleo. A Figura 3 mostra, de forma 

resumida, as etapas principais do ciclo de vida de um campo de produção de petróleo.  

 

 

 
Figura 3 - Ciclo de Vida de um Campo (fonte: próprio autor) 

 

Existe um ciclo de vida bem definido que tem início nas atividades de exploração 

do campo, através do levantamento e processamento de dados do reservatório (exemplo: 

dados sísmicos), e termina no descomissionamento do do mesmo, onde ocorrem então as 

operações de desativação e descomissionamento da unidade produtiva, equipamentos 

submarinos, dutos e também, o abandono de poços. As operações de abandono de poço 

são denominadas Plugging & Abandonment, ou P&A, comumente referidas na indústria.   

 

Operações de P&A, especialmente em poços submarinos, requerem planejamento 

detalhado, cuidadosa estimativa de custo e risco e precauções de segurança antes da 

execução da operação (RAKSAGATI, 2012).  
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A intenção de se realizar operações de P&A visa alcançar o seguinte: prevenção 

de vazamento do poço e no poço, em uma perspectiva eterna, isolar todas as zonas 

produtoras, isolar e proteger aquíferos, remover a tubulação até determinado nível abaixo 

do leito marinho e retirar todos os equipamentos e detritos submarinos, quando possível. 

 

Essa etapa é a última atividade da cadeia produtiva petrolífera e requer muito 

estudo e planejamento pois trata-se de um momento onde ocorrem apenas gastos e não 

mais receitas. Qualquer mudança no planejamento pode acarretar gastos extras e não é 

desejável que isso aconteça.  

 

Na Figura 4, observa-se um fluxo de caixa característico do ciclo de vida do 

petróleo. Num momento inicial, têm-se apenas gastos relacionados à estudos e coleta de 

dados regionais, aquisição de novas áreas, geofísica, perfuração de poços exploratórios, 

em suma, gastos relacionados ao pré-desenvolvimento do campo. Uma vez feito todo este 

estudo e enfim aprovado o plano de desenvolvimento do campo, este entra na etapa de 

desenvolvimento onde ocorrem as perfurações dos poços de desenvolvimento. Então, o 

fluxo de caixa passa a conter valores positivos também, referentes ao faturamento e lucros 

obtidos através da produção. Esta etapa onde observa-se valores positivos é denominada 

produção do campo. Na etapa de produção, existem valores negativos também 

relacionados a custos de operação, custos de capital e pagamento de impostos e royalties.  

 

O campo atinge o seu limite econômico, ou seja, não é mais economicamente 

viável para a operadora continuar suas atividades de produção, quando o montante lucro 

mais faturamento é inferior ao montante de gastos (CAPEX, OPEX, impostos, taxas, 

royalties somados). A partir deste momento, a única opção é o abandono e 

descomissionamento do campo e então, não se tem mais receita positiva e o fluxo de caixa 

torna-se predominantemente negativo novamente, ao final do ciclo de vida.  
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Figura 4- Fluxo de Caixa referente ao Ciclo de Vida do Petróleo 

 

Como comprovado em estudo feito (STOKES, 2014), com base nos dados obtidos 

das operações já realizadas no Mar do Norte e utilizando o Oil and Gas UK Guideline 

como base de custos, as operações de abandono de poços compõe 43% de todo o custo 

referente ao descomissionamento de uma unidade de produção de óleo e gás. Esta parcela 

é bastante significativa e reafirma a importância em se planejar e desenvolver um plano 

de desenvolvimento para a realização das operações de abandono de um poço. 

 

3.1. Razões para Recorrer-se ao Abandono 

Segundo VALDAL (2013), existem três principais razões para se declarar que um 

poço necessita ser abandonado: 

 Cessão da Produção: O poço não é mais economicamente rentável, ou seja, os 

lucros com sua produção não mais superam os gastos e portanto não é viável 

mantê-lo em operação. 

 Poço Partilhado: Essa técnica consiste em abandonar parte do poço já perfurado 

e completado e reperfurá-lo seguindo uma trajetória lateral de forma a atingir 

outras áreas mais produtivas do reservatório. Nessa operação, retira-se a parte 

superior da coluna de produção. 
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 Abandono de Perfurações Piloto e Poços Exploratórios: Nesse caso, poços são 

tamponados e abandonados imediatamente após serem perfurados e/ou testados. 

Não houve completação destes poços.  

Existem também alguns casos onde o reservatório ainda é produtivo, porém, não 

é econômico. Nessas situações, a melhor solução é optar pelo abandono. 

 

3.2. Opções de Abandono de Poços  

Independente do poço ser offshore ou onshore, os procedimentos de abandono 

utilizados são muito similares e podem variar apenas de acordo com o que é exigido na 

regulamentação das agências locais. Quando um poço é abandonado, as operadoras são 

obrigadas a deixá-lo em condições que preservem o meio ambiente, mantenham a 

integridade do poço e vão ao encontro dos requerimentos exigidos pelas agências 

reguladoras locais.  

 

Segundo a ANP, em sua portaria N° 25 de 06/03/2002, o abandono de poço é 

definido como uma série de operações destinadas a assegurar o perfeito isolamento das 

zonas de petróleo e/ou gás e também dos aquíferos existentes, de modo a prevenir a 

migração dos fluidos entre as formações, seja pelo poço, seja pelo espaço anular entre o 

poço e o revestimento; e a migração de fluidos à superfície do terreno ou fundo do mar. 

Esse abandono pode ser permanente, quando não houver interesse de retorno ao poço; ou 

temporário, quando por qualquer razão houver interesse de retorno ao poço. 

 

Existem três possíveis maneiras de se abandonar um poço e elas serão 

apresentadas sucintamente nesta seção.  

 

3.2.1. Permanente  

Quando um poço não é mais econômico, este deve ser abandonado e tamponado 

de acordo com as regulações vigentes. Operações de P&A é o nome que se dá ao processo 

pelo qual poços são tamponados permanentemente após serem dados como não mais 

economicamente viáveis, evidenciando que seu potencial produtor não é mais favorável.  
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De acordo com o Oil and Gas UK Guideline, o abandono de poços deve ser feito 

de maneira a proteger o fundo do poço e a superfície em uma perspectiva eterna, 

prevenindo de vazamentos e isolando de possíveis zonas produtoras futuras. 

 

Este tipo de abandono é o normalmente utilizado, pois usualmente os poços são 

abandonados quando não mais rentáveis e portanto, não há a intenção de reentrada para 

retorná-los à produção.  

 

Segundo (AGUILAR et al., 2016), o abandono permanente ocorre da seguinte 

forma: operadores removem a completação ou a coluna de produção e depois instalam as 

barreiras necessárias (usualmente, tampões de cimento) em profundidades específicas ao 

longo da zona produtora e zonas de água para atuar como barreiras permanentes. Esta 

operação parece simples porém, se não tiver um plano bem definido, o sucesso da 

operação pode ser comprometido e fugir do orçamento planejado. Sem dados atualizados 

e suficientes sobre os poços, o planejamento das operações de abandono pode sofrer 

mudanças durante sua execução. 

 

Na Figura 5, pode-se observar um mesmo poço em duas configurações diferentes, 

antes (à esquerda) e após realizadas as operações de abandono permanente (à direita). 

Comparando-se as duas configurações, percebe-se que foi feito o abandono com a retirada 

da coluna de produção. O primeiro tampão foi colocado na região mais inferior do poço 

e portanto mais próxima às zonas produtoras; é um tampões de comprimento extenso que 

vai além das zonas produtoras de forma a garantir o perfeito isolamento. Já o segundo 

tampão observado é um tampão utilizado como back-up, ou seja, funciona como um 

reforço caso alguma falha ocorra no primeiro tampão. Para a colocação do terceito tampão 

foi necessária a abertura de seções no revestimento para a comunicação do tampão com 

o cimento do anular e assim garantir a vedação completa da região mais próxima à 

superfície. Cada tampão recebe uma denominação e tem funções caracterísiticas; essas 

denominações e funções serão vistas a frente na seção 3.6. 
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Figura 5- Poço representado em duas configurações: completado (à esquerda) e abandonado (à direita) (fonte: 

adaptado de CAMPBELL E SMITH, 2013). 

 

3.2.2. Temporário 

Opta-se por este tipo de abandono quando o poço não é mais rentável em 

determinado momento de seu ciclo de vida, porém, as zonas produtoras às quais está 

conectado ainda têm potencial econômico. Também pode ser feito quando existe a 

necessidade de reparo no Blow Out Preventer (BOP) entre as etapas de perfuração e 

completação do poços. 
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Nesses casos, faz-se o chamado abandono temporário, onde também são 

colocados tampões para inviabilizar o fluxo de fluidos mas estes são temporários, 

podendo ser facilmente retirados em um momento de reentrada no poço e retorno da 

produção.  

 

De acordo com a regulação brasileira, proposta pela ANP, abandonos temporários 

monitorados devem ter um prazo de duração máxima de três anos. Após isso, os poços 

devem ser abandonados permanentemente ou voltar à atividade. 

 

3.2.3. Poço Partilhado 

Esse método seria o mais interessante quando sabe-se que o reservatório ainda 

tem potencial econômico porém aquele poço já não é mais viável para a recuperação de 

hidrocarbonetos. 

 

Essa técnica consiste em utilizar a estrutura superior do poço e isolar sua estrutura 

inferior, realizando-se o abandono propriamente dito nessa porção do poço. A ideia é 

aproveitar toda a estrutura de completação já encontrada no poço e reperfurá-lo, 

direcionalmente, de forma a atingir novas zonas produtoras do reservatório em questão. 

 

Este abandono ocorre realizando-se na parte inferior do poço as ações 

relacionadas ao abandono permanente, com colocação de barreiras primária e secundária, 

como pode ser visto na Figura 6. Após realizado este abandono, realiza-se um sidetrack 

através do revestimento intermediário de 13 3/8’’, nesse caso em específico. Realizado o 

sidetrack, deve-se então realizar todo o processo de completação no novo poço direcional 

perfurado para que então possa-se produzir através dele utilizando-se toda a estrutura de 

cabeça de poço do antigo poço vertical.   
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Figura 6 - Abandono para Poço Partilhado(fonte: adaptado de ABSHIRE et al., 2013)  

 

Para determinar a melhor maneira de se abandonar um poço, é necessária a coleta 

de dados sobre o poço, porém, pode ser muito desafiador determinar o estado do poço, 

dependendo de sua idade, história e qualidade dos registros. Com esse desafio, vem o 

risco, pois as condições do poço podem ser favoráveis ou não, e isso impacta no 

orçamento do abandono e pode gerar custos adicionais. 

 

Além das condições de poço e reservatório, que serão mandatórias na 

determinação das melhores técnicas a serem adotadas nas operações de P&A, agências 

reguladoras têm certos requerimentos e exigências que devem ser adotados nessas 

operações. Essas regras e regulações variam de acordo com o local onde as operadoras 

estão operando. No mar do Norte, por exemplo, existe a United Kingdom Offshore 

Operators Association (UKOOA) para a porção do Reino Unido e a Norsk Sokkel 

Standard (NORSOK), responsável pela porção Norueguesa (RAKSAGATI, 2012). No 

Brasil, a agência reguladora responsável é a ANP. Essas regulações serão abordadas à 

frente neste trabalho. 
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3.3. Processo de Abandono Permanente 

Em (MOEINIKIA et al., 2014), os autores, baseados no Oil And Gas UK 

Guideline, explicitam que o processo de abandono de um poço é composto por 3 

diferentes fases. Na primeira fase, as barreiras primárias e secundárias são colocadas de 

forma a isolar o reservatório do poço. Já na segunda fase, encontram-se operações como 

isolamento de liners, esmerilhamento e recuperação de revestimento e também colocação 

de barreiras intermediárias, quando necessário. Por fim, na terceira fase, são feitas 

operações de retiradas de cabeça de poço, condutor e colunas de revestimentos até a 

superfície.  

 

Segundo (VALDAL, 2013), os passos principais de uma operação de abandono 

convencional de um poço com árvore de natal vertical são: 

 Mobilização da sonda até o local; 

 Conexão da sonda à cabeça de poço ou árvore de natal; 

 Matar e manter seguro o poço incluindo corte da coluna de produção; 

 Instalação de plugues de suspensão da coluna; 

 Remoção da árvore de natal; 

 Instalação do BOP com o riser de perfuração; 

 Remoção da coluna de produção e suspensor da coluna; 

 Avaliar a cimentação; 

 Tamponar e abandonar o poço. Colocar as barreiras primária e secundária; 

 Estabelecer conexão com o anular para colocação da barreira de superfície; 

 Cortar e recuperar a cabeça de poço. 

A retirada da coluna de produção não é mandatória para a realização do abandono 

do poço (VALDAL, 2013). Essa decisão irá depender de fatores como a existência de 

linhas de controle pela coluna e/ou se são poços onde o elemento de barreira exterior, 

cimento do revestimento, não foi verificado, não está presente ou está em condições ruins. 
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3.4. Planejamento e Execução do Abandono Permanente 

Após a confirmação do tipo de abandono a ser adotado, é necessário o seu 

planejamento. Esse planejamento engloba uma série de fatores que devem ser muito bem 

pensados e executados de forma a se realizar o abandono mais eficiente possível. É 

necessário ter muito cuidado com as operações de P&A pois, uma vez abandonado 

permanentemente, não é possível reentrar no poço caso ocorra algum problema.  

 

Para iniciar o planejamento, é preciso colher informações sobre o poço e tentar 

saber exatamente as condições em que ele se encontra. Muitas vezes, esta etapa do 

planejamento é bem desafiadora e complicada.  

 

Pode-se dizer que o maior desafio operacional é justamente a falta de dados sobre 

os poços. Muitas vezes, ao longo do seu ciclo de vida, o poço é operado por diferentes 

empresas e com isso, as informações registradas se perdem no tempo. Além disso, existem 

equipamentos de perfilagem que não conseguem atingir sua capacidade operacional 

devido à presença da coluna de produção e então a captação de dados não ocorre de 

maneira eficaz. Essa falta de informações sobre os poços faz com que não se saiba 

exatamente o estado da cimentação e desta forma, fique mais difícil, e muitas vezes 

incerta, a escolha da melhor técnica e melhores práticas de P&A a serem aplicadas; o 

projeto de abandono planejado pode sofrer alterações  ao longo das operações, conforme 

forem descobertas as reais condições do poço. Essas alterações do planejamento geram 

mais custos ao projeto e portanto, são indesejáveis. 

 

Operações de P&A em campo têm diferentes cenários, cada um com diferentes 

limitações e também diferentes métodos de execução (RAKSAGATI, 2012). Existem 

fatores importantes ao planejamento de abandono de poços como, o tipo de completação 

que foi feita durante a construção, a presença ou não de linhas de controle, a integridade 

do poço, a condição da cimentação do anular, entre outros. Os principais dentre esses 

fatores serão abordados nas próximas seções.  

 

De acordo com as condições encontradas em cada poço, considerando-se os 

fatores mencionados acima, o planejamento ideal do abandono pode ser feito. Dentro 

deste planejamento, é desejável que estejam descritos detalhes como as técnicas a serem 
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aplicadas para colacação das barreiras, unidade de intervenção a ser utilizada em cada 

etapa do abandono, técnica de corte e retirada da cabeça de poço, entre outras práticas 

relevantes. 

 

3.5. Fatores Relevantes ao Planejamento do Abandono  

3.5.1. Completação de Poços 

Quando os poços são perfurados, analisados e declarados economicamente 

viáveis, existe a necessidade de completá-los afim de torná-los aptos à uma produção 

econômica, segura e eficiente. A completação significa tornar o poço adequado 

estruturalmente de forma a transformá-lo em uma unidade produtiva. 

 

Existem várias maneiras de se completar um poço. A técnica utilizada influi em 

alguns aspectos como integridade do poço, manutenção, e até mesmo no momento do 

abandono. Dessa forma, faz-se necessário o planejamento criterioso da completação, 

analisando aspectos econômicos e operacionais de modo a maximizar a vida útil e a 

performance do poço.  

 

Os tipos de completação podem ser classificados de acordo com o posicionamento 

da cabeça de poço, com o tipo de revestimento e com a quantidade de zonas produtoras 

(THOMAS, 2001). 

 

3.5.1.1. Posicionamento da Cabeça de Poço 

 Completação Seca: Normalmente, ocorre em poços terrestres ou em poços 

marítimos de lâmina d’água rasa, quando utiliza-se plataformas fixas do tipo 

jaqueta. Também pode ser usada para Tension Leg Platform (TLP) em águas 

profundas ou para plataformas do tipo Spar, desde que seja interessante e viável 

técnica e economicamente levar a cabeça de poço para a superfície. 

 

 Completação Molhada: É utilizada em poços submarinos com lâmina d’água 

rasa, profunda e ultra-profunda, quando opta-se por operar plataformas de 

completação molhada, como é o caso das semi-submersíveis e Floating 
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Production Storage and Offloading Unit (FPSO), ou quando este tipo de 

completação é desejável para aumentar a área de drenagem do reservatório. 

 

 

3.5.1.2. Resvestimento 

 Poço Aberto: Este tipo de completação somente é realizado em formações muito 

bem consolidadas, com pouco risco de desmoronamento.  

 

Na completação a poço aberto, o poço é perfurado até atingir o topo da 

zona produtora; nesse momento, é descida uma coluna de revestimento e cimenta-

se o espaço anular entre o revestimento e a formação; em seguida, termina-se de 

perfurar o poço e este é colocado para produzir com as zonas produtoras 

completamente abertas à coluna de produção. 

 

Pode-se citar como vantagem desse método a redução dos custos de 

revestimento e a maior área aberta ao fluxo de fluidos produzidos. Como 

desvantagem têm-se a falta de seletividade, justamente por se ter uma maior área 

aberta ao fluxo, a produção de fluidos indesejáveis pode ocorrer. 

 

Uma forma de minimizar a produção de areia, que se tem em conjunto com 

o óleo produzido, é a utilização de telas de controle de areia e/ou gravel packs. 

Estes elementos adicionais atuam como filtros de resíduos sólidos, separando-os 

do fluido efetivamente produzido. Dessa forma, garante-se uma melhor 

seletividade e evitando o dano à equipamentos pela abrasão com a areia. Estes 

componentes também podem ser utilizados em poços revestidos onde ainda há 

grande produção de resíduos sólidos e necessita-se controlá-los. Essas diferentes 

configurações de poço podem ser observadas na Figura 7.  
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Figura 7- Configurações de Poço Aberto e com Sistema Gravel Pack (fonte: THOMAS, 2001) 

 

 Liner Rasgado: O liner rasgado ou perfurado é um tipo de completação a poço 

aberto. Nesse caso, o liner é descido previamente rasgado e posiciona-se os rasgos 

em frente às zonas produtoras. Possui vantagens similares às da completação a 

poço aberto, além de dar maior sustentação à parede do poço no local da zona 

produtora. Como desvantagem, pode-se citar o custo adicional já que se tem uma 

nova estrutura sendo colocada no poço. Costuma-se aplicar mais a poços 

horizontais com liners perfurados. 

 

 Liner Canhoneado: Diferentemente do caso anterior, desce-se o liner de tubo liso 

pelo poço, este é cimentado e então canhoneado somente nas zonas de interesse. 

Comparado ao revestimento canhoneado, caso que será visto a seguir, possui 

vantagens semelhantes porém tem menor custo pois cobre apenas a região da zona 

produtora, ou seja, menor comprimento de tubo é utilizado. Apresenta a 

desvantagem de mudança de diâmetro no poço dificultando a passagem de 

equipamentos (exemplo: coluna de produção). 

 

 Revestimento Canhoneado: Neste tipo de completação, o poço é perfurado até a 

profundidade final desejada, desce-se o revestimento de produção, cimenta-se o 

espaço anular entre o revestimento e a formação e então, canhoneia-se o intervalo 

de produção desejado. Este é o tipo de completação mais utilizado atualmente. 

Pode-se citar a seletividade como uma grande vantagem, além do diâmetro único 

do revestimento facilitando operações de intervenção e dando melhor sustentação 
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e isolamento da formação. A principal desvantagem é o custo tendo em vista que 

têm-se um maior volume de revestimento instalado, além do possível dano à 

formação devido à cimentação (exemplo: formações naturalmente fraturadas). 

 

 

3.5.1.3. Número de Zonas Produtoras 

 Simples: É a mais convencional e a produção ocorre somente de uma zona de 

interesse com a utilização de apenas uma coluna de produção. 

 

 Múltipla: 

 Seletiva: Com a utilização de uma coluna de produção, permite-se a 

produção de mais de uma zona em conjunto ou alternadamente. 

 Dupla: Utiliza-se duas colunas de produção assim permitindo-se a 

produção de duas zonas produtoras de forma independente. 

As completações múltiplas são mais econômicas pois permitem produzir-se 

de mais de uma zona produtora assim fazendo-se necessário um menor número de 

poços perfurados para a produção de um mesmo campo. 

 

Como desvantagem têm-se a maior possibilidade de problemas operacionais 

tendo em vista a sua maior complexidade e também a maior dificuldade na 

aplicação de métodos de elevação artificial. As completações duplas são muito 

complexas e por esse motivo, não são aplicadas a poços submarinos. 

 

Essas configurações de completação com relação ao número de zonas produtoras 

estão ilustradas na Figura 8.  
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Figura 8 - Configurações de Poços de Acordo com o Número de Zonas Produtoras (fonte: THOMAS, 2001) 

 

3.5.2. Avaliação da Cimentação Primária 

Durante a completação do poço, faz-se uma avaliação da cimentação através da 

entrada de ferramentas de perfilagem, de forma a avaliar se a cimentação foi feita de 

forma satisfatória.  

 

O objetivo da cimentação é que se faça o vedamento hidráulico entre os diversos 

intervalos permeáveis da formação, assim impedindo a intercomunicação de fluidos por 

trás do revestimento e propiciando suporte mecânico ao mesmo. Com a desejável vedação 

hidráulica garantida, têm-se o controle da origem dos fluidos produzidos.  

 

A avaliação da cimentação nos poços já perfurados muitas vezes não é feita de 

forma satisfatória e com o grau de seriedade que deveria. Assim, muitas operações de 

abandono atualmente exigem a recimentação do espaço entre o revestimento e a formação 

para garantir a vedação das zonas produtoras de fluidos. Se o devido cuidado tivesse sido 

tomado no momento da perfuração do poço, muitos custos e tempo de operações de P&A 

seriam reduzidos.  

 

De acordo com (BARCLAY et al.,2002), considerar o abandono de poços nos 

estágios iniciais do projeto de um poço faz muito sentido pois a qualidade da cimentação 

primária entre revestimento e formação afeta diretamente o sucesso do abandono deste 

poço anos depois. Na Figura 9 são mostrados parâmetros da cimentação primária que 

podem ocasionar problemas no isolamento do poço. 
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Figura 9 - Parâmetros que Resultam em Cimentação Primária Ruim (fonte: adaptado de BARCLAY et al., 2002) 

 

Alguns desses parâmetros são: 

 Densidade incorreta do cimento: pode ocasionar um desbalanceamento 

hidrostático e permitir a passagem de fluidos; 

 Remoção incompleta de acúmulo de lama e filtrado: permite que gás flua 

através do anular em direção à superfície; 

 Gelificação prematura: acarreta a perda de controle da pressão hidrostática; 

 Perda excessiva de fluido: permite que gás flua para a coluna de pasta de 

cimento; 

 Pasta com alta permeabilidade: fornece fraco isolamento local e pouca 

resistência ao fluxo de gás. 

 Significante contração do cimento: cria fraturas que permitem fluxo de fluidos; 

 Falha do cimento sob pressão: também cria fraturas que permitem fluxo de 

fluidos; 

 Fraca aderência interfacial: pode causar falhas, tanto a fraca aderência 

revestimento-cimento e quanto a cimento-formação. 

O cimento Portland é usualmente visto como a melhor opção para a cimentação. 

Porém, já existem possíveis e promissores substitutos (BARCLAY et al.,2002), como o 

FlexSTONE, um polímero criado com a incorporação de uma distribuição de partículas 
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flexíveis à matriz do cimento. Esse material tem a propriedade de adaptação à variações 

de pressão e temperatura, proporcionando um isolamento além da vida útil do poço.  

 

3.5.3. Condição dos Poços 

A condição em que se encontram os poços é muito importante para o planejamento 

do abandono. É o status em que o poço se encontra e que vai definir a maneira como o 

abandono deve ser feito. Desta forma, é ideal que se colha a maior quantidade de 

informações possíveis sobre os poços; assim, têm-se material suficiente para um bom 

planejamento de forma a evitar modificações ao longo do processo de abandono.  

 

A partir da consulta de algumas campanhas de abandono já concluídas e baseado 

no Oil and Gas UK Guideline, pode-se citar as seguintes possíveis condições em que os 

poços podem ser encontrados e algumas recomendações para cada categoria de poço 

(tabela 1): 
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Tabela 1 - Possíveis Condições de Poços 

 

 

Estas recomendações acima não são mandatórias; apenas sugestões para cada 

categoria de poço proposta. Outras condições de poço podem ser encontradas e outras 

técnicas aplicadas à elas. 

 

3.6. Colocação de Barreiras  

Segundo (AGUILAR et al.,2016), as barreiras devem ser designadas, selecionadas 

ou construídas de forma a garantir o seguinte: 

 Possam suportar o carregamento máximo e pressão diferencial que elas podem vir 

a ser expostas, includindo tensões multiaxiais e condições ambientais durante 

situações extremas; 

Categoria Definição

1

O poço foi suspenso eficientemente de forma que o 

abandono final apenas requer a remoção da cabeça 

do poço

2.1

O poço tem anular não-cimentado. Colocação de 

barreira permanente adicional é necessária para 

completar o abandono do poço. Isso pode ser feito 

pela colocação da barreira dentro do anular ou 

como barreira separada. Esse tipo de poço pode 

ser abandonado por sonda de perfuração ou 

embarcação de intervenção leve.

2.2

O poço tem dois anulares não-cimentados. 

Colocação de barreira permanente adicional é 

necessária para completar o abandono do poço. 

Isso pode ser feito pela colocação da barreira 

dentro do anular ou como barreira separada.

3

A condição de suspensão deste poço não é 

compatível para total abandono sem significante 

intervenção. Tipicamente, com tecnologia atual, o 

programa de abandono irá requerer uma sonda de 

perfuração para efetuar a operação com segurança. 

Poço colocado nessa categoria por algumas razões: 

1- As condições do poço não são conhecidas, 

logo, não pode ser categorizado.

2- O poço está em condições onde não é possível 

realizar o abandono de forma segura com as 

tecnologias disponíveis.

4



29 

 

 Possam ser testadas quanto à vazamento e funcionamento por vários métodos; 

 Nenhuma falha singular na barreira leve à fluxo incontralado de fluidos ou gases 

da formação pra superfície; 

 Possa ser feito o re-estabelecimento de barreira perdida ou barreiras alternativas; 

 Possam operar de forma competente e conviver com o ambiente ao qual serão 

expostas ao longo do tempo; 

 Sua localização e sua integridade possam ser monitoradas a qualquer momento 

quando tal monitoramento for possível; 

 Estar em cumprimento com os fatores exigidos pelas agências reguladoras. 

As barreiras necessárias ao abandono permanente do poços e suas funções são 

apresentadas na tabela 2, de acordo com as normas norueguesas (NORSOK D-010). 
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Tabela 2- Tipos de Barreiras e suas Funções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Função Objetivo

Barreira Primária

Primeira barreira no 

poço contra fluxo de 

fluidos da formação para  

a superfície, ou, para 

garantir um último orifício 

aberto.

Para isolar uma 

potencial fonte de 

entrada da superfície 

Barreira 

Secundária

Reforço à barreira 

primária; back-up .

Mesmo objetivo que a 

barreira primária e se 

aplica onde a potencial 

fonte é também um 

reservatório (fluxo de 

água e/ou 

hidrocarbonetos). 

Barreira entre 

reservatórios

Isolar um reservatório do 

outro

Reduzir potencial de 

fluxo entre 

reservatórios. 

Barreira de 

Superfície

Isolar um espaço vazio 

da superfície, que está 

exposto mesmo com o 

poço tamponado. 

Segurança em caso de 

falha, onde potencial 

fonte de fluxo é 

exposta após corte do 

revestimento.

Barreira 

Temporária

Barreira independente 

em conexão com 

atividades de perfuração 

e poço. 

Assegurar reconexão 

segura à um poço 

temporariamente 

abandonado e se 

aplica, 

consequentemente, 

apenas onde atividades 

no poço ainda não 

foram concluídas. 
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Um exemplo da configuração do poço (VALDAL, 2013) após colocadas as 

barreiras pode ser visto na Figura 10.  

 

Figura 10 - Configuração de Poço Pós Colocação das Barreiras Necessárias (fonte: adaptado de VALDAL, 2013) 

 

Na ilustração mostrada na Figura 10, pode-se ver um exemplo da colocação de 

algumas barreiras citadas na tabela 2. Primeiramente, na parte inferior do poço e 

consequentemente em frente às zonas produtoras, a barreira primária foi colocada afim 

de obter-se um isolamento da fonte potencial de fluxo de fluidos. Posteriormente, existe 

a barreira secundária que funciona como um reforço à barreira primária em caso de falha. 

Ao final e mais próximo a superfície, fez-se um corte nos revestimentos para que a 

barreira de superfície fosse colocada em conexão com a cimentação primária nessa região, 

garantindo assim um isolamento do espaço vazio acima da barreira secundária, que ficou 

exposto mesmo com o tamponamento do poço.  

 

As barreiras podem ser tampões de cimento ou tampões mecânicos. O material do 

qual as barreiras são feitas também é muito importante para garantir a sua função de selo 

eterno; deve ser confiável de forma a durar e resistir ao tempo em que ficarão expostos a 

carregamentos da formação e aos fluidos confinados. O cimento é o material mais 
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utilizado pois satisfaz aos critérios essenciais de um tampão adequado para atuar como 

barreira pois é durável, tem baixa permeabilidade e é relativamente barato; ainda pode-se 

citar como fatores positivos a facilidade em ser bombeado para dentro do poço, ter um 

tempo razoável para colocação e a capacidade de aderir fortemente à formação e ao 

revestimento. 

 

3.6.1. Métodos Utilizados para Colocação das Barreiras 

De acordo com (AGUILAR et al., 2016), as barreiras são colocadas 

preferencialmente utilizando-se o método convencional de tampaõ balanceado, com a 

retirada da coluna de produção e a posterior colocação dos tampões. Porém, podem haver 

situações onde utilizar um o método convencional não seja a melhor opção. Desta 

maneira, pode-se citar alguns métodos alternativos para colocação dos tampões. Todos 

estes possíveis métodos serão explicados a seguir.  

 

 Método de Tampão Balanceado: Este método, também chamado de método de 

deslocamento, é o método mais comum de colocação das barreiras; envolve a 

utilização de uma coluna de perfuração para alcançar a profundidade onde 

pretende-se colocar o tampão de cimento. A pasta de cimento é colocada no topo 

de um dispositivo mecânico ou de um fluido viscoso que servirá como base para 

o tampão. A pasta é então bombeada através da coluna de perfuração até o nível 

de cimento no anular se igualar ao nível de cimento no interior da coluna (veja 

Figura 11). Quando o tampão de cimento estiver equilibrado, a coluna de 

perfuração é retirada (NELSON E GUILLOT, 2006). 
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Figura 11- Ilustração do Método Balanced Plug (fonte: adaptado de IEA GHG, 2009) 

 

 Utilizando Flexitubo: O Flexitubo é uma mangueira de aço de pequeno diâmetro 

( de 1’’ a 3.25’’) e longo comprimento (3.800 a 5.400 metros) transportada em 

carretéis e comumente utilizada em operações de intervenção. O uso desta técnica 

é comum porém necessita grande atenção. Por se tratar da colocação de tampões 

com tubos de pequeno diâmetro, as propriedades reológicas da pasta de cimento 

devem ser designadas levando-se este fator em consideração para se evitar fricção 

excessiva. Pequena perda de fluido e estabilidade são muito importantes.  

 

 Através da coluna de produção: Essa opção é considerada quando a colocação 

de tampões com a retirada da coluna não é possível pois a comunicação com o 

reservatório não está isolada de forma adequada. Pode acontecer de não 

conseguir-se fazer este isolamento através de arame ou flexitubo, por restrições 

técnicas como acúmulo de incrustação. Nesses casos, opta-se pela colocação dos 

tampões de cimento através da coluna de produção. Para este método, deve-se ter 

um cuidado especial e testar as pastas de cimento em laboratório antes de aplicar 

em campo, tendo em vista que a coluna de produção é a única via de acesso ao 

reservatório. Esta perda de comunicação acarretaria muitos problemas. 

 

 Colocação Multi-Anular: Em casos particulares, não é possível o corte e retirada 

de parte do revestimento para a colocação de tampões de forma a obter um selo 

ao longo do intervalo (percorrendo todo o espaço anular). Opta-se então por um 

método onde requer-se squeezes para isolar-se cada anular individualmente.  
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Basicamente, o que determinada a retirada ou não da coluna de produção para a 

colocação das barreiras é a integridade do poço. Essa decisão irá alterar a ordem das 

operações realizadas no poço (ver item 3.3). 

 

3.6.2. Verificação das Barreiras 

De acordo com MOEINIKIA et al. (2014), os tampões devem ser colocados a 

determinada profundidade de forma que a máxima pressão potencial abaixo deles não 

ultrapasse a pressão de fratura da formação. E ainda, dependendo das condições do poço, 

os tampões devem ser colocados acima de áreas onde o anular encontra-se não cimentado, 

com cimentação precária ou de boa qualidade, o melhor dos casos. 

 

Após serem colocadas, as barreiras devem ser testadas para verificar se estão 

cumprindo o seu papel de selo dos possíveis canais de fluxo de fluidos para evitar 

vazamentos a longo prazo. De acordo com (IEA GHG, 2009), existem alguns métodos 

para realizar tal verificação: 

 

 Teste por marcação do topo do cimento [em inglês, Top of Cement (TOC)]: 

pode ser feita utilizando-se coluna de perfuração, arame ou coluna de trabalho. 

Aplica-se uma força de 15.000 lbf na coluna para a marcação do topo do tampão. 

Esse procedimento tem o benefício de que não exige pressões adicionais no poço 

e permite a exata determinação do topo do tampão de cimento. Além de ser 

utilizado para verificar a localização do tampão, este método também pode 

verificar a sua integridade. Porém, existem algumas desvantagens como uma falsa 

verificação da integridade do tampão, tendo em vista que este pode estar mais 

rígido na parte superior e apresentar menor resistência na parte inferior, podendo 

permitir fluxo de fluidos com o tempo. 

 

 Teste de Pressão: pode ser feito utilizando-se uma bomba de pressão; desta 

forma, a pressão é aplicada uniformemente no tampão. Este teste fornece dados 

mais precisos com relação à resistência do tampão à pressão. Porém, esta mudança 

na pressão provocada pelo teste, pode iniciar problemas de integridade no 

revestimento, se o poço não puder sustentar tais mudanças. 
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 Teste Negativo: este método consiste em reduzir a pressão acima do tampão para 

níveis abaixo do gradiente de pressão do reservatório que está isolado abaixo do 

tampão. Os níveis de fluido e pressão são monitorados para garantir o perfeito 

isolamento. Este método é o mais demorado em relação aos descritos 

anteriormente.    

 

3.7. Retirada da Cabeça de Poço  

Após realizadas todas as operações de tamponamento e abandono do poço, pode 

existir a necessidade de retirada da cabeça de poço. Isso varia de acordo com a regulação 

local. A maioria das agências reguladoras mundiais exige que o leito marinho seja 

recuperado e deixado em suas condições originais após término das operações de 

exploração e produção e portanto, requer-se a retirada da cabeça de poço.  

 

(SEGURA E HAQ, 2012) sugere o método de external lacthing como melhor 

opção para o corte e remoção da cabeça de poço. Para isso, existe um ferramenta 

tecnológica, chamada Mechanical Outside Single Trip (MOST), que pode cortar e 

recuperar os diversos revestimentos e o revestimento condutor numa única manobra e 

assim, minimizar o tempo de operação (que é uma das maiores variáveis de custos). 

Sugere-se que através deste método a cabeça de poço pode ser retirada de forma a ser 

utilizada novamente em outras operações; porém, usualmente a cabeça de poço é 

destinada a sucata.  

 

Ainda existem controvérsias quanto à essa exigência de retirada da cabeça de poço 

tendo em vista que ela é a única ponte de acesso ao poço em caso de necessidade de 

alguma intervenção. Apesar de se exigir que as técnicas de abandono sejam aplicadas com 

o maior cuidado possível visando a ter um poço isolado eternamente, acidentes acontecem 

e a possibilidade de vazamentos existem. Martian Burguieres, vice presidente de Marine 

Well Services para a Wild Well Control, diz que não há sentido em se retirar a cabeça do 

poço já que se houver algum vazamento, ela seria a única porta de entrada; caso contrário, 

a única opção seria perfurar um poço de alívio para conter o vazamento (RASSENFOSS, 

2014).  
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  Existe outra questão relacionada à retirada da cabeça de poço no que diz respeito 

à capacidade da unidade de intervenção escolhida. Existem embarcações que não têm 

capacidade de içar a cabeça de poço como um todo e portanto, utiliza-se o chamado 

“estacionamento molhado” (em inglês, wet parking). Essa opção consiste em deixar a 

cabeça de poço “estacionada” no leito marinho para ser içada posteriormente por uma 

embarcação que consiga suportar o seu peso (CLYNE E JACKSON, 2014). 

 

3.8. Unidades de Intervenção 

Uma vez escolhida a melhor opção de abandono para determinado poço, 

necessita-se planejar como tal abandono será realizado. Uma das etapas deste 

planejamento consiste em escolher a unidade de intervenção a ser utilizada. De acordo 

com a localização, complexidade do abandono e condições do poço, um tipo de unidade 

é mais indicado. Há autores que defendem que para cada etapa do processo de abandono 

de poços, existe uma unidade de intervenção mais adequada, de forma a minimizar custos 

e agilizar o processo. 

 

Em plantas de produção offshore, existe uma série de embarcações disponíveis. 

Tais unidades podem ser utilizadas em diversas fases do desenvolvimento de um campo, 

cada uma com uma função. Existem unidades do tipo sonda, que são normalmente 

utilizadas durante a perfuração dos poços; FPSO’s, que são navios- unidade produtiva, 

utilizados quando o poço já está em fase de produção; embarcações de intervenção, estas 

, por sua vez, são postas em uso quando se tem a necessidade de realizar alguma operação 

de intervenção nos poços; navios rebocadores, embarcações utilizadas para se colocar 

plataformas em campo; entre outros tipos de embarcação. Porém, para a realização das 

operações de abandono, apenas as embarcações de intervenção e sondas de perfuração 

são opções a serem escolhidas.  

 

De acordo com AGUILAR et al. (2016), existem três possíveis unidades para 

realizarem as operações de abandono de poços: plataformas fixas (sendo essas as mais 

baratas custando de 1 a 2 milhões por poço), navios leves de intervenção e unidades 

móveis de perfuração (sendo essas as mais caras custando de 5 a 6 milhões por poço no 

Reino Unido). Cada uma tem suas vantagens , desvantagens e limitações, assim, a sua 

escolha é feita criteriosamente. Claramente, a escolha da unidade de intervenção afeta 
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diretamente os custos de operação, já que afeta o tempo necessário para a realização das 

operações e as taxas de aluguel também variam (MOEINIKIA et al., 2014). 

 

Alguns fatores que influenciam na escolha da unidade são: as condições em que 

o poço se encontra, a localização do mesmo, a complexidade das operações a serem 

realizadas, o grau de flexibilidade exigido da unidade, caso haja a necessidade de 

mudança do projeto inicial. 

 

3.8.1. Sondas de Perfuração 

As sondas de perfuração, tanto fixas quanto móveis, são as unidades mais 

utilizadas para realizar as operações de P&A. Isso ocorre devido à sua robustez, maior 

flexibilidade caso haja mudanças no projeto, além do pensamento de que “se utilizasse a 

sonda para perfurar, então a mesma também deve ser utilizada para descomissionar, que 

seria a operação inversa à perfuração”. Além disso, a sonda tem uma estrutura que 

normalmente permite o abandono completo, considerando além das operações de P&A, 

a remoção das estruturas submarinas por meio do uso de guindaste presente na sonda.  

 

Porém, a opção pelas sondas para operações de abandono pode apresentar 

algumas desvantagens. Ao utilizar-se uma sonda de perfuração para abandonar um poço, 

bloqueia-se a capacidade dessa sonda de estar perfurando novos poços, e portanto, 

perdendo-se oportunidades de lucro. Operações de abandono podem demandar tempo, 

dependendo de fatores do poço e condições climáticas também. Portanto, cada dia de 

aluguel de sonda para P&A significa menos um dia de sonda disponível para a sua 

principal função, a perfuração. Esse é um ponto muito levantado nos estudos de caso 

feitos sobre abandono.  

 

Segundo MYRSETH et al.(2016), para cada sonda livre anualmente devido à um 

planejamento de abandono mais eficiente, 160 novos poços podem ser perfurados nos 

próximos 40 anos. Além da questão da disponibilidade, o uso de sondas para abandono 

de poços acaba elevando as taxas diárias de aluguel já que a demanda por sondas será 

ainda maior (perfuração + abandono).   
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Outro fator relevante é o alto custo. Justamente por ser uma unidade com maior 

demanda, suas taxas de aluguel diárias costumam ser mais caras do que aluguéis de 

embarcações menores específicas para a realização de intervenções. 

 

3.8.2. Navios Leves de Intervenção ( Light Weight Intervention Vessels – 

LWIV) 

Essas embarcações são menores, mais leves, específicas para realizar operações 

de intervenção. Normalmente para operações em que não se necessita o uso de riser de 

perfuração (também conhecido como marine riser).  

 

Usualmente, tais embarcações não têm a capacidade de remoção de estruturas 

submarinas muito pesadas, ou seja, seu uso não seria indicado para lâminas d’água mais 

profundas.  Essas embarcações são capazes de realizar algumas das operações de P&A, 

permitindo assim que sondas fiquem livres por mais dias para realizar perfurações; além 

de serem mais baratas. Normalmente, opta-se por operações de intervenção com arame e 

flexitubo a partir de tais embarcações.  

 

Dependendo da complexidade das operações a serem desenvolvidas no poço, 

todas as fases do abandono podem ser realizadas por embarcações desse tipo. São muito 

utilizadas em trabalho de preparo do poço para o abandono, realizando operações como 

amortecimento e retirada da coluna de produção, circulação de fluidos pesados pela 

coluna e anular, contenção do poço com tampões temporários, e retirada da árvore de 

natal. (MOEINIKIA et al., 2014).  

 

Existe uma tendência na indústria em tentar aplicar-se cada vez mais essas 

embarcações nas operações de abandono pois são tão eficientes quanto as sondas e trazem 

custos muito menores. Segundo BARCLAY et al. (2002), o abandono de poços realizado 

com estas embarcações pode reduzir os custos em 30%. Porém, ainda existe uma barreira 

dada pelo fato de que é necessário saber exatamente a complexidade das operações a 

serem feitas no poço para que o uso dessas embarcações seja recomendado.  

 

Segundo (VALDAL, 2013), os maiores desafios na realização de operações de 

P&A com LWIV são: 
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 Remoção das linhas de controle;  

 Verificação da cimentação do revestimento; 

 Remoção da coluna de produção; 

 Instalação das barreiras; 

 Uso de Flexitubo sem riser. 
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Capítulo IV 

Regulações das Operações de Abandono 

4.1. Regulação Brasileira 

Até 2016, as atividades de abanono de poços eram reguladas pela portaria N° 25, 

de 06/03/2002 da ANP. Agora, o abandono de poços é regulado pelo Sistema de 

Gerenciamento de Integridade de Poços (SGIP), tratado na portaria Nº 26, de 01/11/2016 

da ANP. A nova resolução estabeleceu um praxo de 6 meses para que as operadoras de 

adequem aos requisitos relativos ao abandono de poços. 

    

Na portaria 25, as exigências eram prescritivas. Existiam padrões a serem 

seguidos de acordo, por exemplo, com o tipo de completação feita no poço, tamanho de 

tampão e profundidade a serem colocados.  

 

Já no SGIP, esta preocupação não está mais presente. O SGIP garante flexibilidade 

de ação às operadoras. Desta maneira, as operadoras ficam mais livres para seguir o que 

seria mais adequado para a situação de cada poço mas sempre tentando ter como base as 

melhores práticas já adotadas.  A maior preocupação é que a colocação das barreiras seja 

feita de forma eficaz e eficiente e que se tenha no mínimo dois conjuntos de barreiras 

solidárias (CSBs), garantindo o tamponamento do poço. 

 

4.2. Comparativo com Algumas Regulações de Outros Países 

A regulação brasileira, apesar de dar liberdade às operadoras, deixa a desejar, em 

termos de exigências prescritivas, em relação às regulações mais consolidadas 

mundialmente, como do Reino Unido, da Noruega e dos Estados Unidos, por exemplo. 

Em comparação, as regulações mundiais explicitam espécies de “passo-a-passo” a serem 

seguido pelas empresas, baseado no que já foi executado com sucesso.  

 

As agências reguladoras responsáveis pela exploração e produção em locais como 

Golfo do México e Mar do Norte são capazes de compilar as melhores técnicas e propor 
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melhores métodos de abandono. Assim, as operadoras têm um norte para seguir em seu 

planejamento de abandono.  

 

Um ponto comum à todas as regulações, sejam elas brasileiras, americanas, 

norueguesas ou inglesas, é a exigência de que, após atingido o seu limite econômico ou 

após ser dado como inválido por algum outro motivo, um poço seja abandonado de forma 

a ficar em condições que preservem o meio ambiente, matenham a integridade do poço e 

vão ao encontro dos requerimentos exigidos pelas agências reguladoras locais. 

 

A regulação dos Estados Unidos é muito bem detalhada e realmente funciona 

como um guia das atividades de descomissionamento, além de cobrir a maioria dos 

requisitos normalmente abordados por outras regulações de outros países. Existem 

recomendações de abandono de acordo com a técnica de completação utilizada no 

momento de perfuração do poço. A quantidade de exigências em como se realizar o 

abandono dos poços é muito maior. Por exemplo, detalha-se a dimensão do tampão que 

deve ser colocado e inclusive como deve ser testado para garantir que sua colocação foi 

feita corretamente. Essas exigências são, de certa forma, muito interessantes para as 

operadores pois elas têm um guia de como planejar o abandono baseado no que foi 

realizado por outras operadoras anteriormente. Além da regulação federal, nos Estados 

Unidos existem ainda variações de acordo com o estado; por exemplo, no estado da 

Califórnia existem algumas exigências para P&A e no Alabama existem outras.  

 

Por outro lado, as regulamentações brasileiras não são prescritivas para as 

atividades de P&A mas exigem aplicação das melhores práticas de forma a obter o melhor 

desempenho. Haja vista que tais atividades são recentes no Brasil, ainda não se tem tanta 

experiência e portanto, a ANP não exige tanto o cumprimento de normas específicas para 

o desenvolvimento das atividades de abandono. Na nova resolução ANP Nº 46/2016, a 

qual aprova o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Integridade de 

Poços (SGIP), existe a exigência de se colocar no mínimo dois conjuntos de barreiras 

solidárias no abandono do poço, porém, essa regra se aplica mas não existem 

especificações sobre o tamanho e tipo de barreiras, por exemplo; na resolução anterior, 

era exigida a colocação de tampões de determinado tamanho porém agora isso não é mais 

exigido; o tamanho do tampão fica à critério das condições encontradas no poço.  
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Nas operações de abandono desenvolvidas no Mar do Norte, predominam duas 

regulações diferentes, a UKOOA, referente à porção do Reino Unido, e a NORSOK, 

referente à porção Norueguesa. 

 

Por exemplo, na regulação NORSOK, exige-se a retirada da cabeça de poço 5 

metros abaixo do leito marinho (RAKSAGATI, 2012). De acordo com RAKSAGATI 

(2012), as regulações apresentadas em NORSOK D-10 são suficientes para assegurar a 

segurança e o sucesso das operações de P&A; mesmo assim, cada operadora  tem sua 

própria política e práticas que podem ser mais rigorosas em relação às operações de P&A, 

o que leva à melhoria considerando Saúde, Segurança e Meio Ambiente e também 

eficência de custo. Tais práticas próprias de cada companhia devem estar em 

conformidade com as regulações. Esta flexibilidade torna as regulações dinâmicas e uma 

prática própria de determinada empresa pode vir a se tornar um novo ponto na regulação. 

 

Por outro lado, a UKOOA é mais específica em aspectos técnicos e exigências. 

Existe um ponto interessante na UKOOA onde 18 condições especiais de P&A são 

elaboradas e diretrizes técnicas são dadas considerando-se aspectos como, poços 

horizontais ou de grande angulação, poços multilaterais, através da coluna, poços com 

alta pressão e alta temperatura, entre outros (RAKSAGATI, 2012). Na UKOOA é 

possível ainda encontrar categorização dos poços de acordo com as condições em que se 

encontram no momento do abandono (essa categorização será utilizada como exemplo 

mais adiante).   

 

Possivelmente, a adoção de uma maior definição regulatória de como se 

desenvolver operações de P&A como uma espécie de “passo-a-passo” baseando e 

referenciando atividades já realizadas pela indústria com uma maior grau de 

especificações, fosse um aliado para as operadoras na hora da tomada de decisões quanto 

aos processos de P&A no Brasil.  

 

Na tabela 3 , é possível observar a comparação entre SGIP, NORSOK D-010 e 

UKOOA, considerando-se alguns requisitos.  
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SGIP (ANP) UKOOA NORSOK D-010

Comprimento da barreira 

Mínimo de 30 metros. 

Mínimo de 100 metros (profundidade 

medida) com pelo menos 50 metros 

acima de qualquer ponto de vazamento 

ou fonte 

Barreira adicional permanente de 

30 metros deve ser colocada na 

região revestida para isolar 

completamente o poço aberto

Se o plugue foi colocado na transição 

entre poço aberto e revestimento, deve 

se extender ao menos 50 metros abaixo 

da sapata do revestimento

Poço Revestido Não há 

Mínimo de 30 metros de boa 

cimentação no anular é requerida 

(verificada por perfilagem); o 

plugue de cimento interno deve ser 

adjacente ao anular com boa 

cimentação com pelo menos 30 

metros de sobreposição.

Mínimo de 50 metros se foi colocado 

com um plugue mecânico como 

fundação. Se não, deve ter 100 metros

Remoção de cabos e linhas 

de controle

Deve-se fazer em intervalos onde 

barreiras permanentes foram 

colocadas; isso se deve pois podem 

criar canais verticais de vazamento 

através da barreira.

Recomenda que cabos e linhas de 

controle não façam parte de 

elementos de barreira do poço.

Mesma recomendação que o SGIP.

Colocação de Barreira de 

Superfície

Deve-se fazer em dois casos: quando 

há remoção da cabeça de poço e 

quando os revestimentos foram 

cortados.

Um plugue de cimento colocado em 

poço aberto pode funcionar como 

uma barreira de superfície, desde 

que seja verificado que foi 

colocado de forma adequada.

A última sessão aberta de um poço 

deve ter uma barreira permanente 

colocada antes de finalizar o 

abandono; não importando se é uma 

zona de potencial de fluxo ou 

sobrepressurizada.

Similar à NORSOK. Mínimo de 1 

CSB Permanente afim de não permitir 

fluxo cruzados entre formações

Mínimo de 1 barreira; caso haja 

necessidade de barreira secundária, 

esta deverá seguir algumas 

considerações. 

Mínimo de 1 barreira: se a formação 

não tem potencial de fluxo e se existe 

fluxo cruzado indesejado entre  

diferentes zonas.

Similar à NORSOK. Mínimo de 2 

CSBs para impedir o fluxo para o 

meio externo de intervalos com 

potencial de fluxo de 

hidrocarbonetos; ou, de intervalos 

sobrepressurizados com potencial 

fluxo de quaisquer tipos de fluidos

Mínimo de 2 barreiras: para 

reservatórios e zonas onde há risco 

potencial de fluxo de hidrocarbonetos 

ou para zonas sobrepressurizadas com 

risco potencial de qualquer tipo de 

fluxo de fluidos.

Remoção do Revestimento 

Condutor e da Cabeça de 

Poço

Não exige essa remoção; apenas 

exige que em caso de retirada, sejam 

colocadas barreiras de superfície. 

Recomenda o corte e retirada de 

revestimento em até 3 metros abaixo 

do leito marinho para não atrapalhar 

atividades de pesca.

Não determina uma profundidade de 

corte; além disso, indica que para 

águas profundas, é aceitável que a 

cabeça de poço seja deixada no local.

Quantidade de Barreiras 

Exigidas

Regulações

Poço Aberto Não há 

Tabela 3 - Comparação de Regulações sob Alguns Aspectos 
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4.3. Melhores Práticas  
 

Tendo em vista a nova resolução da ANP que define o SGIP e considerando sua 

natureza não prescritiva, o Comitê de Poços do Instituto Brasileiro de Petróleo Gás e 

Biocombustíveis (IBP) constituiu um grupo de trabalho para a elaboração de um 

documento de diretrizes e boas práticas para o estabelecimento dos CSBs em acordo com 

os requisitos exigidos na portaria N.26/2016. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar as 

operadoras a cumprirem os requisitos para procedimentos de abandono de poços previstos 

no SGIP e estão alinhadas às melhores práticas internacionais estabelecidas em 

regulações como a NORSOK D-010 e a Oil and Gas UK Guidelines for the Abandonment 

of Wells.  

 

Para cada poço abandonado, deve ser preparado um esquemático indicando os 

CSBs pertinentes e os elementos que o compõe (IBP, 2017). No caso ilustrado na Figura 

12 foram necessário dois CSBs permanentes. 

 

 

Figura 12 - Esquemático de Abandono Permanente com 2 CSBs (fonte: IBP, 2017) 
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De acordo com as diretrizes propostas, as seguintes informações devem ser 

consideradas para a elaboração de um projeto de abandono: 

 Configuração do poço incluindo profundidades e especificações de intervalos 

pertinentes, revestimentos, condições do cimento atrás do revestimento, 

trechos de poço aberto e desvios de poço realizados; 

 Sequência estratigráfica de cada poço mostrando intervalos com potencial de 

fluxo e informações sobre os tipos de fluidos e pressões dos reservatórios para 

todo período de abandono; 

 Perfis, dados e informações das operações de cimentação primária; 

 A identificação de formações selantes com propriedades adeqaudas a 

constituir elemento de CSB pelo caminho formação (competência, 

impermeabilidade); 

 Condições específicas do poços tais como presença de H2S, presença de CO2, 

presença de hidratos ou outras situações especiais. 

 

Existem diretrizes propostas para operações de abandono temporário e 

permanente, porém, como o foco deste trabalho é o abandono permanente, as 

melhores práticas recomendadas para o abandono temporário não serão expostas. 

 

De acordo com (IBP, 2017), para a realização do abandono permanente devem ser 

contituídos CSBs permanentes para isolamento de todos os intervalos pertinentes. Os 

elementos de CSBs devem ser posicionados para se prover isolamento e interligação 

entre eles a uma mesma profundidade. Além disso, devem ser constituídos por 

materiais tamponantes consolidados que não deterioram com o tempo, como o 

cimento.  

 

Quando houver o arrasamento de poços marítimos (ou seja, a retirada da cabeça 

de poço, corte de revestimento e condutor) são necessárias operações adicionais. 

Deve-se posicionar um tampão de superfície de no mínimo 60 metros, acima do ponto 

de corte e sem a necessidade de verificação.  

 

O CSB permanente tem como propósito a restauração da vedação original provida 

pelas formações selantes. Como regra geral, qualquer equipamento de subsuperfície 
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que possa causar perda da integridade do CSB permanente deve ser removido (IBP, 

2017).  Na figura 13 são apresentados os principais elementos de um CSB 

permanente.  

 

Figura 13 - CSB Permanente e seus Principais Elementos (fonte: IBP, 2017) 

  

 Os elementos de CSB permanente deverão ter suas bases coincidentes e 

posicionados na profundidade planejada se forma a constituirem um CSB. Todos estes 

elementos devem ter sua capacidade de isolamento hidráulico verificada. 

  

 O CSB primário deve ser posicionado acima do intervalo com potencial de fluxo 

a ser isolado e frente à uma formação selante. Caso o tampão de cimento for posicionado 

no interior de um revestimento/liner, os anulares presentes na mesma profundidade que 

o tampão devem estar devidamente cimentados.  

  

 Por sua vez, o CSB secundário também deve ser posicionado à frente de uma 

formação selante. Este conjunto de barreiras serve como um backup para o CSB primário 

(vide seção 3.6 do presente trabalho). O CSB secundário de um intervalo com pontecial 

de fluxo pode desempenhar o papel de CSB primário para outro intervalo mais raso com 

potencial de fluxo (IBP, 2017), como pode ser visto na Figura 14 . 
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Figura 14 - CSB Primário e CSB Secundário (fonte: IBP, 2017) 

 

De acordo com essas diretrizes proportas, para se obter uma maior confiabilidade 

quanto ao isolamento em uma perspectiva eterna, a extensão planejada das operações, 

tanto de colocação de tampões quanto de recimentação do anular, deve ser maior que a 

extensão mínima requerida para um elemento de CSB. Por exemplo, para se compor um 

CSB permanente no interior do poço, para isolamento de um intervalo com potencial de 

fluxo, é necessário posicionar-se um tampão de cimento de no mínimo 30 metros cobrindo 

uma formação selante mais rasa que o intervalo a ser isolado. 

 

Nas diretrizes para abandono de poços propostas pelo IBP existem recomendações 

das melhores práticas a serem adotadas para diferentes configurações de poços como por 

exemplo, poço aberto ou poço revestido. Também há recomendações para cenários típicos 

de abandono permanente, como pode ser visto na Figura 15, onde evidencia-se os CSBs 

colocados para abandono permanente de poço canhoneado. 
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Figura 15 - Abandono Permanente em Poço Canhoneado (fonte: IBP, 2017) 

 

Em suma, tais diretrizes propõe as melhores práticas a serem adotadas pelas 

operadoras atuantes no Brasil no que diz respeito às operações de abandono de poços. 

Desta maneira, cumpri-se os requisitos qualitativos exigidos no SGIP e dá-se uma 

orientação prescritiva às operadoras e de certa forma, uniformiza-se as ações a serem 

praticadas. É válido ressaltar que as diretrizes são colocadas como recomendações 

embasadas nas melhores práticas mundiais.  
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Capítulo V 

Estudos de Casos: Planejamento e Execução 

Considerando todo o apelo teórico descrito nas seções anteriores e levando-se em 

consideração as regulações locais, nesta seção, serão apresentados dois estudos de caso. 

Primeiramente, um estudo de caso real de um projeto de descomissionamento realizado 

recentemente na Austrália. Este caso servirá como base para um caso hipotético onde se 

trabalhará com a hipótese de abandono de um campo localizado na Bacia Sergipe-

Alagoas, no Brasil. 

  

5.1. Caso Exemplo: Campos de Jabiru e Challis, Austrália 

CLYNE E JACKSON (2014) descrevem o planejamento e execução da maior 

campanha de abandono de campos realizada na Austrália até o momento.  

 

Os campos de Jabiru e Challis foram descobertos respectivamente em 1983 e 

1984, começaram a produzir em 1986 e 1989 e ambos abandonados em 2012. Os campos 

estavam localizados a uma lâmina d’água de aproximadamente 110m.   

 

O programa de abandono abrangeu dezenove poços sendo treze deles produtores 

e seis poços em estado de suspensão ou parcialmente abandonados.  

 

Dada a experiência ganha no mar do Norte, o Oil and Gas UK Guidelines para 

Suspensão e Abandono de Poços foi adotado nesse projeto; tal guia considera problemas 

como cimentação no anular, abandonos através da coluna e verificação de barreiras de 

uma maneira simples e pragmática.  

 

Devido à idade dos poços, fez-se necessário um bom gerenciamento de barreiras 

no planejamento do projeto já considerando problemas de integridade dos poços e 

também potenciais falhas que pudessem surgir durante as operações. 

 

Como os poços não foram planejados tendo em vista o futuro abandono, no 

momento das operações, todos estavam em estado sub-ótimo para as operações de 
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abandono e portanto, apesar de já haver um planejamento padrão para todos os poços, 

este teve que ser alterado de acordo com as condições encontradas.  

 

A verificação das barreiras foi feita apenas por marcadores e não por testes de 

pressão (vide item 3.6.2.) devido à péssima integridade estrutural em que se encontrava o 

revestimento de produção de 9 5/8’’.  

 

Muitas barreiras que existiam no momento da construção dos poços não estavam 

mais presentes. Devido à essa enorme variedade de condições encontradas, os poços 

foram divididos em grupos para facilitar o planejamento. Na tabela 4, são apresentados 

esses grupos.  
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Tabela 4 - Classificação dos Poços de Acordo com as Condições Encontradas 

 

 

Os dezenove poços presentes na campanha de abandono se encaixam na categoria 

proposta na tabela 3 da seguinte forma: quatro poços do tipo 0; dois poços do tipo 1; sete 

poços do tipo 2; um poço do tipo 3; dois poços do tipo 4; três poços do tipo 5. 

 

Todos os poços de desenvolvimento tinha uma árvore de natal molhada vertical 

(em inglês, SST)  que foi instalada com Bases Suporte de  Linhas de Fluxo (em inglês, 

Categoria Definição

0

Poços que já foram abandonados de forma 

satisfatória e necessitam apenas que se faça a 

remoção da cabeça de poço.

1

Poços parcialmente abandonados que requerem 

profundo tampão de cimento adicional e remoção 

da cabeça de poço. A qualidade do cimento anular 

é indeterminada e requer que uma ferramenta de 

Cement Bond Logging  (CBL) seja utilizada para 

verificar se seria necessária a re-cimentação.

2

Poços de desenvolvimento com completação 

instalada. Todos eram produtores até o momento 

de desativação do campo com nenhum registro de 

problemas significativos. Foi planejado fazer um 

abandono através da coluna de produção para 

evitar conexão do BOP. Entretanto, se a 

integridade da coluna estiver comprometida, o 

poço passaria a ser considerado tipo 4 e o 

procedimento seria outro. O primeiro método de 

abandono adotado para esses poços foi empurrar 

tampões de cimento no local;esse método necessita 

uma coluna em bom estado estrutural.

3

Apenas um poço. Sofreu vazamento e houve 

operação de intervenção para descer um tieback 

de menor diâmetro como novo revestimento de 

produção. 

4
Poços que sofreram vazamentos na coluna e 

necessitam que ela seja retirada.

5

Poços que têm cimento anular indeterminado por 

trás do revestimento de produção. Então, a coluna 

deveria ser retirada para permitir a passagem de 

uma ferramenta de CBL para determinar se seria 

necessária a re-cimentação.
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FSBs), Bases Guia Temporárias e Permanentes (em inglês, PGBs e TGBs); todas 

necessitando remoção. Além disso, todos os poços tinham mandris de gás lift e a maioria 

tinha revestimento de 9 5/8’’.  

 

Os poços eram muito parecidos mas tinham alguns pontos diferentes que já 

fizeram com que cada poço tivesse seu próprio plano de abandono.  

 

Os poços em questão produziam com aplicação do método de gás lift. Porém, os 

reservatórios contavam com um aquífero de grande porte, o que gerou uma maior 

preocupação com relação à colocação dos tampões de cimento pois, com o tempo, a 

pressão do reservatório poderia se recuperar e isso aumentaria as chances de uma 

“produção” indesejada.  

 

Além da preocupação com as barreiras, outro fator crítico que se fez presente 

nessas operações foi a presença de materiais contaminantes como H2S, hidrocarbonetos 

e NORM (Naturally Occurring Radioactive Material).  

 

Para as operações de abandono, devido à lâmina d’água e condições dos poços, 

escolheu-se operar com uma sonda semi-submersível; porém, operações pré e pós –sonda 

foram realizadas por “embarcações de construção” (construction vessels).   

 

Foram planejados dois principais planos de abandono: através da coluna de 

produção e com a retirada da coluna de produção. O segundo plano era indicado para 

acessar o revestimento de 9 5/8’’ e poder avaliar a cimentação do anular (quando não 

havia dados já disponíveis) ou, em casos onde a integridade da coluna estava tão 

comprometida que esta não poderia ser utilizada como condutor na cimentação. 

 

 Através da coluna de produção:  

 Instalação de um tampão mecânico em cima do packer de produção e 

aplicação de teste de pressão; 

 Aplicação de teste de pressão no anular; 

 Canhoneio da coluna exatamente acima do packer de produção; 

 Circulação de fluidos na coluna e no anular afim de matar o poço; 
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 Instalação de barreira permanente de cimento pelo bombeio de 

cimento por dentro da coluna e através do anular de forma a deixar um 

tampão de cimento de no mínimo 250m ( pelo método de tampão 

balanceado); 

 Espera do tempo do cimento e posterior verificação do tampão através 

da coluna por arame; 

 Desconexão do conector da árvore de natal e recuperação da mesma; 

 Recuperação dos suspensores da coluna e da coluna; 

 Se o revestimento de 9 5/8’’ estiver com sua integridade 

comprometida, recomenda-se o canhoneio do revestimento raso, 

drenagem dos hidrocarbonetos que possam estar confinados e 

confirmação de que não há pressão no anular. 

 Desconexão do conector da FSB e recuperação da FSB; 

 Instalação de barreira de superfície de 50m; 

 Corte por abrasão dos revestimentos de 9 5/8’’/13 3/8’’/ 20’’ e 30’’ 

logo abaixo da linha de lama; 

 Recuperação da PGB e da cabeça de poço; 

 Recuperação da TGB 

 Limpeza de detritos utilizando ROV  

 

 Com a retirada da coluna de produção: 

  Instalação de um tampão mecânico em cima do packer de produção e 

aplicação de teste de pressão se a integridade da coluna e do 

revestimento permitir; 

 Corte na coluna utilizando arame exatamente acima do packer de 

produção; 

 Circulação de fluidos para matar o poço; 

 Instalação de tampões no anular e na localização dos suspensores da 

coluna; 

 Desconexão do conector da árvore de natal e recuperação do riser e da 

SST; 

 Conexão com o BOP de perfuração e realização de teste; 

 Descida da Ferramenta de Recuperação de Suspensores da Coluna; 
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 Colocação de tampões na coluna e no anular na localização dos 

suspensores da coluna e verificar por teste de pressão; 

 Desconectar os suspensores e puxar a coluna; 

 Descer a coluna de perfuração até o packer de produção e circular o 

poço com fluido para matá-lo; 

 Em certos poços, fazer avaliação da cimentação através de perfilagem 

e determinar a qualidade da cimentação do anular do revestimento de 

9 5/8’’; 

 Instalação de barreira permanente de 250m acima do packer utilizando 

a coluna de perfuração; 

 Espera do tempo do cimento e posterior verificação por marcação; 

 Se a integridade do revestimento de 9 5/8’’ estiver comprometida, 

perfurar o revestimento raso, drenar qualquer hidrocarboneto que 

esteja confinado e confirmar que não há pressão no anular; 

 Colocação de barreira de superfície de 50m; 

 Recuperação do BOP; 

 Desconexão do conector da FSB e recuperação da FSB; 

 Corte por abrasão dos revestimentos de 9 5/8’’/13 3/8’’/ 20’’ e 30’’ 

logo abaixo da linha de lama; 

 Recuperação da PGB e da cabeça de poço; 

 Recuperação da TGB; 

 Limpexa de detritos utilizando ROV. 

  A execução do programa aconteceu basicamente em três etapas: operações pré-

sonda, o programa de abandono (este, por sua vez, dividido em fases 1 e 2) e operações 

pós-sonda.  

 

 Operações Pré-Sonda: foram feitas operações com ROV antes da chegada da 

sonda ao local, de forma a reduzir a quantidade de operações a serem 

realizadas pela sonda. Essa etapa incluiu as seguintes ações:  

 Pesquisa de inspeção; 

 Remoção de vida marinha de componentes críticos; 

 Remoção do production pod e instalação da capa de detritos; 

 Remoção do Anode Skid; 
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 Remoção da capa de corrosão e instalação da capa de detritos (em 6 

poços); 

 Limpeza de perfis da cabeça de poço para instalação do BOP ou da 

ferramente de corte por abrasão; 

 Remoção de guide posts danificados; 

 Remoção de detritos ( exemplo: redes de pesca e cabos de aço); 

 Dragagem de areia ao redor da cabeça do poço;  

 Determinação da altura do conector para a linha de lama; 

 Recuperação da TGB. 

Essas ações tiveram enorme importância pois diminuiram significativamente o 

tempo de trabalho utilizando-se uma sonda; além disso, durante a pesquisa de inspeção, 

problemas foram observados e puderam ser contornados à tempo.   

 

 Fase 1 do Programa de Abandono: consistiu no abandono dos 4 poços mais 

simples ( tipo 0 , vide tabela 3). Em dois poços, foi utilizado um sistema 

mecânico de corte para remoção da cabeça de poço ao invés da ferramenta de 

corte por abrasão, utilizada nos outros dois poços. Fez-se esta escolha pois 

esses poços não tinham revestimento de 9 5/8’’ instalado e portanto a 

ferramenta utilizada seria mais adequada.  

 

Nesta fase não aconteceram problemas significativos além do manuseio dos 

conjuntos Cabeça de Poço/PGB e TGB’s. O conjunto Cabeça de Poço/PGB 

sozinho era manuseável mas consumia tempo; porém, quando havia uma TGB 

conectada ao conjunto, o peso total era superior à capacidade da sonda. Dessa 

forma, o principal aprendizado, adquirido nesta fase e aplicado à fase seguinte, foi 

“estacionar” as TGB’s e os conjuntos cabeça de poço/PGB no leito marinho para 

posterior recuperação recorrendo-se à uma embarcação de construção.    

 

 Fase 2 do Programa de Abandono: essa fase consistiu no abandono dos 15 

poços restantes. Foi uma fase de evolução e aprendizado pois as condições 

encontradas em cada poço variaram consideravelmente. Poços que foram 

categorizados como tipo 2 foram, na realidade, tratados como tipo 4 (vide 

tabela 4) devido a limites operacionais encontrados no momento das 
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operações. A tabela 5 resume algumas características referentes ao abandono 

realizado em cada um dos poços. 

 

Tabela 5 - Características Referentes ao Abandono dos Poços (fonte: adaptado de CLYNE E JACKSON, 2014) 

 

 

 Operações Pós-Sonda: ao final do programa de abandono, haviam 

aproximadamente 500 toneladas de partes de equipamentos estacionados no 

leito marinho. Uma embarcação foi mobilizada para o local para recuperar tais 
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equipamentos; esta decisão foi a mudança mais significativa feita no programa 

de abandono. Isso resultou em uma operação mais segura, eficiente e 

econômica.   

O sucesso das operações de abandono nesses campos se devem aos planos de 

contingência preparados durante o planejamento da campanha (CLYNE E JACKSON, 

2014). Algumas áreas alvo desses planos de contingência foram: problemas com 

barreiras, pescaria, cimentação e problemas com equipamentos submarinos. Uma grande 

gama de planos foi feita mas a maioria deles não foi utilizada. Boa parte dos planos 

elaborados foi feita considerando-se que a maioria dos equipamentos submarinos eram 

de primeira geração e portanto, tinham mais de 25 anos em operação; um exemplo foi a 

disponibilidade de uma ferramenta especial de corte por abrasão para ser utilizada caso o 

conector da árvore de natal não pudesse ser liberado. 

 

5.2. Caso Hipotético: Campo de Dourado, Brasil  

O Campo de Dourado, com uma área de concessão de 130,23 km2, localiza-se na 

bacia Sergipe-Alagoas, em lâmina d’água de 30 metros, a cerca de 16 km da linha de 

costa e 23 km a sudeste da cidade de Aracuja, capital do Estado de Sergipe (ANP, 2016).  

 

As perfurações de poços exploratórios teve início em Julho de 1970. No entanto, 

oficialmente, a primeira produção teve início em Junho de 1976 (EDIN, 2017).  

 

Apesar de este campo estar a uma profundidade consideravelmente menor que a 

profundidade na qual os campos de Jabiru e Challis se encontram, ainda assim se trata de 

um caso de águas rasas e portanto, algumas ações aplicadas nos campos da Austrália 

podem ser tidas como exemplo. Outro ponto importante de similaridade entre os casos se 

trata da idade dos poços ser bem parecida podendo resultar em condições de poços 

semelhantes.   

 

A escolha pelo Campo de Dourado para ser utilizado como estudo de caso baseou-

se em alguns fatores mas principalmente, no fato de que a produção já é praticamente 

nula, como pode ser observado na Figura 16, e portanto, este campo é um forte candidato 

à ser alvo das ações de descomissionamento previstas pela Petrobras. Inclusive, as 
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atividades de produção do Campo já foram paralizadas e os poços, até então produtores, 

estão temporariamente fechados. 

  

 

Figura 16 - Histórico de Produção do Campo de Dourado (fonte: ANP, 2016) 

 

Por se tratar de um campo em águas rasas, as estruturas do arranjo de produção, 

tanto plataformas como equipamentos e elementos submarinos, podem estar atrapalhando 

atividades de pesca na região, por exemplo, e então, é de suma importância a análise de 

seu possível descomissionamento. 

  

O sistema de produção e escoamento do Campo de Dourado possi três plataformas 

ficas de produção (PDO-01, PDO-02 e PDO-03), sendo a PDO-01 a plataforma central e 

as demais, plataformas satélites, do tipo caisson (ANP, 2016). Na tabela 6, podem ser 

observadas algumas informações sobre as plataformas citadas. 
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Tabela 6 - Informações sobre as plataformas do Campo de Dourado (fonte: adaptado de EDIN, 2017) 

 

 

Nenhuma destas plataformas possui sistema de armazenamento e processamento 

de produção, desta forma, toda a produção é projetada para ser tranferida para a 

plataforma central, PDO-01, para então, ser transferida através de duto de 10’’ para a 

plataforma PGA-03 (localizada no campo de Guaricema, vizinho ao campo de Dourado, 

como pode ser visto no mapa de localização, Figura 17 ). As produções de Dourado e 

Guaricema são direcionadas para a estação de separação e tratamento em terra, a Estação 

de Produção de Atalaia – EPA.   

 

 

Figura 17 - Mapa de Localização do Campo de Dourado (fonte: ANP, 2016) 

Existe um total de quarenta e cinco poços perfurados no Campo de Dourado, 

sendo quinze poços produtores; os demais poços foram ou poços exploratórios ou poços 

de desenvolvimento dados como secos após perfuração e portanto, abandonados. Os 

Plataforma
Status da 

Plataforma

Tipo de 

Plataforma
Função Operadora

Data da 

Instalação

Lâmina 

D'água

PDO-1 No local Plataforma Fixa Produção Petrobras Janeiro 1975
27 m

PDO-2 No local Plataforma Fixa

Compressão de Gás e 

Produção Petrobras Outubro 1992
26 m

PDO-3 No local Plataforma Fixa Produção Petrobras 1993
26 m
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poços produtores deste campo são equipados com árvore de natal seca e árvore de natal 

molhada e apenas produzem por surgência natural (pelo mecanismo primário de produção 

de gás em solução. O poço 7-DO-26DP-SES é a única excessão pois produziu com o 

auxílio de BCS (Bomba Centrífuga Submersa) (ANP, 2016). 

 

Na figura 18, é possível observar a localização exata de cada um dos poços 

presentes no Campo de Dourado, assim como a localização das três plataformas operantes 

no campo. 

 

Figura 18 - Localização dos Poços e Plataformas do Campo de Dourado (fonte: EDIN, 2017) 

    

Com o acesso à base de dados EDIN (Energy Data Information Navigator – IHS 

Markit), foram obtidas informações sobre todos os poços perfurados no Campo de 

Dourado. A partir da análise destes dados, e sabendo-se que alguns dos poços já haviam 

sido abandonados, foi escolhido analisar-se apenas os poços realmente passíveis de 

operações de abandono nos próximos anos, vide Tabela 7. 

  

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

  

Tabela 7 - Poços a Serem Abandonados e Algumas Características (fonte: adaptado de EDIN, 2017) 

 
 

Assim como foi feito no caso exemplo (vide seção 5.1.), uma categorização dos 

poços a serem abandonados pode ser feita afim de que se faça planejamento de projeto de 

abandono únicos para cada categoria (vide tabela 8). Porém, como já dito ao longo deste 

trabalho, tais projetos podem sofrer alterações em campo, visto que as condições 

encontradas nos poços podem ser diferentes do que se considerou no planejamento das 

operações.  

 

Nome do Poço
Lâmina 

D'água
Operadora Classe do Poço

Data Final da 

Completação
Status  Técnico Conteúdo MD (m) Tipo de Desvio Recuperação

7-DO-008-SES 29 m Petrobras Desenvolvimento 12 Março 1976 Completado Óleo 1245 Vertical Surgência

7-DO-009D-SES 25.9 m Petrobras Desenvolvimento 30 Abril 1976 Completado Óleo 1558 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-011D-SES 25.9 m Petrobras Desenvolvimento 25 Agosto 1976 Completado Óleo 1572 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-012D-SES 25.9 m Petrobras Desenvolvimento 30 Setembro 1976 Completado Óleo 1617 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-013D-SES 25.9 m Petrobras Desenvolvimento 21 Outubro 1976 Completado Óleo 1540 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-014D-SES 25.9 m Petrobras Desenvolvimento 05 Dezembro 1976 Completado Óleo 1375 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-016-SES 34 m Petrobras Desenvolvimento 05 Novembro 1985 Completado Óleo 1274 Vertical Surgência

7-DO-019-SES 28.7 m Petrobras Desenvolvimento 02 Setembro 1992 Completado Óleo 1166 Vertical Surgência

7-DO-020D-SES 28.7 m Petrobras Desenvolvimento 16 Novembro 1992 Completado Óleo 1590 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-021D-SES 28 m Petrobras Desenvolvimento 04 Abril 1994 Completado Óleo 1400 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-022D-SES 29 m Petrobras Desenvolvimento 25 Fevereiro 1993 Completado Óleo 1880 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-023D-SES 29 m Petrobras Desenvolvimento 06 Maio 1994 Completado Óleo 1745 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-025D-SES 29 m Petrobras Desenvolvimento 02 Abril 2002 Completado Óleo 1682 Intencionalmente Desviado Surgência

7-DO-026DP-SES 28 m Petrobras Desenvolvimento 27 Dezembro 2002 Completado Óleo 1434 Sidetracked BCS

7-DO-027A-SES 34 m Petrobras Desenvolvimento 02 Junho 2001 Completado Óleo 1200 Vertical Surgência

7-DO-030D-SES 30 m Petrobras Desenvolvimento 30 Agosto 2002 Completado Óleo 1061 Intencionalmente Desviado Surgência
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Tabela 8 -  Categorização dos Poços a serem abandonados no Campo de Dourado (fonte: próprio autor) 

 

Pode-se enumerar algumas ações a serem tomadas no planejamento e na execução 

do abandono dos poços no campo em estudo: 

 

 Levantamento de dados sobre as condições do poços: Deve ser feito no que 

diz respeito à integridade estrutural do poço e cimentação do anular; na falta 

de dados sobre os poços, é necessário recorrer a operações de avaliação de 

cimentação no momento do abandono, como feito no caso descrito. 

  

 Categorização dos poços de acordo com as condições em que se 

encontram: Desta maneira, pode-se preparar planos de abandono para poços 

que se encontram na mesma condição, minimizando-se os custos e o tempo de 

operação. A tabela 8 apresenta uma proposta de categorização para os poços 

em questão. 

  

 Determinação da melhor prática para colocação das barreiras: Também 

deve ser feita de acordo com as condições de poços encontradas. Neste caso, 

não se pode fazer uma recomendação específica pois não se tem informações 

disponíveis sobre as condições dos poços do campo de Dourado. Porém, 

baseado no caso exemplo, pode-se utilizar o Oil and Gas UK Guideline como 

guia para as primeiras operações a serem feitas tendo em vista que ainda não 

Categoria Característica Poços 

1

Poços verticais, 

produtores de óleo, 

com recuperação por 

surgência. Quatro 

poços se encontram 

nessa categoria:   

7-DO-008-SES/7-DO-016-SES/7-

DO-019-SES/7-DO-027-SES

2

Poços intencionalmente 

desviados, produtores 

de óleo, com 

recuperação por 

surgência. Onze poços 

se encontram nessa 

categoria. 

7-DO-009D-SES/7-DO-011D-SES/7-

DO-012D-SES/7-DO-013D-SES/7-

DO-014D-SES/7-DO-020D-SES/7-

DO-021D-SES/7-DO-022D-SES/7-

DO-023D-SES/7-DO-025D-SES/7-

DO-030D-SES

3

Poço sidetracked , 

produtor de óleo, com 

recuperação por BCS. 

7-DO-026DP-SES
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se tem registro de muitas operações de abandono feitas no Brasil, assim como 

não se tinha na Austrália no momento do caso apresentado.  

 

 Escolha da unidade de intervenção a ser utilizada: Esta ação também é 

dependente das condições em que os poços se encontram. Para os poços que 

se encontram desativados, é necessária a execução minuciosa das ações 

anteriores de forma a escolher-se a unidade mais adequada para realizar as 

operações de P&A, sempre considerando-se que, quando não se tem dados 

suficientemente claros sobre os poços, mudanças no planejamento podem 

ocorrer e portanto, é necessário que se tenha uma unidade à disposição capaz 

de realizar tais mudanças.  

 

 Preparação de planos de contingência: Seguindo o mesmo raciocínio 

abordado no item 5.1, caso hajam mudanças no planejamento é necessário que 

hajam planos de contingência para lidar-se com tais mudanças. Esta é uma 

ação de grande importância, tendo em vista que foi uma das maiores 

responsáveis pelo sucesso do descomissionamento descrito no caso exemplo. 

  

 Atenção para conformidade com a regulação local: Apesar de não ser tão 

específica como outras regulações ao redor do mundo, a ANP faz algumas 

exigências e estas devem ser cumpridas. Uma das principais a ser citada é que 

o poço seja abandonado em uma perspectiva eterna e para garantir-se isto, a 

colocação dos tampões de cimento deve ser feita criteriosamente e verificada 

por meio de testes para que problemas futuros sejam evitados. 

Levando-se em conta cada uma das ações acima descritas, todo o conteúdo 

exposto até o momento e práticas observadas no caso exemplo, pode-se fazer algumas 

recomendações de projetos de abandono para cada categoria de poços encontrada no 

campo de Dourado. 

 

 Recomendações para a categoria 1:  

 Para os poços com completação seca e produzindo para plataformas 

fixas, não haverá a necessidade de mobilização de uma sonda até o 

local tendo em vista que a própria plataforma poderia exercer a função 
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de uma sonda de perfuração e conta com todo o aparato necessário para 

isso.  

 Para os poços com completação molhada, haverá a necessidade de 

mobilização de sonda ou embarcação de intervenção leve já que estão 

localizados distantes da plataforma e esta não poderá realizar as 

operações de abandono. A escolha entre sonda ou LWIV irá depender 

das condições dos poços. Optando-se por uma embarcação leve, caso 

esta não seja capaz de içar a cabeça de poço após a finalização das 

operações, pode-se “estacionar” a cabeça de poço no leito marinho e  

mobilizar uma embarcação de construção para içá-la posteriormente. 

 

 Por se tratar de águas muito rasas, a remoção da cabeça de poço e todo 

o aparato que interfira no leito marinho é mandatória. 

 

 O método convencional (ou balanced plug) é o mais indicado para a 

colocação das barreiras. Por se tratar de poços simples, verticais, 

produzindo por surgência, e não serem tão profundos, a coluna pode 

ser retirada e então, os tampões colocados. A única preocupação que 

se deve ter é quanto à qualidade da cimentação do anular e à própria 

integridade da coluna. Caso a cimentação não esteja adequada, ou seja, 

não haja total isolamento do reservatório, torna-se arriscada a retirada 

da coluna, porém, o abandono através dela depende de sua integridade. 

Nesses casos, operações com sonda são mais indicadas. 

 

 Recomendação para a categoria 2: 

 Por se tratar de poços desviados, operações com retirada da coluna 

provavelmente trarão mais riscos. São poços muito antigos, a coluna 

pode estar comprometida e o possível aprisionamento da coluna 

dificultando o acesso ao poço não é uma situação desejável. Então, a 

opção por realizar as operações através da coluna, seja utilizando-a 

como condutor ou pela utilização de flexitubo para a colocação das 

barreiras permanentes pode ser o mais recomendado. 
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 Dessa maneira, operações com embarcações leves passíveis de operar 

intervenções com flexitubo seria uma opção indicada, para os poços 

com completação molhada. Já nos casos com completação seca, a 

opção por utilizar a própria plataforma fixa como unidade de 

perfuração seria a melhor, sempre visando a redução de custos. 

 

 Recomendação para a categoria 3:  

 Por se tratar de uma coluna com a implementação do mecanismo de 

elevação articifial BCS, a retirada da coluna se faz necessária pois os 

elementos deste mecanismo podem prejudicar o selo das barreiras 

permanentes colocadas.  

 

 Pode haver uma maior dificuldade para remoção da coluna por se tratar 

de um poço sidetracked, então, a mobilização de uma unidade mais 

robusta como uma sonda pode ser a mais indicada; caso alguma ação 

adicional precisa ser tomada.  

É importante ressaltar que, como dito inúmeras vezes ao longo deste trabalho, 

todas as operações de abandono a serem realizadas em um poço são completamente 

dependentes das condições em que este poço se encontra. No momento da elaboração do 

presente trabalho, dados sobre qualidade da cimentação e integridade da coluna e 

revestimentos, por exemplo, não estavam disponíveis. Portanto, as recomendações acima 

podem funcionar apenas como um primeiro projeto de abandono desses poços, porém é 

necessária a compilação de dados a respeito dos poços para que se possa afirmar que tais 

procedimentos são realmente os mais indicados. 
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Capítulo VI 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

6.1. Conclusão 

Como dito em (CAMPBELL E SMITH, 2013), a percepção de que o abandono 

de poços envolve apenas uma engenharia reversa e requer somente as ferramentas mais 

básicas está muito longe da realidade. O abandono de poços representa um desafio real 

que estará presente por décadas.  

 

Este trabalho teve como objetivo o levantamento das melhores práticas adotadas 

para o abandono de poços ao redor do mundo e dos principais campos produtores 

mundiais. Utilizando-se deste levantamento teórico e tendo como base alguns estudos de 

caso, vistos na revisão bibliográfica realizada, fez-se recomendações das melhores 

práticas a serem aplicadas em um caso hipotético considerando um campo brasileiro. 

 

Todos os pontos de similaridade levantados durante a proposição de um caso 

hipotético são justificativas teóricas para a possível comparação entre os casos e o uso do 

caso exemplo como base para recomendações a serem feitas no caso brasileiro. Porém, é 

importante ressaltar que se trata apenas de recomendações com embasamento em teoria 

levantada ao longo deste trabalho e portanto, sem embasamento técnico a partir de 

programas ou ensaios laboratoriais. 

 

Uma das maiores dificuldades encontradas no planejamento do abandono de 

poços é a falta de dados. Muitas vezes um mesmo campo foi operado por diferentes 

empresas e portanto, não existe um arquivo consistente com as informações sobre os 

poços produtores naquele campo. Uma sugestão seria exigir das operadoras que 

contribuissem para um sistema integrado de informações sobre os campos e poços.   

 

Como colocado em (ABSHIRE et al. 2013), a proliferação de atuais e futuras 

necessidades de operações de P&A continuará a empurrar operadoras e companhias de 

serviço a trabalharem em conjunto e propor novas soluções tecnológicas, orientadas para 
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a segurança, economicamente atrativas e que resultem em uma situação de ganho para 

ambas as partes. 

 

As tecnologias existentes hoje são suficientes para a realização das operações de 

abandono de poços porém ainda existe a necessidade de que estudos sejam desenvolvidos 

afim de que novas técnicas sejam criadas e exploradas. Esta necessidade se dá pois as 

operações de abandono ainda envolvem muitos gastos para as operadoras; inovações 

tecnológicas no sentido de se diminuir o tempo que se gasta com estas operações iria, 

consequentemente, diminuir os gastos e seria bastante interessante para as empresas, tanto 

operadoras quanto prestadoras de serviços. 

 

A tendência é que o mercado de P&A cresça nos próximos anos, haja vista a 

grande quantidade de campos maduros e o final de muitos contratos de concessão. Isto se 

dá pois o tamponamento e abandono de poços que atingiram seu limite econômico é uma 

necessidade já que é exigido pela ANP. Dessa forma, a demanda por operações de P&A 

tende a aumentar nos próximos anos e pode ser interessante, para as prestadoras de serviço 

e operadoras, investir em ações para a melhoria dessas operações, de forma a agilizá-las 

e reduzir seus custos. 

  

6.2. Trabalhos Futuros 

Neste trabalho não foram realizadas análises de custos quanto às recomendações 

dadas para o caso hipotético do Campo de Dourado. Um trabalho futuro interessante seria 

realizar análises de custos considerando as diferentes recomendações fornecidas e 

modificando-as de modo a comparar, por exemplo, a influência que decisões sobre a 

retirada ou não da coluna de produção e o tipo de unidade de intervenção escolhida no 

custo final das operações.  

 

Outro enfoque interessante seria analisar-se os riscos que as operações de P&A 

realizadas no poço podem oferecer ao meio ambiente futuramente. Por exemplo, estudar 

o comportamento dos tampões de cimento colocados como barreira permanente caso a 

pressão no reservatório tenha um aumento significativo devido a presença de um aquífero 

atuante próximo. 

  



68 

 

Além das recomendações inerentes à este trabalho, existe também a questão da 

retirada da cabeça de poço. Estudos com enfoque nos riscos e benefícios em se retirar a 

cabeça de poço, e portanto, perder completamente o acesso futuro ao poço, podem ser 

interessantes e de certa forma, revolucionar a visão que se tem sobre limpar 

completamente o leito marinho. 
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