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 Um projeto real de um poço para produção de hidrocarbonetos é extremamente 

complexo, já que existem diversos detalhes que precisam estar em harmonia para que os 

objetivos das empresas sejam atingidos com o máximo de segurança possível. Portanto, 

a conclusão de um projeto deste tipo pode levar meses, ou até mesmo anos, dependendo 

da complexidade do poço.  

 Respeitando a grandeza de um projeto real, o presente documento busca 

apresentar de forma didática as principais etapas para a construção de um poço. Partindo 

da importância da campanha exploratória, até a interpretação dos dados pela equipe de 

perfuração (que determina a janela operacional do poço, assim como a configuração dos 

revestimentos, programas de lama de perfuração, programa de brocas e trajetória do 

poço). Além disso, este documento apresenta uma metodologia para o cálculo do custo 
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 A real project for a well for the production of hydrocarbons is extremely complex, 

since there are several details that need to be in harmony so that the objectives of the 

companies are achieved with the maximum safety as possible. Therefore, the upshot of 

this type of a project can take months, or even years, depending on the complexity of the 

well. 

  Respecting the greatness of a real project, the present work seeks to present in a 

didactic way the main steps for the construction of a well.  It started from the importance 

of the exploratory campaign, until the interpretation of the data by the drilling team 

(which determines the drilling window, casing design, drilling mud programs, drill 

program and well trajectory). In addition, this work presents a methodology to calculate 

the final cost of a well. 
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1. Introdução 

 

1.1. Panorama geral 

 As tecnologias envolvendo a construção de poços para produção de petróleo vêm 

evoluindo a passos largos, devido principalmente, aos desafios e dificuldades que surgem. 

Um ótimo exemplo deste tipo de dificuldade é a exploração de petróleo em águas 

profundas, que elevou a complexidade dos projetos para outro patamar. Os elevados 

custos das operações que envolvem a construção de um poço obrigam a realização de um 

projeto extremamente detalhado, unindo de forma harmônica um grande conjunto de 

operações para se obter sucesso.  

 Resumindo, o papel de um poço de petróleo é abrir caminho para que o petróleo 

localizado no meio poroso de uma rocha reservatório chegue até a superfície de forma 

econômica e segura. No entanto, um projeto deste tipo está longe de ser simples de se 

realizar, pois a construção de um poço completo depende de tantos fatores que torna 

inviável a discussão de todos neste documento. O presente trabalho busca apresentar um 

projeto de poço simplificado, tanto para poços verticais quanto direcionais, e o impacto 

de custo relacionado a estes. 

 

1.2. Motivação 

Com a crescente busca por novos reservatórios, a perfuração de poços tem 

evoluído constantemente para atingir novos alvos em reservatórios a cada passo mais 

profundos e distantes em relação a sonda de perfuração. Somando as operações de 

perfuração, com os diferentes tipos poços possíveis, e a necessidade de otimização do 

posicionamento da unidade de produção, o presente trabalho irá analisar o custo adicional 

que poços direcionais apresentam em relação aos custos de poços verticais.  
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivos Gerais 

Neste trabalho será apresentado diversas etapas da construção de um poço em alto 

mar, com lâmina d’água de 1000 metros, localizado no pré-sal brasileiro. Foi retirado o 

máximo de informações possíveis com a quantidade de dados disponíveis do poço. Para 

a construção do poço foi realizado os cálculos dos gradientes de pressão, determinação 

do programa de fluidos de perfuração, profundidade de assentamento das sapatas, tipos 

de revestimentos e programa de brocas.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

Como objetivos específicos este trabalho aborta a temática da trajetória de poços 

direcionais e o apresenta como um problema geométrico. Uma vez calculada a trajetória 

do poço e realizado o projeto simplificado do poço como foi mencionado nos objetivos 

gerais, foi desenvolvido um modelo computacional em Python, que permite o cálculo do 

custo adicional dos poços direcionais em relação aos poços verticais.  
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2. Fundamentos Básicos da Engenharia 

de Perfuração de poços 

 

2.1. Breve histórico 

O desenvolvimento da produção de óleo realmente começa a ser relevante com a 

evolução das técnicas de perfuração. Até o século 19, o petróleo era produzido apenas em 

baixas quantidades e normalmente em poços rasos próximos de exsudações naturais, onde 

o óleo migrava até a superfície naturalmente. A partir da segunda metade do século 19, a 

demanda por óleos e seus componentes começa a aumentar, isso ocorre principalmente 

pelo aumento do uso de motores a vapor e o desenvolvimento da indústria, que 

necessitavam de grandes quantidades de lubrificantes [1].  

MIR-BABAYEV [2] afirma que o primeiro poço com intenção de produzir 

petróleo foi perfurado, com profundidade de 21 metros, na península de Absheron, região 

de Baku no Azerbaijão, no ano de 1846. Mesmo não sendo altamente produtivo, a 

perfuração ocorreu, cerca de 13 anos antes do primeiro poço perfurado nos Estados 

Unidos da América com o comando do “Coronel” Edwin Drake. 

A primeira empresa voltada para exploração de petróleo, foi criada após a 

descoberta de óleo flutuando em águas nas proximidades de Titusville no estado da 

Pensilvânia e foi batizada como Pennsylvania Rock Oil Company of Connecticut (mais 

tarde Soneca Oil Company). Após análises das amostras retiradas do local, George H. 

Bissell, advogado em New York, e James Townsend, que era um empresário de New 

Haven, Connecticut, viram uma grande oportunidade para se fazer dinheiro. Assim, 

Bissell e seus investidores passaram a adquirir terras nas proximidades de Titusville e 

empregaram o conhecido “Coronel” Edwin Drake para localizar o petróleo. Com 

dificuldade para encontrar o petróleo, Drake decide contratar William A. Smith, que era 

um especialista em perfuração de sal, para supervisionar a perfuração dos poços. Assim, 

em agosto de 1859, foi encontrado óleo a uma profundidade de 21 metros [3]. Até onde 

se sabe o poço foi perfurado pela primeira sonda de perfuração, podemos ver a estrutura 

da mesma na Figura 1. 
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FIGURA 1: O POÇO DO CORONEL DRAKE EM 1859 (FONTE: TIME.COM, 2015). 

Com o aumento da busca por novos campos, a perfuração rotativa se apresenta 

como a tecnologia que respondeu o chamado da necessidade, pois esta apresentava uma 

taxa de penetração superior às demais e possuía a capacidade de atingir alvos mais 

profundos. A perfuração rotativa é associada à espetacular descoberta de Spindletop Hill 

em 1901, perto de Beaumont, Texas. Essa tecnologia introduziu a haste oca e a broca 

(rabo de peixe) que permitia que os cascalhos de rocha fossem retirados do poço com a 

lama de perfuração. A lama/fluido de perfuração tinha como principais funções carrear 

os cascalhos, resfriar a broca e manter as pressões das formações sob controle, tornando 

o processo mais eficiente [4].   

A broca rabo de peixe se tornou obsoleta em 1909, quando o engenheiro Howard 

Hughes introduziu a broca de cone duplo. O equipamento foi sendo aprimorado ao longo 

dos anos que resultou no melhoramento dos rolamentos, selos e cortadores (insertos de 

carboneto de tungstênio). Baseado no mesmo conceito, a Hughes Tool Company, passou 

a comercializar a Broca tricônica, fortemente presente na indústria até os dias atuais [5].  

Esses foram alguns dos acontecimentos que marcaram a história da perfuração de 

poços para produção de petróleo no mundo, vale ressaltar que diversas outras descobertas 
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aconteceram durante os anos que se seguiram, porém abordar todas acabaria estendendo 

muito o texto. Na indústria de petróleo as inovações geralmente acontecem para 

solucionar um desafio que permanece por muitos anos. 

 

2.2. Tipos de Poços 

Normalmente, quando uma empresa decide explorar um novo campo, as 

principais etapas do projeto são: o planejamento, projeto e a construção dos poços. Estas 

etapas estão relacionadas a três objetivos principais.  

1. Objetivos dos poços como exploratórios ou de produção. 

2. Objetivos relacionados à segurança e meio ambiente. 

3. Objetivos relacionados ao orçamento e despesas do projeto. 

Os objetivos citados acima não são padronizados com metas especificas, já que os 

projetos apresentam características particulares, como exemplo localização e condições 

ambientais. A equipe de planejamento deve identificar cada uma das metas e fatores que 

irão influenciar nos projetos. Antes de iniciar as atividades, a equipe de planejamento de 

poço precisa receber informações do Departamento de Exploração e Engenharia de 

Reservatórios, para então iniciar com a proposta de poço e declaração dos requisitos. O 

conteúdo destes documentos deve apresentar os objetivos principais do projeto e 

especificar qual tipo de poço será construído, podendo ser exploratório, de avaliação ou 

de desenvolvimento.  

2.2.1. Poços Exploratórios 

O principal objetivo por trás de um projeto de poço exploratório é avaliar se um 

prospecto possui volume suficiente para comercialização. Cada empresa deve determinar 

qual o número de poços que será suficiente para atingir seus objetivos. Os poços 

exploratórios podem ser utilizados para coleta de dados dos potenciais reservatórios, 

utilizando métodos de avaliação da formação. 

Quando um poço exploratório é perfurado a empresa ainda não possui certeza 

sobre a presença de petróleo ou gás natural. Além disso, mesmo que um poço atinja seus 
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objetivos e encontre um reservatório com volume considerável de hidrocarbonetos, ele 

não se destinará a uso a longo prazo.  

Uma vez que o petróleo é descoberto através de um poço exploratório, um 

processo de avaliação deve ser realizado e todas alternativas devem ser consideradas, 

incluindo a seleção do plano de desenvolvimento, a implementação do plano juntamente 

com a construção de poços, infraestrutura e outras instalações essenciais. Normalmente, 

os poços perfurados no mar ou as plataformas flutuantes são abandonados quando o 

trabalho é concluído. Portanto, é essencial que todos os objetivos sejam alcançados a um 

custo mínimo, sem comprometer a funcionalidade e os objetivos.  

2.2.2. Poços de Avaliação 

Analisando o processo de planejamento e a construção, os poços de avaliação são 

idênticos aos poços exploratórios. Porém, os poços de avaliação são perfurados somente 

quando uma descoberta é feita, com o motivo de avaliar o tamanho e a viabilidade do 

reservatório. Eles também podem ser perfurados para obter mais informações sobre a 

geologia ou geometria de um poço presente. Uma vez que as informações procuradas 

sobre um poço de avaliação sejam atendidas, a perfuração pode ser considerada bem-

sucedida. 

2.2.3. Poços de Desenvolvimento  

Os poços de desenvolvimento representam uma ampla classificação que engloba 

todos poços com objetivos de produção ou injeção. O ciclo de vida e período operacional 

dos poços de desenvolvimento são muito maiores que os encontrados nos poços de 

avaliação. Os poços de desenvolvimento são perfurados com vários objetivos diferentes, 

como fluxo de produção, produção com elevação artificial, injeção de água ou gás. Ao 

longo do ciclo de vida esses poços rebem diversas revisões, atualizações e simulações. 

Para começar, o requisito básico de um poço de desenvolvimento deve ser que o diâmetro 

do poço seja suficientemente grande para conter todo equipamento que possa ser utilizado 

para se atingir a taxa de produção esperada. 
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2.3. Fluidos de Perfuração 

2.3.1. Composição dos fluidos de perfuração 

A utilização de fluidos ou lamas nas operações de perfuração revolucionaram a 

indústria, ainda na primeira década do século XX. Está inovação foi introduzida junto a 

haste oca e a perfuração rotativa, e permitia a retirada dos cascalhos que se acumulavam 

no fundo do poço de maneira mais eficiente. Durante todo o século XX as tecnologias 

referentes aos fluidos de perfuração continuaram a evoluir e hoje exercem um papel de 

extrema importância na perfuração de poços de petróleo.  

Dentre as principais funções podemos destacar a remoção dos cascalhos, a de 

resfriar e lubrificar a broca e a de exercer pressão sobre a formação, manter os sólidos em 

suspensão durante as pausas nas atividades de perfuração, dentre outras funções. Dada a 

grande importância dos fluidos, necessita-se de um bom planejamento para chegar na 

composição ideal para cada etapa da perfuração. A Tabela 1 mostra as diferentes classes 

em que esse pode se inserir [6].  

TABELA 1: PRINCIPAIS TIPOS DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO (FONTE: [7]). 

 

Existe uma vasta gama de propriedades físicas e químicas a serem analisadas nos 

laboratórios antes de atingir a formulação de cada fluido de perfuração, algumas dessas 
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propriedades são: densidade, parâmetros reológicos, forças géis, parâmetros de filtração, 

teor de sólido (físicos), pH, teor de cloreto e de bentonita e alcalinidade [6].  

2.3.2. Funções dos fluidos de perfuração 

 Voltando para o século XX, quando a perfuração rotativa ganhou espaço no 

mercado e se tornou a tecnologia mais utilizada para perfuração de poços, a principal 

função do fluido de perfuração era carrear os cascalhos produzidos para fora do poço, 

mas hoje as diversas aplicações dos fluidos de perfuração dificultam a atribuição de 

funções específicas [7]. Com o aparecimento de novos desafios e barreiras tecnológicas 

o grau de complexidade das formulações dos fluidos se desenvolveu e hoje as principais 

funções executadas pelo fluido de perfuração podem ser listadas abaixo: 

• Transporte dos cascalhos para a superfície - O fluido de perfuração tem a função 

de carrear a rocha triturada pela perfuração à superfície. Esta função depende da 

reologia e da velocidade do fluxo. A lama precisa permitir a suspensão deste 

material em baixas taxas de cisalhamento. 

• Limpeza das brocas - Quando o fluido de perfuração sai dos jatos, a velocidade 

do fluido remove o material presente na superfície das brocas. 

• Forneça pressão hidrostática para controlar o poço durante a perfuração - O 

controle primário do poço em relação a pressão provinda da formação é possível 

devido a pressão hidrostática fornecida pelo fluido de perfuração. Em seja, o peso 

da lama deve ser alto o suficiente para controlar a pressão da formação durante a 

perfuração. 

• Evitar a perda excessiva de lama - Durante a perfuração, as partículas de argila 

formarão uma fina camada sobre as zonas porosas que pode ser chamado de 

reboco. O reboco irá atuar como uma barreira a perda excessiva de fluido de 

perfuração para a formação, além de conferir certa estabilidade para parede do 

poço. 

• Evitar danos à formação - Quando tratamos de perfurações em poços horizontais 

com afastamento severos, são utilizados fluidos especiais para evitar danos à 

formação. 

• Fornecer pressão hidráulica - Sem energia hidráulica suficiente, as ferramentas de 

fundo de poço não serão operadas adequadamente. 
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• Facilitar a medição de ferramentas como às de perfilagem, MWD, LWD, etc. - A 

lama ajudará estas ferramentas na medida de diversos dados dentro do poço. 

• Lubrificar a coluna de perfuração e o BHA e resfriar a broca - A broca e o BHA 

ficam quentes devido ao atrito durante o processo de perfuração. Quando o fluido 

de perfuração passa pela broca e sai dos jatos, um pouco de calor extra é removido 

através da lama. 

2.3.3. Tipos de Fluxo 

Dentro da classificação de fluxo dos fluidos de perfuração existem três tipos de 

regimes: Fluxo do tipo tampão, laminar e turbulento. A Figura 2 demostra os três tipos 

de regimes de fluxo em função da taxa e tensão de cisalhamento. Entre cada zona, existe 

uma zona de transição entre os regimes.  

FIGURA 2: TIPOS DE REGIMES DE FLUXO. (FONTE: ADAPTADO DE [7]). 

2.3.3.1. Fluxo Tampão 

O fluxo do tipo tampão pode ocorrer quando a lama de perfuração encontra-se em 

estágio de gel, ou seja, em condições onde a taxa de cisalhamento é muito baixo. Isso 

quer dizer que a velocidade da lama é igual tanto nas paredes como no centro do 

escoamento.  

2.3.3.2. Fluxo Laminar 

No caso do fluxo laminar a velocidade do fluxo é baixa e pode ser analisado como 

camadas de fluxo de fluido, que apresenta velocidade tendendo a zero nas superfícies de 

contato e velocidade máxima no centro do fluxo. Ou seja, na borda do tubo, a velocidade 
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é muito baixa quando comparada com a velocidade no centro. Portanto o fluxo laminar 

apresenta padrão previsível e a taxa de cisalhamento é uma função da tensão de 

cisalhamento do fluido. Este tipo de fluxo foi muito estudado e alguns modelos buscaram 

explicar suas características, como exemplo: Modelo Newtoniano, Plastico de Bingham, 

e Lei de potência.  

2.3.3.3. Fluxo Turbulento 

Quando o fluido atinge a região de turbulência as partículas ficam sujeitas a 

flutuações locais e aleatórios na direção do fluxo e na velocidade do fluido. Portanto, para 

o fluxo turbulento, é difícil encontrar uma equação que descreva estas características 

como é o caso do fluxo laminar, pois nesta região o fluxo se encontra em estágio 

desordenado. Uma maneira de tentar descrever o que ocorre é a utilização de equações 

empíricas. 

É importante ressaltar que uma lama de perfuração não segue rigorosamente cada 

um dos modelos em particular, descritos nesta seção. No entanto, um ou mais modelos 

de fluxos podem ser utilizados para prever o comportamento de determinado fluido. 

2.3.4. Reologia  

Os modelos reológicos são extremamente importantes quando estudamos os 

fluidos de perfuração, porque eles permitem a simulação das características dos fluidos 

sob condições dinâmicas de operação. A partir deste conhecimento, podemos 

compreender alguns atributos como a densidade de circulação equivalente, quedas de 

pressão no sistema e a eficiência da limpeza do poço [4].  

Os principais tipos de modelo que devem ser compreendidos são: Newtoniano, 

Plástico de Bingham, Lei de potência e Hershel-Bulkley. 

2.3.4.1. Modelo Newtoniano 

O modelo que comporta os fluidos newtonianos é considerado o simples, já que 

pode ser descrito como uma linha reta passando pela origem devido a relação linear entre 

tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento, como indicado na Figura 3. 
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FIGURA 3: MODELO FLUIDO NEWTONIANO (FONTE: ADAPTADO DE [7]). 

A partir do gráfico podemos definir, portanto, o conceito de viscosidade, que neste 

caso não irá variar com a taxa de cisalhamento e é dado pela razão entre a tensão de 

cisalhamento e taxa de cisalhamento ou através da tangente da reta da Figura 3. 

Para ser classificado como fluido newtoniano, as partículas presentes no fluido 

não podem ser muito maiores que as moléculas presentes no fluido, por exemplo são 

considerados fluidos newtonianos óleos leves, água e salmoras. 

Os fluidos newtonianos não apresentam o comportamento ideal para serem 

utilizados como fluidos de perfuração, já que o comportamento da viscosidade não muda 

com a taxa de cisalhamento. Os fluidos de perfuração são muito mais complexos do que 

os newtonianos, pois alguns comportamentos necessários para as operações não são 

encontrados nestes fluidos. O grande diferencial entre o fluido de perfuração e o fluido 

newtoniano está relacionada ao comportamento entre as partículas que devem ser 

mantidas em suspensão em baixas taxas de cisalhamento, fato que não ocorre em fluidos 

newtonianos. Esta diferença no comportamento da viscosidade com a taxa de 

cisalhamento pode ser ilustrada na Figura 4. 
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FIGURA 4: DIFERENÇA ENTRE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO E FLUIDO NEWTONIANO. (FONTE: 

ADAPTADO DE [7]).  

Como fica claro na Figura 4  a curva do fluido de perfuração não é linear, o que 

significa que a viscosidade não apresenta valor constante, além disto é possível notar que 

o fluido de perfuração tem uma tensão cisalhante diferente de zero quando a taxa de 

cisalhamento é igual a zero. Os fluidos de perfuração precisam apresentar uma resistência 

interna para retirar o fluido da condição estática, conhecida como tensão de escoamento.  

2.3.4.2. Modelo Plástico de Bingham 

É o modelo de fluido mais utilizado para determinar a reologia de um fluido não 

newtoniano. Assim como o modelo newtoniano a relação entre a tensão de cisalhamento 

e a taxa de cisalhamento é constante, no entanto para taxa de cisalhamento igual a zero 

existe uma tensão de cisalhamento (Figura 5), conhecida como tensão de cisalhamento 

inicial. Além disto a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento pode 

ser chamada de viscosidade plástica. O modelo de Bingham produz resultados aceitáveis 

para fluidos de perfuração, porém não possui resultados confiáveis para cálculos 

hidráulicos.  
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FIGURA 5: MODELO PLÁSTICO DE BINGHAM (FONTE: ADAPTADO DE [7]). 

 

2.3.4.3. Modelo Lei de Potência  

O Modelo Lei de potência também busca descrever as características de fluidos 

não newtonianos, porem através de uma relação não linear entre tensão de cisalhamento 

e taxa de cisalhamento. O modelo é descrito por uma função exponencial, como podemos 

ver na Equação 1. 

𝜏 = 𝐾 �̇�𝑛 (1) 

Onde: 

K – índice de consistência do fluido; 

n – inclinação da curva (0< n <1). 

De acordo com a Equação 1, a relação entre a tensão de cisalhamento e taxa de 

cisalhamento pode ser representada na Figura 6 . 
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FIGURA 6: MODELO LEI DE POTÊNCIA (FONTE: ADAPTADO DE [7]). 

O único problema encontrado na Lei de Potência, que exclui a utilização no 

mesmo para fluidos de perfuração é que a tensão de cisalhamento é zero quando a taxa 

de cisalhamento também tende a zero. O que acaba não representando o comportamento 

visto nos fluidos de perfuração. 

 

2.3.4.4. Modelo de Herschel-Bulkley 

O modelo de Herschel-Bulkley(Figura 7) é uma versão melhorada do modelo Lei 

de Potência, que consegue representar melhor o comportamento dos fluidos de 

perfuração. A diferença em relação ao modelo antecessor é a presença de uma tensão de 

cisalhamento inicial, como indica a Equação 2. 

𝜏 = 𝑌𝑃 + 𝐾 �̇�𝑛 (2) 

Onde: 

𝑌𝑃: tensão de cisalhamento inicial. 
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FIGURA 7: MODELO DE HERSCHEL-BULKLEY (FONTE: ADAPTADO DE [7]). 

 

2.4. Brocas 

Como foi mencionado na Seção 2.1 a necessidade por acelerar os processos que 

envolviam a exploração de hidrocarbonetos nos EUA alavancou o desenvolvimento 

tecnológico no setor e a evolução das brocas é um grande exemplo. Na atualidade as 

brocas utilizadas na perfuração de poços de petróleo são divididas em duas categorias: 

Brocas com partes móveis e brocas sem partes móveis [8].  

FIGURA 8: EVOLUÇÃO DAS BROCAS (FONTE: [8]). 
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2.4.1. Brocas com partes móveis 

As brocas com partes moveis, também são chamadas de brocas tipo cone ou 

tricônicas, quando possuem três cones. Cada cone pode rotacionar de forma individual 

enquanto a coluna de perfuração rotaciona o corpo da broca. Os cones possuem 

rolamentos que são instalados no momento da montagem da coluna de perfuração e são 

capazes de perfurar qualquer tipo de formação, quando a seleção da broca é a ideal. Estes 

tipos de broca são classificados de acordo com a manufatura dos dentes da broca, logo é 

possível encontrar no mercado a broca com dentes de aço entrelaçados e brocas com 

inserções de carbeto de tungstênio (Figura 9).  

FIGURA 9: BROCA DENTE DE AÇO E BROCA COM INSERÇÃO DE TUNGSTÊNIO (FONTE: 

HTTPS://WWW.BAKERHUGHES.COM/). 

2.4.2. Brocas sem partes móveis 

As brocas conhecidas por não possuírem partes móveis, apresentam os elementos 

de corte integrados ao corpo da broca. Os elementos cortantes fixos na broca são 

projetados para perfurar formações muito duras, portanto o material dos elementos 

cortantes deve ser mais resistente a abrasão [8]. Hoje no mercado são encontradas brocas 

com material cortante do tipo policristalinos de diamante (PDC), cortadores de diamante 

natural ou sintético (Figura 10).  
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FIGURA 10: BROCA DO TIPO PDC (FONTE: HTTPS://WWW.BAKERHUGHES.COM/) E BROCA 

DIAMANTADA (FONTE: [9]). 

 

2.5. Revestimentos 

Muito antes do interesse pela exploração de reservas petrolíferas o homem já 

perfurava poços destinados a produção de água ou salmoura e revestir os poços com 

algum tipo de material era fundamental para a proteção das paredes do mesmo. Os poços 

destinados a produção de hidrocarbonetos são perfurados em fases, cujo o número irá 

variar de acordo com o projeto.  Normalmente a parede dos poços é protegida por um 

revestimento condutor, um revestimento de superfície, revestimentos intermediários, um 

revestimento de produção. Para evitar o contato direto dos fluidos com os revestimentos 

citados é utilizado um tubo de produção. Existem casos onde as condições de pressão das 

formações permitem projetos com custos menores, como indicado na Figura 11. 
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FIGURA 11: ESQUEMA DO REVESTIMENTO DE POÇOS (FONTE: [6]). 

2.5.1. Condutor  

O revestimento condutor é o primeiro a ser descido no poço e pode atingir até 150 

metros de profundidade. Por ser o primeiro dos revestimentos a ser instalado é o que 

possui maior diâmetro, normalmente 30 ou 36 polegadas para poços em regiões offshore. 

O revestimento condutor deve ser cimentado em toda sua extensão para garantir a 

sustentação de regiões com solo não consolidado. 

2.5.2. Revestimento de superfície 

A partir do revestimento condutor o trajeto do poço pode encontrar regiões com 

alta pressão, portanto a partir do revestimento de superfície existe uma preocupação maior 

com possíveis kicks (influxo indesejável controlável) ou blowout (Influxo indesejável 

incontrolável), portanto é nesta etapa do revestimento do poço que é instalado o BOP 

(Blowout Preventer). Podemos listar como outras funções do revestimento de superfície: 

• Isolar aquíferos; 

• Minimiza perda de circulação;  

• Fornecer caminho para circulação de fluido de perfuração; 

• Proteger as formações frágeis; 

• Instalação do BOP para controle de influxo indesejável. 
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2.5.3. Revestimentos Intermediários 

Os revestimentos intermediários são descidos após a perfuração da etapa 

subsequente a instalação do revestimento de superfície. Perfurar as etapas intermediarias 

requer na maioria das vezes de lamas de perfuração mais pesadas para controlar a pressão 

da formação. As funções do revestimento intermediários se assemelham com as descritas 

para o revestimento de superfície com exceção da instalação do BOP.  

2.5.4. Revestimento do tipo Liner 

Os revestimentos do liner são utilizados principalmente pelo custo/benefício, já 

que ao contrário dos revestimentos convencionais este tipo não precisa ser instalado em 

toda extensão da etapa perfurada, além de ter tempo de instalação menor e reduzir o custo 

com a cimentação. Este tipo de revestimento pode ser utilizado tanto como intermediário 

como para produção como vimos na Figura 12. Além disto, esse tipo de revestimento 

permite a instalação, através do anular, de linhas de gás lift. 

2.5.5. Coluna de Produção 

A tubulação de produção é a última a ser descida no poço e é onde são instalados 

todos equipamentos de produção. A tubulação deve ser resistente o suficiente para 

suportar toda carga que a produção de óleo, gás e água deve gerar. Além disso ela é 

responsável pelo isolamento dos demais revestimentos para garantir a preservação deste 

contra corrosão, desgastes ou deposição de substâncias indesejáveis.  

 

2.6. Coluna de perfuração 

A coluna de perfuração é constituída por tubos e acessórios, que permitem a 

descida da broca de perfuração até o fundo do poço. A coluna por tubos de perfuração 

(drill pipes - DP), tubos de perfuração pesados (heavy weight drill pipe - HWDP), 

comandos (drill collars - DC) e outros componentes como estabilizadores. Dentre as 

funções essenciais das colunas de perfuração as três principais são: 

• Suspender a broca de perfuração; 

• Transmitir rotação vinda do Kelly ou Top Drive para broca; 

• Promover caminho para a descida do fluido de perfuração.  
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2.6.1. Tubos de perfuração 

Os tubos de perfuração constituem a maior parte do comprimento da coluna de 

perfuração e são fabricados com aço, possuindo em suas extremidades conexões 

rosqueadas. Sua especificação leva em conta o diâmetro nominal, peso nominal, grau do 

aço, tipo das roscas e soldagem das uniões [6].   

2.6.2. Tubos de perfuração pesados 

Os tubos de perfuração pesados possuem espessuras de parede maiores quando 

comparamos com os tubos de perfuração (drill pipes). São utilizados em regiões onde 

existe uma concentração de tensão maior. Estas tensões são normalmente causadas por: 

• Diferença acentuada na seção transversal entre tudo de perfuração e 

comandos; 

• Diferença entre a rigidez do tubo de perfuração e comandos; 

• Trancos causados pela broca durante a perfuração. 

Portanto, o principal benefício no uso dos HWDP é a absorção das tensões 

transferidas entre broca e tubo de perfusão.  

2.6.3. Comandos 

São elementos fabricados com aço, que possuem diâmetro externo maior e 

diâmetro interno menor que os encontrados nos tubos de perfuração (drill pipe). As 

principais funções destes comandos são: 

• Fornecer o peso necessário para broca durante a perfuração; 

• Manter a coluna de perfuração em tensão, para reduzir as falhas por flexão e 

fadiga; 

• Fornecer rigidez a coluna. 

2.6.4. Bottom Hole Assembly 

O BHA é um conjunto de elementos que ficam posicionados na região da coluna de 

perfuração mais afastada da cabeça do poço, sendo composto pela broca, sub da broca, 

motor de fundo, estabilizadores, comandos, tubos pesados, dentre outros. As principais 

funções são: 

•  Fornecer força suficiente para broca triturar as rochas; 

• Sobreviver a esforços mecânicos extremos. 
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2.7. Completação de poços 

Uma vez que a perfuração do poço atinja os objetivos do projeto e todas suas 

etapas estejam devidamente revestidas e cimentadas, então o poço está preparado para ser 

completado, ou seja, o poço pode ser preparado produção, visando sempre combinar 

técnicas com melhores índices de segura e de forma econômica. As operações de 

completação visam a instalação de diversos equipamentos que irão tornar possível a 

produção de óleo e gás ou tornar possível a injeção de fluidos nos reservatórios.  

Uma das premissas do projeto que envolve a completação do poço é realizar as 

instalações de todos equipamentos necessários para produção ou injeção de forma mais 

permanente possível, para evitar a necessidade de intervenções futuras no poço.  

Como veremos adiante os custos que envolvem a completação do poço são 

extremamente altos, pois são operações que irão refletir sobre toda a vida produtiva do 

poço, portanto é necessário um planejamento técnico e econômico bastante criterioso.  

2.7.1. Tipos de Completação 

2.7.1.1. Em relação ao posicionamento da cabeça do poço 

O território brasileiro possui importantes reservas petrolíferas, tanto em ambientes 

terrestres quanto em ambientes marítimos, e diante destas características existem 

importantes diferenças quanto a completação dos poços, principalmente em relação aos 

equipamentos de cabeça de poço e o tipo de árvore de natal que melhor atende as 

especificações do projeto.  

Quando os poços são construídos em ambientes terrestres ou em ambientes 

marítimos com lâmina d´água rasas a cabeça do poço fica localizada na superfície e este 

tipo de completação é dita convencional ou seca. No caso da lâmina d’água rasa a cabeça 

do poço fica posicionada na plataforma quando a completação é seca, porém o projeto 

pode optar por posicionar a cabeça do poço no leito marinho e este tipo de completação 

utiliza uma árvore de natal molhada. Para os casos com lâmina d’água profundas é 

inviável trazer a cabeça do poço até a plataforma, portanto a completação também utiliza 

uma árvore de natal molhada, como a indicada na Figura 12.  
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FIGURA 12: ARVORE DE NATAL MOLHADA (FONTE: PETROBRAS.COM, 2015). 

2.7.1.2. Em relação ao revestimento de produção 

Em relação ao tipo de revestimento a completação pode ser com poço aberto e 

revestimento canhoneado [6]. 

FIGURA 13: TIPOS DE CANHONEIO (A) POÇO ABERTO E (B) POÇO REVESTIDO CANHONEADO 

(FONTE: [6]). 

2.7.1.2.1. Completação com poço aberto 

 A completação com poço aberto é caracterizada com a descida do revestimento 

de produção no topo do reservatório e a partir deste ponto a perfuração continua até atingir 
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o objetivo final e de manter a parede do poço exposta. Normalmente esta última etapa da 

perfuração é feita utilizando fluidos que não causem dados ou que tenham em sua 

composição carbonato de cálcio, para não danificar a formação e favorecer a dissolução 

do reboco com a utilização de ácidos. As principais vantagens deste tipo de completação 

são: 

• Exposição maior do poço em relação ao reservatório; 

• Economia devido à falta de necessidade de cimentação e revestimento; 

• Minimiza os danos a formação; 

• Minimiza os Skin; 

• Minimiza as restrições de caminho causadas pelo revestimento e cimentação; 

• Melhora o desempenho do poço devido a maior exposição. 

Em contrapartida, este tipo de completação também apresenta um conjunto de 

desvantagens, que podem ser resumidas por: 

• Dificuldade no controle excessivo de produção de água ou gás; 

• Incapaz de isolar zonas com hidrocarbonetos; 

• Dificuldade no gerenciamento do reservatório; 

• Grande potencial de produção de areia; 

• Incapacidade de produção em múltiplas zonas. 

2.7.1.2.2. Completação com Revestimento canhoneado 

Este tipo de completação é o mais comum na atualidade e é utilizado por grande 

parte das empresas responsáveis pela perfuração dos poços. Para este tipo de completação 

o revestimento ou liner de produção é cimentado dentro do reservatório e posteriormente 

o poço é canhoneado para promover comunicação entre a formação e o poço. 

A ideia do canhoneado é abrir caminho além da zona danificada para que os 

hidrocarbonetos atinjam o poço de forma eficiente. A posição do canhoneado deve ser 

precisa para que o contato com o reservatório não ocorra na capa de gás ou na região com 

água, para que a drenagem do óleo seja beneficiada.  

A cimentação do revestimento é uma das partes críticas da completação, pois uma 

vez que a cimentação não consiga isolar com eficiência todas as zonas não será possível 
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produzir em mais de uma zona sem que haja comunicação entre os reservatórios. As 

principais vantagens deste tipo de completação são:  

• Operações mais seguras; 

• Melhor isolamento das zonas; 

• Maior facilidade na seleção de zonas para estimulação; 

• Modo efetivo de completar múltiplas zonas em um único poço; 

• Melhores formas de administrar a produção; 

• Melhor integridade do poço; 

• Redução da produção de areia. 

Já como desvantagens deste tipo de revestimento podemos citar o custo adicional 

devido a cimentação e revestimento, além da baixa exposição do reservatório em relação 

ao poço. 
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3. Metodologia de Projeto de poço 

Um projeto real de poço está longe de ter um planejamento simplificado, já que 

estão envolvidos uma infinidade fatores para que ele seja realizado com sucesso, então é 

importante definir quais características o poço em questão deve possuir para que seja 

possível determinar uma divisão clara dos atributos fundamentais para que o projeto atinja 

suas especificações. Imaginando a construção de um poço em regiões marítimas como é 

o caso deste trabalho, precisamos levar em consideração diversos atributos, sendo que 

cada atributo possui um subgrupo com uma lista de possíveis serviços, operações e 

tecnologias que podem ser escolhidos para se concluir o determinado atributo. Podemos 

resumir as principais etapas do projeto de poço no esquema representado na Figura 14. 
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FIGURA 14: FLUXO DE TRABALHO DO PROJETO DE UM POÇO (FONTE: ADAPTADO DE [10]). 

Devido ao grande volume de informação que envolve a conclusão de um projeto 

de poço foi necessário escolher algumas das etapas principais para serem abordadas neste 

trabalho. Seguimos, portanto, demonstrando como serão determinadas informações sobre 

a janela operacional para perfuração dos poços, um estudo sobre a trajetória dos poços e 

uma estimativa a respeito do tempo para conclusão do projeto, que irá impactar 

diretamente no custo final do mesmo.  
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Nas seções a seguir são apresentados os principais conceitos e metodologias 

empregados para se determinar os principais gradientes de pressão, que compõem a janela 

operacional. A janela operacional (Figura 15) será responsável por estabelecer limites 

mínimos e máximos dos pesos dos fluidos de perfuração para que não ocorram acidentes 

durante a perfuração.  

FIGURA 15: JANELA OPERACIONAL DE UM POÇO. (FONTE: [10]). 

Dentre os diferentes tipos de trajetórias de poços (Figura 16) este trabalho irá focar 

nos poços verticais e direcionais do TIPO 1. Este tipo de poço tem uma trajetória 

considerada simples em teoria e pode ser determinada a partir de uma análise geométrica, 

como será exemplificada na Seção 3.2. 
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FIGURA 16: DIFERENTES TIPOS DE TRAJETÓRIA (FONTE: [11]). 

 Por fim, para determinar o custo final do projeto, foram feitas algumas adaptações 

na metodologia do custo métrico, buscando incorporar os custos com materiais, serviços 

e operações que não eram considerados e que acabam impactando de forma expressiva 

no custo final do projeto. A partir desta adaptação um algoritmo foi criado para que o 

custo seja calculado de forma sistemática e sua estrutura será apresentada quando os 

resultados forem discutidos na Seção 0. 

3.1. Geopressões 

Uma vez que o levantamento de dados foi feito, a partir dos poços exploratórios 

ou correlatos, a equipe responsável consegue estimar os gradientes de pressão 

fundamentais para se determinar a janela operacional do projeto. O gradiente de pressão 

pode ser definido pela razão entre a pressão e a profundidade vertical, sendo que 

normalmente a pressão mencionada está relacionada ao peso que as camadas de rochas 

sobrepostas ao ponto analisado exercem. É importante, portanto, determinar os gradientes 
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de pressão que compõem a janela operacional em todos os pontos entre a cabeça do poço 

e o alvo dentro do reservatório, para que a equipe de perfuração realize as operações com 

segurança.  

 Na indústria é comum se referir aos gradientes de sobrecarga, de poros, de fratura 

e de colapso como gradientes de pressão hidrostática, utilizando como unidade de medida 

a massa específica em libras por galão, já que é a mesma unidade utilizada para os fluidos 

de perfuração. Na Figura 17, temos um fluxograma que indica a ordem de trabalho para 

se determinar os principais gradientes de pressão, indicando na cor verde quais serão os 

pontos abordados nas próximas seções, já que este trabalho não possui dados suficientes 

para abordar os demais temas do fluxograma. 

FIGURA 17: FLUXO DE TRABALHO PARA CÁLCULO DAS GEOPRESSÕES AO LONGO DO POÇO 

(FONTE: [12]). 

3.1.1. Gradiente de Sobrecarga  

O gradiente de sobrecarga pode ser resumido como a variação da pressão em 

função da profundidade, devido a disposição de diferentes camadas de rochas que 

exercem peso sobre o reservatório e os hidrocarbonetos ali armazenados. No caso dos 
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campos localizados em regiões marítimas deve-se considerar o peso hidrostático que a 

lâmina d’água. É importante que a estimativa do gradiente de sobrecarga seja feita de 

forma precisa para que a janela operacional seja condizente [13]. 

Portanto existe a necessidade de se determinar as densidades ou massas 

especificas das diferentes camadas que devem ser vencidas durante a perfuração do poço. 

Para tal, é muito comum utilizar os dados de poços exploratórios ou de correlação, onde 

foram realizadas operações de perfilagem e já existe uma base concreta de dados sobre 

as formações próximas ao local onde serão realizadas a perfurações. Dentro do conjunto 

de informações correlativas, os dados referentes ao perfil sônico são fundamentais para o 

cálculo das massas especificas, pois o procedimento fornece o que é conhecido como 

tempo de trânsito (inverso da velocidade) de uma onda mecânica dentro de uma rocha.  

A partir desta informação, Gardner [14] determinou uma correlação empírica 

(Equação 3) levando em consideração as formações geológicas presentes no Golfo do 

México, que passou a ser largamente utilizada na indústria do petróleo. 

𝜌𝑏 = 𝑎 (
106

∆𝑡
)

𝑏

 (3) 

Onde:  

𝜌𝑏 − Densidade da formação; 

∆𝑡 − Tempo de trânsito; 

𝑎 e 𝑏 − Constantes empíricas (0,23 e 0,25, utilizada no Golfo do México). 

Dado que as massas especificas foram obtidas a partir da correlação de Garden é 

possível determinar uma relação que busca traduz o efeito do peso das camadas sobre o 

reservatório e também pode ser chamado de tensão de sobrecarga e é definida na Equação 

4:  

𝜎𝑂𝑉 = ∫ 𝜌𝑔𝑑𝐷
𝑧

0

 (4) 

 

Onde: 

𝜎𝑂𝑉 − Tensão de sobrecarga; 

𝜌 − Massa específica; 
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𝑔 − Aceleração da gravidade; 

𝑑𝐷 −Variação de profundidade;   

𝑧 − Profundidade desejada. 

Enfim, temos que o gradiente de sobrecarga, em uma dada profundidade, é uma 

relação entre a tensão de sobrecarga e a profundidade, como indica a Equação 5.  

𝐺𝑂𝑉 =
𝜎𝑂𝑉

𝐶 ∗ 𝑧
 (5) 

Onde: 

𝐺𝑂𝑉 − Gradiente de sobrecarga; 

𝐶 − constante de conversão para unidades de campo. 

 

3.1.2. Gradiente de pressão de poros 

Quando buscamos determinar o gradiente de poros é necessário analisar o grau de 

compactação das camadas de sedimentos que foram depositadas ao longo dos anos na 

área de estudo. O processo ocorre devido a sobreposição de uma camada devido ao peso 

exercido pelas camadas subjacentes, portanto quanto mais profunda a camada mais 

compactada ela se apresentará.  

Assim, os fluidos que foram armazenados nos poros destas rochas acabam 

suportando o peso das camadas subjacentes, causando a sua pressurização. Devido aos 

diferentes graus de compactação que as camadas de rochas estão submetidas é possível 

classificar os gradientes de poros em função do nível de pressurização, como é indicado 

na Tabela 2. 

TABELA 2: CLASSIFICAÇÃO DOS GRADIENTES DE POROS (FONTE: [10]). 

 

 O projeto de construção do poço deve se preocupar em criar medidas que 

garantam uma perfuração segura para com o meio ambiente e as pessoas que estarão 

trabalhando na sonda. Existe um conjunto de medidas que atuam diretamente no controle 
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de pressão em casos onde zonas altamente pressurizadas são atingidas, porém para que 

elas sejam devidamente dimensionadas o gradiente de poros deve ser determinado com 

precisam.  

Existem alguns métodos indiretos para determinar a porosidade destas rochas, 

para que possamos determinar uma curva de tendência de compactação normal das 

camadas de rochas, como exemplo temos alguns perfis determinados pelas ferramentas 

de perfilagem, como perfis elétricos, de velocidade sísmica ou sônicos [10]. 

FIGURA 18: TENDÊNCIA DE COMPACTAÇÃO NORMAL (FONTE: [10]). 

 O método indireto mais utilizado na indústria para se determinar a curva de 

tendência de compactação normal se baseia na aproximação de uma reta semilogarítmica 

que relaciona o tempo de trânsito fornecido pelo perfil sônico e as profundidades, devido 

a sua simplicidade, como podemos notar na Equação 6 e Equação 7.  

𝑚 =
log (

∆𝑡1

∆𝑡2
)

𝐷1 − 𝐷2
 (6) 

 

∆𝑡𝑛 = ∆𝑡1 ∗ 10𝑚∗(𝐷−𝐷1) (7) 

Para: 

𝑚 − Coeficiente angular da reta de tendência normal em um gráfico semilog; 

∆𝑡1 e ∆𝑡2 −  Tempo de trânsito nas profundidades onde ocorreu a 

compactação normal; 

𝐷1e 𝐷2 − Profundidade onde os valores ∆𝑡1 e ∆𝑡2 foram observados;  

𝐷 − Profundidade de interesse da reta de tendência normal;  
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∆𝑡𝑛 − Valor da reta de tendência normal na profundidade de interesse D.  

Uma vez que o tempo de trânsito normal foi determinada, podemos utilizar o 

método proposto por Eaton [14] que permite o cálculo do gradiente de poros. Como foi 

dito na seção sobre gradiente de sobrecarga, as metodologias que permitem determinar a 

janela operacional partindo de métodos diretos em grande parte utilizavam constantes 

empíricas relativas aos poços perfurados no Golfo do México, portanto é por isso que a 

Equação 8, apresenta um expoente igual a 3. 

𝐺𝑃 = 𝐺𝑂𝑉 − [(𝐺𝑂𝑉 − 8,5) (
∆𝑡𝑛

∆𝑡0
)

3

] (8) 

Onde:  

𝐺𝑃 − Gradiente de pressão de poros (lb/gal); 

𝐺𝑂𝑉 − Gradiente de sobrecarga (lb/gal); 

∆𝑡0 −Tempo de trânsito observado. 

3.1.3. Gradiente de fratura 

Além do gradiente de poros, existem outros dois gradientes que compõem a janela 

operacional e que ditaram os limites inferiores e superiores que os pesos dos fluidos de 

perfuração devem possuir. A combinação do gradiente de poros com o gradiente de 

colapso inferior é responsável por limitar o peso mínimo que o peso do fluido de 

perfuração deve apresentar para que não ocorra o kick (influxo indesejável) ou a ruptura 

por cisalhamento da parede do poço, respectivamente. Já o gradiente de fratura irá 

determinar qual o limite superior do peso do fluido de perfuração para que não ocorra a 

ruptura da parede do poço devido aos esforços de tração [15]. Portanto, é importante 

proteger a parede dos poços respeitando este esforço máximo, já que uma vez que 

ocorrem fraturas nas formações a empresa pode contaminar aquíferos ou perder fluido de 

perfuração para formação, que são fatos que ocasionam prejuízos severos.  

Hubert & Willis [16] determinaram um método indireto para calcular o gradiente 

de pressão de fratura ao longo de um poço, porém são necessárias as devidas 

simplificações para que seja possível apresentá-lo no presente trabalho. Portanto para 

seguir na obtenção do gradiente de fratura é necessário determinar a relação entre as 
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tensões efetivas horizontais e verticais, que estão ligadas a pressão de absorção que as 

formações estão sujeitas e a pressão de poros, como é indicado na Equação 9.  

𝐾 =
 𝑃𝐴 − 𝑃𝑃

𝜎𝑂𝑉 − 𝑃𝑃
 (9) 

Onde:  

𝑃𝐴 − Pressão de Absorção (psi); 

𝑃𝑃 − Pressão de poros(psi); 

𝐾 − Relação entre as tensões efetivas horizontal e vertical.  

Existe uma dificuldade de obter as pressões de absorção ao longo de todo o poço, 

por isso é necessário a realização de testes de absorção ou Leak-Off Test como é 

conhecido na indústria. Portanto este teste é responsável por determinar qual a pressão 

máxima que a formação pode suportar para que não ocorra perda de circulação e 

normalmente é realizada sempre que uma nova etapa da perfuração é iniciada. Como não 

é viável testar a parede do poço em toda sua extensão, utilizamos os dados dos LOT para 

determinar uma curva de ajuste que represente o comportamento da relação entre as 

tensões efetivas, como indicado na Equação 10. 

𝐾 = 𝑐 ∗ ln(𝐷𝑧) + 𝑑 (10) 

Onde:  

𝐷𝑧 − Profundidade dos sedimentos; 

𝑐 e 𝑑 − Parâmetros de ajuste. 

Por fim, uma vez que a relação entre as tensões efetivas foi determinada em toda 

extensão do poço é utilizada a Equação 11 para se obter o gradiente de fratura da janela 

de operações. 

𝐺𝐹 = 𝐺𝑂𝑉 + 𝐾 (𝐺𝑂𝑉 − 𝐺𝑃) (11) 

Onde:  

𝐺𝐹 − Grandiente de pressão de Fratura(lb/gal); 

𝐺𝑃 − Gradiente de pressão de poros(lb/gal). 

Para determinar o valor do gradiente de colapso, mais especificamente o gradiente 

de colapso inferior, seria necessário um estudo mais preciso sobre as características das 
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rochas em subsuperfície, dados que não foram disponibilizados para realização deste 

trabalho. 

3.2. Trajetória dos poços  

Nesta seção é apresentado um método utilizado para determinar a trajetória de um 

poço do TIPO 1, buscando uma simplificação do problema, já que o mesmo pode ser bem 

complexo. No caso da metodologia apresentada é possível simplificar a trajetória do poço 

em um problema estritamente geométrico.  

Como podemos verificar na Figura 19 a trajetória do TIPO 1 pode ser analisada 

em 3 etapas. A primeira é a seção vertical que parte da cabeça do poço e chega até o Kick-

Off Point (KOP), que é o ponto onde tem início o ganho de ângulo da trajetória. Em 

seguida temos a seção de ganho de ângulo que é conhecida como Build-up, que pode ser 

resumido em um arco de circunferência. Em dado ponto da seção anterior a trajetória 

segue tangencialmente (Slant) ao arco de circunferência até que seja atingido o alvo do 

projeto.  

Existe uma preocupação quanto ao posicionamento do KOP em profundidades 

mais rasas para que se tenha um efeito suavizador do desvio do ângulo durante a seção 

de Build-up, portanto este tipo de configuração é a mais ideal para casos onde o 

afastamento é grande ou severo. No estudo de caso serão realizados testes de trajetória 

para diferentes tipos de afastamento e Build-up rates, assim será possível uma análise 

mais detalhada da influência destes parâmetros dentro da determinação da trajetória dos 

poços. 
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FIGURA 19: ESQUEMA DE TRAJETÓRIA DO TIPO 1 (FONTE: [9]). 

Para iniciar a metodologia de resolução do problema é necessário determinar quais 

são os principais parâmetros que estão indicados na Figura 20Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. Portanto o conjunto de profundidades verticais, afastamentos e ângulos 

principais estão descritos a seguir:  

𝑉𝑘 − Profundidade Vertical em D; 

𝑉1 − Profundidade Vertical em C; 

𝑉𝑎 − Profundidade Vertical do alvo; 

𝐷1 − Afastamento em C; 

𝐷𝑎 − Afastamento do alvo; 

 𝜃 – Ângulo máximo do trecho reto. 
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 Como foi dito, o problema de trajetória em duas dimensões pode ser tratado como 

um problema geométrico e para sua resolução basta seguir um conjunto de passos. 

Portanto, o primeiro parâmetro a ser calculado é o raio da circunferência que caracteriza 

o trecho de Build-up, que no caso é um arco que parte do KOP até o ponto onde deve 

iniciar a seção tangencial, logo a expressão que deve ser utilizada é representada pela 

Equação 12: 

𝑅 =
180

𝜋
 

1

𝐵𝑈𝑅
 (12) 

Onde: 

𝑅- Raio de curvatura; 

𝐵𝑈𝑅 – Build-up Rate ( º/30m). 

Seguindo devemos determinar o ângulo relativo ao arco DC, como indica a Figura 

19. É possível notar que existe uma relação entre ângulos complementares como 

indicados na Equação 13:  

𝜃 = Ω −  𝜏 (13) 

 Analisando os triângulos formados entre as projeções indicadas, é possível 

desenvolver expressões para o cálculo dos ângulos mencionados, como indicados nas 

equações a seguir: 

Tan 𝜏 =
𝐵𝐴

𝐴𝑂
=

𝑅 − 𝐷𝑎

𝑉𝑎 − 𝑉𝑘
   𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝜏 = tan−1 (

𝑅 − 𝐷𝑎

𝑉𝑎 − 𝑉𝑘
) (14) 

Sin Ω =
𝑅

𝑂𝐵
 𝑒 Ω = sin−1 (

𝑅

√(𝑅 − 𝐷𝑎)2 + (𝑉𝑎 − 𝑉𝑘)2
) (15) 

Para facilitar a visualização o seguimento OB foi obtido pelo triângulo retângulo 

AOB. 

𝜃 =  sin−1 (
𝑅

√(𝑅 − 𝐷𝑎)2 + (𝑉𝑎 − 𝑉𝑘)2
) − tan−1 (

𝑅 − 𝐷

𝑉𝑎 − 𝑉𝑘
) (16) 

Uma vez que o ângulo caracterizador do arco DC foi obtido é possível calcular o 

comprimento da seção a partir da Equação 17:  

𝐿𝐷𝐶 =
𝜋

180
𝑅 𝜃  (17) 
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Outra informação importante que deve ser calculada é a distância horizontal ou 

afastamento até o ponto C que pode ser realizada através da projeção do ponto C no 

seguimento OD. Portanto o afastamento 𝐷1 será a diferença entre o raio e a distância entre 

o centro da circunferência e a projeção de C, como indica a Equação 18: 

𝐷1 = 𝑅 (1 − cos 𝜃) (18) 

Seguindo a mesma ideia é possível calcular a profundidade vertical no ponto C 

através da Equação 19:  

𝑉1 = 𝑉𝑘 + 𝑅 sin 𝜃 (19) 

Para finalizar devemos nos atentar ao comprimento da seção tangencial, que é um 

dos catetos do triângulo BOC. Como todos parâmetros já foram determinados temos que 

o comprimento entre CB é dado pela Equação 20:  

𝐿𝐶𝐵 =
𝑉𝑎 − 𝑉1

cos 𝜃
 (20) 

Assim podemos definir a profundidade medida como o somatório das três seções 

do poço.  

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 =  𝑉𝑘 + 𝐿𝐷𝐶 + 𝐿𝐶𝐵 (21) 

3.3. Custo de construção dos poços 

A metodologia para o cálculo do custo que envolve a construção dos poços 

utilizadas neste trabalho é uma adaptação do modelo do Custo Métrico [18]. Esta 

metodologia mostra ter grande preocupação quanto ao tempo necessário para operações 

de manobra para troca de brocas, mencionando o aumento expressivo dos custos devido 

estas atividades. Claro que existe realmente uma preocupação quanto ao tempo que 

envolve todo o conjunto de operações do projeto de construção de poços devido ao custo 

diário da sonda e dos demais serviços contratados. 

Mesmo com esta preocupação o modelo do Custo Métrico acaba deixando a 

margem alguns custos que devem impactar de forma severa o custo total do projeto de 

poço, portanto esta nova metodologia busca inserir os custos adicionais de operações e 

serviços até então desprezados para que possamos atingir valores mais compatíveis com 

os encontrados em projetos reais.  
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Portanto o modelo apresentado a seguir será capaz de traduzir de forma aceitável 

o que é encontrado em projetos reais de poços verticais e direcionais do TIPO 1. Sendo 

assim, o modelo será uma função do custo da sonda utilizada, que consiste no aluguel 

diário da estrutura e que representa grande parcela dos gastos durante as operações. O 

custo total também será em função do conjunto de materiais fundamentais para 

construção do poço e quando os materiais são mencionados podemos exemplificar como 

os gastos com os revestimentos, equipamentos de cabeça de poço, fluidos de perfuração, 

etc. Já os serviços são atividades contratadas e, portanto, são custos que dependem do 

tempo que o projeto levará para ser concluído. Assim podemos expressar o custo total do 

projeto como indicado na Equação 22:   

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑓 ((𝑆𝑜𝑛𝑑𝑎), (𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠), (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠(𝑡))) (22) 

 Uma vez que compreendemos quais são os principais fatores que determinam o 

custo final do projeto, devemos segmentar o problema e resolver como devemos abordar 

cada segmento. Primeiramente foi pensado como o aluguel da sonda e dos serviços iria 

afetar o custo total. Portanto foi levado em consideração o tempo gasto com as manobras 

necessárias, como por exemplo o tempo para troca das brocas e descida dos 

revestimentos, o tempo gasto durante a perfuração das diferentes fases do poço e o tempo 

conhecido como DownTime, que está relacionado ao tempo onde nenhuma atividade está 

sendo realizada na sonda por algum motivo especifico até que as condições ideais de 

operação sejam reestabelecidas. Já os custos com materiais são fixos e não variam 

conforme o tempo de construção passa, portanto é uma parcela do custo que entra de 

forma mais simplificada no modelo, como está indicado na Equação 23:    

𝐶 =  𝐶𝑆𝑂𝑁𝐷𝐴(𝑡) + 𝐶𝑚𝑎𝑡 + 𝐶𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠(𝑡) (23) 

𝑡 = ∆𝑇𝑀 + ∆𝑇𝑃 + 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒 (24) 

Onde: 

∆𝐶 − Incremento de Custo do poço; 

𝐶𝑚𝑎𝑡 − Custo de Material; 

𝐶𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠(𝑡) − Custo dos serviços contratados em função do tempo; 

𝐶𝑆𝑂𝑁𝐷𝐴 − Custo do aluguel da Sonda; 

𝐷𝑜𝑤𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒 − Tempo de sonda parada; 

∆𝑇𝑀 −Tempo de Manobra; 
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∆𝑇𝑃 −Tempo de Perfuração adicional. 

Buscando uma boa representação o modelo deste trabalho leva em conta a 

perfuração em fases do poço, assim é possível determinar os custos de cada fase de forma 

mais real. Porém, devido à complexidade e a reformulação necessária para cada fase foi 

necessária uma simplificação onde o custo dos fluidos não irá variar com as fases.  

Durante a perfuração um poço permanece na vertical até que seja atingido o Kick-

Off Point, no caso dos poços direcionais do TIPO 1, onde o poço começa a ganhar ângulo 

e a profundidade vertical passa a ser diferente da profundidade medida. Como estamos 

preocupados com as profundidas medidas, já que ela ditará o custo com materiais, 

precisamos determinar como convertemos a profundidade vertical para profundidade 

medida, pois os dados de entrada do problema são justamente as profundidades verticais. 

Assim iremos identificar as profundidades verticais das i-ésimas fases do poço 

como 𝑉𝑖
𝑣, enquanto a profundidade medida das i-ésimas durante o ganho de ângulo será 

representada como 𝑉𝑖
𝑚. Como vimos na Seção 3.2, a partir do Kick-Off Point a trajetória 

do poço segue um arco de circunferência até um ponto onde a trajetória segue 

tangencialmente até o alvo. Logo, por se tratar de problema estritamente geométrico, 

podemos determinar a relação entre as profundidades medidas e verticais como indica a 

Equação 25: 

𝑉𝑖
𝑚 =

𝑉𝑖
𝑣

cos 𝛽
 (25) 

Seguindo as relações geométricas do problema é fácil determinar qual o ângulo 

em determinados pontos da trajetória do arco de circunferência a partir da Equação 26: 

𝛽 = tan−1 (
𝐷

∑  𝑉𝑖
𝑣𝑖

𝑛=0

) (26) 

Onde: 

𝛽 − é o ângulo de inclinação do poço, tomado a partir do eixo vertical.  

Logo a diferença entre dois pontos da discretização da profundidade medida 

dentro das i-ésimas fases (a partir do KOP) pode ser calculada da seguinte forma: 

∆𝑉𝑖 = 𝑉𝑖,𝑗+1
𝑚 − 𝑉𝑖,𝑗

𝑚 (27) 
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Os custos com materiais não dependem do tempo, porém para o estudo de caso 

que será apresentado os custos referentes aos materiais são relativos ao metro perfurado, 

portanto o custo total com materiais (𝐶𝑚𝑎𝑡) será dado por: 

𝐶𝑚𝑎𝑡 = 𝐶𝑚𝑎𝑡 (∑ ∆𝑉𝑖) (28) 

Agora a fim de determinar o tempo total gasto durante a construção dos poços, 

teremos que seguir uma sequência de passos. Iniciando o processo, deve-se calcular o 

tempo referente a perfuração, que será dado pela Equação 29: 

∆𝑇𝑃 =
∑ ∆𝑉𝑖

∑ ∆𝑃𝑖
  (29) 

Onde: 

∆𝑃𝑖 −Taxas de penetração prevista para cada fase (m/h). 

 Seguindo é necessário o cálculo do tempo adicional de manobra (∆𝑇𝑀), que é a 

soma dos tempos gastos com o revestimento do poço, tempo necessário para completação 

do poço e o tempo gasto nas trocas das brocas, como podemos ver na Equação 30: 

∆𝑇𝑀 = ∆𝑇𝑅 + ∆𝑇𝐶 + ∆𝑇𝐵 (30) 

Os cálculos referentes aos tempos especificados como tempo para revestimento e 

completação são dados pela Equação 31 e Equação 32: 

∆𝑇𝑅 =
∑ ∆𝑉𝑖

𝑣𝑅
 (31) 

∆𝑇𝐶 =
∑ ∆𝑉𝑖

𝑣𝐶
 (32) 

Onde:  

𝑣𝑅 – Velocidade de descida dos revestimentos (m/h); 

𝑣𝐶  – Velocidade para completação (m/h). 

A fim de abordar o problema relativo as trocas de brocas este modelo irá 

considerar que a vida útil ou limite de desgaste da broca ocorre a cada 200 metros em 

toda a extensão do poço. É uma simplificação proposta, já que as primeiras etapas da 

perfuração do poço costumam apresentar baixo grau de compactação, o que resulta num 

desgaste que pode ser melhor do que o proposto. Portanto, o número de trocas de broca 
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(N) será definido pela razão entre o comprimento total do poço e para cada troca de broca 

o modelo deve computar este tempo adicional de manobra, como indicado na Equação 

33: 

∆𝑇𝐵 = 𝑡𝐵1 + 𝑡𝐵2 + ⋯ + 𝑡𝐵𝑁  (33) 

 Para o calcular o tempo de manobra de cada broca deve-se levar em conta o tempo 

necessário para retirar a coluna de perfuração, o tempo necessário para desmontar e 

montar o BHA (bottom-hole assembly) e assim descer a coluna até o ponto onde a 

perfuração foi interrompida. Portanto podemos expressar essa ideia na Equação 34:  

𝑡𝐵𝑖
=

 𝑀𝐷𝑖
𝑚

𝑣𝐵
 . 2 + 𝑡𝐵𝐻𝐴  (34) 

 Onde:  

𝑀𝐷𝑖
𝑚- Profundidade medida do poço no momento da i-ésima troca da broca; 

 𝑣𝐵- Velocidade de subida/descida da coluna de perfuração; 

𝑡𝐵𝐻𝐴 - Tempo de desmontagem e montagem do BHA.  

Os principais custos dos serviços contratos estão ligados diretamente aos tempos 

para perfuração e completação do poço, portanto, uma média dos custos totais referentes 

a essas duas frentes do estudo de caso é feita em relação ao tempo, permitindo calcular 

os custos com a Equação 35:  

𝐶𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 = 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎çã𝑜 ∗ ∆𝑇𝐶 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 ∗ (∆𝑇𝑃 + ∆𝑇𝑅 + ∆𝑇𝐵)  (35) 
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4. Estudo de Caso 

 Anteriormente neste trabalho, foi citado o alto grau de complexidade de um 

projeto de poço e como é difícil a simplificação de um projeto real de poço, porém este 

estudo de caso precisa seguir muitas simplificações para torná-lo viável dentro do escopo 

esperado, uma vez que não é possível abordar todas etapas de um projeto deste calibre 

com a profundidade que os temas necessitam. Logo, este estudo de caso pretende 

apresentar como um poço para produção de petróleo deve ser projetado e, além disso, traz 

uma abordagem e modelo programado em Python que busca calcular os custos finais para 

construção dos poços. 

 Podemos dividir este estudo de caso em três blocos distintos, sendo o primeiro 

responsável por determinar a janela operacional do poço, especificando as densidades dos 

fluidos de perfuração em cada etapa perfurada, quais são os diâmetros dos revestimentos 

assentados, assim como o programa de brocas utilizadas para cada etapa da perfuração. 

O segundo bloco irá utilizar um software que permite determinar o alvo que o poço irá 

possuir para o tipo de trajetória fixada para este estudo, que no caso foi uma trajetória do 

TIPO 1 como foi explicada anteriormente na Seção 3.2. Para finalizar o terceiro bloco 

tem a função explicar como o modelo apresentado na Seção 3.3 foi codificado na 

linguagem de programação Python, pormenorizando cada etapa do modelo programado. 

Além disso foram calculados os custos dos poços e feitas as devidas comparações.  

  O desenvolvimento técnico deste trabalho está baseado num modelo de poço 

fictício, onde estão disponíveis apenas dados essenciais para o desenvolvimento 

simplificado do projeto. Então partiremos de um poço que deve ser perfurado em região 

offshore, com lâmina d’água aproximada de 1000 metros e com alvos posicionados a 

4500 metros do leito marinho. A equipe de perfuração detinha os dados relativos ao perfil 

sônico que demostrava uma predominância litológica de folhelhos e arenitos. Foram 

realizados alguns testes e o LOT (Leak-Off Teste) está disponível na Tabela 5. 

4.1. Dados de Entrada 

Como já foi dito, o primeiro bloco busca exemplificar como um projeto de poço 

deve ser feito partindo de algumas informações básicas. Todos os dados utilizados 

necessários serão apresentados.  
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Na indústria temos o que chamamos de poços de correlação, que são poços 

perfurados nas proximidades do novo projeto e que possuem características semelhantes 

quanto à disposição litológica. Portanto é possível utilizar dados de perfil sônicos destes 

poços para realizar o projeto do poço novo. O perfil sônico (Tabela 3) é método disponível 

nas ferramentas de perfilagem que permite a capitação do tempo de trânsito que uma onda 

compressional leva para percorrer determinada formação, permitindo assim um 

mapeamento relativo à densidade destas formações.  

Os dados fornecidos por esta ferramenta são fundamentais para determinarmos os 

principais gradientes de pressão que estão envolvidos nas operações de perfuração. 

Portanto esta etapa do projeto seguirá a teoria apresentada na Seção 3.1, que é responsável 

por apresentar conceitualmente e tecnicamente como os gradientes de sobrecarga, pressão 

de poros e de fratura serão calculados é fundamental para o entendimento do estudo de 

caso. 
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TABELA 3: PROFUNDIDADES X TEMPO DE TRÂNSITO. 

 

Para complementar as informações retidas na Tabela 3, foram realizados testes de 

formação a cabo, que são testes realizados visando recolher amostras de fluidos em 

determinadas profundidades, assim como fazer uma avaliação do comportamento da 

pressão dos fluidos na formação. Os resultados destes testes estão disponíveis na Tabela 

4. 

TABELA 4:  RFT'S. 

  



46 
 

 

Também estão disponíveis dados referentes aos testes de absorção, também 

conhecidos como Leak-Off Test (Tabela 5), que são realizados sempre que uma nova 

etapa de perfuração deve ser iniciada, para se ter noção da pressão de fratura que a 

formação irá suportar, na região tida como a mais vulnerável durante a perfuração de uma 

nova etapa, que é logo abaixo da sapata do revestimento cimentado. Este teste é 

importante na determinação do peso máximo que a lama de perfuração pode possuir 

durante a perfuração da etapa e evitar possíveis perdas de fluido. 

TABELA 5: RESULTADOS DOS LEAK-OFF TEST (LOT) DA ÁREA. 

 

Como foi dito o bloco 3, é responsável por calcular os custos envolvidos durante 

as operações de construção dos poços, portanto é importante possuir informações sobre 

os custos que as empresas irão ter durante este processo. A metodologia apresentada na 

Seção 3.3 só nos fornecerá resultados compatíveis quando temos em mãos valores 

relativos aos serviços necessários, tecnologia, sonda de perfuração, recursos humanos, 

etc, compatíveis com os encontrados no mercado. Na Tabela 6 temos os custos dos 

materiais utilizados em relação a cada metro de poço perfurado.  Já a Tabela 7, representa 

todos os gastos com atividades que são dependentes do tempo de duração do projeto, 

como por exemplo o aluguel da sonda.  

TABELA 6: CUSTOS DOS MATERIAIS POR METRO PERFURADO. 
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TABELA 7: CUSTOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR HORA. 
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4.2. Resultados  

4.2.1. Cálculo das densidades  

 Como foi mencionado na Seção 3.1, primeiro deve-se estimar os valores das 

densidades das formações que deverão ser vencidas durante as operações de perfuração. 

A partir dos valores dos tempos de trânsito indicados na Tabela 3, que foram obtidos com 

auxílio das ferramentas de perfilagem, mais especificamente com o perfil sônico, é 

possível determinar os valores das densidades através da correlação de Garden (Equação 

3). 

 O método foi utilizado entre o leito marinho e o alvo do projeto, assumindo que 

a pressão hidrostática exercida pela lâmina d’água (LDA) tem densidade igual a 8,68 

libras por galão. Na Tabela 8, estão representados os valores dessas densidades em relação 

aos tempos de trânsito fornecidos.  
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TABELA 8: TEMPO DE TRÂNSITO E DENSIDADES DAS FORMAÇÕES. 

 

4.2.2. Gradiente de sobrecarga 

Uma vez que as densidades das formações foram determinadas é possível estimar 

as tensões de sobrecarga (Equação 4) que as formações estão submetidas, que serão os 

somatórios dos pesos das camadas de rochas e lâmina d’água acima do ponto estudado, 

como foi explicado na Seção 3.1.1. Assim, foi possível representar o gradiente de 

sobrecarga (Equação 5) na Tabela 9. 
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TABELA 9 : TENSÕES E GRADIENTE DE SOBRECARGA. 

 

4.2.3. Gradiente de pressão de poros 

Como foi mencionado na Seção 3.1.2, foi determinado o topo da zona 

anormalmente pressurizada através da análise dos dados referentes aos tempos de trânsito 

em função da profundidade. Assim será possível traçar uma linha de compactação normal 

utilizando uma metodologia conhecida como trends curvos. Uma vez que o gráfico de 

dispersão entre tempo de trânsito e profundidade (Figura 20) foi definido, devemos 

determinar dois pontos que representem a curva de compactação normal, como indicado 

na 10, dando forma a reta com coeficientes de ajuste adequados(11). 
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FIGURA 20: CURVA DE TENDÊNCIA NORMAL DE COMPACTAÇÃO. 
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TABELA 10: PONTOS DA CURVA DE TENDÊNCIA DE COMPACTAÇÃO NORMAL. 

 

 

TABELA 11: COEFICIENTES DE AJUSTE DA RETA DE COMPACTAÇÃO NORMAL. 

 

Como a tendência de compactação normal foi determinada é possível seguir para 

o cálculo do gradiente de poros (Equação 8), utilizando a metodologia proposta por Eaton. 

Os resultados tocantes aos tempos de trânsito normal e do gradiente de poros estão 

representados na Tabela 12. 
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TABELA 12: PARÂMETROS NECESSÁRIOS PARA SE OBTER O GRADIENTE DE POROS. 

 

4.2.4. Gradiente de fratura 

Com auxílio dos testes de absorção (Leak-Off Test) realizados nas profundidades 

1500, 3000 e 4500 metros foi possível determinar a relação entre as tensões efetivas 

horizontais e verticais nestas profundidades através da Equação 9, onde os resultados 

obtidos estão indicados na TABELA 13. Em seguida foi realizado um ajuste entre a 

relação das tensões efetivas e o logaritmo das profundidades, como indicado na Figura 

21, que tem como coeficientes de ajuste os valores indicados na Tabela 14. 

TABELA 13: RESULTADOS DO LOT. 
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FIGURA 21: CURVA DE AJUSTE. 

 

TABELA 14: COEFICIENTES DE AJUSTE. 

 

A partir dos resultados relativos aos testes de absorção, que foram realizados nas 

profundidades de 1500 metros, 3000 metros e 4500 metros, foram determinadas as 

relações entre tensões efetivas verticais e horizontais (K) para cada ponto. Fazendo um 

ajuste linear entre a relação das tensões efetivas e o logaritmo da profundidade, é possível 

determinar o valor da relação entre tensões efetivas para toda extensão do poço, como foi 

proposto na Equação 10. Após realizar todos os processos descritos, basta utilizarmos a 

Equação 11 para determinar o gradiente de fratura. Os resultados dos procedimentos 

explicados estão disponíveis na Tabela 15. 
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TABELA 15: GRADIENTE DE FRATURA. 

 

4.2.5. Janela Operacional 

Uma vez que todos os gradientes de pressão foram determinados podemos plotar 

a distribuição destes valores em relação as profundidades, formando assim a janela 

operacional para o poço, como indicado na Figura 22. Como todo projeto de engenharia 

devemos adicionar fatores de segurança para garantir que não ocorram acidentes durante 

as operações de perfuração, portanto foi adicionado uma margem de segurança de 0,1 

libras por galão sobre o gradiente de poros, enquanto foi retirado um 0,3 libras por galão 

do gradiente de fratura, que ao passo que estreita a janela operacional, aumenta a 

segurança das operações.  

 Como possível analisar os gradientes de pressão da janela operacional se 

apresentam próximos uns dos outros, uma característica de estreitamento que acaba 

dificultando o projeto e aumenta a preocupação em relação ao monitoramento do peso 

dos fluidos de perfuração, já que pequenas flutuações no peso da lama podem tanto 

despencar para valores inferiores a pressão de poros, como aumentar para valores 

superiores a pressão de fratura.  
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FIGURA 22: JANELA OPERACIONAL DO POÇO DESTE TRABALHO. 

O desafio de superar lâminas d’águas mais profundas, envolve diversos fatores e 

a intensificação do estreitamento da janela operacional é um deles. Na seção 3.1, foi 

apresentada uma metodologia para o cálculo dos gradientes de pressão e é possível 

observar a grande dependência dos mesmos em relação as densidades dos diferentes tipos 

de camadas presentes entre o alvo e a superfície do mar. O estreitamento ocorre devido à 

baixa densidade da água do mar em relação as densidades das formações que devem ser 

vencidas durante as operações de perfuração. Em outras palavras, o gradiente de 
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sobrecarga irá diminuir com o aumento da lâmina d’água, isto é, quanto maior for a 

lâmina d’água, teremos um valor menor para o gradiente de sobrecarga. Como 

consequência ocorre a redução do gradiente de fratura, fazendo com que essas curvas se 

aproximem do gradiente de poros, tornando a janela operacional mais estreita no caso 

com lâmina d’água.  

 Buscando ressaltar a dinâmica do estreitamento das janelas operacionais e a 

dificuldade para se determinar a profundidade de assentamento das sapatas, nesta seção 

foi realizado uma simulação rápida, que visa esclarecer a importância do cálculo preciso 

do gradiente de sobrecarga, e como ele influência nos resultados dos demais gradientes, 

durante o projeto do poço. 

A simulação baseia-se na retirada da lâmina d’água do projeto inicial apresentado 

neste trabalho para facilitar a visualização do estreitamento dos gradientes de pressão. A 

primeira janela operacional apresentada na Figura 23, representa os gradientes de 

pressões utilizados neste trabalho e a segunda janela operacional representa os gradientes 

de pressões que desconsideram a tensão de sobrecarga exercida pela camada de água. 

Uma vez que a camada de água é retirada do projeto, o referencial adotado na superfície 

do mar irá mudar para o leito marinho, porém a ideia apresentada não visa uma 

comparação direta dos valores dos gradientes, mas sim mostrar a diferença entre o 

espaçamento dos gradientes de fratura e de poros para as duas condições apresentadas.  
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FIGURA 23: VERIFICANDO A INFLUÊNCIA DA LÂMINA D'ÁGUA NO PROJETO. 

Com a redução da margem de trabalho, região representada pela diferença entre 

gradientes de fratura e de poros, vem o acréscimo de complexidade no projeto do poço, 

principalmente em relação ao controle da pressão hidrostática no interior do poço.  

O controle da densidade dos fluidos de perfuração em casos onde o a janela 

operacional é muito estreita deve ser realizado de forma meticulosa, para que a pressão 

hidrostática no interior do poço não seja inferior a pressão de poros, tampouco superior a 

pressão de fratura. Claro que essa premissa é fundamental para qualquer projeto de poço, 

porem nestes casos o controle da pressão hidrostática da coluna de fluido de perfuração 

se torna ainda mais sensível, já que a margem entre os gradientes de pressão é pequena, 

portanto, pequenas variações na formulação dos fluidos, sendo estas feitas pela equipe 

responsável ou pela interação com as rochas após contato, podem ser suficientes para 

colocar todo projeto em risco.   
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4.2.6. Assentamento das sapatas 

Ao passo que a janela operacional foi obtida, devemos determinar as 

profundidades de assentamento das sapatas, como estão indicadas na Figura 24. Existem 

diversas formas de se determinar a profundidades das sapatas, contanto que o projeto não 

ultrapasse os limites impostos pelos gradientes de poro e de fratura. Estudos detalhados 

sobre as formações podem acrescentar critérios que serão fundamentais para determinar 

estas profundidades, como por exemplo a presença de aquíferos, que devem ser 

preservados e não devem ser expostos aos químicos presentes nos fluidos de perfuração. 

Neste trabalho seguiremos duas possíveis configurações para o assentamento das sapatas, 

a Figura 24-a mostra uma configuração partindo de baixo para cima, enquanto a Figura 

24-b temos uma configuração partindo de cima para baixo. Mostrando que pode existir 

diferentes configurações, porém existe uma ideal para o poço, que apresentará melhores 

combinações de custo, segurança e estabilidade estrutural. 
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FIGURA 24: ASSENTAMENTO DAS SAPATAS (BAIXO -> CIMA, CIMA->BAIXO). 

Com as profundidades das sapatas determinadas na Figura 24, podemos 

determinar também o peso dos fluidos de perfuração que serão utilizados em cada uma 

das etapas do poço, quais serão as brocas utilizadas e os diâmetros externos dos 

revestimentos do poço. Estas informações foram resumidas na Tabela 16 e Tabela 17. 
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TABELA 16: PROJETO DO POÇO 1. 

 

TABELA 17: PROJETO DO POÇO  2. 

 

4.2.7. Planejamento de trajetórias 

Para facilitar a determinação das diferentes trajetórias propostas para o poço foi 

utilizado neste trabalho o Directional Drilling Software, que pode ser encontrado no site 

da egypetroleum.com [19]. O software apresenta três tipos de trajetória de poço, sendo 

elas a Build and Hold, que é a utilizada neste trabalho e também é conhecida como 

trajetória do Tipo 1. Além desta também podem ser projetados poços do Tipo 2 e 3. 

O software também permite o design do BHA, assim como apresenta outras 

funções que não foram analisadas neste trabalho. Seguindo para a trajetória dos poços do 

Tipo 1, temos que o usuário deve adicionar algumas características desejáveis em relação 

a trajetória do poço como indicado na Figura 25. Os dados de entrada do software são o 

BUR, KOP, a profundidade vertical do alvo (TVD) e as coordenadas do alvo. O software 

irá retornar uma tabela com os principais parâmetros da trajetória do poço, a Tabela 18 

representa um trecho da tabela gerada para exemplificar como os dados são gerados. 
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FIGURA 25: TRAJETÓRIA DO POÇO TIPO 1. 

TABELA 18: EXEMPLO DA TABELA COM OS DADOS GERADOS PELO SOFTWARE. 

 

Para analisar a influência da trajetória dos poços nos custos finais do projeto, 

foram feitas combinações entre duas classificações de trajetória de poço presentes na 

literatura. A primeira classificação se refere ao afastamento horizontal entre a cabeça do 

poço e o alvo do projeto, como está indicado na Tabela 19. A segunda classificação se 

refere ao raio de curvatura da região de ganho de ângulo da trajetória, como estão 

indicadas na Tabela 20. 
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TABELA 19: CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO AFASTAMENTO (FONTE: [10]). 

 

TABELA 20: CLASSIFICAÇÃO DOS POÇOS EM RELAÇÃO AOS RAIOS DE CURVATURA (FONTE: 

[10]). 

 

 Assim, para cada afastamento foram escolhidos seis raios de curvatura presentes 

entre os intervalos da classificação da Tabela 20, que resultaram nos valores expressos na 

Tabela 21. Com as combinações geradas, foram calculadas as trajetórias dos poços que 

estão indicadas na Figura 26.  

TABELA 21: COMBINAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES DOS POÇOS. 
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FIGURA 26: TRAJETÓRIAS DE POÇOS COM DIFERENTES AFASTAMENTOS E BUR’S. 

 

4.2.8. Custo adicional 

Um modelo computacional foi desenvolvido utilizando a metodologia 

apresentada na Seção 3.3, visando facilitar o cálculo dos custos que envolvem a 

construção de um poço. O algoritmo foi programado em Python e cada etapa do código 

será devidamente explicada nesta seção. A primeira etapa se baseia em simplesmente 

preparar as planilhas utilizadas durante o projeto de construção do poço e do planejamento 

de trajetória do poço, para que elas se tornem manipuláveis em Python. 

O software Directional Drilling utilizado para o cálculo das trajetórias gera uma 

planilha com as profundidades medidas e vertical, ângulo de inclinação, afastamento e o 
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tipo de região do poço para cada profundidade. O software gera os dados em unidades de 

campo, portanto foram feitas algumas modificações na tabela para obter os resultados das 

profundidades e do afastamento em metros, logo os dados importados devem seguir a 

estrutura indicada na Tabela 22. 

TABELA 22: ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DE TRAJETÓRIA. 

 

Uma vez que a tabela foi gerada o usuário precisa copiar os valores da mesma 

com exceção dos títulos e colar no bloco de notas e salvar no formato .csv. 

Primeiro foi realizado o import de algumas bibliotecas, a primeira é conhecida 

como Pandas e fornece para os usuários um pacote com estruturas e ferramentas de 

análise e manipulação de dados que irá permitir trabalhar de forma rápida e eficaz com 

arquivos com formato csv, excel, txt, etc. O Numpy fornece um grande conjunto de 

funções e operações matemáticas que irão facilitar os cálculos envolvidos no problema 

em questão. Enquanto isso o Matplotlib é uma biblioteca capaz de gerar os gráficos em 

2D que serviram como ferramentas para uma melhor visualização dos resultados gerados. 

FIGURA 27: IMPORT DAS BIBLIOTECAS E MANIPULAÇÃO DAS PLANILHAS DO EXCEL. 

Na Figura 27, foi realizado o import destas bibliotecas e em seguida a tabela com 

a trajetória do poço também sofre o import. Como as tabelas no Excel utilizavam virgulas, 

foi necessário realizar uma troca entre virgulas e pontos, para tornar possível os cálculos. 

Em seguida importo as colunas mais importantes, que são profundidade medida, 

profundidade vertical e tipo. A coluna nomeada como “tipo” nos informa em qual trecho 

do poço a profundidade está no momento, ou seja, o tipo irá nos dizer se aquele ponto 

pertence ao seguimento vertical, ou de Build Up, ou de Hold. 
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FIGURA 28: RESULTADO DO PRIMEIRO BLOCO DE CÓDIGO. 

A Figura 28 mostra como a tabela importada do excel se comporta depois do 

tratamento explicado. A tabela gerada pelo software Directional Drilling possui uma 

coluna com o tipo de região e alguns pontos importantes como o Kick of Point, End of 

Build e target foram modificados para facilitar a execução do modelo. A linha que recebe 

o nome de Kick of Point foi renomeada como “vert.drilling”, assim foi possível garantir 

que aquele ponto foi o último antes do poço começar a ganhar ângulo e foi eliminado. A 

mesma metodologia foi empregada para os pontos de End of Build e target, isso permitiu 

uma simplificação na quantidade de informação da tabela de trajetória.  

FIGURA 29: MODIFICANDO PONTOS IMPORTANTES EM UMA PLANILHA DE EXCEL. 
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FIGURA 30: LENDO A TABELA COM AS PROFUNDIDADES DAS SAPATAS. 

A etapa seguinte consiste em importar uma tabela do Excel responsável por 

informar as principais características da construção do poço. A tabela possui onde começa 

e termina cada revestimento, além disso também comporta informações como diâmetro 

externo dos revestimentos, peso da lama de perfuração em lb/gal e kg/m³.  

FIGURA 31: FUNÇÃO ACIONAR LINHAS. 

Na Figura 31 temos uma função que permite adicionar linhas em uma dada tabela. 

Essa função é muito importante para o modelo, porque ela será a base da união entre 

tabela de trajetória do poço e tabela com as profundidades de assentamento das sapatas. 

Basicamente o trecho de código da Figura 32 irá adicionar uma linha para cada 

profundidade de assentamento de sapata, depois irá fazer uma interpolação para 

determinar qual a profundidade medida naquele ponto. A segunda parte da Figura 32 tem 

a mesma função, mas será explica mais adiante. 
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FIGURA 32: ADICIONA E INTERPOLA PROFUNDIDADES IMPORTANTES PARA O CÁLCULO DO 

CUSTO. 

A Figura 33 é responsável por definir os valores dos parâmetros utilizados para o 

cálculo do custo adicional, que são as taxas de penetração, velocidades de descida dos 

revestimentos e da coluna, velocidade de manobra, custo hora da sonda, custo dos 

materiais utilizados por metro de poço perfurado, custo dos serviços contratos por hora e 

tempo de troca de broca. 
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FIGURA 33: PARÂMETROS PARA REALIZAR OS CÁLCULOS DOS CUSTOS. 

 

FIGURA 34: RESPONSÁVEL POR APLICAR A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO CUSTO 

ADICIONAL. 

Por fim, na Figura 34 temos o segmento de código responsável por aplicar a 

metodologia da Seção 3.3 propõe para o cálculo do custo adicional. Para os custos que 

são dependentes do tempo foi adicionado 20% nos custos devido ao DownTime, que é 

referente ao tempo os as operações precisam ser pausadas. Como foi mencionado na 

Figura 32 foi necessário a adição de linhas para todas as profundidades onde ocorrem 

trocas de brocas, uma vez que existe um fator de tempo adicional de broca sempre que o 

tempo de vida da mesma se encerra.  
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Após os cálculos dos custos são adicionadas colunas que representam o custo da 

sonda por seção do poço, custo de material por seção, custo dos serviços por seção, custo 

acumulativo da sonda, custo acumulativo de material, custo cumulativo dos serviços, 

custo acumulativo total, tempo de cada seção e por fim o tempo cumulativo, como 

exemplificado no trecho da Figura 35. 

FIGURA 35: EXEMPLO DOS CUSTOS GERADOS PELO MODELO. 

Com o modelo rodando todas etapas perfeitamente, foi feito o import de todas as 

tabelas com as diferentes trajetórias para o cálculo do custo total de todos os poços. Os 

resultados apresentados na Figura 36, são referentes aos custos com sonda, serviços e 

materiais para construção do poço vertical, que somados atingiram pouco mais que 109 

milhões de dólares. Os resultados obtidos são compatíveis com os encontrados em poços 

com características semelhantes, lembrando que foram realizadas diversas simplificações 

na precificação dos serviços e materiais utilizados. Um exemplo desta simplificação pode 

ser o custo envolvido nas diferentes formulações dos fluidos de perfuração, que 

certamente seriam diferentes para cada tipo de poço proposto neste trabalho. 

FIGURA 36: CUSTO POÇO VERTICAL 
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Analisando os custos do poço vertical podemos notar que existe um ponto onde a 

curva do custo cumulativo total, dos serviços e da sonda apresentam uma mudança de 

comportamento, diferentemente da curva do custo dos materiais que segue aumentando 

linearmente. Para explicar o comportamento devemos observar como os parâmetros 

definidos na Figura 33 irão interferir nos custos do projeto.  

O primeiro parâmetro é a taxa de penetração das diferentes etapas do projeto, já 

que estão relacionadas diretamente com o tempo de duração das operações de perfuração 

e sua grandeza varia de forma expressiva com o grau de compactação das formações. 

Podemos notar, que as duas primeiras etapas, são referentes ao revestimento condutor e 

de superfície, estão localizadas em regiões do poço onde o grau de compactação é baixo, 

diferente do que é encontrado nas outras etapas do projeto. Portanto as operações durante 

as duas primeiras etapas ocorrem rapidamente, com taxa de penetração de 100 metros por 

hora, enquanto na etapa seguinte essa taxa de penetração já cai para 10 metros por hora. 

Esta diferença impacta todos os custos que são função do tempo e por isso acaba 

ocorrendo a mudança de comportamento durante a transição entre revestimento de 

superfície e demais revestimentos.  

Outro parâmetro é a descida de dos revestimentos, que também é função do tempo, 

porém apresenta comportamento contrário em relação a taxa de perfuração, pois os 

revestimentos com diâmetros maiores possuem pesos maiores e consequentemente tem 

uma velocidade de descida menor do que os revestimentos mais leves. Em contrapartida 

também temos a questão do comprimento revestido, que costuma ser menor nas primeiras 

etapas quando comparadas com as últimas etapas do projeto. 
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FIGURA 37: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO CONVENCIONAL E RAIO DE 

CURVATURA DE 2°. 

 

 

FIGURA 38: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO CONVENCIONAL E RAIO DE 

CURVATURA DE 6° 
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FIGURA 39: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO CONVENCIONAL E RAIO DE 

CURVATURA DE 8°. 

 

FIGURA 40: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO CONVENCIONAL E RAIO DE 

CURVATURA DE 18°. 
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FIGURA 41: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO CONVENCIONAL E RAIO DE 

CURVATURA DE 30°. 

 

FIGURA 42: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO CONVENCIONAL E RAIO DE 

CURVATURA DE 45°. 

Entre os poços direcionais com mesmo afastamento podemos notar que existe um 

aumento expressivo no custo final do projeto dependendo do valor do ganho de ângulo 

durante a região de Build Up, devido principalmente ao aumento do comprimento do 

poço para os casos onde o BUR é baixo. Vale ressaltar que a taxa de ganho de ângulo 
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leva em consideração diversos fatores, como exemplo estabilidade estrutural do poço, 

facilidade de realizar manobras e o custo final do poço. A diferença entre as trajetórias 

dos poços com BUR igual a 2° e 45° para cada 30 metros perfurados, que são os extremos 

dentre as trajetórias apresentadas, resultou numa diferença na casa dos 20 milhões de 

dólares, o que leva a conclusão que existe uma taxa de ganho de ângulo ideal que deve 

ser determinada para que se possa unir todas características estruturais necessárias para 

minimizar os gastos do projeto.  

Os custos envolvidos na construção dos poços com grandes afastamentos e 

afastamentos severos, que ressaltam os altos custos envolvidos devido ao aumento da 

complexidade dos projetos, podem ser conferidos nos gráficos representados a seguir. 

FIGURA 43: CUSTO DE UM POÇO COM GRANDE AFASTAMENTO E RAIO DE CURVATURA DE 

2°. 
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FIGURA 44: CUSTO DE UM POÇO COM GRANDE AFASTAMENTO E RAIO DE CURVATURA DE 

6°. 

 

FIGURA 45: CUSTO DE UM POÇO COM GRANDE AFASTAMENTO E RAIO DE CURVATURA DE 

8°. 
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FIGURA 46: CUSTO DE UM POÇO COM GRANDE AFASTAMENTO E RAIO DE CURVATURA DE 

18°. 

 

FIGURA 47: CUSTO DE UM POÇO COM GRANDE AFASTAMENTO E RAIO DE CURVATURA DE 

30°. 
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FIGURA 48: CUSTO DE UM POÇO COM GRANDE AFASTAMENTO E RAIO DE CURVATURA DE 

45°. 

FIGURA 49: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO SEVERO E RAIO DE CURVATURA DE 

2°. 
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FIGURA 50: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO SEVERO E RAIO DE CURVATURA DE 

6°. 

 

FIGURA 51: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO SEVERO E RAIO DE CURVATURA DE 

8°. 
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FIGURA 52: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO SEVERO E RAIO DE CURVATURA DE 

18°. 

 

FIGURA 53: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO SEVERO E RAIO DE CURVATURA DE 

30°. 
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FIGURA 54: CUSTO DE UM POÇO COM AFASTAMENTO SEVERO E RAIO DE CURVATURA DE 

45°. 

Partindo para uma comparação entre os diferentes tipos de poços propostos neste 

trabalho, que apresentam em comum a profundidade vertical, podemos notar que existe 

diferenças expressivas quanto ao custo final dos projetos, como indica a Tabela 24. As 

diferenças entre os custos envolvidos nos projetos de poços direcionais podem chegar a 

3,9 vezes mais do que seria investido em um poço vertical, o que levanta o 

questionamento sobre a efetividade de se escolher usar um poço direcional em detrimento 

de um poço vertical simples. A escolha por perfurar um poço vertical terá como 

consequência gastos com dutos submarinos para o escoamento da produção até as 

unidades de produção e este investimento seria a chave para se decidir qual afastamento 

máximo que um poço direcional deveria ter para equilibrar os gastos com a escolha do 

poço vertical.  
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TABELA 23: CUSTOS FINAIS DOS POÇOS. 

 

 

TABELA 24: RELAÇÃO ENTRE OS CUSTOS DE POÇOS DIRECIONAIS E POÇO VERTICAL. 
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5. Conclusões 

 Quando analisamos os custos para construção de um poço como os que foram 

calculados neste trabalho, fica evidente a grande responsabilidade que a equipe de 

engenheiros de poços tem para que a perfuração seja um sucesso. Com isso em evidência 

o presente trabalho buscou apresentar, claro que de forma didática e simplificada, um 

projeto de poço localizado no pré-sal brasileiro. A complexidade de um projeto real de 

poço e a quantidade de informações confidenciais que o envolvem, impossibilitam a 

realização de um trabalho mais completo, porém, mesmo com simplificações o presente 

trabalho atingiu os resultados esperados e compatíveis com os encontrados em projetos 

reais.  

 A metodologia adaptada e modelada apresentou resultados bastante satisfatórios, 

já que os custos totais da construção dos poços se mostraram consistentes quando 

comparados com poços reais. Vale ressaltar que o objetivo do trabalho não era determinar 

valores exatos dos projetos, mas sim propor uma metodologia que permitisse esses 

cálculos e que apresentasse compatibilidade com o que é encontrado no mercado.  

 Apresentar variações da trajetória do poço direcional do Tipo1, enriqueceu o 

estudo, tornando o mais sensível quanto aos possíveis fatores que poderiam interferir de 

forma expressiva nos custos. Seguindo, temos uma sugestão que complementaria o 

estudo, que seria sobre critérios de escolha entre a construção de poços verticais e 

direcionais, onde os estudos adicionariam ao modelo questões sobre o posicionamento 

dos poços e os custos das malhas submarinas, buscando determinar qual seria a distância 

ou afastamento horizontal ideal para construção de um poço direcional em detrimento do 

poço vertical.  
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