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1. RESUMO 

A necessidade de viabilizar o melhor aproveitamento dos poços em cenários 

cada vez mais desafiadores impulsionam as empresas do setor de exploração e 

produção de petróleo e gás a desenvolverem novas tecnologias para suprir as 

principais dificuldades operacionais encontradas durante a perfuração. O presente 

trabalho compara a aplicabilidade dos principais métodos de gerenciamento da 

pressão durante a perfuração de poços. A partir do estudo de casos práticos 

envolvendo a utilização de diferentes métodos de gerenciamento da pressão (MPD), 

o trabalho realiza o levantamento dos principais cenários favoráveis a cada método 

e também identifica as vantagens e as limitações envolvidas em cada aplicação.  A 

técnica MPD viabiliza a redução do tempo não produtivo (NPT) frente aos diversos 

problemas operacionais encontrados como a perda severa de circulação. A técnica 

Mud Cap Drilling (MCD) tem sido a técnica mais promissora a ser empregada em 

reservatórios carbonáticos com cavernas e fraturas que podem gerar perdas 

significativas de circulação durante a perfuração. As técnicas MPD viabilizam a 

eficiência necessária de perfuração nos cenários complexos da área do pré-sal 

como na reativação de outras áreas abandonados anteriormente pela ineficiência da 

perfuração via métodos convencionais de perfuração. 

 

Palavras-chaves: Gerenciamento de Pressão, Perfuração, MPD. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As empresas do setor de exploração e produção de petróleo e gás buscam 

continuamente o aprimoramento de tecnologias para superar as novas dificuldades 

encontradas em cada etapa exploratória. Desde o início, a partir da perfuração 

utilizando-se o método percussivo, houve a necessidade em se avançar neste tipo 

de tecnologia – comum em todo poço então perfurado – para um método que 

pudesse ser mais produtivo com menor custo. A perfuração pelo método percussivo 

apresentava grandes limitações, entre elas estava a necessidade do aumento da 

produtividade da exploração, que forçava a busca e a aplicação de novas 

tecnologias. Desenvolveu-se, então, a perfuração rotativa, que vêm sendo 

constantemente aperfeiçoada através de novos sistemas de equipamentos. Com o 

início da utilização dos aparatos rotativos, a estabilidade do poço passou a ser 
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delineada com a utilização de fluidos de perfuração, ganhando assim grande 

notoriedade. Os poços até então em prospecção eram, intencionalmente, sobre-

balanceados ou overbalanced, ou seja, ajustava-se a densidade equivalente de 

circulação do fluido (ECD – equivalent circulation density) sempre maior do que ao 

gradiente de poros da formação. Esse tipo de perfuração foi utilizado por décadas, 

sendo bem-sucedida em diversos poços. 

A necessidade de viabilizar o melhor aproveitamento dos poços em cenários 

cada vez mais desafiadores impulsionam o desenvolvimento de novas tecnologias 

para suprir as dificuldades operacionais durante a perfuração que envolvem 

estabilidade de poço, controle e segurança de poço, redução do tempo não-

produtivo (NPT - non production time), presença de barreiras geológicas e janela 

operacional estreita. Destacam-se entre as novas tecnologias: perfuração de alto 

alcance (ERD – extended reach drilling), perfuração com revestimento (DWC – 

drilling with casing), perfuração sub-balanceada (UBD – underbalanced drilling) e 

gerenciamento da pressão durante a perfuração (MPD - managed pressure drilling). 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar e comparar as diferentes técnicas de gerenciamento da pressão 

durante a perfuração de poços MPD, Mud Cap Drilling (FMCD - Floating Mud Cap 

Drilling e PMCD - Pressurized Mud Cap Drilling), Under Balanced Drilling (UBD) e 

identificar os principais cenários de utilização de cada técnica estudada. 

 

4. METODOLOGIA 

A partir dos registros da aplicação em campo das diversas técnicas de 

perfuração disponíveis na literatura realiza-se o mapeamento dos principais cenários 

favoráveis a cada técnica e os desafios envolvidos em cada caso. A partir da 

elaboração de uma planta de controle MPD utilizando o programa AutoCAD, são 

apontadas as principais modificações possíveis para atender aos diferentes cenários 

de perfuração. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A seguir são descritas as principais técnicas de gerenciamento de pressão 

durante a perfuração. 
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Managed Pressure Drilling (MPD) 

Segundo Godhavn (2009), o MPD é uma técnica em que, por meio do poço, a 

pressão hidráulica do anular pode ser controlada de forma precisa, com o auxílio de 

ferramentas e técnicas de perfuração que limitem a pressão de fundo, alcançando 

assim os objetivos que antes eram inviáveis, ou seja: uma produtividade crescente e 

constante. Apresenta-se como uma das soluções tecnológicas para superar as 

principais dificuldades operacionais e ambientais encontradas atualmente em 

diversos cenários de perfuração. Torna-se também uma solução viável para a 

otimização da perfuração, reduzindo significativamente os custos de construção de 

poços e os custos com perfuração, e ainda configura-se como uma solução de 

aprimoramento do reservatório e a consequente melhoria da produção uma vez que 

o MPD permite uma perfuração com o mínimo de pressão excedente.  

São identificados grandes benefícios com a utilização da técnica MPD como a 

possibilidade de: alcançar objetivos anteriormente não perfuráveis, eliminar colunas 

de revestimento, reduzir os custos de lama, reduzir o tempo não produtivo associado 

a eventos de pressão e minimizar os danos de formação, permitindo um controle 

preciso do poço (GODHAVN et al., 2009). 

O MPD cria um sistema de circuito fechado. É um ambiente gerenciado, que 

permite o controle preciso da pressão do fundo do poço, detecção oportuna, 

mitigação de kicks e perda de fluido de perfuração. 

A partir do diagrama de processo a seguir (Figura 1) construído com a 

utilização do programa AutCAD, é realizada a descrição dos principais 

equipamentos de controle do MPD de acordo com Sprigg (2008). 

 

Válvula Choke 

A válvula reguladora de pressão do sistema MPD chama-se choke. Ela serve 

para controlar a pressão da cabeça do poço para um ponto de ajuste. Sua abertura 

é constantemente ajustada para considerar as mudanças na taxa de fluxo por meio 

da válvula, mantendo assim a pressão desejada de fundo de poço (BHP - Bottom 

Hole Pressure). Estas válvulas são selecionadas e seguem uma configuração 

apropriada com base na análise detalhada das condições do reservatório. Esta 

válvula no modo manual permite a taxa pessoal para o controle da pressão de 

retorno manualmente por meio de um painel de controle hidráulico ou utilizando um 
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software de controle. A válvula automática é controlada por equipamentos 

eletrônicos de monitoramento de pressão, sensores, transmissores e controladores.  

Quando a pressão de perfuração e os gradientes de fratura estão com valores muito 

próximos um do outro ou quando é necessário manter uma faixa de erro muito 

pequena, recomenda-se a utilização da válvula choke no modo automático. É 

fundamental manter o fluxo através das válvulas para controlar a pressão da cabeça 

do poço durante toda a operação de perfuração, mesmo quando as bombas da 

plataforma estão desligadas.  

 

 

Figura 1 - Diagrama do processo de gerenciamento de pressão MPD 

Fonte: Autoria Própria  

Bomba de Pressão de Retorno (Back Pressure Pump) 

O MPD utiliza uma bomba de pressão de retorno para fornecer alimentação 

de líquido e fluxo adequado para manter as válvulas choque. Esta bomba pode ser 

operada manualmente ou em modo automático. 

 

Dispositivo de Controle de Giro (Rotating Control Device) 

O RCD (Rotating Control Device) é uma parte essencial de todo sistema MPD 

que serve para desviar o fluxo para longe do chão da plataforma. Ele complementa a 
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plataforma padrão de estouros preventivos da pilha. O RCD forma um selo de atrito 

ao redor do tubo de perfuração ou 'Kelly' e é isso que cria um sistema de perfuração 

de circuito fechado.  

 

Mud Cap Drilling (MCD) 

A técnica do Mud Cap Drilling, uma variação do MPD, é utilizada para ajudar 

a perfuração mantendo a segurança e a economia quando isto não pode ser feito 

pelos métodos de perfurações convencionais. As principais aplicações do MCD são 

para perfuração de poços com altas perdas de circulação e em zonas que 

contenham fluidos que não podem ser trazidos para a superfície tais como o H2S e 

CO2 (GOODWIN B, et al., 2014). 

No Mud Cap a opção é aceitar as perdas, mas evitar tempo de inatividade por 

causa deles. No entanto, a todo o momento as formações de pressão devem estar 

totalmente sob controle e a formação de possíveis danos minimizada. A vantagem 

significativa na segurança dessa abordagem é que os hidrocarbonetos e outros 

componentes associados não são produzidos para a superfície. O Mud Cap Drilling 

é considerado uma técnica de perfuração convencional e tem sido usada para 

perfurar hidrostaticamente reservatórios fraturados pressurizados em todo o mundo. 

Ela geralmente é iniciada quando as perdas durante a perfuração ultrapassam 50% 

da taxa de circulação.  

 

Floating Mud Cap Drilling (FMCD) 

A tecnologia do MPD é relativamente nova e pode ser utilizada junto ao 

Floating Mud Cap Drilling (FMCD). O FMCD é uma variação do Mud Cap onde a 

pressão exercida no fundo do poço é fornecida pela coluna hidrostática dos fluídos 

por meio do preenchimento do anular e da coluna.  

No FMDC a coluna de fluido move-se livremente pelo anular do poço e sua 

superfície é aberta para a atmosfera. Nesta técnica a pressão hidrostática na cabeça 

do poço é suficiente para equilibrar a pressão do fluido da formação na zona de 

interação (GOODWIN B, et al., 2014). Já a altura da coluna de fluido do Mud Cap 

responde a pressão dinâmica, a mistura da região e da zona de interação, até que a 

pressão e a energia de equilíbrio sejam atingidas. 
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O método FMCD para preenchimento tanto do anular quanto da coluna de 

perfuração utiliza, geralmente, a própria água do mar, quando em operações 

offshore ou utiliza a água produzida, quando em ambientes onshore. A técnica é 

aplicada em situações onde a pressão de poros é menor do que a pressão 

hidrostática, sendo esta controlada através da injeção constante de fluido. É possível 

utilizar um fluido mais pesado no anular. Este tipo de operação é amplamente usado 

em campos carbonáticos onshore. 

 

Underbalanced Drilling (UBD) 

O underbalanced drilling é um tipo de processo utilizado para a perfuração de 

poços de petróleo e gás onde a pressão no momento da perfuração do poço é 

mantida mais baixa do que a pressão do fluido na formação em que esta sendo 

perfurado. 

No underbalanced drilling as perdas podem ser evitadas quando a pressão do 

fundo do poço é mantida num valor inferior ou ao nível da pressão do reservatório, 

porém, estas perdas influenciam na produção do poço durante a perfuração. Na 

teoria o UBD é ideal para perfurar um reservatório, uma vez que minimiza os danos 

e custos de produção, devido a perdas de fluido de perfuração. Os poços 

hidrostaticamente pressurizados também são chamados de underbalanced drilling 

(VEENINGEN D, et al, 2013).  

 

Pressurized Mud Cap Drilling (PMCD) 

Pressurised Mud Cap Drilling, tal como definido pelo IADC, é uma variação do 

MPD que envolve a perfuração sem retorno para a superfície e onde uma coluna de 

fluido no anular é mantida acima da pressão de uma formação fazendo com que a 

formação aceite o fluido de sacrifício.  

Esta é uma técnica muito utilizada em poços altamente depletados ou que 

possuem formações cavernosas. O PMCD consiste na injeção de um fluído de 

sacrifício mais leve e bem mais barato do que o fluido de perfuração.  

Desta forma, o PMCD permite a perfuração para continuar sem incorrer em 

grandes custos de perfuração de lama normalmente associados com perdas, 

enquanto também reduz o risco de controle do poço. O que de outra forma seria 

negativo em perfuração convencional de perdas extremas é transformado em algo 
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positivo na redução dos custos de lama, melhoria do controle do poço, menor NPT e 

taxa mais rápida de penetração (ROP) (JAYAH M, et al, 2013). 

 

6. RESULTADOS 

A seguir é realizada uma análise comparativa entre as técnicas de perfuração 

estudadas.  

A técnica de MPD utiliza diversos aparelhos projetados para o Underbalanced 

Drilling (UBD), porém o gerenciamento da pressão com o método MPD mantém o 

BHP (pressão de fundo de poço) sempre acima da pressão da formação com o 

intuito de evitar o influxo, enquanto a UBD tem por objetivo evitar danos ao 

reservatório e permite o influxo controlado. A técnica UBD também é considerada a 

melhor para a avaliação da formação. Na Tabela 1 a seguir são comparadas as 

principais técnicas de gerenciamento de pressão a partir de aspectos de reservatório 

e a Tabela 2 a comparação é realizada a partir de aspectos operacionais e de 

gerenciamento da perfuração. 

 

Tabela 1 - Tabela comparativa das técnicas de perfuração a partir de aspectos de reservatório  

Cenário 
Managed Pressure 

Drilling (MPD) 
Mud CapDrilling 

(MCD) 
Under Balanced 
Drilling (UBD) 

Diminuição de dano no 
Reservatório 

Minimiza o grau de 
desequilíbrio  

- 
Possui o objetivo 
evitar danos ao 

reservatório 

Reservatórios com 
fraturas e cavernas 

Evita o kick  
Essencial à 

utilização do fluido 
de sacrifício 

Controla o kick 

Reservatórios 
Depletivos  

Mantém o controle 
preciso do poço  

Muita eficiência 
mantendo a 

produção 
economicamente 

viável 

Muita eficiência 
mantendo a 

produção 
economicamente 

viável 
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Tabela 2 – Tabela comparativa das técnicas de perfuração a partir de aspectos operacionais 

Cenário 
Managed Pressure 

Drilling (MPD) 
Mud CapDrilling 

(MCD) 
Under Balanced 
Drilling (UBD) 

Baixa taxa de 
penetração (RPO) 

Melhora RPO - Aumenta o RPO 

Estreitas janelas de 
operação 

Mantém a 
estabilidade do 

poço 
- 

Mantém a 
estabilidade do 

poço 

Detecção Antecipada 
de Influxo 

Evita influxos - 

Permite influxos 
controlados para 
evitar danos ao 

reservatório 

Perda de Circulação 
Evita perdas 

excessivas de lama 
de perfuração 

Evitar tempo de 
inatividade causado 

pelas perdas 

Mantem um 
controle das perdas 

de circulação 

Prisão por Pressão 
Diferencial 

Evita a prisão por 
pressão diferencial 

 - 
Evita a prisão por 

pressão diferencial 

Rig choke Necessita de Rig choke 

Choke de Perfuração Necessita de uma válvula choke 

RDC (Rotating Control 
Device) 

Necessita de um RDC 

Flare 
Devido a altas fraturas ou variação de pressão é necessária a 

utilização do flare para segurança operacional. 

Separador 
Necessário em 

reservatórios com 
elevadas depleção 

Necessário para que haja uma redução 
da quantidade de liquido em caso de 
influxo 

Tanques de estoque Opcional 

Treinamento de 
pessoal 

Necessita de treinamento 

Avaliação de riscos 
Essencial para prevenir acidentes e problemas de saúde 

profissionais 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A técnica MPD e suas variações vêm sendo utilizadas de forma crescente 

mundialmente na perfuração de poços offshore. São tecnologias consideradas 

bastantes promissoras e muitas delas ainda estão em fase de aprimoramento. A 

técnica MPD se destaca uma vez que incrementa a técnica desenvolvida no 

underbalanced drilling, viabilizando a redução do tempo não produtivo (NPT) frente 

aos diversos problemas operacionais encontrados como perda severa de circulação. 

Desta forma, contribui significativamente para uma perfuração segura, econômica e 

eficiente.  

 A perfuração de poços na área do pré-sal brasileiro é o principal exemplo 

prático onde são encontrados cenários desafiadores. Além da alta profundidade dos 

objetivos depara-se ainda com diferentes barreiras geológicas como domos salinos 

espessos, falhas e fraturas. Outra questão importante é a complexidade envolvida 

nos reservatórios carbonáticos que são muito heterogêneos e apresentam 

características como a presença de cavernas e fraturas que podem gerar perdas 

significativas de circulação durante a perfuração. 

 Neste cenário, a técnica Mud Cap Drilling tem sido a técnica mais confiável a 

ser aplicada, pois ocorre a injeção do fluido de sacrifício por meio da coluna de 

perfuração e a integridade do poço é garantida por uma capa de fluido que é 

mantida no anular. A técnica possibilita uma perfuração sem retorno de fluidos e 

cascalhos para a sonda de perfuração uma vez que ambos são bombeados para 

dentro de formações que apresentem altas permeabilidades como zonas com 

fraturas ou com cavernas. 

 A partir do estudo das técnicas de gerenciamento da pressão durante a 

perfuração, conclui-se que este tema apresenta uma enorme centralidade na 

continuidade da efetiva exploração da área do pré-sal brasileiro podendo assim 

garantir as grandes expectativas na produção de óleo e gás.  As técnicas com a 

aplicação do MPD demonstram a eficácia necessária para serem utilizadas tanto nos 

poços atuais, como naqueles a serem perfurados e ainda, geram grande expectativa 

em viabilizar a reativação de áreas abandonados pela ineficiência da perfuração via 

métodos convencionais de perfuração. 
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