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Resumo 

Esse artigo descreve as consequências do aumento de pressão do poço (blowout) e 

os procedimentos adequados para o controle do vazamento de óleo devido a sua 

ocorrência. Através da simulação em escala reduzida no laboratório, desenvolveu-se 

um protótipo experimental para caracterizar um blowout na cabeça do poço. Mesmo 

sem haver relato de kick (invasão dos fluidos dentro do poço em decorrência da 

pressão hidrostática se encontrar menor que a pressão de reservatório) em navio 

Sonda, realizou–se uma extrapolação de como seria este defeito durante e como 

isto interferiria no ciclo de produção. 

Palavras-Chaves: Blowout. Blowout Preventer (BOP), Pressão, Vazão.  

 

 

1. Introdução 

O blowout se caracteriza pelo aumento de pressão hidrostática da lama de 

perfuração ou fluido de completação e a pressão de formação. Duas intercorrências 

desse fenômeno foram relatadas, o primeiro relato de um blowout segundo a revista 

Imagem ocorreu na Bacia de Campos (Enchova), no Rio Janeiro, no dia 16 de 

Agosto de 1984 onde morreram 37 trabalhos e causou 23 feridos devido à explosão 

seguida de incêndio na embarcação provocada pela perfuração de um poço de 

petróleo. O segundo acontecimento de um blowout, ocorreu uma explosão na 

plataforma Deepwater Horizon no Golfo do México, nos Estados Unidos no dia 20 de 

Abril de 2010, deixando 11 mortos e 17 feridos e foi considerado o maior vazamento 

de óleo nos Estados Unidos (G1,2010).  

 As consequências do blowout foram descritas como Impactos Ambientais 

gerados, onde causaram danos ao meio ambiente. Além disso, outros fatores 

acabam por se somar aos efeitos do blowout, tais como: País, multas, danos à 

saúde, e também custos de equipamentos, operação, controle do blowout, produção 

e investigação.  

 Os procedimentos normalmente adotados para a prevenção é a utilização de 

um BOP (Blowout Preventer), e consiste em um conjunto de válvulas ou dispositivos 

instalados na cabeça do poço. Este equipamento é responsável pela segurança do 



poço durante a perfuração. Uma medida preventiva que normalmente se adota trata-

se do controle de pressão feita através do ajuste de densidade de fluido de 

perfuração injetado no mesmo.  

 Caso ocorra defeito no equipamento de controle e prevenção (BOP) realiza-

se um tamponamento do poço. Através da construção de um poço direcional 

denominado poço de alívio injeta-se fluido para o seu respectivo controle, cabe 

ressaltar que o óleo derramado deve ser contido por barreiras de contenção e 

aplicação de dispersantes, para diluição do fluido e possibilitar a sua melhor 

remoção do ambiente. 

 

2. Objetivos  

Os objetivos gerais deste trabalho são os seguintes: 

1. Apresentar os efeitos do Blowout e suas consequências para o processo de 

extração de petróleo. 

2. Desenvolver um protótipo para realizar a simulação de contenção decorrente 

do Blowout. 

3. Simular o efeito de fissuras no casco do reservatório e por consequência o 

vazamento para o meio marinho. 

 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

1. Demonstrar o vazamento na cabeça do poço, devido ao descontrole de 

pressão relacionado á pressão dos poros, pressão exercida por uma coluna 

hidrostática de fluido e a pressão de sobrecarga. 

2. Realizar um protótipo de um BOP, no qual se pretende demonstrar o 

fechamento do vazamento de óleo decorrente do Blowout, através de válvulas 

de controle de pressão existentes em um Blowout Preventer. 

3. Demonstrar através de um protótipo de um navio SONDA um vazamento de 

óleo no casco do reservatório, devido à ocorrência de um kick durante a 

perfuração. 

 

 

 

 



2.1 Justificativa  

A importância desse estudo consiste em analisar possíveis mecanismos de 

contenção de vazamento de óleo. Através da simulação física este trabalho se 

fundamenta da ocorrência de um Blowout e seus graves impactos ambientais 

gerados. Uma vez que ocorrer tal tipo de acidente, este trabalho afeta diretamente 

as comunidades biológicas, as áreas de importância econômica, transtorno nas 

rotas de transporte marítimo, nas áreas ecologicamente sensíveis, na presença de 

concentração humanas devido consequências negativas para sua saúde. 

 

3. Revisão Bibliográfica 

 Um blowout não ocorre de forma inesperada, trata-se de um conjunto de 

acontecimentos somados. Os primeiros sinais referem-se à densidade da lama: com 

o ingresso de óleo e gás, o fluido tende a diminuir sua densidade por se misturar 

com hidrocarbonetos naturalmente mais leves que a alma [Petrobrás, 2008]. Outro 

detalhe consiste no peso que a coluna de perfuração apresenta por influenciar na 

estabilidade do poço [Rocha e Azevedo, 2009]. Tal estabilidade influencia durante a 

instalação ou intervenção em peças do poço; fora a força peso (força exercida pela 

plataforma para baixo, em conjunto com o movimento de rotação da broca) [Rocha e 

Azevedo, 2009]. Esse peso é importante, pois quando o reservatório começa a 

produzir esse óleo indesejado é normal que o fluxo exerça uma força cisalhante, 

diminuindo o peso observado na coluna [Rocha e Azevedo, 2009]. Este conjunto 

caracteriza-se pelo início do blowout, e é conhecido como kick [Petrobrás, 2008]. 

A condição descrita provocada pela perfuração não prevista de zonas com 

pressão anormalmente alta, lama cortada por gás e o não abastecimento do poço 

durante as manobras [ANP, 2006]. Há relato na literatura de uma série de indícios 

que alertam a equipe de perfuração para a presença de um kick ou um kick iminente 

[ANP, 2006]. Nem todos os sinais são, necessariamente, observáveis, mas alguns 

servem de alerta [ANP, 2006]. A detecção de um kick pode ocorrer durante a 

perfuração, durante uma manobra ou em uma perda de circulação [ANP, 2006]. 

A medida de segurança adotada para se evitar um kick, consiste na 

utilização de um BOP. Este equipamento tem como principal função impedir que os 

fluidos das formações atinjam a superfície de maneira descontrolada [ANP, 2006]. 

Mas outros procedimentos também caracterizam suas funções básicas como: 



monitorar e controlar a pressão interna do poço, fechar o poço na ocorrência de kick 

e impedir que ferramentas caiam no interior do poço, fluidos e tubos de perfuração 

sejam lançados para fora do poço, em caso de blowout [ANP, 2006]. 

De acordo com as Normas do IBAMA (2009) o sistema de segurança do 

poço deve conter os seguintes detalhamentos: 

1. O Sistema de Detecção de Vazamentos, aplicado a gás e óleo, conta 

com dispositivos para contenção e bloqueio dos mesmos.  

Esse sistema é composto por dois subsistemas: Sistema de Alarme 

de Fogo e Sistema de Detecção de Gás Combustível e de H2S. 

2. O Sistema de Controle de Poço consiste em um conjunto de válvulas 

projetado para permitir o fechamento do poço em caso de descontrole 

operacional da atividade de perfuração, permitindo a tomada de 

ações para a retomada do controle antes da ocorrência de um 

blowout. 

3. O Sistema de Coleta, Tratamento e Descarte de Fluidos é composto 

por dois subsistemas responsáveis pela prevenção da poluição do 

mar por óleo e por esgoto sanitário. 

 

 

Os sistemas citados acima servem para evitar possíveis danos ao meio 

ambiente, através do Gerenciamento de Riscos Ambientais durante a perfuração. 

Segundo o Relatório de Controle Ambiental de Atividade de Perfuração Marítima do 

IBAMA (2009), além dos sistemas operacionais, a unidade marítima é dotada de 

sistemas que visam garantir a segurança dos trabalhadores, da atividade e do meio 

ambiente, como por exemplo: Sistema de Detecção de Vazamentos, Sistema de 

Controle de Poço e Sistema de Coleta, Tratamento e Descarte de Fluidos. 

Os danos são analisados quanto ao produto vazado e à dimensão do 

vazamento. Ainda segundo o Relatório de Controle Ambiental de Atividade de 

Perfuração Marítima do IBAMA (2009), os volumes de derramamento de óleo 

segundo a Resolução CONAMA nº 398/08 auxilia na capacidade de resposta da 

plataforma quanto à forma de incidência e procedimentos a serem adotados, e 

descritos na tabela 1. 

 

 



Tabela 1: Severidade quanto ao volume vazado 

 
I. Desprezível 

Sem danos ou danos 
insignificantes ao meio 
ambiente. 

V ≤1m³ 
 

 
II. Marginal 

Pequenos danos ao meio 
ambiente (afetando 
ecossistemas de baixa 
relevância ambiental, de uso 
humano incipiente, sem áreas 
de reprodução e alimentação, e 
zona costeira composta por 
costões rochosos ou estruturas 
artificiais). 

1 m³ < V ≤ 8m³ 
 

 
III. Crítica 

Severos danos ao meio 
ambiente (afetando 
ecossistemas de moderada 
relevância ambiental, 
moderado uso humano, com 
áreas de reprodução e 
alimentação, e zona costeira 
composta por praias a planícies 
de maré expostas). 

8 m³ < V ≤ 200 m³ 

 
IV. Catastrófica 

 

Grandes danos ao meio 
ambiente (afetando 
ecossistemas de grande 
relevância ambiental, 
caracterizadas por intensa 
atividade socioeconômica, 
presença de áreas de 
reprodução e alimentação, e 
zona costeira composta por 
manguezais, lagoas e costões 
rochosos a planícies de maré 
protegidas). 

V > 200 m³ 
 

Fonte: Petrobrás (2008) 

 

3.1 Custos de Paradas 

De acordo com Levitt (2004), para fazer uma parada de produção típica ou 

programada requer um projeto, um planejamento e controle na unidade marítima. 

Independentemente do tipo de parada. Esta envolve um grande custo, como descrito 

na tabela 2. Levitt (2004) recomenda que as atividades críticas de manutenção de 

parada não excedam 4 horas: assim a ação corretiva pode ser realizada dentro de 

um turno de trabalho e diminui o custo da parada. O custo depende se for corte 

parcial onde para apenas uma estação (trem) de produção e os sistemas 

relacionados ao mesmo; ou se for corte geral onde todos os sistemas são 



paralisados e a produção de óleo cessa completamente; e ainda o tempo de 

cessação e retorno. 

 

Tabela 2: Custos de paradas de produção: 

Tamanho 
da Parada 

Gastos em 
Mão de Obra 
e Materiais 

U$$ 

Duração Tempo 
de 

Planejam
ento 

Uso de 
Software e 

Gestão 

Uso de 
Terceiros 

Pequena Abaixo de 250 
mil 

Horas Semanas Ás vezes Baixo 
Percentual 

Moderada
mente 

Pequena 

De 250 mil a 
1,5 milhão 

Poucos 
Dias 

Meses Usualmente Moderado 
Percentual 

Moderada
mente 
Grande 

De 1,5 milhão 
a 10 milhões 

Dias Meses ou 
anos 

Sempre Alto 
Percentual 

Grande Mais de 10 
milhões 

Semanas Anos Sempre e 
de Maneira 
Intensiva 

Muito alto 
Percentual 

Fonte: Adaptado de Levitt (2004) 
 

4. Materiais e Métodos 

 No desenvolvimento deste trabalho para simular em escala de laboratório a 

ocorrência de um blowout foram utilizados os seguintes materiais e procedimentos:  

 

4.1 Materiais  

O quadro abaixo descreve os materiais utilizados: 

Acrílico Pedra lajinha Isopor Tubos 

flexíveis 

Areia 

Bombas 

elétricas 

Tubos para 

conexões 

Arame Corrente Bomba submersa 

Fontes 

retificadoras 

Nylon Resina para 

Fibra 

Chumbo Fita de Nylon 

Cabos 

elétricos 

Conexões 

elétricas para 

bombas de óleo 

Fibra Madeira Tarugo 

poliuretano 

Resina 

acrílica 

Vidro Diversas 

cores de tintas 

Metal Óleo 

 



4.2 Métodos  

 A quantificação dos efeitos dos parâmetros operacionais, na ocorrência de 

um kick, no desenvolvimento desse trabalho, será realizada na tubulação anterior e 

posterior ao BOP. Essa quantificação se dará por meio de um manômetro. Esta 

medição será validada comparando os resultados obtidos no teste de pressão 

laboratorial através do cálculo de pressão suportada pelo BOP e o teste ilustrado na 

literatura de Rocha e Azevedo (2009) no qual aponta o melhor tipo de BOP de 

acordo com o valor obtido pelo teste. 

 

PBOP = 0,1704 × DH × GP Max – PH Gás   (01) 

 

PH Gás = 0,1704 × (DH – DBOP) × ρGás   (02) 

 

Onde: 

PH Gás = pressão exercida pela coluna hidrostática de gás (psi). 

GP Max = gradiente de pressão de poros que leve ao máximo valor na 

superfície (N/m3). 

ρGás = densidade do BOP (psi.s2/m2). 

DBOP = profundidade do BOP, nesse caso igual à lâmina d’água (m). 

DH = profundidade do GP Max (m). 

 

O objetivo do teste de pressão é identificar os fluidos contidos na formação, 

verificar a recuperação de pressão ao longo do tempo com o poço fechado e a 

existência de depleção (queda de pressão do reservatório), esta possibilita a 

indicação se o reservatório é pequeno. Os testes de pressão podem também ser 

utilizados para determinar os danos numa formação e fornecem ainda informações 

sobre as propriedades da mistura de hidrocarbonetos [Rocha e Azevedo, 2009]. Os 

tipos de testes possíveis de serem analisados seguem de acordo com o ilustrado 

pela Figura 1. Outra característica é o de propiciar a análise do tipo de escoamento 

oriundo do vazamento. 

 



 
Figura 1: Esquema de teste de pressão em relacionado à vazão. (Unicamp, 2006) 

 

 A sequência de fotos a seguir mostradas na figura 2 apresentam os passos 

adotados para a montagem do aparato experimental. Devido às restrições métricas 

do aquário fabricado para a realização dos experimentos, a utilização de uma 

perfeita escala de redução das medidas proporcionalmente às medidas reais estas 

inviabilizariam todos os procedimentos uma vez que haveria dimensões diminutas as 

quais não permitiriam a movimentação dos fluidos para a respectiva simulação e 

análise qualitativa do blowout. 

 

5. Resultados Esperados  

 Diante dos objetivos propostos neste trabalho e do desenvolvimento de um 

protótipo para demonstrar um vazamento de alta pressão de óleo na cabeça do poço 

em decorrência de um Blowout, esta pesquisa analisa possíveis consequências 

relacionadas à expansão desse acidente ou incidente. Desta forma, caracterizar 

medidas de controle e segurança utilizando um protótipo de um BOP, que irá fechar 

ou interromper a passagem descontrolada de fluidos com alta pressão e maior 

densidade. Uma vez que a passagem deste fluido poderá acarretar danos desde 

falha no processo de separação até a ruptura do casco do navio, devido ao aumento 

de pressão exercida sobre a estrutura do reservatório. E por fim o efeito da 

ocorrência de uma fissura no casco do navio na forma de protótipo. 

 Todas essas ocorrências possibilitarão estimar o efeito da pressão e vazão 

durante o processo de perfuração e extração de petróleo. Através do teste de 

pressão será realizada a escolha do BOP ideal de acordo com a pressão já existente 



no poço, o qual permitirá o controle tecnicamente desejado sobre o mesmo, 

diminuindo a possibilidade de um Blowout em níveis de controle de segurança 

operacional. 

 

           

 

 
Figura 2: Sequencia dos procedimentos adotados para a simulação de laboratório do 

efeito do blowout e vazamento no casco do reservatório do navio sonda. Fontes: 
autores. 
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