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RESUMO: 

Durante a produção de petróleo podem haver diversas complicações como o fluxo 

indesejado de fluidos da formação, denominado kick, que pode evoluir para um blowout, 

que é o fluxo descontrolado de fluidos da formação, gerando danos sociais, ambientais e 

materiais. O estudo do controle do poço ocorre após a ocorrência do kick, utilizando de 

técnicas como controle da pressão hidrostática e equipamentos de segurança para que esse 

kick não evolua para um blowout. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um 

software de código aberto, em python utilizando a biblioteca tkinter, para simulações de 

controle de poço, com uma interface gráfica amigável. Houve a tentativa de 

implementação de um modelo para testes da interface, porém por conta de erros não foi 

possível finalizá-lo. Por fim notou-se que com a implementação de diversos modelos, 

esse software pode se tornar um ambiente de estudo do controle de poço podendo ser 

utilizado sem a necessidade de pagar uma licença, além de auxiliar no desenvolvimento 

de novos modelos. 
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ABSTRACT: 

During oil production there can be several complications such as a kick (unwanted flow 

of oil or gas from the geologic formation) that can evolve into a blowout (uncontrolled 

flow of oil or gas from the geologic formation) causing immeasurable personal, 

environmental damage and material damage. The study related to well control consists of 

estimating pressures at the bottom of the well to prevent accidents using techniques such 

as control of hydrostatic pressure and using safety equipment to prevent the uncontrolled 

flow of hydrocarbons from the formation. The object of the project is to develop an open-

source software for well control simulations that can help in academic studies and 

development of new projects. The study related to well control start after a kick, using 

techniques such as hydrostatic pressure control and safety equipment so that this kick 

does not evolve into a blowout. This work aims to develop an open source software using 

python and tkinter library, for well control simulations, with a friendly user interface (UI). 

There was an attempt to implement a model for testing the UI, but it was not possible to 

finalize, because happened some errors. Finally, it was noted that with several models, 

this software can become a well control study interface that can be used without a license 

and help the development of new models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A perfuração de um poço de petróleo é uma etapa essencial para se iniciar a 

exploração, todavia esse momento é um dos mais complexos, pois podem acontecer 

diversos problemas que geram consequências imensuráveis tanto em questões ambientais, 

social ou econômicas para a empresa que está perfurando. 

Na técnica de perfuração convencional é utilizado um fluido de perfuração cujo um 

dos seus objetivos é manter a pressão do poço para que não ocorra fluxo indesejado de 

um fluido da formação geológica para dentro do poço. Esse fluido pode ser composto em 

sua fase contínua por água, óleo ou por ar. A presença desse fluido mantém a pressão do 

poço estabilizada, além de ser uma forma para obtenção de dados da região geológica. 

Com auxílio do fluido de perfuração é possível o entendimento do que está 

acontecendo na perfuração de maneira a identificar o fluxo de fluido indesejado da 

formação, também conhecido como kick, gerado pela pressão hidrostática do poço menor 

que a pressão de poros e uma formação permeável, e evitar que ele evolua para um 

blowout, ou seja, o descontrole desse fluxo (OLIVEIRA, ARRUDA E NEGRÃO, 1988). 

É possível identificar um kick pelo ganho de fluido nos tanques da lama, também 

conhecido como pit gain. Essa oscilação de volume fará com que o poço seja fechado 

para que ocorra o controle o mais rápido possível evitando que ocorra danos ao poço. 

Entretanto, não se pode manter o poço fechado por muito tempo, pois podem ocorrer 

danos ao poço, como fraturas nas formações e avarias no revestimento e nos 

equipamentos de cabeça de poço comprometendo a operação (BEZERRA, 2006). Por 

outro lado, se for mantido aberto ocorre risco de blowout. Em virtude disso, existem 

alguns métodos para o fechamento de poço, como o fechamento brusco e o fechamento 

lento, sendo o último utilizado pela Petrobrás. No primeiro, o choke deve estar fechado e 

é fechado o BOP, enquanto que no segundo, o choke está aberto enquanto se fecha o BOP 

(NUNES, 2002). 

Já com relação aos métodos de controle de kick há o denominado Método do 

Sondador, no qual primeiramente é expulso o fluido invasor utilizando o fluido de 

perfuração original seguido do bombeio de um novo fluido mais denso. Outro método é 

o Método do Engenheiro, que consiste na circulação de uma lama mais densa, kill mud, 

com o intuito de se eliminar o fluido invasor (NUNES, 2002). 
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Com o passar dos anos diversos modelos têm sido desenvolvidos e com os avanços 

tecnológicos, isso permitiu que fossem criados simuladores cada vez mais complexos 

tentando modelar o comportamento do kick e suas pressões conforme é escoado para 

superfície para evitar que ocorra algum acidente nesse processo.  

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma interface gráfica que possibilite a 

utilização destes modelos. O software desenvolvido é open source permitindo que um 

novo modelo criado possa ser adicionado nele, além de possibilitar que o usuário veja 

como funciona o modelo. Com isso, pode se tornar uma ferramenta utilizada para 

treinamentos de profissionais ou para aplicações didático-pedagógicas em universidades.  
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2 OBJETIVOS 

Após fazer um levantamento com relação à proposta para o desenvolvimento do 

trabalho, foram estabelecidos alguns objetivos.  

2.1 Geral: 

Desenvolver um software open source, ou seja, de código aberto, para controle de 

poço que possa ser utilizado tanto para fins acadêmicos quanto para treinamentos de 

profissionais em grandes empresas do ramo petrolífero. 

2.2 Específico: 

Objetivos específicos do trabalho: 

• Estudo dos fundamentos do controle de poço. 

• Levantamento bibliográfico da modelagem matemática. 

• Desenvolvimento de uma interface gráfica para o software. 

• Implementação de um modelo para simulação do escoamento do kick. 
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3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em duas partes. No primeiro momento 

foi realizado uma parte mais teórica, no qual foi apresentado os fundamentos do controle 

de poço, explicações sobre o kick e foi realizado uma revisão bibliográfica com conceitos 

de escoamento bifásico vertical e um levantamento dos modelos de kick desenvolvidos. 

Foi utilizado o Google Scholar para pesquisa, além de que os trabalhos apresentavam 

revisões, o que facilitou na hora de pesquisar. 

No segundo momento foi realizado a parte mais prática do trabalho com o 

desenvolvimento da interface gráfica para utilização dos modelos. Foi escolhida a 

linguagem de computação python. Se trata de uma linguagem de alto nível, com sintaxe 

simples e fácil utilização, é amplamente utilizada em projetos tecnológicos e vem 

ganhando cada vez mais espaço no cenário de desenvolvimento (PYTHON, 2021). Além 

disso, foi utilizada a biblioteca tkinter, pois ela é voltada para o desenvolvimento de 

interfaces gráficas. 

Foi utilizado um widget de notebook, no qual contém uma área com abas para navegar 

entre as páginas, parecido com os navegadores de internet atuais. No caso, optou-se pela 

utilização de três abas, uma para escolher qual modelo de kick será utilizado, outra para 

colocar os dados de entrada e por fim uma aba para saída dos dados representada por 

gráficos. 

Toda a programação foi realizada no Visual Studio Code, um ambiente de 

desenvolvimento integrado criado pela Microsoft. A figura 3.1 apresenta esse programa. 

Figura 3.1 - Desenvolvimento da interface gráfica no Visual Studio Code 

 

Fonte: Autoria própria  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Fundamentos do Controle de Poço 

 

Neste capítulo do trabalho será explicado os fundamentos do controle de poço, 

passando desde o entendimento do que é um kick, as causas que o geram, as formas de 

como identificá-lo, como é o processo de fechamento do poço e quais são os métodos 

utilizados para controlar o poço. A figura 4.1 traz um resumo do que será abordado. 

Figura 4.1 - Fundamentos do controle de poço 

 

Fonte: Autoria própria 

4.1.1 Kicks 
Durante a perfuração do poço é utilizado um fluido de perfuração, onde o mesmo é 

bombeado por dentro da coluna de perfuração e sai pelos jatos da broca, sendo circulado 

até a superfície. Sua função, dentre várias, é aplicar uma pressão ao fundo do poço maior 

que a pressão de poros da formação trazendo uma estabilidade ao poço.  

Caso o fluido de perfuração exerça uma pressão menor que a pressão dos poros e a 

formação seja permeável pode ocorrer o influxo de um fluido indesejável para o poço, 

podendo ser água, óleo ou gás. Esse fluido indesejado é denominado kick. A figura 4.2 

mostra o esquema de um kick, em um primeiro a perfuração de uma região no qual o 
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fluido da região geológica não consegue invadir o poço e num segundo momento, quando 

tem a ocorrência do kick. 

Figura 4.2 - Esquema de um kick 
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Fonte: United States Department of Labor, 2013 

A maior preocupação está relacionada a um kick de gás por causa de suas 

propriedades, em principal a compressibilidade. Contudo vale ressaltar que durante um 

kick de óleo existe gás associado, ou seja, ocorre a liberação do mesmo. O gás, por ser 

menos denso que o fluido de perfuração, tende a se deslocar em sentido da superfície. 

Durante o trajeto do kick para a superfície, a pressão tende a diminuir permitindo que o 

gás se expanda ocupando mais espaço no poço. Esse fato inicia uma sequência de eventos 

preocupantes, pois quanto mais gás dentro do poço, menor será a quantidade de fluido de 

perfuração, fazendo com que a pressão do poço diminua e aumente o influxo no poço. 

Quando o kick alcança a superfície, ele se torna um blowout. No ambiente offshore pode 

ocorrer um blowout submarino, quando o influxo é para o fundo do mar (SANTOS, 2013). 

4.1.2 Causas de Kicks 
Para se aprofundar nas causas do surgimento de um kick, precisamos entender o que 

é a pressão de poros. Rocha e Azevedo (2009) caracterizaram como sendo a pressão 

exercida pelos fluidos presentes nos poros da rocha. Portanto, o fluido de perfuração deve 

exercer uma pressão, ao poço, maior que a pressão de poros para evitar que esse fluido 

presente na formação não invada o poço e menor que a pressão de ruptura da formação 

para não danificar a formação. Esse intervalo de pressão que o fluido de perfuração pode 

deve exercer no fundo do poço é a janela operacional, figura 4.3.  

Figura 4.3 - Janela operacional 

 

Fonte: Autoria própria 
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Com isso em mente, pode-se analisar as principais causas de um kick: 

• Falta de ataque ao poço durante manobras: a manobra é o nome dado a uma 

operação de retirada ou descida da coluna de perfuração. Quando é realizado essa 

operação é necessário compensar o volume do aço retirado, caso contrário a 

pressão hidrostática do poço é reduzida, gerando um kick. 

• Pistoneio: ocorre durante o processo de retirada da coluna de perfuração gerando 

uma redução da pressão hidrostática no poço. O pistoneio pode ser mecânico, 

quando ocorre a remoção do fluido de perfuração do poço, por causa do material 

acumulado na broca, ou o pistoneio pode ser hidráulico, quando ocorre perda de 

carga por atrito, por causa do fluido de perfuração fazer um movimento 

descendente, figura 4.4. Reduzir a velocidade de retirada da coluna ajudaria a 

evitar um possível kick. 

Figura 4.4 - Perfil de velocidade de um escoamento laminar causada pela retirada da 

coluna 

 

Fonte: Bourgoyne et al. 1986 



9 
 

• Perda de circulação: neste caso ocorre a perda do fluido da perfuração para a 

formação seja por causa de uma fratura ou até mesmo uma formação cavernosa. 

Como dito anteriormente, na seção 4.1.1, se a pressão do fluido de perfuração for 

maior que a pressão de fratura, pode ocorrer uma fratura na formação. A descida 

do tubo de perfuração também é outra operação preocupante, pois oposto do que 

ocorre no pistoneio, pode ocorrer um acréscimo de pressão (surge) e alcançar a 

pressão de fratura e podendo gerar a perda de circulação. 

4.1.3 Indício de Kicks 
A identificação de um kick pode ocorrer durante a perfuração, as manobras, 

descida de revestimento, cimentação, realizando a perfilagem, entre outros. Contudo, 

uma variável é de extrema importância; o tempo entre o início do kick e o fechamento 

do poço. Quanto menor for este tempo, mais fácil será o controle por conta do volume 

do kick não ser tão grande. 

Diversos são os indícios os indícios de kick e podem ser divididos entre indícios 

primários, aqueles que quando acontecem já deve-se fechar o poço, e os indícios 

secundários, que necessitam de outros indícios para realmente fechar o poço.  

• Indícios primários: 

o Aumento do volume nos tanques de perfuração; 

o Aumento da vazão de retorno do fluido de perfuração; 

o Poço fluindo mesmo com as bombas desligadas; 

o Poço começa a aceitar menos fluido de perfuração do que o volume do aço 

da coluna de perfuração retirada; 

o Poço começa a devolver mais fluido de perfuração do que o volume do 

aço da coluna de perfuração descida. 

• Indícios secundários: 

o Aumento da taxa de penetração; 

o Corte do fluido de perfuração por água, gás ou óleo; 

o Aumento da velocidade da bomba e redução da pressão de circulação; 

o Perda de circulação. 

4.1.4 Fechamento do Poço 

Após a detecção do kick inicia-se a etapa de fechamento do poço, podendo ter seu 

fechamento rápido ou lento. Inicialmente o fechamento rápido era considerado perigoso, 

pois ocorria um aumento da pressão do poço, causado por um golpe de aríete, contudo 
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Nakagawa et al. (1994) comprovou que o golpe de aríete não é tão significativo como se 

imagina. 

Com o poço fechado, a pressão interna aumenta até o poço alcançar o equilíbrio com 

a pressão de poros, nesse momento o influxo cessa. São utilizados manômetros para 

acompanhamento das pressões, sendo que um deles o tubo bengala, localizado na coluna 

de perfuração, e acompanha o valor da pressão de fechamento da coluna de perfuração 

(SIDPP - shut in drill pipe pressures) e o outro fica na linha choke, localizado no anular, 

e acompanha o valor da pressão de fechamento no anular do revestimento (SICP - shut in 

casing pressure). 

Com o fechamento BOP (blowout preventer, que seria o preventor de blowout), 

equipamento localizado na cabeça do poço e responsável pelo acesso e fechamento do 

poço, a comunicação só pode ser feita por duas linhas: a linha de choke ou a linha de kill. 

A figura 4.5 apresenta o esquema de equipamentos para controle de poço. 

Figura 4.5 - Equipamentos de controle de poço 

 

Fonte: Santos, 2013 

4.1.5 Métodos de Controle de Poço 
Por fim, a etapa no qual o kick será retirado do poço utilizando um método controlado. 

Para isso é adotado que a pressão no fundo do poço seja constante enquanto ocorre a 

remoção do fluido invasor, para evitar que outro kick ocorra. Com o conhecimento das 

propriedades do kick é utilizado um fluido de perfuração para conseguir equiparar com a 
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pressão de poros e acrescentar uma margem de segurança para evitar um novo influxo. A 

figura 4.6 mostra a circulação do kick durante o controle de poço, sendo retirado na linha 

de choke. Dentre os métodos, dois são os mais utilizados, o método do sondador e do 

engenheiro. 

Figura 4.6 - Circulação do kick durante o controle de poço 

 

Fonte: Adaptado de Santos, 2013 

 O método do sondador consiste em, primeiramente, retirar o kick utilizando o 

fluido de perfuração anterior e posteriormente circular um novo fluido de perfuração com 

novas propriedades para que a pressão hidrostática do poço seja maior que a pressão de 

poros. 

 Já com relação ao método do engenheiro é utilizado um fluido de perfuração mais 

denso que removerá o fluido invasor junto com o fluido de perfuração antigo e estabilizará 

o poço para evitar um novo influxo. 

 Existe um outro método não muito convencional: o método volumétrico. Nesse 

caso não é possível circular um novo fluido, seja pelo entupimento dos jatos da broca, 

pela coluna ter se partido ou por algum problema nas bombas. Portanto, permite-se que o 

kick migre para a superfície controlando a expansão do gás e drenando a pressão. Após o 

processo é adicionada uma nova lama. Esse método contém duas variações: o método 

volumétrico estático e o método volumétrico dinâmico. 
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 Com relação ao método volumétrico estático, ocorrem duas etapas. No primeiro 

momento ocorre a migração do gás, enquanto ocorre controle da expansão até chegar à 

superfície. Após isso, começa a circulação de um novo fluido de perfuração mais denso 

pela linha de kill, enquanto o gás é removido pela linha de choke. 

 O método volumétrico dinâmico é mais utilizado em casos de águas profundas, 

principalmente quando não é possível realizar a circulação através da coluna de 

perfuração. Nesse caso, é circulado o fluido de perfuração original pela linha de kill, 

enquanto o kick circula pela linha de choke. Esse método é mais utilizado nesse caso, pois 

o método volumétrico estático tem o risco de geração de hidratos no BOP e na linha de 

choke. 

4.2 Escoamento Bifásico Ascendente 

Após a entrada de um kick de gás no poço, ocorre uma interação entre eles gerando 

um escoamento de duas fases, líquida e gasosa. Segundo Taitel, Bornea e Dukler (1980) 

existem quatro modelos diferentes de padrão de escoamento vertical ascendente, como 

mostrado na figura 4.7. 

Figura 4.7 - Tipos de escoamento bifásico vertical 

 

Fonte: Taitel, Bornea e Dukler, 1980 

• Fluxo em bolhas é um padrão simples com bolhas de gás escoando, transformando 

em um meio heterogêneo. 
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• Fluxo pistonado apresenta um padrão com grandes bolhas (chamadas de bolha de 

Taylor) intercaladas por tampões de líquido continuo contendo pequenas bolhas 

de gás.  

• O fluxo agitando é caraterizado por apresentar um padrão aleatório, podendo 

apresentar bolhas de Taylor distorcidas e o movimento do líquido é oscilatório, 

sendo ascendente e descendente. 

• Já o fluxo anular contém uma quantidade maior de gás, com algumas bolhas de 

líquido no seu interior e as bordas são cobertas por uma fina camada de líquido. 

4.3 Modelos de Kick: 

Desde 1968 modelos para simulação de kick são estudados e desenvolvidos sempre 

com objetivo de chegar mais próximo da realidade, permitindo que estudos e 

treinamentos sejam realizados simulando situações reais. Os avanços tecnológicos e 

científicos permitiram que fossem criados novos modelos cada vez mais complexos e que 

ao mesmo tempo fossem rápidos. 

Nunes (2002) fez um levantamento dos modelos matemáticos de kick a partir do qual 

é possível se notar a evolução dos modelos e a complexidade conforme os anos foram se 

passando. A Tabela 4.1 mostra a evolução dos modelos incluindo o modelo desenvolvido.  

 

Tabela 4.1 - Evolução dos modelos de kick 
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LeBlanc 

e Lewis 

(1968) 

        Constante Sondador Newtoniano Bolha única 

Records 

(1972) 
  x     Constante Sondador Bingham Bolha única 

Hoberock 

e 

Stanbery 

(1981) 

  Beggs Brill x   Constante Sondador Bingham 
Distribuição 

de bolhas 

Santos 

(1982) 
  Orkizewski x   Constante Sondador Potência 

Distribuição 

de bolhas 
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Fonte: Adaptado de Nunes, 2002 

 Bezerra (2006) iniciou o desenvolvimento de um modelo utilizando fluido a base 

óleo. É diferente do fluido base água, pois o kick de gás pode interagir com o fluido 

gerando algumas modificações, podendo até dificultar a determinação do kick. O modelo 

não apresenta perda de carga na região bifásica, contudo utiliza o modelo termodinâmico 

de Peng-Robinson para estimar a variação das pressões e o pit gain. Além disso, também 

analisou algumas variáveis que podem influenciar no perfil. 

Avelar (2008) utilizou da modelagem matemática de diferenças finitas para 

desenvolvimento de seu trabalho. Além disso, o modelo contém o método do sondador e 

do engenheiro e efeitos físicos reais (perda de carga por atrito, expansão do gás e 

deslizamento entre fases). O modelo teve resultados satisfatórios e baixa velocidade de 

execução. 

Limoeiro (2011) desenvolveu um modelo que também usa o método de diferenças 

finitas para solucionar a distribuição de pressão, a fração de líquido/gás e a velocidade de 

escoamento. Além disso, é utilizado um fluido base água, geometria do poço variável e 

considerou a perda por fricção e a velocidade de escorregamento do escoamento bifásico. 

Santos (2013) utilizou um modelo focado no método do sondador, cujo objetivo é o 

cálculo da pressão na linha de choke. Além disso, também é monitorado o volume e 

comprimento do kick, porém para facilitar nos cálculos foi considerado o poço isotérmico 

e o gás como ideal. 

  

Nickens 

(1985) 
  Beggs Brill x x Variável 

Sondador e 

Engenheiro 
Bingham 

Distribuição 

de bolhas 

Podio e 

Yang 

(1987) 

  Beggs Brill x x Variável 
Sondador e 

Engenheiro 
Potência 

Distribuição 

de bolhas 

Negrão 

(1989) 
  Beggs Brill x   Variável Sondador Bingham 

Distribuição 

de bolhas 

Santos 

(1991) 
x Beggs Brill x x Constante Sondador Potência 

Distribuição 

de bolhas 

Ohara 

(1995) 
  Beggs Brill x x Variável Sondador Bingham 

Distribuição 

de bolhas 

Nunes 

(2002) 
x Beggs Brill x   Variável Sondador 

Potência, 

Bingham e 

Newtoniano 

Distribuição 

de bolhas 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Desenvolvimento de uma Interface Gráfica 

Nos capítulos anteriores foram descritos os fundamentos do controle de poço e sua 

importância no combate a um kick. Também ocorreu uma breve explicação com relação 

às possíveis formas de um escoamento bifásico vertical (líquido-gás) e um levantamento 

da evolução dos modelos de kick, desde 1968 até 2013. Analisando as recomendações 

para futuros trabalhos do Nunes (2002) e Bezzera (2006), notou-se uma demanda pelo 

desenvolvimento de uma interface gráfica amigável. 

O desenvolvimento da interface traz a possibilidade destes modelos poderem ser 

utilizados, tanto por treinamentos de profissionais da área de controle de poço, como no 

âmbito pedagógico em universidade. Além disso, será um local que permitirá a 

implementação de novos modelos e poderá até servir como uma ferramenta de 

comparação com outros modelos já desenvolvidos. 

Nas figuras 5.1 e 5.2 é mostrado o início da interface gráfica, no topo tem as abas para 

mudar as páginas. Nessa aba é possível selecionar o modelo que se deseja utilizar, a ideia 

era ter a possibilidade de escolher entre diversos modelos já desenvolvidos, como os 

citados anteriormente na secção 4.2. Após escolher o modelo é necessário clicar no botão. 

Figura 5.1 - Aba inicial da interface gráfica 

 

Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria Própria 

 

Já a figura 5.3, representa a etapa para adicionar os dados de entrada do poço, cada 

modelo tem seus dados específicos, portanto essa aba é gerada a partir da escolha do 

modelo. No caso da imagem ela segue o modelo desenvolvido por Nunes (2002). Após 

adicionar os dados é só clicar no botão para o modelo funcionar. 

 

  

Figura 5.2 - Aba inicial da interface gráfica mostrando a ideia de escolher o modelo de 

acordo com o trabalho desenvolvido 
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Fonte: Autoria Própria 

 

Por fim, a última aba é utilizada para apresentar os gráficos. Durante o 

desenvolvimento do trabalho foi utilizado o modelo de Nunes (2002), porém aconteceram 

alguns erros nas etapas de teste, por isso não foi possível apresentar a última aba com os 

gráficos. 

5.2 Implementação de um Modelo 

Para implementação de um modelo, foi escolhido o de Nunes (2002), por ser um dos 

mais complexos como mostrado na tabela 5.1. A figura 5.4 apresenta o fluxograma 

simplificado do modelo a ser desenvolvido, sendo a primeira parte a esquerda para 

quando o kick está estático no poço e a esquerda quando o kick circula até a superfície.  

Figura 5.3 - Aba de dados de entrada da interface gráfica 
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Figura 5.4 - Fluxograma de implementação do modelo 

 

Fonte: Nunes, 2002 

 

Durante a programação do modelo foram encontrados alguns problemas que não 

possibilitaram que o modelo fosse concluído, dentre eles a equação do cálculo de pressão 

média que retornava um valor negativo de pressão, o que não era condizente com o 

esperado, o método interativo tendendo a um erro próximo de zero também retornava 

valores de pressão fora do esperado, para o cálculo do valor adimensional de “A” eram 

apresentadas duas equações, além de ter sido encontrado um erro na tabela de dados do 

poço utilizados no trabalho. Com isso, faltou tempo para realizar a depuração do código 

em busca da resolução dos erros. Algumas das equações utilizadas durante o 

desenvolvimento podem ser encontradas no Anexo. 
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6 CONCLUSÃO 

O avanço tecnológico permitiu que os computadores pudessem realizar suas 

atividades com mais velocidade. Com isso, desenvolveram-se simuladores cada vez mais 

complexos que podem ser utilizados como uma ferramenta de estudo ou até mesmo para 

treinamentos. Como resultado, os modelos de escoamento de kick se tornaram cada vez 

mais desenvolvidos, incorporando diversos efeitos físicos, como visto ao longo da revisão 

bibliográfica. 

Durante o estudo dos fundamentos do controle de poço, ficou claro o perigo de um 

kick de gás e os efeitos que o mesmo pode gerar se não for identificado e tratado de forma 

rápida, causando danos imensuráveis, tanto no quesito ambiental como no social.  

O desenvolvimento de uma interface gráfica em um software open source permite 

que diversos modelos possam ser encontrados em um determinado local, sendo os 

mesmos já implementados. Esse software pode auxiliar em estudos acadêmicos, seja em 

aulas práticas ou até mesmo em estudos da influência de variáveis nos modelos. No que 

tange ao desenvolvimento de novos modelos, esse ambiente permite reutilizar equações 

frequentes, por exemplo o modelo de escoamento bifásico de Beggs & Brills (1973) e a 

correlação de Hall-Yarborough (1973) acelerando esses processos. 

Contudo é necessário alimentar o software com antigos e novos modelos, para que o 

estudo de controle de poço possa ter uma ferramenta completa e que a ideia consiga ser 

aplicada. Além disso, o desenvolvimento de novas ferramentas conforme a utilização 

trará a complementação necessária.  
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ANEXO 

Nesse anexo serão apresentadas as principais equações utilizadas para replicar o 

modelo de Nunes, 2002. 

Pressão no fundo do poço: 

𝑃𝑓 = 𝑆𝐼𝐷𝑃𝑃 +  𝜌𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐷 

O g é a gravidade, D é a profundidade total, 𝜌𝑚 é a massa especifica da lama de 

perfuração e o SIDPP é a pressão da coluna de perfuração no momento do fechamento. 

Dedução corrigida da equação de pressão do modelo de Nunes, 2002. 

 

−
𝑑𝑝

𝑑𝑙
= 𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 + �̅� ∗ 𝜌𝑔 ∗ 𝑔 +

𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙
 

 

Sendo,  𝜌𝑔 = 𝐴 ∗ 𝑃 

 

∫
𝑑𝑝

𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 + �̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑃 ∗ 𝑔 +
𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙

𝑃(ℎ)

𝑃𝑏

 =  − ∫ 𝑑𝑙
𝐻

0

 

 

ln (
𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 + �̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑃(ℎ) ∗ 𝑔 +

𝑑𝑝𝑏𝑖
𝑑𝑙

𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 + �̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑃𝑏 ∗ 𝑔 +
𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙

) =  −𝐻 ∗ �̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑔 

 

𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 + �̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑃(ℎ) ∗ 𝑔 +
𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙
= (𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 + �̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑃𝑏 ∗ 𝑔 +

𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙
) ∗

 𝑒−(𝐻∗�̅�∗𝐴∗𝑔)  

 

𝑃(ℎ) = (𝑃𝑏 +  
𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 + 

𝑑𝑝𝑏𝑖
𝑑𝑙

�̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑔
) ∗  (𝑒−(𝐻∗�̅�∗𝐴∗𝑔)) − ( 

𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 +  
𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙
�̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑔

) 

 

�̅� =  
1

𝐻𝑘
 ∫ 𝑃(ℎ) ∗ 𝑑𝐻

𝐻𝑘

0
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�̅� =  
1

𝐻𝑘
 ∫ [(𝑃𝑏 +  

𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 +  
𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙
�̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑔

) ∗ (𝑒−(𝐻∗�̅�∗𝐴∗𝑔))
𝐻𝑘

0

− ( 
𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 +  

𝑑𝑝𝑏𝑖
𝑑𝑙

�̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑔
)] ∗ 𝑑𝐻 

�̅� =  (−
1

𝐻𝑘 ∗ 𝑔 ∗ 𝐴 ∗ �̅�
) ∗ (𝑃𝑏 +  

𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 + 
𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙
�̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑔

) ∗ (𝑒−(𝐻∗�̅�∗𝐴∗𝑔) − 1)

− (
𝐻𝑙̅̅ ̅ ∗ 𝜌𝑚 ∗ 𝑔 +  

𝑑𝑝𝑏𝑖
𝑑𝑙

�̅� ∗ 𝐴 ∗ 𝑔
) 

 

Onde �̅� é a fração média de gás, Pb a pressão na base do influxo, utilizando 

inicialmente a pressão de fundo, 𝐻𝑙̅̅ ̅ é o hold-up, Hk é o comprimento do kick e o  
𝑑𝑝𝑏𝑖

𝑑𝑙
 é 

a perda de carga por fricção, sendo zero quando o kick não está circulando. 

Além disso, o influxo de gás é representado pelo modelo de gás real e utiliza a 

correlação de Hall-Yarborough (1974) para calcular o fator de compressibilidades. A 

perda de carga da região monofásica é representada pelo modelo reológico de potência 

ou Bingham. Já o escoamento bifásico é calculado utilizando a correlação de Beggs e 

Brill (1973). 

 

 


