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RESUMO 

 

 

A formação de uma estrutura salina se dá a partir da deposição de sal em uma 

determinada bacia marinha. O fluxo de água do mar para o interior desta bacia permite a 

ocorrência da evaporação, resultando na precipitação do sal, juntamente com a deposição dos 

evaporitos.  

Com o passar do tempo a camada de sal é coberta pelos sedimentos, sendo enterrada e 

exposta a uma tensão de sobrecarga cada vez maior. O sedimento sobrejacente sofre 

compactação, causando aumento da densidade do sal e, conseqüentemente, diminuindo a 

flutuabilidade do mesmo. Ao contrário dos sedimentos clásticos, o efeito da pressão na 

densidade do sal é muito menor devido às suas estruturas cristalinas. Este fato contribui para 

que o sal se torne mais flutuável que o sedimento sobrejacente.  

A ductilidade do sal permite, inicialmente, que o mesmo se deforme plasticamente e 

flua lateralmente, dissociando os sedimentos sobrejacentes dos subjacentes. Uma vez que a 

flutuabilidade do sal é maior que a do sedimento sobrejacente, é possível que o mesmo flua 

verticalmente formando um “travesseiro” salino. O crescimento destas estruturas provoca 

pressão na superfície acima, causando falhas e extensões. 

As formações salinas associadas a águas profundas estão presentes em diversos 

campos no mundo, como Tahe (China), Campos (Brasil), Kenkiyak (Cazaquistão), Santos 

(Brasil) e Golfo do México (Estados Unidos, México e Cuba), onde a ocorrência é maior 

devido aos processos de tectônica salina que o formaram.  

Neste trabalho abordaremos diversos aspectos relacionados às formações salinas, 

como, riscos potenciais, tectônica salina, perfuração, cimentação, interpretação sísmica, 

dentre outros. A abordagem será realizada principalmente nos campos em águas profundas do 

Golfo do México. Entretanto, outros campos também serão mencionados. 

 

Palavras-chave: formações salinas, pré-sal, águas profundas, Golfo do México. 
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ABSTRACT 

 

 

A salt formation construction begins with salt deposition in some marine basin. The 

seawater flow into the basin allows salt evaporation to occur, causing salt precipitation, along 

with the evaporites being deposited. 

During this time, the salt layer is covered with the deposited sediment, becoming 

buried under an increasingly large overburden. The overlying sediments get compacted, 

causing the salt density to increase and the buoyancy to decrease, thus. Different from clastics 

sediments, pressure has a significantly smaller effect on salt density due to its crystalline 

structure. This fact makes salt more buoyant over the sediment above it. 

Salt ductility initially allows plastic deform and flow laterally, decoupling the 

overlying sediments from de underlying ones. Since salt buoyancy is larger than the sediment 

above, it is possible that it flows vertically, forming a salt pillow. The vertical growth of these 

structures creates pressure at the upward surface, causing faulting and extension. 

Deep water salt formations can be found at several fields worldwidely spread basins 

like Tahe (China), Campos (Brazil), Kenkiyak (Kazakhstan), Santos (Brazil) and Gulf of 

Mexico (United States, Mexico and Cuba). The last one is where the major occurrence 

happens because of its associated salt tectonics.  

This paper will bring to discussion several salt formations relative issues, like potential 

risks, salt tectonics, drilling, cementing, seismic analysis and more. The primary focus will be 

extremely given at Gulf of Mexico deep water fields. Nevertheless, other fields will be 

presented. 

 

Keywords: salt formations, pre-salt, deepwater, Gulf of Mexico. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O petróleo é constituído, basicamente, por uma mistura de compostos químicos 

orgânicos, hidrocarbonetos. Além disso, também pode apresentar enxofre (0,06 – 8%), 

nitrogênio (0,11 – 1,7%), oxigênio (0,1 – 2%) e metais (até 0,3%) em sua composição. No 

entanto, estes componentes aparecem em menor quantidade em relação ao hidrogênio (11-

14%) e ao carbono (83-87%). Acumula-se, principalmente, em rochas sedimentares. Seu 

processo de formação ocorreu ao longo de milhares de anos através da decomposição de 

matéria orgânica que, posteriormente, foram compactadas e armazenadas em sedimentos. O 

empilhamento dessas camadas, a pressão e a temperatura constituíram as condições 

necessárias à formação do petróleo (THOMAS, 2004).  

O histórico do petróleo no Brasil começa em 1858, quando o Marquês de Olinda 

assinou o Decreto nº 2.266, concedendo a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral 

betuminoso em terrenos situados às margens do Rio Marau, na então província da Bahia 

(THOMAS, 2004).    

O primeiro poço de petróleo perfurado no Brasil foi em 1897, por Eugênio Ferreira 

Camargo, no município de Bofete, no estado de São Paulo. O mesmo atingiu uma 

profundidade de 488 metros e, segundo relatos da época, produziu um total de 0,5 m³ de óleo. 

Somente em 21 de janeiro de 1939, após perfurar mais de 60 poços sem sucesso em vários 

estados brasileiros, foi descoberto óleo de Lobato na Bahia. O poço foi perfurado com uma 

sonda rotativa e encontrou petróleo a uma profundidade de 210 metros. Apesar de ter sido 

considerado antieconômico, os resultados contribuíram de forma primordial para o 

desenvolvimento das atividades petrolíferas no Brasil. 

A instituição do monopólio estatal do petróleo com a criação da Petrobras, em 1953, 

no governo de Getúlio Vargas, deu partida decisiva nas pesquisas do petróleo brasileiro. 

Desde sua criação, a produção de petróleo no Brasil cresceu de 750 m³/dia, para mais de 

182.000 m³/dia, no final dos anos 90 (THOMAS, 2004).  
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A Petrobras é hoje uma das maiores empresas petrolíferas do mundo e está envolvida 

com a desafiadora exploração de reservas promissoras em águas profundas, a camada do pré-

sal. 

O petróleo do pré-sal está situado entre cinco e sete mil metros de profundidade abaixo 

do nível do mar, após a camada de sal, que pode ter até dois quilômetros de espessura. Na 

Figura 1.1 podemos visualizar a divisão das camadas exploratórias até chegarmos ao pré-sal 

(PETROBRAS, 2013). 

 

 

Figura 1.1 – Divisões das camadas de exploração de petróleo. 
Fonte: http://meioambiente-sustentavel.blogspot.com.br 

 

No Brasil, o petróleo encontrado nesta camada engloba as bacias sedimentares de 

Santos, Campos e Espírito Santo. As reservas do pré-sal colocam o Brasil entre os oito países 

que possuem as maiores reservas do mundo. Só de Tupi, porção fluminense da bacia de 

Santos, espera-se a exploração de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo (CERQUEIRA, 2011).  

Atualmente, a Petrobras produz mais de 300 mil barris/dia de petróleo nas bacias de 

Campos e Santos. A estimativa é que, até 2017, este número será de 1 milhão/barris por dia. 

Para atuar na exploração da camada do pré-sal e desenvolver a tecnologia pertinente ao 

processo, a Petrobras firmou parcerias com universidades e centros de pesquisa, investindo 
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em capacitação profissional: mais de 88 mil pessoas já capacitadas, com um total de mais de 

212 mil que serão capacitadas até 2014. Ao todo, até 2016, espera-se um total de quase 70 

bilhões de dólares em investimentos (PETROBRAS, 2013). 

Com todo este potencial em vista, a necessidade de enfrentar os riscos impostos pela 

camada de sal, além da demanda pelas tecnologias adequadas ao processo, torna o estudo de 

campos ligados às formações salinas bastante relevante. Afinal, este estudo contribuirá para 

complementar as informações necessárias à realização destes tipos de projetos. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é fornecer conhecimentos sobre as principais técnicas usadas 

na exploração, perfuração e completação quando o reservatório em potencial faz parte de uma 

estrutura geológica relacionado a formações salinas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A expressiva ocorrência de camadas salinas no território brasileiro, o grande potencial 

de exploração associado ao pré-sal e a existência de pouca bibliografia retratando o assunto, 

justificam o desenvolvimento deste trabalho. Com isto, fica um legado para as próximas 

gerações de alunos do curso de Engenharia de Petróleo, bem como aos demais interessados 

neste tema. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

A metodologia que foi utilizada consiste no estudo da tectônica e das propriedades das 

estruturas salinas, além de abordar as principais considerações relacionadas à geofísica de 

exploração, perfuração e completação dos poços ligados a estes tipos de formações. Além 

disso, são apresentados alguns campos em formações salinas no mundo. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No capítulo 1, foram apresentadas algumas características do petróleo, um resumo da 

de sua história de exploração no Brasil e alguns dados, de produção e investimentos, 
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associados ao pré-sal brasileiro. Além disto, objetivo, justificativa, metodologia e estrutura 

também estão presentes. 

No capítulo 2, serão apresentadas as características geológicas das formações salinas, 

através do estudo da tectônica salina e das formações salinas presentes no Golfo do México e 

no Brasil. 

No capítulo 3, serão relatados tópicos pertinentes à exploração das formações salinas. 

Esta abordagem está segmentada em cinco partes: formações salinas em águas profundas, 

riscos de exploração, sísmica envolvida, perfuração e cimentação. 

No capítulo 4, serão exemplificados alguns campos no mundo que estão associados às 

formações salinas. Os seguintes campos serão abordados: Golfo do México, Green Canyon, 

Kenkiyak, Tahe e Santos. 

Por fim, no capítulo 5, as informações presentes em todo o trabalho são compactadas, 

constituindo a conclusão do trabalho. Finalizando com algumas sugestões para que o legado 

deixado seja complementado. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE DEPÓSITOS SALINOS 

 

 

2.1 TECTÔNICA SALINA 

 

Tectônica é a parte da geologia que se destina ao estudo de estruturas formadas na 

crosta terrestre devido à ação de forças e movimentos que ocorreram e continuam ocorrendo 

nesta região. Baseia-se em movimentos orogenéticos e eventos que impactam na estrutura 

terrestre.  

A tectônica constitui importante meio de avaliação da estrutura terrestre, servindo de 

guia para geólogos que devem avaliar a historia e características litológicas gerais em uma 

determinada região, além de fornecer informações importantes para determinar a existência de 

possíveis reservatórios. 

Quando forças gravitacionais desencadeiam a movimentação e ascensão de rochas 

evaporíticas, temos a configuração da tectônica salina ou halocinese. Através da 

movimentação destas rochas, as camadas adjacentes e sobrepostas são deformadas, dando 

origem aos chamados domos e diápiros de sal. Um diápiro de sal é qualquer estrutura salina, 

com seção circular, formada pela intrusão em sua camada de sobrecarga (WILLIE, 1995). 

Formações salinas constituem um grupo de rochas não usuais que contribuem para a 

formação de estruturas com características bem peculiares (FOSSEN, 2010).  

Uma das principais variáveis que diferencia a tectônica salina é a consideração do 

fluxo nas geometrias resultantes. Tanto o fluxo vertical quanto o fluxo lateral são 

extremamente relevantes para o processo, já que as irregularidades criadas por apófises 

controlam a sedimentação no fundo da bacia. Na Figura 2.1 temos um exemplo de como 

movimentos verticais de rochas, causados devido à ação de forças gravitacionais (formação de 

falhas) influenciaram na formação da espessura das camadas de sal. 

Para entender o processo halocinético, ou de tectônica salina, precisamos passar por 

pontos importantes, que vão desde a formação das rochas salinas até o processo de 

sedimentação responsável pela criação de uma mini bacia. Rochas salinas puras são 

compostas de sódio e clorito, uma combinação que forma um mineral denominado halita. 
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Outros minerais que se formam pela evaporação da água do mar, como gipsita e anidrida 

intercalam-se com a halita formando um conjunto mineral denominado sal (STEWART, 

2007). 

Uma das propriedades mais importantes conferidas às rochas salinas é que sua 

resistência diminui à medida que a temperatura aumenta e o tamanho dos grãos de cristais 

diminui. Em alguns casos o sal pode exibir fluxos de metros por ano, como já acontecidos nas 

geleiras de sal do Irã (PEREZ et al, 2008). 

 

 

Figura 2.1 - Efeito da espessura da camada de sal na geometria de falha. 

Fonte: Modificado de Stewart (2007). 

 

Através da exposição na superfície e informações da sísmica, várias estruturas salinas 

puderam ser mapeadas. Pode-se separá-las em dois tipos: Lineares (rolos, anticlinais e paredes 

salinas) e Verticais (almofadas e domos salinos). Estruturas lineares geralmente estão 

conectadas com o processo de dobramentos e falhas. Na Figura 2.2 estão alguns exemplos de 

estruturas salinas (FOSSEN, 2010). 

O sal se diferencia por duas características: viscosidade e baixa densidade. O sal é 

viscoso e, por isso, sofre fratura em altas taxas de tensão. Já sua densidade é bem menor do 

que a da maioria das rochas. Em casos onde a tensão de sobrecarga pode ser excedida, o sal 
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sobe para a superfície. No Golfo do México, a densidade média da coluna sedimentar não 

excede a do sal, até que se tenha uma espessura de sobrecarga de 1,5 a 2,5 km. Na Figura 2.3 

pode-se observar que, para uma profundidade de 500 metros, a densidade associada é 2200 

kg/m³, na bacia do Golfo do México (FOSSEN, 2010). 

 

 

Figura 2.2 – Exemplos de Estruturas Salinas. 
Fonte: Modificado de Fossen (2010). 

 

 

Figura 2.3 – Densidade x Profundidade no Golfo do México. 

Fonte: Modificado de Fossen (2010). 
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O fato de o sal ser viscoso, quanto submetido a altas pressões, contribui para que o 

mesmo se comporte como um fluido. Experimentos foram feitos onde tanto o sal quanto a sua 

estrutura de sobrecarga são tratados como fluidos viscosos. Esses experimentos permitiram 

que cientistas considerassem o sal como um fluido instável, dependendo da mineralogia e das 

condições de pressão e temperatura que estejam submetidos.  Esse tipo de instabilidade recebe 

o nome de Instabilidade de Rayleigh-Taylor (FOSSEN, 2010). 

Outra propriedade importante do sal é a sua permeabilidade que, de tão baixa, permite 

a selagem de fluidos e gases, impedindo a migração de fluidos e criando armadilhas para os 

hidrocarbonetos (FOSSEN, 2010). 

O sal é mecanicamente estável se comprimido igualmente por todos os lados. 

Entretanto, sua baixa viscosidade permite o seu escoamento sob forças em desequilíbrio, que 

ocorrem na natureza, principalmente, em três formas de forças/cargas: gravitacional, 

deslocamento e térmica (PEREZ et al, 2008). 

  A força gravitacional pode gerar fluxo se o peso da camada de sobrecarga estiver 

distribuído de forma irregular. Um exemplo facilmente encontrado em margens continentais 

passivas são camadas de sais irregulares deformadas por depósitos deltáicos
1
, como podemos 

observar na Figura 2.4, devido à distribuição irregular de pressões. O sal é, então, comprimido 

em direção ao oceano, gerando diápiros e lençóis salinos, distantes do continente (HUDEC & 

JACKSON, 2006). 

 

 

Figura 2.4 – Camadas de sal deformadas por depósito deltáico. 

Fonte: Modificado de Hudec & Jackson (2006). 

 

O deslocamento das fronteiras do sistema afeta o fluxo do sal, que ocorre durante a 

contração e a extensão da estrutura - veja exemplo da Figura 2.5. O sal é afetado devido à sua 

fragilidade e às suas propriedades viscosas. Este tipo de força também pode ser chamado de 

força externa de tensão e está diretamente relacionada com as condições limítrofes de uma 

bacia (HUDEC & JACKSON, 2006). 

                                                   
1 Depósito sedimentar aluvial, formado por um curso fluvial desembocando em um corpo de água mais ou 

menos calmo. 
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Figura 2.5 – Força de Deslocamento – Contração Causando Fluxo de Sal Ascendente. 

Fonte: Modificado de Hudec & Jackson (2006). 

 

Já a carga térmica afeta o sal porque, quando aquecido, o mesmo se expande e torna-se 

capaz de deslocar-se acima de outras camadas. Isto pode iniciar o processo de convecção, 

onde o sal quente sobe e o sal frio afunda. Um sistema convectivo como este pode operar sem 

que haja camada de sobrecarga, mas a eficiência é muito maior quando a mesma está presente 

(HUDEC & JACKSON, 2006). 

Ainda assim, mesmo se forças desiguais forem impostas sobre o sal, pode ser que o 

mesmo não se deforme. Existem duas forças importantes que restringem o escoamento do sal: 

a resistência da camada sobreposta e a fricção ao longo dos limites/fronteiras da camada de 

sal.  

A resistência mecânica da camada sobreposta restringe o fluxo agindo contra a 

movimentação do sal, que deveria penetrar ou intrudir a mesma. Folhelho, calcário e arenito 

têm diferentes resistências, no entanto mais do que qualquer outro fator, a resistência depende 

da geometria e da densidade da camada sobreposta (HUDEC & JACKSON, 2006). 

Já a fricção ao longo dos limites da camada de sal causa restrição porque, à medida 

que o sal escoa, uma força friccional é imposta aos seus limites superiores e inferiores. Essa 

influência diminui à medida que se afasta dos limites da camada salina. Dessa forma, se uma 

camada de sal tiver uma espessura de 10 metros, por exemplo, o fluxo da parte central 

praticamente não sente a ação desta força. Entretanto, se a camada de sal for muito fina a 

restrição imposta será ainda mais intensa. 

O sal é originalmente depositado em camadas planas. As forças descritas acima 

transformam essas camadas em montanhas subterrâneas de sal, que podem ser tornar cada vez 

maiores, montanhas denominadas diápiros. Esses diápiros podem ser formados, basicamente, 

de três formas: reativa, ativa e passiva (HUDEC & JACKSON, 2006). 

 O diapirismo reativo se dá quando um diápiro se forma em resposta a um processo de 

ruptura da camada sobreposta. Demonstrou-se, através de experimentos, que diápiros de sal se 

formam, preferencialmente, entre falhas tectônicas. 
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Uma vez que um diápiro reativo alcança um nível raso, pode ser forçado a subir à 

superfície, e até mesmo permanecer lá, desta vez impulsionado pela força de empuxo. Quando 

a estrutura sofre extensão, o diapirismo ativo é guiado pelas forças de empuxo e a camada de 

sobrecarga deve ser mais densa que a de sal. Quando a estrutura sofre contração, o diapirismo 

ativo é guiado pela força de deslocamento (HUDEC & JACKSON, 2006). 

Uma vez que um diápiro ativo alcança a superfície, pode permanecer por ali, 

passivamente, e crescer em altura à medida que os sedimentos vão sendo depositados ao seu 

redor. Os sedimentos que se depositam sobre a camada de sal fazem peso sobre a mesma e 

comprimem o sal de forma que o diápiro salino se mantenha perto da superfície. Diapirismo 

passivo pode ser guiado pela sedimentação, somente, ou em conjunto com o processo de 

contração.   

Uma vez que as mini-bacias se tornam mais espessas que 3,5 quilômetros, suas 

densidades são suficiente para fazê-las afundar, ocasionando com que o sal, proveniente de 

diápiros, brote ao seu redor. Outras mini-bacias são formadas de um modo totalmente 

diferente. Na declividade mais baixa, a compressão causada pela gravidade dobra a camada 

sedimentar superficial e inicia a formação das mesmas (VENDEVILLE & JACKSON, 1992). 

A halocinese traz importantes conseqüências, que são de grande interesse à exploração 

de hidrocarbonetos. São elas: 

i. Formação de pequenas depressões, espaços secundários de acomodação, onde os 

sedimentos concentram-se, preferencialmente no assoalho da bacia; 

ii. Formação dos plays potenciais, ou seja, domos de vasta extensão e área; 

iii. Formação de um relevo pós-halocinese, que permite a criação de zonas rasas na bacia 

onde ocorrerá a instalação de bancos carbonáticos, principalmente em regiões com 

plataformas (VENDEVILLE & JACKSON, 1992). 

O papel do espaço adicional de acomodação, o direcionamento de correntes litorâneas 

e o processo de uma nova sedimentação, além de outros fatores que controlam a sedimentação 

em bacias resultantes do processo de halocinese, são pontos que estão começando a ser 

abordados pela geologia do petróleo (ROWAN & WEIMER, 1998). 

Já a armadilha formada pelos domos para capturar hidrocarbonetos é bastante 

conhecida e principal alvo da exploração desde as primeiras descobertas de petróleo no Texas, 

em 1901 (JACKSON et al, 1995). 
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2.2 FORMAÇÃO SALINA DO GOLFO DO MÉXICO 

 

Algumas descobertas no Golfo do México desafiaram o pré-conceito formado em 

relação à existência ou não de hidrocarbonetos abaixo de camadas salinas com grandes 

espessuras. De fato, o sal existente nessas camadas está associado a um período mais antigo 

que os sedimentos existentes abaixo do mesmo. Graças ao movimento do sal ao decorrer dos 

anos, em alguns casos, o mesmo foi capaz de formar uma armadilha que possibilitou o 

posterior armazenamento de óleo e gás (PEREZ et al, 2008). 

No caso do Golfo do México, a evolução da camada do pré-sal está intimamente 

relacionada com a sua história geológica. Esta história retoma uma época em que as placas 

continentais convergiram para a formação de um único e grande continente, o Pangea (Figura 

2.6). Com o decorrer dos anos a ação da tectônica e a ocorrência de grandes eventos naturais 

contribuíram para moldar a bacia do Golfo do México e influenciar na deposição dos 

sedimentos que, subseqüentemente, o preencheram (PEREZ et al, 2008).  

 

 

Figura 2.6 – Pangea. 

Fonte: Modificado de Perez et al (2008). 

 

Após o período do grande Permiano-Triássico, onde aproximadamente 70% das 

espécies terrestres e 90% das espécies marinhas foram extintas, e os níveis de oxigênio na 

atmosfera caíram de 30% para menos de 15%, o grande continente Pangea começou a se 
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dividir e afastar.  Nos finais do período Triássico, á medida que a placa norte-americana se 

afastava das placas sul-americana e africana, brechas/falhas profundas começavam a se 

formar. Estas brechas/falhas estavam diretamente associadas ao alongamento da crosta 

continental. Então, a área onde se formou o Golfo do México foi cortada por falhas tectônicas 

que diminuíram gradativamente, á medida que foram preenchidas pela deposição de material 

vulcânico e sedimentos provenientes de áreas adjacentes, as chamadas “camadas vermelhas”. 

Estes sedimentos fizeram parte da formação do Eagle Mills, uma das brechas que compõem a 

bacia do Golfo do México (PEREZ et al, 2008). 

A ocorrência de eventos tectônicos ao longo da margem oeste da placa norte-

americana permitiu invasões, de forma esporádica, do oceano Pacífico. Esta irregularidade na 

freqüência de invasões permitiu a formação de rasas depressões e causou o encerramento da 

conexão entre a placa citada e o oceano Pacífico, restando apenas campos isolados de águas 

salinas. Durante o período Jurássico médio, tempestades vindas do Pacífico atingiram o leste 

mexicano contribuindo ao preenchimento destas depressões e dando continuidade à deposição 

de sedimentos nas falhas tectônicas originadas no período Triássico (PEREZ et al, 2008). 

Após inúmeros ciclos de evaporação e precipitação a salinidade dos campos isolados 

mencionados acima aumentou constantemente, causando a precipitação de halitas na parte 

central da bacia e anidridos nas partes periféricas. Essas grandes extensões de depósitos 

salinos, na parte norte do Golfo do México, foram denominadas formações Louann Salt. 

A ação tectônica em regiões além da bacia do Golfo do México exerceu grande 

influência na seqüência e extensão dos depósitos de sedimentos que começaram a preencher o 

Golfo.  Enquanto alguns destes sedimentos se tornariam, mais tarde, fonte de hidrocarbonetos, 

outros se tornariam possíveis reservatórios de petróleo (PEREZ et al, 2008). 

A elevação das montanhas dos Apalaches ocorreu concomitantemente à erosão de 

materiais graníticos das mesmas. À medida que o tempo/clima exercia ação sobre estes 

materiais, os feldspatos presentes no granito se quebravam, produzindo depósitos clásticos, 

ricos em argila, conhecidos como arenitos feldspáticos. Enquanto, localmente, a ação de 

ventos áridos contribuía para o depósito de arenitos, ao mesmo tempo, os bancos de areia da 

Florida e do Yucatán se tornavam carentes em sedimentos clásticos e eram dominados pelo 

depósito massivo de camadas de carbonatos químicos (PEREZ et al, 2008). 

Em seqüência aos depósitos de arenitos, uma elevação do nível do mar ocasionou um 

período transgressivo, caracterizado pela deposição localizada de evaporitos e carbonatos 
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ricos em material orgânico, proveniente de algas e plantas marinhas. À medida que estes 

sedimentos eram depositados nas camadas de carbonatos e argilas, a ação da temperatura e da 

pressão ocasionava a conversão dos materiais orgânicos em querogênio tipos I e II, 

precursores essenciais na geração de hidrocarbonetos. 

Alguns anos mais tarde, já no período Cretáceo, um conjunto de transgressões 

marinhas contribuíram para o assentamento de espessos depósitos de carbonatos e folhelhos 

marinhos ricos em material orgânico. Graças a esta abundância em material orgânico, estes 

folhelhos se tornariam grandes rochas geradoras de hidrocarbonetos, assim que atingida a 

profundidade necessária ao processo (PEREZ et al, 2008). 

Há aproximadamente 65 milhões de anos a queda de um asteróide marcou o fim do 

período Cretáceo e o início de uma nova era geológica. Este asteróide caiu onde, hoje em dia, 

localiza-se a cidade de Chicxulub, na península mexicana de Yucatán, criando em sua 

superfície uma cratera com mais de 180 km de diâmetro. Pode-se evidenciar a localização 

desta cratera na Figura 2.7. Na bacia do Golfo do México este evento ocasionou uma série de 

terremotos que contribuíram à queda, seguida de afundamento, dos sedimentos localizados na 

região litorânea (DRIBUS et al, 2008). 

 

 

Figura 2.7 – Chicxulub, local de impacto do asteroide. 

Fonte: Modificado de Dribus et al (2008). 

 

Após o cataclismo cretáceo, sedimentos que se desprenderam em função do 

surgimento de novas montanhas na margem ocidental do Golfo do México começaram a 

depositar-se e preencher a bacia nas partes mais baixas. No início do período Paleoceno, 
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detritos clásticos foram trazidos da parte oeste e, sob ação da gravidade, resultaram no 

depósito de arenitos arcosianos, arenitos com mais de 25% de feldspato - Figura 2.8, e siltitos 

ricos em argila, Figura 2.9, no assoalho da bacia Wilcox inferior. Estes arenitos possuem 

permeabilidade de 1 a 10 mD e porosidade entre 14% e 18% (DRIBUS et al, 2008). 

Anos depois, no início do período Eoceno, uma seqüência de águas profundas invadiu 

o assoalho da bacia do Golfo do México, ocasionando o depósito de sedimentos sob alta 

energia. Estes sedimentos, provenientes da bacia Wilcox superior, são melhores selecionados 

que os provenientes da Wilcox inferior, contendo menos fragmentos de rocha, menor 

conteúdo de argila e melhores propriedades de reservatório - permeabilidade de 50 a 200 mD 

e porosidade entre 20% e 28% (DRIBUS et al, 2008). 

 

 

Figura 2.8 – Arenito arcosiano. 

Fonte: site da UNESP. 

 

 

Figura 2.9 – Siltito. 

Fonte: site da UNESP. 

 

 No período Cenozóico, o sistema principal de canyons do Golfo do México foi 

segmentado em elevações, permitindo o transporte dos sedimentos clásticos existentes na 
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formação Wilcox para o assoalho de águas profundas, criando um espesso depósito de rochas 

reservatório clásticas. Estes reservatórios são grandes alvos de exploração nos dia de hoje. 

Grandes acumulações de óleo foram descobertas em áreas do cinturão formado pelos canyons 

de Perdido e Mississipi, bem como abaixo da cobertura salina dos complexos de Jack, 

Kashida e Saint Malo. 

Do período Jurássico ao Mioceno, através de regressão e transgressão dos ciclos de 

deposição, a formação Louann Salt sofreu ações, tanto da tectônica, quanto dos carregamentos 

de sedimentos clásticos (DRIBUS et al, 2008). 

Os avanços na aquisição e interpretação dos dados sísmicos permitiram uma melhor 

visualização das geometrias do sal em camadas profundas, tornando a abordagem mais 

completa. Inicialmente, os geocientistas utilizaram sísmica 2D para investigar esta regiões, 

mas o processo fornecia uma qualidade de imagem pobre nas proximidades das camadas 

salinas. Então modelos elaborados eram baseadas no mapeamento de estruturas rasas de sal. 

Com o avanço da sísmica 3D foi possível definir modelos nas camadas de sal não nativas. 

Esses refinamentos permitiram configurar os processos chaves e eventos que mostram como a 

tectônica salina influenciou na evolução da bacia do Golfo do México (DRIBUS et al, 2008). 

Algumas áreas do Golfo de México, como o leste do Canyon Mississipi, inicialmente, 

continham apenas camadas finas de sal e produziam somente alguns diápiros grandes 

dispersos. Entretanto, em outros lugares como o Green Canyon e Atwater Valley, finos 

depósitos de sal aumentaram de espessura subseqüentemente devido ao aumento do mesmo. 

Esse aumento ocorreu enquanto sedimentos provindos do continente norte-americano se 

depositaram na espessa camada de sal da bacia, deslocando a camada de sal não nativa 

adjacente à frente da carga sedimentar. O sal deslocado fluiu para regiões periféricas onde 

camadas mais finas de sal haviam sido depositadas. Enquanto o sal deslocado construía esses 

depósitos nas periferias, o aumento da camada do sal permitia o crescimento de diápiros bem 

mais largos e com mais dobras do que seria possível (DRIBUS et al, 2008). 

Desde o Mioceno, simultaneamente aos processos de dobramentos, vastos lençóis de 

sal se espalharam lateralmente, como se fossem uma massa de panquecas, até onde o sal 

fornecido permitisse a continuidade do processo. Posteriormente esses lençóis se uniram para 

formar rasos domos de sal. 

Esse espalhamento massivo de sal foi altamente variável. Na parte leste do Canyon 

Mississipi, onde a camada de sal nativa era fina, foram formados lençóis de sal pequenos e 
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dispersos. Na parte oeste, nas regiões do Green Canyon, onde as camadas de sal eram mais 

profundas e grossas, a maioria dos diápiros se transformou em domos. Até mesmo em pontos 

mais distantes do oeste, desde o Walker Ridge até o Canyon Alaminos, onde as camadas de sal 

nativas eram mais grossas, massivas paredes de diápiros de sal alimentaram um único e 

gigante domo que se espalhou por dezenas de quilômetros. Na Figura 2.10 está a distribuição 

geográfica destas regiões do Golfo do México. (DRIBUS et al, 2008). 

Já o sal proveniente de camadas não nativas se espalhou ao longo do período 

Cenozóico e sua expansão lateral aumentou ao longo dos anos. O espalhamento de domos no 

período Neogeno foi conduzido pelas mudanças nas fontes de sedimentos continentais que 

ocorreram em meados do Mioceno, que se moveram do oeste e do noroeste para a parte norte 

do Golfo do México. Essa mudança aumentou a carga sedimentar em áreas onde a camada de 

sal nativa já era grossa. À medida que os lençóis de sal surgiam, empurravam e cobriam 

lençóis de sal menores ou atravessavam diápiros formados por sal proveniente de camadas 

não nativas (DRIBUS et al, 2008). 

 

 

Figura 2.10 – Golfo do México. 
Fonte: Dribus et al (2008). 

 

Podemos encontrar pistas de como os domos se espalharam ao longo do Sigsbee 

Escarpmen, onde uma camada superficial de sedimentos do Pleistoceno cobre a extremidade 
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principal da camada de sal que se espalhou. O Sigsbee Escarpment é a estrutura mais larga 

que afeta o assoalho oceânico do Golfo do México, além de ser a estrutura salina mais larga 

que se encontra exposta no mundo. A Figura 2.11 ilustra um mapeamento sísmico realizado 

nesta estrutura (DRIBUS et al, 2008). 

 

 

Figura 2.11 – Mapeamento sísmico do Sigsbee Escarpment. 

Fonte: Modificado de Cramez (2001). 

 

Inicialmente os lençóis salinos são expelidos do assoalho oceânico como geleiras de 

sal, e grande parte do que é solúvel se dissolve na água do mar. Entretanto, o sal que se 

espalha é parcialmente protegido por uma lama de água profunda, que é fixada como uma 

turva camada superficial. Além disso, à medida que os minerais salinos de maior solubilidade 

se dissolvem, uma camada de minerais de menor solubilidade permanece como um cobertor 

de proteção. Atualmente, os sedimentos encobrem quase todo o Sigsbee Escarpment, não 

permitindo que o sal seja expelido. Desta maneira, o sal e o seu topo devem avançar em 

conjunto por cima do plano abismal causando impulso ao longo da base da escarpa (DRIBUS 

et al, 2008). 

Os lençóis salinos mais novos agora são encontrados ao longo do Sigsbee Escarpment, 

ao pé da declividade continental.  Seguindo acima da declividade a camada de cobertura 

sedimentar se torna mais espessa. Esse aumento da carga sedimentar sobre os lençóis causa a 

expulsão do sal em seu interior para o mar (PEREZ et al, 2008). 
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2.3 FORMAÇÃO SALINA NO BRASIL 

 

A tendência do pré-sal brasileiro difere significativamente daquela do Golfo do 

México. Os poços são perfurados através de formações que foram depositadas anteriormente 

ao posicionamento de uma camada autóctone
2
 de sal, sal que permanece em seu nível original 

estratigráfico. Este sal autóctone encontra-se espalhado em cima das rochas e, por sua vez, é 

sobreposto por estratos mais novos. Além disto, os poços do pré-sal são perfurados através de 

formações que estão abaixo de uma camada alóctone
3
 de sal móvel – massas de sal, 

alimentadas pela camada original autóctone, que se erguem através das camadas sobrepostas 

e, depois, se espalham lateralmente. Na figura 2.12 pode-se conferir a presença de camadas de 

sal autóctone e alóctone, bem como diferenciá-las em profundidade (BEASLEY et al, 2010). 

Embora os esforços no pré-sal brasileiro estejam fortemente focados nas bacias de 

Santos, Campos e Espírito Santo, também foram encontradas camadas de sal em outros locais 

ao longo da costa brasileira, nas bacias de Cumuruxatiba, Jequitinhonha, Camamu-Almada 

e Sergipe. A espessura da camada de evaporitos é altamente variável de uma bacia para outra. 

Em seu ponto mais largo a bacia chega a ter uma extensão de 400 km, na bacia de Santos, mas 

encurta à medida que vai para o norte, alcançando uma largura de menos de 100 km, na bacia 

de Sergipe – Alagoas (BEASLEY et al, 2010). 

 

 

Figura 2.12 – Camadas de Sal Alóctone e Autóctone. 

Fonte: Modificado de Beasley et al (2010). 

                                                   
2 Nativo, que faz parte da região. 
3 Que vem de fora. 
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A geologia presente no campo do pré-sal está relacionada aos movimentos tectônicos 

que levaram à quebra do super continente Gondwana. Estes processos estabeleceram um 

quadro geológico que remete há 150 milhões de anos atrás, onde eventos rápidos podem ter 

durado de 2 a 3 milhões de anos e ocorrências locais se espalhado por um raio de 1000 km ou 

mais, exigindo, assim, uma perspectiva maior. 

As descobertas do pré-sal brasileiro e uma porção significativa dos seus campos do 

pós-sal foram carregadas por hidrocarbonetos provenientes de rochas geradoras lacustres. 

Esses depósitos lacustres, ricos em materiais orgânicos, formaram-se ao longo de uma série de 

eventos associados com a ruptura do Gondwana. Esta ruptura se deu durante o Cretáceo 

inferior, devido a processos de rifteamento na porção sul do grande continente, com uma 

movimentação de 2 a 5 cm/ano, no sentido horário, levando aproximadamente 40 milhões de 

anos para separar a América do Sul da África (BEASLEY et al, 2010). 

A elevação térmica e o afinamento da crosta continental deram origem a fraturas 

tensionais que, mais tarde serviram como condutoras para o magma, formando diques ígneos. 

Centenas destes diques atravessaram o que é hoje a costa sudeste do Brasil e suas orientações 

são usadas para mapear a importante junção tripla do Paraná (Figura 2.13). Os diques do 

litoral marcam o norte e o sul dos braços desta junção, que está centrada na costa do Paraná. 

Essas extensões ajudaram a moldar litoral brasileiro, enquanto o terceiro braço, conhecido 

como o Arco da Ponta Grossa passou a compor uma falha, tornando-se o lócus de atividade 

basáltica (BEASLEY et al, 2010). 

À medida que a crosta continental se rompia ao longo dos rifts, rifts adjacentes se 

juntavam formando um limite que definia a separação América/Sul da África. Isto acabou 

criando uma abertura para a nascente do sul do oceano Atlântico, à medida que os 

protocontinentes que faziam parte do Gondwana se partiam, começando o processo pelo sul e 

indo em direção ao norte. 

Ao mesmo tempo em que a energia térmica foi crescendo, a formação de fendas e o 

processo de deriva também prepararam o terreno para a criação das bacias do pré-sal. Então, o 

preenchimento destas bacias por carbonatos e materiais clásticos impulsionam as reservas 

atuais no Brasil (BEASLEY et al, 2010). 

Três episódios de rifteamento ocorreram entre o Berriasiano e o Cretáceo inferior. 

Cada episódio resultou em uma série de bacias formadas paralelamente, às margens da placa 

continental, junto ao litoral. Uma das bacias formadas foi a de Sergipe, que pode ser 
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observada na Figura 2.14. O processo de formação da bacia de Sergipe teve início há 150 

milhões de anos atrás, quando a placa Africana começou a se separar da placa Sul-Americana 

(Figura 2.14.A). Esta separação continuou ocorrendo por milhões de anos e contribuiu à 

formação de outras estruturas como a Cordilheira de Walvis (Figura 2.14.B) e a nascente do 

Rio Grande (Figura 2.14.C). 

 

 

Figura 2.13 – Junção tripla do Paraná (utilizam-se correlações entre os diques no Brasil, na 
Angola e na Namíbia para mapear esta tripla junção). 

Fonte: Modificado de Beasley et al (2010). 

 

Inicialmente as bacias eram formadas acima do nível do mar e, à medida que se 

enchiam de água, tornavam-se locais lacustres. Além de água, estas bacias também se 

encheram de sedimentos vulcânicos e continentais, ingredientes primordiais para a formação 

de rochas geradoras de hidrocarbonetos. Condições internas dos lagos permitiram altos níveis 

de material orgânico, tornando o ambiente favorável à conservação deste tipo de material. 

Sedimentos lacustres desta época formam o principal tipo de rocha fonte na maior parte do 

território brasileiro (BEASLEY et al, 2010). 

Estas condições criaram um ambiente de baixa energia e alta salinidade, condições 

favoráveis ao crescimento de colônias de cianobactérias.  A distribuição destes micróbios 

relacionados aos carbonatos é afetada por fatores ambientais como luz solar, temperatura e 
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turvação da água, além da presença de outros organismos predadores. Ao longo do tempo 

estes micróbios cresciam e petrificavam, tornando-se, posteriormente, rochas reservatórios do 

pré-sal (BEASLEY et al, 2010). 

 

 

Figura 2.14 – Formação das bacias a partir do rifteamento. 
Fonte: Modificado de Beasley et al (2010). 

 

Os depósitos de evaporitos cobriram sedimentos provenientes da seqüência de 

rifteamento anterior, formando uma vedação eficaz para os hidrocarbonetos, que acabariam 

migrando ao interior da rocha reservatório (BEASLEY et al, 2010). 

Plataformas carbonáticas se desenvolveram em mar aberto, ao longo da costa 

brasileira, e cresceram no sentido oposto à margem entre o Gabão e a Angola ao longo do 

período Albino.  Com um processo contínuo de subsidência essas plataformas afundaram e 

foram, eventualmente, cobertas por sedimentos clásticos durante o Cretáceo superior e o 

período Terciário. 

Em 2006 a Petrobras, em conjunto com seus parceiros Grupo BG e Galp Energia 

descobriu a gigante acumulação de petróleo nos campos do pré-sal de Tupi, em um 

reservatório a aproximadamente 5485 metros de profundidade. O petróleo encontrado tem um 

grau API de 28 e é mais leve do que aquele dominante obtido na maior parte da produção do 

pós-sal brasileiro (BEASLEY et al, 2010). 

Em Agosto de 2007, a Petrobras anunciou a extensão dos limites de exploração 

definidos pelos campos do pré-sal. Baseado nos dados de 15 poços, esses limites cobrem uma 

área de 800 km de comprimento e 200 km de largura, contemplando as bacias do Espírito 
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Santo, Campos e Santos. Após Tupi, inúmeras descobertas foram anunciadas na bacia de 

Santos, inclusive Caramba, Carioca, Iara e Guará. Em 2009, a Petrobrás divulgou sua 

estratégia para o desenvolvimento dos campos de Tupi, Iara e Guará em três fases distintas: 

i. Longos testes de poço; 

ii. Projetos pilotos; 

iii. Produção em larga escala utilizando FPSO’s - Floating Production, Storage and 

Offloading, Figura 2.13 (BEASLEY et al, 2010). 

 

 

Figura 2.15 – FPSO. 

Fonte: http://fatosedados.blogspetrobras.com.br 
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CAPÍTULO 3 

EXPLORAÇÃO DAS FORMAÇÕES SALINAS 

 

 

3.1 FORMAÇÕES SALINAS EM ÁGUAS PROFUNDAS NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Hoje em dia as empresas que atuam em perfuração estão confiantes em sua habilidade 

para alcançar as formações que necessitam ser perfuradas em extensas lâminas de água e 

através de camadas de sal. Estas empresas estão com suas atenções voltadas para fazer este 

tipo de perfuração de uma forma que seja economicamente viável, não somente através do 

desenvolvimento de novas tecnologias, mas aplicando da melhor forma aquelas que já estão 

disponíveis (CLYDE et al, 2008). 

O mapa abaixo (Figura 3.1) mostra as regiões ao redor do mundo onde há existência 

de formações salinas. O crescimento da atividade de exploração de formações salinas em 

águas profundas deu-se, inicialmente, no conhecido triângulo do Golfo do México, seguindo 

para o Brasil e, mais recentemente, no oeste da África. Estas áreas serão responsáveis pela 

captação de maior parte dos investimentos feitos em exploração em águas profundas, cerca de 

85% das atividades se concentrarão nestas áreas nos próximos 5 a 10 anos. (CLYDE et al, 

2008). 

 

 

Figura 3.1 Formações salinas no mundo. 
Fonte: Cramez (2001). 
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A numeração da Figura 3.1 corresponde às formações salinas existentes no mundo, 

em concordância com a associação americana de geólogos em petróleo, ou American 

Association of Petroleum Geologists (AAPG), que podem ser classificadas como gigantes, 

grandes ou não produtivas (CRAMEZ, 2001). 

Gigantes: (2) Sverdrup, (4) Jeand'Arc, (5) Grand Banks, (10) Paradox, (11) Texas 

Leste, (12) Louisiana Nortet, (14) Costa do Golfo, (18) Salinas, (22) Zipaquira, (31) 

Cabinda, (32) Gabão, (47) Aquitaine, (55) Sul do Mar do Norte, (56) Noroeste da Alemanha, 

(57) Norte do Mar do Norte, (58) Tromso, (61) Dnepr-Donetz, (62) Norte Cáspio, (64) Tadjik, 

(68) Zagros, (70) Suez, (71) Arábia, (72) Leste do Mar Vermelho, (74) Omã.  

Grandes: (6) Scotian, (13) Mississippi, (16) Sabinas, (19) Petenchiapas, (23) Takutu, 

(25) Oriente-Ucayali, (26) Espírito Santo, (27) Campos, (30) Kwanza, (39) Essaoira, (40) 

Atlas, (41) Pelagian, (46) Cantabrian, (49) Ioninan, (50) Adriatic Sul, (51) Carpathian, (52) 

Transilvânia, (63) Grande Kavir, (77) Bohai Bay, (79) Bonaparte, (80) Canning, (81) 

Amadeus.  

Não produtivos: (1) Chukchi, (3) Moncton, (7) Georges Bank, (8) Baltimore Canyon, 

(9) Carolina, (15) Sul do Texas, (17) Sigsbee, (20) Cuba, (21) Haiti, (24) Barreirinhas, (28) 

Atacama, (29) Neuquen, (33) Libéria, (34) Senegal, (35) Camarões, (36) Oeste da Somália, 

(37) Danakil, (38) Oeste do Mar Vermelho, (42) Algerian-Alboran, (43) Balearic, (44) Ebro, 

(45) Jaca, (48) Levantine, (53) Ligurian, (54) Rhodanian, (59) Nordkapp, (60) Yenisey-

Khatanga, (65) Tabriz, (66) Yazd-Kalut, (67) Kerman Norte, (69) Mar Morto, (73) 

Hadhramaut, (75) Salt range, (76) Qaidam, (78) Jianghan, (82) Woolnough, (83) Officer, 

(84) Flinders.  

Nos anos 90 a indústria petrolífera descobriu que havia imensas reservas de 

hidrocarbonetos em águas profundas. Com o objetivo de alcançar as reservas localizadas em 

águas profundas, empresas de perfuração e engenheiros enfrentaram dificuldades 

tecnológicas. Na época estes esforços se tornaram ainda mais complexos com a descoberta 

que essas zonas de exploração eram cobertas por vastas e espessas camadas de sal que traria 

ainda mais desafios às praticas comuns de perfuração e completação (CRAMEZ, 2001). 

Apesar da exploração de formações salinas em águas profundas estarem ocorrendo 

em diversos locais como Canadá, Brasil, oeste da África e outros, este projeto esteve focado 

na exploração dos campos existentes no Golfo do México, onde os esforços realizados já são 

conhecidos devido à maturidade dos campos (CLYDE et al, 2008). 
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No Brasil, a Petrobras realizou uma grande descoberta de carbonatos localizados 

abaixo de uma espessa camada de sal que pode chegar até 2000 metros de espessura em 

determinadas áreas. Estes reservatórios são o que chamamos de pré-sal brasileiro, pois foram 

depositados antes da camada de evaporitos e ocupam uma área de 160.000 Km². Como se 

pode observar na Figura 3.2, esta camada do pré-sal compreende as bacias de Santos, Campos 

e Espírito Santo, espalhando-se a partir da costa do estado de Santa Catarina até a costa do 

estado do Espírito Santo (AZEVEDO et al, 2010). 

 

 

Figura 3.2 – Pré-sal brasileiro. 

Fonte: http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/atualidades/pre-sal-brasileiro/ 

 

O primeiro poço offshore perfurado no pré-sal brasileiro foi o que está localizado na 

bacia de Santos. Para que o mesmo atingisse uma produtividade próxima à desejada foi 

necessária a utilização de fraturamento ácido. Ainda assim, a Petrobras enfrentou problemas 

operacionais na exploração do mesmo. Além deste, outros dois poços foram perfurados nos 

carbonatos do pré-sal brasileiro, ambos na bacia do Espírito Santo (AZEVEDO et al, 2010). 

Antes desta descoberta, a experiência da Petrobras com carbonatos em ambientes 

marítimos se restringia às formações de Quissamã, em Macaé. Esta formação apresenta 

grande quantidade de carbonatos albianos
4
, os quais se encontram presentes em vários pontos 

da Bacia de Campos (Figura 3.3) como Bonito, Cherne, Congro e Enchova. De um modo 

geral este tipo de carbonato se caracteriza por apresentar de baixa a média porosidade (15-

                                                   
4 Provenientes do período Albiano. 
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25%) e baixa permeabilidade (1-10mD). Por apresentar estas características a escolha dos 

melhores métodos de completação e estimulação para serem utilizados na formação de 

Quissamã tem sido um grande desafio. Maus resultados obtidos em longo prazo após a 

estimulação são problemas recorrentes. A dificuldade está associada, definitivamente, à 

impossibilidade de manter a alta produtividade dos poços (AZEVEDO et al, 2010). 

 

 

Figura 3.3 – Bacia de Campos.   
Fonte: Site do IBP. 

 

Em termos de campos terrestres, ou onshore, a Petrobras tem concentrado seus 

esforços nos carbonatos localizados nos campos de Carmópolis, Angelim, Aguilhada e 

Castanhal, presentes no estado de Sergipe, Alagoas. Os reservatórios destas formações são 

descritos como estromatólitos (estruturas formadas pela ação de cianobactérias, ver Figura 

3.4), possuindo porosidade superior a 10%. Assim como os resultados obtidos na bacia de 

Campos a utilização de fraturamento ácido ou por matriz não forneceu produções 

sustentáveis, mostrando que a taxa de produção caia rapidamente. Então, adotou-se uma nova 

técnica para estimular carbonatos desta região, uma combinação de fraturamento hidráulico, 

imediatamente seguido de bombeio com tratamento ácido (AZEVEDO et al, 2010). 

Assim como o carbonato presente na bacia de Sergipe, o novo reservatório de pré-sal 

descoberto pela Petrobras (Figura 3.5) em ambiente offshore, é composto por uma micro-biota 
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similar ao citado, que consiste em um reservatório extremamente heterogêneo. Entretanto, 

enquanto os carbonatos encontrados em terra estão localizados há uma profundidade de cerca 

de 800 metros, o novo cenário é muito mais complexo, situados abaixo de lâminas d’água a 

2200 metros de profundidade, com reservatórios que podem alcançar profundidades de até 

7000 metros. Além dos demais desafios enfrentados, como estes reservatórios estão 

associados a uma permeabilidade muito baixa, se faz necessária a utilização de alguma 

técnica de estimulação para que a produtividade seja maximizada (AZEVEDO et al, 2010). 

 

 

Figura 3.4 – Estromatólito. 

Fonte: http://www.dicionario.pro.br 

 

Figura 3.5 – Nova descoberta da Petrobras em águas profundas na bacia de Sergipe. 
Fonte: http://fatosedados.blogspetrobras.com.br 
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As técnicas utilizadas para explorar as águas profundas da bacia de Campos foram 

adaptadas para a exploração de poços na bacia de Santos (Figura 3.6). Algumas destas 

técnicas estão sendo aplicadas á exploração de reservatórios carbonáticos, selados sob uma 

espessa camada de evaporitos (AZEVEDO et al, 2010). 

A descoberta de uma enorme acumulação de petróleo em águas profundas, na costa 

sudeste do Brasil, abriu novas fronteiras para a exploração e produção. O campo de pré-sal 

achado na descoberta de Tupi, na bacia de Santos está acompanhando os avanços 

tecnológicos à medida que as equipes de exploração e produção tentam delimitar suas 

fronteiras. O potencial de volume recuperável pode chegar de 5 a 8 bilhões de barris de 

petróleo. No entanto, Tupi é apenas um dos muitos campos encontrados debaixo de uma 

espessa camada de sal (AZEVEDO et al, 2010). 

 

 

Figura 3.6 – Bacia de Santos. 

Fonte: http://robertocordeiro.wordpress.com/tag/bacia-de-santos/ 

 

Analisando de uma perspectiva geológica este campo é resultado de processos 

tectônicos e deposicionais lentos, envolvendo levantamento continental, expansão do assoalho 

oceânico e sedimentação. Estes processos estavam associados à separação América do 
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Sul/África que ocorreu após a quebra do grande continente Gondwana. Os aprimoramentos 

nas imagens sísmicas também foram de suma importância, uma vez que permitiram aos 

geofísicos identificar estruturas com potencial de exploração, abaixo de camadas de 

evaporitos de até 2000 metros de espessura (BEASLEY et al, 2010). 

 

3.2 RISCOS POTENCIAIS AO EXPLORAR FORMAÇÕES SALINAS 

 

Em profundidades além de 7500 metros, a coluna de água cria uma tensão de 

sobrecarga que resulta na formação de margens muito estreitas entre os gradientes de fratura e 

de pressão de poro, que se manifestam logo no início do processo de perfuração. Para alcançar 

a profundidade desejada sob condições tão severas, com a tecnologia disponível no início da 

exploração de águas ultra-profundas, foi necessário utilizar equipamentos de revestimentos 

múltiplos e cada vez menores. A utilização destes equipamentos, por sua vez, tinha como 

objetivo controlar a pressão de poro e ao mesmo tempo manter a pressão hidrostática da lama 

em valores menores que o gradiente de fratura da formação. A configuração resultante do 

poço freqüentemente incluía equipamentos de produção finos o bastante para acomodar a 

produção desejada (BEASLEY et al, 2010). 

As dificuldades encontradas durante a perfuração dos campos do pré-sal são 

provenientes das características únicas do sal. Camadas salinas detêm uma densidade 

relativamente baixa, mesmo após a sobreposição por outras camadas. Enquanto outras 

formações na mesma profundidade, ou até em profundidades maiores, têm a sua densidade 

aumentada à medida que a tensão de sobrecarga aumenta sobre elas, as camadas salinas 

tendem a ficar menos densas que as formações próximas a elas. Se os sedimentos da camada 

de sobreposição oferecem pouca resistência à migração do sal, como observado 

freqüentemente no Golfo do México, o sal sobe. Este movimento gera uma zona 

extremamente difícil de ser modelado nas proximidades da zona do sal (Figura 3.7). Desta 

forma o controle de poço quando saímos da zona de sal é altamente problemático devido à 

dificuldade em prever pressões de poro, gradientes de fratura e a existência, bem como a 

extensão, de fraturas naturais (CLYDE et al, 2008). 

A maioria dos sedimentos clásticos sofre aumento de sua densidade à medida que a 

profundidade aumenta. Com o sal isto não ocorre, sendo esta uma de suas importantes 

propriedades. Quando camadas mais densas sobrepõem uma camada de sal cria-se uma 

condição de instabilidade. A combinação desta condição com a mobilidade do sal também 
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configura uma das razões pela movimentação vertical do mesmo. Quando chegamos a uma 

profundidade em que a densidade da camada de compactação se iguala a da camada salina, 

um ponto crítico é atingido. A partir deste momento, o sal pode começar a se espalhar 

lateralmente, produzindo novas camadas salinas (CLYDE et al, 2008). 

Ao longo da costa oeste do Golfo do México geralmente encontramos um sal muito 

puro, quase sempre com 97% de halita como mineral puro. O sal puro mineral tem uma massa 

específica de 2,17 g/cm³. Entretanto, o sal in-situ geralmente tem uma massa específica média 

de 2,10 g/cm³ (BARKER et al, 1994). 

Além das dificuldades em penetrar a zona do sal, a instalação de um poço de 

exploração na mesma é um grande desafio. Sob tensões constantes o sal tem a capacidade de 

se deformar significativamente. Esse fenômeno, conhecido como deformação salina, permite 

ao sal fluir para dentro do poço e substituir o volume removido pela broca. Especialmente em 

altas temperaturas, esta invasão pode ocorrer tão rapidamente que causaria danos ao tubo de 

perfuração e, eventualmente, obrigaria o operador a abandonar o poço ou realizar uma 

operação de desvio (CLYDE et al, 2008). 

 

 

Figura 3.7 – Problemas em Zonas Salinas. 
Fonte: Modificado de Clyde et al (2008). 
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A taxa com que o sal se deforma depende de variáveis como a temperatura, tensão 

diferencial, pressão de confinamento, tamanho do grão, e a presença de inclusão de água ou 

bolhas de gás (CLYDE et al, 2008). 

A Figura 3.8 nos mostra o quanto a temperatura influencia na deformação salina. Um 

aumento na temperatura é sucedido, respectivamente, por um aumento na taxa de deformação 

do sal. Como podemos observar na mesma figura, a taxa de deformação aumenta rapidamente 

para temperaturas de 200 a 400 ºF (93 a 204 ºC). Acima dos 400 ºF (204 ºC) o sal torna-se 

quase que totalmente plástico e só se deslocará para outro lugar caso seja aplicada uma 

pressão diferencial (BARKER et al, 1994). 

 

 

Figura 3.8 – Influência da temperatura na taxa de deformação do sal. 

Fonte: Modificado de Barker et al (1994). 

 

As propriedades únicas pertinentes ao sal tornam a exploração de formações salinas 

um tanto quanto diferente da exploração de outras formações geológicas. Estas diferenças 

podem incluir a estabilidade do poço, fluidos de perfuração, cimentação, projeto de 

revestimento e controle direcional (BARKER et al, 1994). 

Para uma formação salina, geralmente assume-se que a tensão é igual em todas as 

direções, além de ser igual ao peso exercido pela tensão de sobrecarga. A taxa de deformação 

da camada salina aumenta, à medida que a temperatura e a pressão diferencial entre a tensão 

salina e a pressão hidrostática da lama aumentam. Em pequenas profundidades a temperatura 
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e a pressão diferencial são menores, causando taxas de deformação mais suaves. Já em 

grandes profundidades, tanto a alta temperatura quanto a elevada pressão diferencial resultam 

em uma taxa de deformação bem maior. Em muitos casos, até mesmo uma pequena 

deformação da camada de sal pode causar uma diminuição no diâmetro do poço ou uma 

aferição de poço equivocada, o que leva ao emperramento do tubo e ao colapso do 

revestimento (BARKER et al, 1994). 

Uma das principais causas da perda de poços durante exploração de camadas salinas 

em águas profundas é a deformação, seguida do colapso do revestimento. Um dos métodos 

tradicionais usados para planejar o revestimento em formações salinas é assumir um 

revestimento internamente vazio e usar uma gradiente de pressão hidrostática externa igual à 

tensão de sobrecarga. Este procedimento obteve sucesso para as bacias de formações salinas 

localizadas no Golfo do México. No entanto, o solapamento de furos e o pobre deslocamento 

do cimento obtido em formações salinas causam um carregamento não-uniforme, difícil de 

prever e quantificar.  Considerando a ocorrência do colapso causado por este carregamento 

não-uniforme, foram propostas diversas alterações ao modo tradicional de projeto de 

revestimento. 

Alcançar o controle direcional durante a perfuração em extensas formações salinas 

pode ser muito difícil porque, comumente, tanto o diâmetro do poço é alargado, quanto pode 

ser auferido de forma errada (o diâmetro é auferido em tamanho menor). Com uma lama 

salina sub-saturada o alargamento é comum no fundo do poço. Muitas vezes, isto torna a 

construção e manutenção da angulação do poço difícil. Podemos evidenciar este fato ao entrar 

um domo de sal com a lama citada acima e um ângulo suave de poço. O alargamento causado 

no topo da formação salina, devido à dissolução, permitirá uma rápida queda vertical do poço, 

criando vãos e bordas significativos que podem ser bastante problemáticos (BARKER et al, 

1994). 

 

3.3 INTERPRETAÇÃO SÍSMICA 

 

Os avanços na aquisição de imagens sísmicas mudaram o modo de interpretar dados 

obtidos em formações salinas. Antes vistas pela geofísica como barreiras impenetráveis com 

algumas zonas que valiam a pena ser exploradas, muitas estruturas salinas provaram serem 

fontes indiretas de reservas. Geofísicos estão desenvolvendo novos métodos para visualizar as 

camadas salinas com a sísmica, mapeando seus respectivos reservatórios. Essa nova visão do 
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pré-sal está impactando a indústria de exploração e produção desde o planejamento de poço 

até o desenvolvimento do campo (GATWICK et al, 1996). 

Levantamentos físicos realizados próximo a corpos salinos forneceram apenas 

imagens de baixa qualidade. Este fato ocorria porque o sal pode ser estruturalmente complexo 

e as ondas sísmicas viajam através dele em velocidades maiores do que nas camadas vizinhas. 

Isto deixa uma margem de erro considerável quando queremos estimar a pressão de poro e 

outras propriedades das formações salinas, obtendo resultados potencialmente catastróficos, 

incluindo a perda do poço (GATWICK et al, 1996). 

Na década de 90, a aquisição e o processamento de dados da sísmica 3D contribuíram 

consideravelmente para melhorar a taxa de sucesso na exploração em terra e em ambiente 

marítimo.  Entretanto, teve pouco impacto sobre a taxa de descoberta em águas profundas, 

devido à complexidade associada à geologia do ambiente. Formações salinas em águas 

profundas apresentaram grandes dificuldades à extração de dados sísmicos utilizando a 

sísmica 3D. Além disto, até quando o processamento de dados sísmicos forneceu informações 

suficientes para a perfuração destas formações, quase sempre as informações ou a qualidade 

das imagens não era nítida.  Outras alterações nos métodos de levantamento sísmico com o 

objetivo de aumentar a cobertura azimutal também ajudaram a indústria petrolífera na 

visualização de formações salinas. 

Na Figura 3.9 podemos notar a diferença na qualidade da imagem obtida quando 

utilizada a técnica do azimutal estreito (Figura 3.9.A) e o azimutal rico (Figura 3.9.B). O 

primeiro indica a existência de algumas camadas imersas abaixo do sal, mas o segundo mostra 

claramente as camadas salinas. As configurações de cada técnica de levantamento estão ao 

lado de suas respectivas imagens. 

Quando temos a combinação entre os dados sísmicos de superfície e os perfis sísmicos 

verticais, ou Vertical Seismic Profiles (VSP) é possível obter uma imagem mais abrangente 

dos detalhes estruturais e estratigráficos das áreas chaves em desenvolvimento que podem ser 

usadas para desenvolver trajetórias de poço (GATWICK et al, 1996). 

O software denominado ‘Bit On Seismic’ é utilizado para inserir, na broca, os dados 

sísmicos de superfície. Isto é feito através da geração de um mapa para auxiliar a navegação, 

selecionar pontos do revestimento e preparar para mudanças na pressão de poro, ou variações 

da formação. O mapa permite que informações complexas sejam apresentadas como um 

caminho para posicionamento do poço (Figura 3.10). Velocidades obtidas em tempo real são 
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utilizadas para atualizar as previsões de pressões de poro e prever riscos de perfuração 

(CLYDE et al, 2008). 

 

 

Figura 3.9 – Imagens do azimutal abaixo da camada de sal. 

Fonte: Modificado de Clyde et al (2008). 

 

A exploração de hidrocarbonetos em ambientes onde existem variações anômalas da 

densidade, como as formações salinas, cria obstáculos para as técnicas sísmicas usuais no 

mapeamento destas regiões. Este fato se deve a ocultação das estruturas geológicas que estes 

tipos de ambientes ocasionam. A utilização dos métodos potencial e campo magnético para 

mapear estas zonas anômalas tem sido fonte de pesquisa por décadas, com diferentes graus de 

sucesso (JORGENSEN & KISABETH, 2000). 

As extensas estruturas salinas e a dificuldade associada aos seus mapeamentos limitam 

extremamente as técnicas convencionais de análise. Os fatores que afetam o mapeamento 

destas regiões do pré-sal são: quedas íngremes nas bordas das estruturas salinas, rugosidade, 

presença de sedimentos embutidos e insensibilidade à velocidade. 

A utilização de um modelo de densidade preciso pode ajudar a determinar a espessura 

e geometria da estrutura salina. A grande largura de banda dos dados gravitacionais permite a 

retenção de ondas curtas de alta freqüência que não são retidas nos dados gravimétricos 
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marinhos. Na Figura 3.11 pode-se observar a diferença entre os dados gravitacionais de alta 

resolução, Figura 3.11.B, e os dados gravitacionais convencionais, Figura 3.11.A 

(JORGENSEN & KISABETH, 2000). 

A sensibilidade dos dados obtidos através do gradiente de tensão gravitacional permite 

a sua incorporação na construção do modelo de densidade, além de fornecer uma perspectiva 

de nível no processo de interpretação sísmica. Então, o modelo de densidade pode ser 

convertido em intervalos de velocidade acima e abaixo da camada de sal (COBURN, 2002). 

 

Figura 3.10 – Previsões de Profundidade Refinadas. 

Fonte: Modificado de Clyde et al (2008). 
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Figura 3.11 – Dados gravitacionais de alta resolução x Convencionais. 

Fonte: Coburn (2002). 

 

Os esforços realizados na exploração de campos em águas profundas no Golfo do 

México trouxeram a necessidade de mapeamento das estruturas salinas presentes nestas 

regiões. Ao utilizar medidas de campos de tensão magnéticos e gravitacionais combinadas 

com métodos de inversão, zonas que ofereciam grandes dificuldades puderam ser modeladas 

(COBURN, 2002). 

Ainda que a resolução espacial fornecida pelas técnicas citadas seja, normalmente, 

muito mais baixa do que as obtidas a partir de imagens sísmicas, a utilização destas como 

modelos de partida para a sísmica 2D e 3D deve aumentar significativamente a probabilidade 

de mapeamento das estruturas salinas (COBURN, 2002). 

No entanto, existe um problema sério associado aos campos em águas profundas no 

Golfo do México: o cálculo para a correção da gravidade. A utilização de densidades 

constantes pode gerar pequenas diferenças nesta correção. Desta forma é preciso aplicar um 

fator de correção tanto para os campos de tensão gravitacionais quanto para os de tensão 

magnética. A correção aplicada ao campo gravitacional é chamada de correção de Bouguer 

(JORGENSEN & KISABETH, 2000). 

 

3.4 PERFURAÇÃO EM FORMAÇÕES SALINAS 

 

A presença de estruturas salinas, geralmente está associada a boas acumulações de 

hidrocarbonetos.  No entanto, a perfuração ao longo de zonas salinas constitui um grande 
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desafio, pois exige um projeto de poço extremamente detalhado. Tudo isto se deve a 

capacidade do sal em se deformar, que está associada a sua propriedade de fluxo plástico. O 

sal tende a “fluir com o fluido” (ROCHA & AZEVEDO, 2009). 

Esta fluência pertinente ao sal, conhecida como taxa de deformação (creep), pode 

sofrer imensas variações. Enquanto em alguns casos pode ser imperceptível, em outros pode 

acarretar o fechamento do poço. As anidridas, por exemplo, tendem a ser mais estáveis que as 

halitas, pois possuem menor taxa de deformação e, por isso, em teoria, oferecem menor risco 

à perfuração. Na Figura 3.12 temos uma tabela onde são listados alguns tipos de sal em ordem 

crescente de mobilidade (capacidade de se deformar) e algumas de suas propriedades. 

 

 

Figura 3.12 – Tipos de sal e suas características. 

Fonte: Rocha & Azevedo (2009). 

 

Podemos detectar a presença de sal durante a perfuração através da observação de 

alguns parâmetros.  Dentre eles, temos: 

 Mudanças bruscas na taxa de penetração da formação. Anidritas causam queda na 

velocidade de perfuração, pois geralmente são muito duras. Já halitas estão 

normalmente associadas por altas taxas de penetração, pois são moles e facilmente 

perfuráveis; 

 Ausência de cascalhos causada pela utilização de fluidos de perfuração não apropriado 

que geram a dissolução do sal. Um exemplo seria fluido à base de água não saturado; 

 Aumento do teor de cloreto no fluido de perfuração causado pela incorporação salina 

ao mesmo; 
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 Variações nas leituras de perfis elétricos - densidade, caliper e resistividade (ROCHA 

& AZEVEDO, 2009). 

Ao perfurar formações rasas é comum a utilização de água do mar como o fluido de 

perfuração e salmoura polimerizada viscosas para garantir a limpeza efetiva do poço (sem 

revestimento). Entretanto onde há potencial para o influxo de água são utilizadas salmouras 

densificadas para impedir a entrada de areia no interior do poço, já que isto pode 

comprometer a integridade do mesmo. Ao perfurar formações salinas sem utilizar risers existe 

a preocupação de que a salmoura sub-saturada ou o fluido de perfuração (água do mar) possa 

causar alargamento no interior da camada de sal, já que esta é dissolvida pelo fluido menos 

salino. Isto levou a utilização de água de alta salinidade como fluidos de perfuração na 

perfuração destas formações (WILLSON et al, 2004). 

Embora poucas medidas petrofísicas sejam requeridas enquanto perfura-se camadas 

salinas, dados de Logging While Drilling (LWD) podem ser utilizados para maximizar a 

performance da perfuração. Medições realizadas por raios gama próximo a broca podem ser 

utilizadas, por exemplo, para correlacionar mudanças nos parâmetros de perfuração as 

mudanças litológicas associadas à entrada/saída da camada salina. 

Podem-se utilizar dados de velocidade sônica para melhorar o modelo, adicionando 

medidas de pressão de poro enquanto a perfuração é feita através de inclusões e abaixo das 

camadas de sal - onde as medidas de resistividade ainda são influenciadas pelo sal e, por isso, 

podem ser imprecisas. Dados obtidos com ondas sônicas de cisalhamento também são 

importantes para a modelagem geomecânica do sal. Estes modelos podem determinar o 

regime de tensão que caracteriza a camada salina e prever se o mesmo varia com a 

profundidade. Então, esta informação é usada novamente para o processo de construção do 

próximo poço (WILLSON et al, 2004). 

Em poços direcionais, o ponto de desvio é realizado a pouca profundidade, 

geralmente nas regiões superiores do poço, onde o diâmetro é maior. Isto tem sido feito 

utilizando-se motores acionados por lama. Porém, nestas regiões superiores do poço, estes 

motores tendem a oferecer baixas taxas de penetração, ou Rate of Penetration (ROP), e 

formar poços irregulares. Em resposta a este dilema, os engenheiros de perfuração utilizaram 

profundidades rasas para o começo do desvio, usando um sistema rotatório orientável, ou 

Rotary Steerable System (RSS), e descobriram que o sistema reduziu o tempo de perfuração 
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em 63% comparando-o com os motores acionados por lama utilizados em seções de poços 

próximos (WILLSON et al, 2004). 

Prefere-se utilizar ferramentas RSS em motores orientáveis durante a perfuração de 

camadas salinas porque elas giram 100% do tempo e, concomitantemente, direcionam a 

perfuração, o que fornece melhoras significativas nas taxas de penetração. As versões mais 

recentes de ferramentas RSS são capazes de produzir poços com diâmetros uniformes, mais 

estáveis e menos sujeitos à deformação do que é possível obter-se utilizando um motor de 

perfuração. Na Figura 3.13 estão algumas vantagens da utilização de ferramentas RSS 

(CLYDE et al, 2008). 

 

 

Figura 3.13 – Vantagens da RSS. 

Fonte: Modificado de Clyde et al (2008). 

 

Existem dois tipos de ferramentas RSS: push-the-bit (impulsionar a broca) e point-the-

bit (apontar a broca). O primeiro impulsiona um elemento (patim) contra a parede do poço, 

acionado pela lama. Isto força o Bottom Hole Assembly (BHA), um componente da sonda de 

perfuração, a mover-se em direção oposta a trajetória do poço. O segundo muda o ângulo de 
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face da broca e, portanto, direciona o poço através do dobramento de um eixo flexível ligado 

a broca. A Figura 3.14 torna mais clara a visão do que é um BHA (CLYDE et al, 2008). 

As ferramentas RSS mudam a direção durante a perfuração em uma resposta quase 

que instantânea aos comandos da superfície. Perfuradores também utilizam este recurso de 

controle para combater uma tendência natural de inclinação, um fenômeno no qual a 

inclinação do poço aumenta ou muda a direção à medida que a broca responde às forças que 

são aplicadas contra ela pela formação. Em camadas salinas esta direção de inclinação muda 

até mesmo dentro da mesma formação. Por causa disto, ferramentas RSS também são 

utilizadas para combater tendências de inclinação durante a perfuração de seções verticais. E, 

como as ferramentas RSS estão sempre em rotação, elas são capazes de oferecer melhores 

taxas de penetração, no geral, do que motores acionados por lama (CLYDE et al, 2008). 

 

 

Figura 3.14 – BHA. 

Fonte: Site da Universidade de Aberdeen. 

 

Brocas de diamante policristalino, ou Polycrystalline Diamonds Compact (PDC), são 

mais adequadas para a perfuração no sal do que brocas de dentes de aço fresados. O corte da 

broca PDC é mais eficiente ao longo das camadas de sal e demandam menos peso sobre a 

broca, ou Weight On Bit (WOB). Elas são altamente duráveis, qualidade que tira vantagem da 

natureza homogênea do sal, de forma que longas camadas salinas possam ser perfuradas de 

uma só vez antes de assentar o revestimento. Além disto, as brocas PDC podem ser projetadas 

com diferentes ângulos de corte. Podem-se observar os ângulos de corte e a broca PDC na 

Figura 3.15 (CLYDE et al, 2008). 
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Figura 3.15 – Broca PDC – diferentes graus de corte. 

Fonte: Modificado de Clyde et al (2008). 

 

Entre as principais descobertas de estudos feitos pela Schlumberger em conjunto com 

a Chevron estão: 

 Formações salinas e areníticas possuem a maior incidência de choque e vibração, e a 

litologia da segunda produziu os maiores problemas de direcionamento; 

 Poços verticais tiveram as taxas mais altas de incidência de choque e vibração; 

 Problemas significantes de direcionamento pareceram não estarem relacionados ao 

tipo de litologia perfurada; 

 As maiores taxas de penetração em formações foram em poços onde não havia 

problemas de choque, vibração e direcionamento; 

 Sistemas rotatórios orientáveis ajudaram a reduzir problemas relacionados ao controle 

direcional; 

 A escolha apropriada das características e dos recursos da broca de PDC, juntamente 

com a aplicação correta dos parâmetros de operação, reduziu os problemas associados 
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a choque e vibrações. Como conseqüência, proporcionou maior taxa de penetração 

independentemente da profundidade, da trajetória e da área geográfica; 

 O operador teve que realizar experimentos para achar a melhor combinação da forma 

da broca e dos componentes do BHA para reduzir choque e vibração, e permitir o 

BHA orientar o poço na direção desejada (CLYDE et al, 2008). 

Em formações salinas, adicionalmente a outras características que definem a qualidade 

do poço sem revestimento, está a redução dos pontos de carga sobre a completação que, de 

outro modo, resultariam das características do carregamento transversal não uniforme do sal. 

As ferramentas mais adequadas para a técnica de perfuração e fresagem, conhecidas 

como Enlarging While Drilling (EWD), ou alargamento durante a perfuração, são alargadores 

concêntricos, brocas bicêntricas e alargadores excêntricos (CLYDE et al, 2008). 

Engenheiros que perfuravam poços no campo BC-400 em águas profundas Brasileiras 

recentemente quantificaram o impacto da escolha do BHA e do sistema de geodirecionamento 

nos métodos de EWD. Os BHA’s incluíam ferramentas de LWD e caliper operados com cabo 

para medir resultados e proporcionar uma comparação direta entre a qualidade de poço obtida 

em cada sistema. 

Os riscos de perfuração associados ao sal, uma vez passada a entrada inicial e durante 

a progressão, podem incluir suturas e inclusões de pressões de poro maior ou menor que a do 

sal circundante, tornando estas seções mais propensas ao kick ou perda de circulação. 

Adicionalmente, o sal vai se deformar para dentro do poço se a pressão hidrostática da lama 

for menor que a tensão no sal. Na Figura 3.16, observa-se que para cada pressão de 

confinamento, a taxa de deformação do sal é diferente em função do tempo. Experiências 

anteriores na perfuração dessas formações utilizando lamas salinas saturadas obtiveram baixas 

taxas de penetração, integridade do poço pobre, perdas de retorno e empacotamento das 

brocas. 

Para superar esta dificuldade os perfuradores passaram lamas sintéticas à base de óleo, 

ou Synthetic Oil-Base Muds (SOBMs). O uso destas lamas era evitado em áreas com potencial 

para perda de circulação, pois são mais caras que as lamas à base de água. Além disto, embora 

tenha sido comprovado que este tipo de lama forneça altas taxas de perfuração e boa 

estabilidade do poço, elas exibem elevada viscosidade em função da temperatura e da pressão. 

Isto pode levar a altas densidades de circulação equivalente, que podem resultar em perda de 
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circulação. Isto é uma preocupação particular em águas profundas, onde as margens entre 

pressão de poro/gradiente de fratura podem ser extremamente estreitas (CLYDE et al, 2008). 

 

 

Figura 3.16 – Níveis de deformação do sal. 

Fonte: Modificado de Clyde et al (2008). 

 

No Golfo do México, ao contrário de outros campos do pré-sal ao redor do mundo, os 

reservatórios alvos da perfuração não estão abaixo de camadas profundas de sal autóctone. 

Em vez disto, estão abaixo de camadas de diápiros salinos e abaixo de camadas móveis de sal 

alóctone. Estes corpos salinos de águas profundas podem ser encontrados como camadas de 

vários níveis que estão interligadas por alimentadores de sal inclinados e verticais. Embora as 

camadas salinas de águas profundas não sejam totalmente compreendidas, a experiência 

comprovou que são sistemas complexos com uma vasta gama de variações internas. Isto pode 

ser particularmente verdadeiro para as zonas complexas, onde camadas salinas diferentes se 

fundiram e que contêm inclusões penetrantes de sedimentos (CLYDE et al, 2008). 

Os choques e vibrações que são impostos ao BHA podem ser o maior desafio durante 

a perfuração do sal. A vibração pode causar torção ou falha da ferramenta, levando a custos 

com operação de pesca ou corretivas. Brocas instáveis, broca e mandril mal conectados, ou 

deformação salina induzem a choque e vibração. A perfuração de formações heterogêneas 

também pode introduzir choque e vibração. Quando o mandril e a broca estão operando, 

muitas vezes bem afastados um do outro, é possível que ao mesmo tempo em que a broca 

estará perfurando o sal o mandril esteja passando por uma inclusão. Isto poderia resultar em 
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um componente removendo mais da formação que o outro, o que poderia causar uma 

transferência de peso deficiente que se manifesta em níveis de choque e vibração suficientes 

para danificar o BHA (CLYDE et al, 2008). 

Outras influências no comportamento de deformação salina incluem a espessura do 

sal, mineralogia, conteúdo da água e impurezas. Cloreto e sulfato de sais contendo água são 

os mais móveis, e halita é relativamente lento. Anidrido e outros carbonatos são 

essencialmente imóveis. No Golfo do México, onde a composição salina é de mais de 96% de 

halita, a deformação durante o processo de perfuração é um problema menor do que em outras 

partes do mundo e, geralmente, pode ser controlada com o peso da lama.  Ainda assim, a 

deformação salina tem sido responsável pelo colapso de revestimentos em alguns poços do 

Golfo do México (CLYDE et al, 2008). 

 

3.5 CIMENTAÇÃO PRIMÁRIA 

 

A existência de zonas salinas, caracterizada pela presença de evaporitos, é um grande 

desafio a ser enfrentado desde a exploração até a produção do poço. Inúmeros problemas 

operacionais, assim como a fixação do tubo de perfuração ou o colapso do revestimento, têm 

sido relatados pela indústria do petróleo (SIMÃO et al, 2012). 

Uma vez encerrada a etapa da perfuração da formação salina, o próximo passo é 

assentar o revestimento e realizar a cimentação. Assim como na perfuração, a deformação 

salina é uma consideração importante durante a operação de cimentação, pois cria 

carregamentos não-uniformes no revestimento que, eventualmente, podem gerar o colapso do 

poço. Portanto, além de proporcionar o isolamento da zona e conferir o apoio estrutural básico 

necessário, o cimento desenvolvido para ser utilizado em uma zona salina deve assegurar que 

o carregamento causado pela deformação salina seja uniforme. Para isso, o cimento de ser 

resistente o bastante à flexão/tração, de forma a suportar as pressões do revestimento e as 

cargas esperadas durante a vida útil do poço (SIMÃO et al, 2012). 

A Figura 3.17 mostra o processo de cimentação ao redor de zonas móveis de sal. 

Combater os efeitos do carregamento não uniforme causado pela deformação salina requer 

que o cimento retorne a posição acima do sal. Neste caso, um revestimento é fixado no 

interior do tubo cimentado em uma tentativa de reduzir a deformação radial do tubo (como 

podemos observar na Figura 3.17.A. O movimento salino continuará a causar carregamento 
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sobre o revestimento e pode causar danos ao tubo com o passar do tempo (como podemos ver 

na Figura 3.17.B, uma eventualidade que pode ser retardada através da utilização das técnicas 

corretas de posicionamento do cimento e pelo uso de tubos de elevados pesos lineares, 

altamente resistentes (CLYDE et al, 2008). 

 

 

Figura 3.17 – Cimentação em zonas móveis de sal. 
Fonte: Modificado de Clyde et al (2008). 

 

No passado, operadoras do pré-sal do Golfo do México usavam pastas de cimento 

saturadas e com alto teor de sal para prevenir a dissolução do sal, a criação de buracos largos 

na formação, o solapamento, além de garantir a fixação adequada entre cimento e zona de sal. 

No entanto, existe uma barreira a ser superada: como desenvolver uma pasta altamente salina 

que corresponda às exigências do fundo do poço por pastas sem teor de sal? A reologia afeta a 

densidade equivalente de circulação, ou Equivalent Circulating Density (ECD) e pode 

complicar o uso de boas práticas de deslocamento do cimento. Além disso, pastas com alto 

teor de sal custam bem mais que pastas sem sal porque requerem aditivos extras e 

desenvolvem resistência à compressão mais lentamente (SWEATMAN et al, 1999). 

Ainda hoje, especialistas em cimentação têm usado pastas saturadas de sal durante a 

cimentação em seções longas de sal, assumindo que estas se fixariam melhor à formação, 
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resistiriam melhor a ataques químicos, reduziriam a tendência de migração do gás durante o 

assentamento do cimento e seriam menos propensas a causar dissolução. Contudo, em 

concentrações de água acima de 18%, em peso, o sal retarda o tempo de espessamento, reduz 

a resistência à compressão e promove a perda de fluido e o desenvolvimento de água livre 

(SWEATMAN et al, 1999). 

Durante a operação nestes tipos de ambiente o cimento deve ser bombeado, para 

retornar a posição acima do sal, durante o deslocamento do mesmo. De preferência, este 

bombeio deve ser realizado em fluxo turbulento. Devem ser feitos registros de fixação do 

cimento com o revestimento pressurizado para ajudar a identificar qualquer fixação incomum 

causada pela deformação salina. 

A temperatura também é um fator extremamente relevante durante a confecção de 

pastas que serão utilizadas em formações salinas. Altas temperaturas aumentam 

significativamente a taxa de deformação salina e mitigam grande parte do desenvolvimento 

retardado da resistência à compressão associada a pastas ricas em sal. Em temperaturas 

inferiores a 93ºC os especialistas recomendas um teor de 10 a 18% de NaCl (Cloreto de 

Sódio). Já em temperaturas superiores a 93ºC é recomendado um teor de 18 a 36% de NaCl 

(SWEATMAN et al, 1999). 

A seguir temos algumas recomendações específicas do processo de cimentação em 

zonas salinas: 

 A condição de poço antes de começar a cimentação é tão crítica quanto a seleção da 

pasta. Por isto, deve-se calibrar a perfuração cuidadosamente para evitar 

desmoronamentos.  

 Ter uma folga anular ótima para que o posicionamento do cimento em 3,8 centímetros 

seja alcançado com sucesso; 

 Manter a densidade adequada irá ajudar a eliminar a deformação salina; 

 Usar lamas sintéticas ou à base de emulsão invertida de óleo para minimizar a 

dissolução do sal.  

 Usar espaçadores reativos e jatos para ajudar a controlar as perdas por infiltração; 

 Aperfeiçoar o impasse do revestimento utilizando sapatas flutuadoras, mantendo a 

centralização adequada (SWEATMAN et al, 1999); 
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  Usar pastas de cimento com teor de 3 a 5% de cloreto de potássio (KCl), pois estas 

são melhores que as que contém NaCl. 

 Usar aditivos com capacidade de expansão para ajudar a minimizar mini espaços 

anulares que possam resultar da dissolução salina; 

 Durante a cimentação em formações salinas contendo magnésio, não deixar que o 

magnésio se dissolva no cimento, pois causará o rápido espessamento do cimento, 

acelerando seu tempo de fixação (SWEATMAN et al, 1999). 

Ainda assim, mesmo depois de tantas recomendações, projetar a pasta de cimento é 

apenas um dos fatores a serem analisados para garantir o sucesso/falha da cimentação em 

formações salinas (CLYDE et al, 2008). 
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CAPÍTULO 4 

CASOS EXEMPLARES DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DE PETRÓLEO 

EM ÁREAS SUBMETIDAS À TECTÔNICA SALINA 

 

 

4.1 GOLFO DO MÉXICO 

 

As operações de perfuração e cimentação em alguns poços no pré-sal do Golfo do 

México e de outras áreas, por muito tempo trouxeram grandes desafios às operadoras e 

prestadoras de serviços. Estes poços estão presentes em formações salinas espessas e 

profundas, com zonas de cisalhamento, acima e abaixo da camada salina. Estas zonas 

resultam em custos elevados e inesperados durante a perfuração. Na Figura 4.1 podemos ver 

os poços do pré-sal no Golfo do México, em 1988 (SWEATMAN et al, 1999). 

 

 

Figura 4.1 – Distribuição dos poços no Golfo do México. 
Fonte: Modificado de Sweatman et al (1999). 

 

Os problemas de custos elevados citados acima são causados, principalmente, pelas 

margens estreitas entre as pressões de poro e de fratura que resultam em uma severa perda de 

circulação, instabilidade do poço e altas pressões de kicks. 
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Os tratamentos convencionais aplicados para solucionar perda de circulação e 

instabilidades do poço têm sido pouco eficazes. No entanto, o desenvolvimento de novos 

programas de cimentação e estabilização do poço pode ajudar a garantir o controle do poço e 

a integridade durante as operações de perfuração e produção (SWEATMAN et al, 1999). 

O perfil de distribuição de pressões é normal acima da camada de sal e excessivamente 

pressurizado abaixo da mesma. As mudanças de pressão e temperatura que ocorrem nestas 

camadas podem causar danos à estabilidade da formação salina, bem como às formações 

adjacentes. Além disso, a deformação salina causa danos à estabilidade do poço, através da 

sobrecarga aplicada à formação, resultando em fraturas e outros tipos de falhas nas rochas 

salinas (SWEATMAN et al, 1999).  

Estas formações podem ser pressurizadas pela comunicação entre fluidos ao longo de 

camadas de imersão, resultando em fluxo de água. A diferença entre o peso da lama requerido 

e o gradiente de fratura pode ser menos de 0,2 lb/gal (0,024 g/cm³). A Figura 4.2 apresenta 

uma seção transversal de um poço no Golfo do México, mostrando uma zona de sal profunda 

e espessa acima das zonas produtivas (SWEATMAN et al, 1999). 

 

 

Figura 4.2 – Seção de poço no pré-sal do Golfo do México. 
Fonte: Modificado de Sweatman et al (1999). 

 

Grande parte das altas taxas de perda de lama, 50 a 1200 bbl/hr
5
, ocorre em zonas que 

estão de 457 metros acima do sal a 457 metros abaixo do sal. No passado, as operadoras 

tentaram impedir a perda por circulação através da adição de materiais de perda de circulação, 
                                                   
5 Barris por hora. 
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ou Lost-Circulation Materials (LCM’s) à lama de perfuração. Estes materiais consistiam de 

sólidos do tamanho de partículas granulares, fibras e flocos. Embora estes materiais 

ajudassem a controlar as perdas por infiltração em menos de 10 bbl/hr, não eram muito 

eficientes em impedir as perdas graves por circulação. As operadoras também detectaram 

várias formulações de pílulas destes materiais através de misturas bombeadas para dentro 

destas zonas deformadas, tais como “gunk” (uma mistura de óleo e argila), silicatos de sódio 

ou cimento (SWEATMAN et al, 1999). 

Em 1996, durante uma operação de perfuração problemática do Golfo do México, um 

novo sistema de tratamento, compressão química de lama reativa, ou Mud-Reactive Chemical-

Squeeze (MRCS), acabou com as perdas severas de lama que, combinadas com o influxo de 

água de alta pressão, chegavam a 1200 bbl/hr (SWEATMAN et al, 1999). 

Uma das razões pela qual esta tecnologia foi bem-sucedida é porque acelera a 

solidificação da lama de fundo de poço, ocorrendo antes da mistura entrar na zona de perda. 

Dependendo do tipo de lama, a reação de solidificação pode ocorrer depois de 10 segundos ou 

depois de 5 a 7 minutos (SWEATMAN et al, 1999). 

A adição de 10 bbl de uma pasta de MRCS a 10 bbl de fluido de poço resultaria em 20 

bbl de MCRS para tratamento. O volume deste material varia de acordo com o grau de 

severidade da perda por circulação. Mas, o volume mínimo de tratamento são 10 bbl ou o 

volume do intervalo do poço onde as perdas estão ocorrendo (SWEATMAN et al, 1999).   

 

4.2 GREEN CANYON 

 

A área do Pony atualmente é constituída pelos blocos 468 e 469 do Green Canyon. 

Estes blocos estão localizados a cerda de 282 km ao sul de Nova Orleans, Luisiana, a uma 

profundidade de 1067 metros. O campo está inserido dentro de um raio de 48 km, onde estão 

inúmeras descobertas e produções obtidas dos campos de Genesis, Brutus, Tahiti, Holstein e 

Shenzi. Na Figura 4.3 pode-se ver a bacia do Green Canyon (WEATHERL, 2010). 

Olhando de uma perspectiva de construção de poço a área do Pony é caracterizada por 

grande complexidade geológica e inúmeros desafios de projeto. Como mencionados acima, 

vários aspectos de projeto de poço são comuns a uma profundidade total vertical, ou Total 

Vertical Depth (TVD) de 9144 metros ou mais nos campos do Golfo do México, disponíveis 

na literatura. Entretanto, uma característica de diferenciação deste campo é a gravidade 
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imposta pela regressão da pressão de poro e do gradiente de fratura. A área é caracterizada por 

uma sessão salina que pode ter de 4877 a 5486 metros de espessura. O conceito de um 

ressalto salino suportando o gradiente de sobrecarga da formação resulta na regressão da 

pressão de poro e do gradiente de fratura. Este efeito é particularmente extremo na área do 

Pony. Na Figura 4.4 observa-se que para TVD diferentes, temos pressões de poro e gradientes 

de fratura diferentes, em função do peso da lama, na área do Pony. 

 

 

Figura 4.3 – Green Canyon. 

Fonte: Weatherl (2010). 

 

As tantas lições aprendidas durante o período de exploração e avaliação da perfuração 

no Green Canyon, área do Pony, em conjunto com a experiência obtida pelas operadoras em 

águas profundas vão agregar valor durante o desenvolvimento futuro do campo.  Um tema de 

suma importância a ser abordado é a incerteza estrutural abaixo da camada de sal. Um dos 

destaques atuais é a necessidade de definições claras dos objetivos do poço. Por último, a 

carga extrema de colapso imposta nas linhas de produção e nas selagens presentes na área do 

Pony vai ditar novos projetos e qualificações para garantir a confiabilidade da produção em 

longo prazo (WEATHERL, 2010). 
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Figura 4.4 – Pressões de poro/gradiente de fratura na área do Pony. 

Fonte: Modificado de Weatherl (2010). 

 

4.3 CAMPO DE KENKIYAK  

 

O campo do pré-sal de Kenkiyak está situado no extremo oriente da placa tectônica de 

Kenkiyak, proveniente da bacia formada durante o período Pré-Cáspio, no Cazaquistão. A 

estrutura é caracterizada por domos anticlinais curtos com domos salinos do período 

Permiano em seus núcleos. A perfuração nestes campos é extremamente difícil já que os 

reservatórios estão localizados em grandes profundidades, onde as condições geológicas são 



61 

 

 

extremamente complicadas e as pressões muito elevadas. Este fato contribuiu para o 

conhecimento deste campo como uma das regiões de grande dificuldade de perfuração da 

antiga União Soviética (DONG, 2009). 

 

 

Figura 4.5 – Estrutura geológica do campo de Kenkiyak. 

Fonte: Modificado de Ulmishek (2001). 

 

As características geológicas e de reservatório inerentes a este campo levaram aos 

seguintes problemas durante as operações de perfuração e completação: 

 Situações complexas de fundo de poço são freqüentes no estrato Mesozóico superior 

(locais de fácil vazamento, colapso e aglomeração). As possibilidades de dissolução 

salina, fluxo plástico e recristalização salina resultaram em riscos de colapso do poço, 

danos no tubo de perfuração, colapso do revestimento, além de afetar o desempenho 

do fluido de perfuração negativamente; 

 A capacidade de carga de pressão dos reservatórios Permianos e carbonáticos é baixa, 

com uma janela de densidade segura do fluido de perfuração relativamente pequena. 

Dentro do ciclo de construção do poço, o ciclo dos fluidos de perfuração de alta 

densidade foi responsável por 1/3 ou mais do total; 
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 Complexidade do programa de revestimento do poço, geralmente de 4 a 5 camadas de 

revestimento; 

 Perfuração mais demorada devido à quantidade de paradas para descer novos 

revestimentos (DONG, 2009). 

Nos 30 anos de história da perfuração na antiga União Soviética acidentes 

complicados como blow out e vazamentos ocorreram freqüentemente. Dos poços perfurados 

naquela época: 16 foram descartados por motivos de engenharia; 26 tiveram problemas sérios 

de invasão de óleo e gás, ou kick de gás, ou blow out; 13 tiveram problemas de vazamento; 13 

tiveram problemas de colapso devido ao encolhimento do diâmetro do poço. Os poços com 

complexidade de acidentes somaram 82% do total perfurado. Por isso, os campos do pré-sal 

desta região são considerados campos irregulares de petróleo (DONG, 2009).  

Na Figura 4.5 podem-se observar as estruturas geológicas do campo de Kenkiyak 

(ULMISSHEK, 2001). 

 

4.4 CAMPO DE TAHE 

 

Já no campo de Tahe, na bacia de Tarim (China), formações salinas são encontradas 

durante a perfuração de reservatórios localizados em grandes profundidades (6000 a 9000 

metros). Conseqüentemente, alguns problemas de perfuração desafiadores ocorreram nas 

formações salinas profundas do campo de Tahe. Dentre estes problemas, temos: instabilidade 

do poço, degola de equipamentos de perfuração, degola e colapso do revestimento e muito 

mais. Estes problemas são derivados de maiores profundidades de poço e formações 

complexas com diversas litologias, assim como as formações salinas. Foi verificado que a 

deformação plástica de tais formações salinas poderia induzir a vários acidentes de fundo de 

poço, incluindo a dissolução da rocha salina e a diminuição do diâmetro de poço, dentre 

outros. Como resultado, mesmo com a redução da taxa de perfuração, ocorre falhas durante a 

perfuração (LINGUO et al, 2008). 

Geralmente, as formações deste campo são nomeadas tanto como formações salinas 

(principalmente os cloretos de metais alcalinos e metais alcalino-terrosos) quanto formações 

de pedra de reboco (sulfatos).  Estas formações são cruzadas horizontalmente e depositadas 

com xisto de lama abaixo de mais de 5000 metros no campo de Tahe. Formações salinas 

superiores são camadas espessas de pedra de reboco e as formações inferiores são camadas 
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extremamente espessas de sal com finas camadas de lama entre as junções. A espessura total 

da camada salina neste campo varia de 100 a 300 metros, dependendo da localidade 

(LINGUO et al, 2008). 

Na Figura 4.6 pode-se visualizar o campo de Tahe. 

 

 

Figura 4.6 – Tahe oilfield. 
Fonte: Modificado de http://www.sciencedirect.com 

 

4.5 BACIA DE SANTOS 

 

Poços horizontais ou de alta inclinação são perfurados normalmente na Bacia de 

Campos, mas a necessidade de perfurar este tipo de poço na Bacia de Santos apresenta novos 

desafios. Essa área de interesse encontra-se em águas muito profundas, cerca de 2.200m, e as 

formações de interesse também, isto é, a cerca de 5.000m de profundidade. Para um poço 

horizontal ou de alta inclinação, que atravessa uma espessa camada de sal, isto representa 

novas demandas em termos de torque e arraste e também novas demandas em termos de 

hidráulica. Inicialmente, foi proposta uma geometria para o poço, e com as condições de 

contorno de Santos, avaliou-se o comportamento das colunas de perfuração e também de 

revestimento com simuladores disponíveis comercialmente (ALVES, 2008). 

 O desafio de se construir uma seção de ganho de ângulo inteiramente dentro do sal, 

até uma inclinação próxima da horizontal, é encarado com tranqüilidade em razão do 
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desempenho obtido em águas ultra profundas onde as formações são pouco consolidadas e 

apresentam grau de dificuldade para construção da trajetória até maior do que aquilo que se 

espera para as rochas salinas (ALVES, 2008). 

Para o caso das formações salinas, a Petrobras criou um programa tecnológico 

chamado PROSAL, com o objetivo de antecipar soluções para os problemas relacionados 

neste tipo de geologia.  Neles estão contidos tópicos relacionados ao fluido de perfuração, 

estimulação, cimentação em formações salinas, alargamento de poços, modelos geomecânicos 

em reservatórios carbonáticos, direcionamento na camada salina e poços multilaterais 

(BELTRÃO, 2009). 



65 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 

 

Ao longo deste trabalho, foi demonstrado como são formados os depósitos salinos. A 

baixa densidade e viscosidade, bem como a baixa permeabilidade do sal, conferem ao mesmo 

propriedades únicas. Dentre elas, pode-se citar a capacidade de deformação quando submetido 

a tensões constantes, que pode acarretar problemas como a perda do poço.  

As descobertas de petróleo no Golfo do México serviram para desenvolver técnicas 

geofísicas, de perfuração e de completação de poços, para a exploração de reservatórios 

associados às formações salinas com grandes espessuras. Nesta região, a composição salina é 

de mais de 96% de halita e, por isso, a deformação é um problema menor do que em outras 

partes do mundo, podendo, geralmente, ser controlada com o peso da lama.   

Graças aos aprimoramentos nas imagens sísmicas, estruturas com potencial de 

exploração puderam ser identificadas abaixo de camadas de até 2.000 metros de espessura. 

Com o desenvolvimento de novos métodos sísmicos, o mapeamento dos reservatórios 

associados às formações salinas se tornará ainda mais fácil. Essa nova visão do pré-sal está 

impactando a indústria de exploração e produção. 

Para alcançar essas reservas tão promissoras, os desafios impostos pelo comportamento 

atípico do sal e pela limitação da tecnologia devem ser superados. Além, é claro, do alto custo 

associado à exploração destas estruturas. A melhor forma de fazê-lo é encontrar um equilíbrio 

entre custo e técnicas aplicadas, ou seja, realizar a exploração de uma forma economicamente 

viável, aplicando da melhor forma as tecnologias disponíveis, sem deixar de investir no 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

Enfim, para que este trabalho tenha prosseguimento, deixo como sugestão o 

desenvolvimento dos seguintes temas:  

i. Estudo, em laboratório, das taxas de deformação salina associadas aos diferentes tipos 

de sal, registrando os valores obtidos para cada tipo de sal em diferentes temperaturas 

e pressões; 

ii. Ajuste da densidade de lamas utilizadas em formações salinas; 

iii. Desenvolvimento de campos petrolíferos no pré-sal brasileiro. 



66 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALVES, I.; PIMENTEL, J.; AMARO R.; HARGREAVES, A.  Desafios da perfuração de um 

poço exploratório de alta inclinação na área do Pré-Sal.  Rio Oil & Gás. IBP.  2008 

 

AZEVEDO, C.T.; ROSOLEN, M.A.; ROCHA J.D.H.; NEUMANN L.F.; MELO R.C.L. 

Challenges Faced to Execute Hydraulic Fracturing in Brazilian Pré-Salt Wells. In: US 

ROCK MECHANICS SYMPOSIUM, 44, 2010, Utah. Rio de Janeiro: Petrobras, 2010. 

 

BARKER, J.W.; FELAND, K.W.; TSAO, Y-H. Drilling Long Salt Sections Along the U.S. 

Gulf Coast. SPE Drilling & Completion, Washington: SPE International, 1994. Pp 185-186 

 

BEASLEY, C.J.; FIDUK, J.C.; BIZE, E.; BOYD, A.; FRYDMAN, M.; ZERILLI, A.; 

DRIBUS, J.R.; MOREIRA, J.L.P.; PINTO, A.C.C.. Brazil’s Presalt Play. Oilfield Review, 

Houston, v. 22, n. 3, p. 28-35, 2010. 

 

BELTRÃO, R. L. C.; SOMBRA, C.L.; LAGE, C.V.M.; NETTO, J.R. & HENRIQUES C.D. 

Challenges and New Technologies for the Development of the Pre-Salt Cluster, Santos Basin, 

Brasil.  OTC 19880.  2009. 

 

CERQUEIRA, Wagner e Francisco. Pré-Sal. Brasil, 2011. Disponível em: 

<http://www.brasilescola.com/brasil/presal.htm>. Acesso em: 12 de Dezembro de 2012.  

 

CLYDE, R.; D’AMBROSIO, P.; PEREZ, M.A.; ISRAEL, R.; LEAVIT, T.; NUTT, L.; 

WILLIAMSON, D.; JOHNSON, C.. Meeting the Subsalt Challenge. Oilfield Review, 

Houston, v. 20, n. 3, p. 32-45, 2008.  

 

COBURN, G.W. Seismic integration of a 3D density model, Green Canyon area, deepwater 

Gulf of Mexico: Pre-drill and post-drill analysis. In: SEG International Exposition and 72nd 

Annual Meeting, 2002, Utah. Houston: Bell Geospace Inc, 2002. 

 

CRAMEZ, C.  Salt Basins. Texas, 2001. Disponível em <http://homepage.ufp.pt/biblioteca 

/GlossarySaltTectonics/ Pages/ PageS.html>. Acesso em: 14/03/2013. 

 

DONG, B. Drilling and Completion Challenges and Countermeasures in Kenkiyak Complex 

Sub-salt Oil Field Development. SPE 125482: Texas, 2009. 10p.  

 

DRIBUS, J.R.; JACKSON M.P.A.; SMITH J.K.M.F.. The Prize Beneath the Salt. Oilfield 

Review, Houston, v. 20, n. 3, p. 6-10, 2008.  

 

FOSSEN, Haakon. Structural Geology. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

Disponível em: <http://www.cambridge.org/resources/emods/Chapter%2019/19%20Salt%20 

tectonics.html>. Acesso em: 20 de junho de 2012. 

 

GATWICK, P.F.; RIDGEFIELD, D.M.; PIEPRZAK, A.; RUTLEDGE, J.; WOODS, R.. 

Exploring The Subsalt. Oilfield Review, Houston, v. 8, n. 1, p. 50–51, 1996. 



67 

 

 

HUDEC, M.R.; JACKSON, M.P.A.. Advance of Allochthonous Salt Sheets in Passive 

Margins and Orogens. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, Texas, v.90, 

n.10, p. 1535-1564, 2006. 

 

JACKSON, M.P.A.; ROBERTS, D.G.; SNELSON, S. (Ed.). Salt Tectonics: A Global 

Perspective. Oklahoma: AAPG, 1995. 

 

JORGENSEN, G.J.; KISABETH, J.L. Joint 3-D Inversion of Gravity, Magnetic and Tensor 

Gravity Fields For Imaging Salt Formations in the Deepwater Gulf of Mexico. SEG 

Expanded Abstracts: Conoco Inc., 2000. 3 p. 

 

LIGUO, Z.; HAIYANG, C.; SHIQING, W.; DEFU, Z.; ZHIFENG, W.; GUANG, Y. Deep 

Salt Formation Wells Successfully Drilled with Integrated Techniques in Tahe Oilfield. SPE 

115208: Texas, 2008. 11 p. 

 

PEREZ, M.A.; BUIA, M.; CLYDE, R.; D’AMBROSIO, P.; DEBRUIJN, G.; DRIBUS, J.R.; 

FLORES, P.E.; FORMIGLI, J.; GREENAWAY, R.; HARRISON, D.; HILL, D.; 

HOUBIERS, M.; ISRAEL, R.; JACKSON, M.P.A.; JAMES, S.; JOHNSON, C.; KAPOOR, 

J.; LAURA, S.; LEAVITT, T.; MENLINKLI, C.; MOLDOVEANU, N.; MUELLER, F.; 

NUTT, L.; PALMER, E.; PARRIS, M.; RAY, S.; RIDING, M.; ROSS, R.;  SKEATES,C.; 

SMITH, M.F.; SNYDER, E.; TEMPLE, L.; THOMPSON, M.; WALKER, R.; 

WILLIAMSON, D.; WUTHERICH, K.. Subsalt Formations. Oilfield Review, Houston, v. 20, 

n. 3, p. 1-14, 2008. Disponível em: <http://www.slb.com/oilfieldreview>. Acesso em: 5 junho 

2012. 

 

ROCHA, L.A.S.; AZEVEDO, C.T. Projetos de Poços de Petróleo: Geopressões e 

Assentamento de Colunas de Revestimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. 

 

ROWAN M. G.; WEIMER P. The Evolution of Allochthonous Salt Systems, Northern Green 

Canyon and Ewing Bank (Offshore Louisiana), Northern Gulf of Mexico. American 

Association of Petroleum Geologists Bulletin, Colorado, 1998, v. 82, no. 5B, Pp. 1013–1036. 

 

SIMÃO, C.A.; MIRANDA, C.R.; VARGAS, A.A.; PEREIRA, R.F.L.; SANTOS, R.L.L; 

SOARES, M.A.S.; CONCEIÇÃO, AC.F.; PETROBRAS. Cementing In Front Of  Soluble 

Salt  Zones. SPE 145719: Texas, 2012. 21p. 

 

STEWART, S.A. Salt Tectonics in the North Sea Basin: A Structural Style Template For 

Seismic Interpreters. Journal of The Geological Society, Londres, 2007. 26 p. 

 

SWEATMAN, R.; FAUL, R.; BALLEW, C. New Solutions for Subsalt-Well Lost Circulation 

and Optimized Primary Cementing. SPE 56499: Texas, 1999. Pp 1–4. 

 

THOMAS, José Eduardo (Org). Fundamentos de Engenharia do Petróleo. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2004. 

 

ULMISHEK, GREGORY, Petroleum Geology and Resources of the North Caspian Basin, 

Kazakhstan and Russia.  U.S. Geological Survey Bulletin 2201-B. 2001 

 

VENDEVILLE, B.C.; JACKSON, M.P.A.. The Fall of Diapirs During Thin-Skinned 

Extension. Bureau of Economic Geology, The University of Texas at Austin, Austin, 1992.  



68 

 

 

18 p. Disponível em: <http://www.beg.utexas.edu/indassoc/agl/pubs/Fall.pdf>. Acesso em: 21 

de junho de 2012. 

 

WEATHERL, M.H.. GOM Deepwater Field Development Challenges at Green Canyon 468 

Pony. SPE 137220: Texas, 2010. 15p. 

 

WILLIE, P.J. A Terra: Nova Geologia Global. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1995. 

 

WILLSON, S.M.; DRISCOLL, P.; JUDZIS, A.; BLACK, A.; MARTIN, W.; EHGARTNER, 

B.; HINKEBEIN, T. Drilling Salt Formations Offshore With Seawater Can Significantly 

Reduce Well Costs. SPE 87216: Texas, 2004. 10p. 

 

 

Páginas da Internet Consultadas: 

 

<http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/petroleo/presal/>. 

Acesso em 03/06/2012. 

 

< http://meioambiente-sustentavel.blogspot.com.br>. Acesso em 03/06/2012. 

 

<http://www.rc.unesp.br/museudpm/rochas/sedimentares/arenitos.html>. Acesso em: 

09/12/2012. 

 

<http://fatosedados.blogspetrobras.com.br>. Acesso em 26/02/2013 

 

<http://www.ibp.org.br/main.asp?View=%7B58784FF7-BB06-46B8-8200-

A72A1FA66ABD%7D&Team=%7BCFA331ED-C047-4441-8EEC-9467D2F58BE4%7D>. 

Acesso em 03/03/2013. 

 

<http://www.dicionario.pro.br>. Acesso em 04/03/2013. 

 

<http://robertocordeiro.wordpress.com/tag/bacia-de-santos/>. Acesso em 04/03/2013. 

 

<http://www.abdn.ac.uk/engineering/research/modeling-and-analysis-of-bha-and-drillstring-

vibrations-149.php>. Acesso em 08/03/2013. 

 

<http://www.sciencedirect.com>. Acesso em 13/03/2013. 

 

<http://www.geotrack.com.br/pdiciod.htm>. Acesso em 26/03/2011 

 

<http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/atualidades/pre-sal-brasileiro/>. Acesso em 

27/03/2013. 




