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Resumo
Teixeira, Marcelo Sampaio De Simone; Roehl, Deane de Mesquita; Pereira,
Fernanda Lins Gonçalves. Análise termomecânica das tensões em poços de
petróleo utilizando abordagens analítica e numérica. Rio de Janeiro, 2016.
115p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Engenharia Civil,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
A análise das tensões em poços de petróleo é de extrema importância para a
prevenção de acidentes durante as fases de construção e produção. As simulações
devem aproximar-se ao máximo da realidade, representando da melhor forma as
operações ao longo da vida útil do poço e, consequentemente, aumentando sua
confiabilidade. Com esse objetivo, uma solução analítica é desenvolvida utilizando
uma metodologia que simula a vida útil do poço. Nessa metodologia, consideram-se os
efeitos das variações de temperatura em todo modelo e de poropressão na formação.
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Além disso, adotam-se os materiais em regime elástico, utilizando a hipótese de poço
perfeitamente circular, vertical e com cargas uniformes. A solução analítica é calculada
a partir das equações de Bradley para a perfuração, e de Lamé para as fases de descida
do revestimento, cimento endurecido e produção. Nessa solução é feita uma
compatibilidade de deslocamentos radiais entre as superfícies em contato,
possibilitando o cálculo dos incrementos de tensão ao final de cada fase. Essa mesma
metodologia é utilizada na modelagem por elementos finitos. A partir de dois estudos
de caso, os resultados obtidos através das abordagens numérica e analítica são
comparados. O primeiro estudo de caso representa um poço no Mar do Norte, e o
segundo, um poço em um campo na Bacia de Santos, Brasil. Nos dois estudos de caso,
são apresentadas as tensões radiais e tangenciais ao longo do revestimento, do cimento
e da rocha, e também os índices de plastificação para o revestimento e para o cimento.
No segundo estudo de caso, duas profundidades são avaliadas: no reservatório,
considerando um revestimento, e em uma camada mais rasa, com dois revestimentos.
Em ambos os estudos de caso, os resultados encontrados pela solução analítica são
iguais aos obtidos pela solução numérica, validando, portanto, a solução analítica
apresentada como uma alternativa para avaliação de tensões em condições ideais.

Palavras-chave
Solução analítica; Processo construtivo; Poços de petróleo; Método dos
elementos finitos.
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Abstract

Teixeira, Marcelo Sampaio De Simone; Roehl, Deane de Mesquita (Advisor);
Pereira, Fernanda Lins Gonçalves (Co-advisor). Thermo-mechanical stress
analyses in wellbore considering analytical and numerical approaches.
Rio de Janeiro, 2016. 115p. MSc. Dissertation - Departamento de Engenharia
Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
The assessment of the wellbore stress state is extremely important in order to
prevent accidents during construction and production phases. The methodology
used in the models must be closer to reality, representing the wellbore lifespan
operations, and consequently, enhancing the reliability of the wellbore. Thus, an
analytical solution is developed using a methodology capable of simulating some
of the main steps of the wellbore operations. In this methodology, the temperature
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and the pore pressure variations are considered. Besides that, it is used the
assumption of circular and vertical wellbore under uniform loads, considering the
elastic behavior of the materials. The analytical solution is developed using Bradley
equation during the drilling step and Lamé equation during the construction and
production steps. Therefore, the stresses after each step are calculated using the
radial displacement compatibility between the surfaces in contact. This same
methodology is used in the finite element model. Based on two case studies, the
results obtained by the analytical and numerical solutions are compared. The first
case study represents a wellbore in the North Sea while the second, a wellbore in a
field in Santos Basin, Brazil. In both case studies, the radial and tangential stresses
are presented for the casings, the cements and the formation, as well as the yield
index in the casings and the cements. In the second case study, two depths are
assessed: in the reservoir, considering one casing, and in a shallow depth, with two
casings. In these two case studies, the results from the analytical and the numerical
solutions are equal. Therefore, the analytical solution is validated as an alternative
to assess the stresses in ideal wellbores.

Keywords
Analytical solution; Construction process; Wellbore; Finite element method.
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