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A previsão acurada das pressões no fundo do poço e das vazões de retorno nas operações de 

perfuração com fluidos leves obtidos via injeção de gás ou na condição sub-balanceada é de suma importância 
ao sucesso destas operações. O presente trabalho descreve uma formulação original de um modelo bifásico 
transiente baseado na abordagem clássica do “drift-flux”. Contudo, diferentemente do processo tradicional, o 
fechamento do sistema de equações é obtido através do uso de medições realizadas durante o 
desenvolvimento das operações. O conceito inovador consiste na utilização de modelos mecanicísticos que 
são dependentes de parâmetros desconhecidos. Assim, estes parâmetros e o estado do modelo são 
calculados e atualizados de tempos em tempos de modo a que a diferença entre as previsões do modelo e os 
valores adquiridos sejam minimizados. 

O potencial desta modelagem é apresentado através do estudo de algumas situações em que o 
processo é caracterizado pelo comportamento transiente. Este trabalho apresenta um passo adicional, em 
relação a um outro trabalho previamente publicado, no desenvolvimento de uma metodologia cujo objetivo é 
introduzir o processo de aprendizado enquanto se perfura no contexto do projeto de hidráulica e 
acompanhamento de operações com fluidos leves e/ou na condição sub-balanceada. 
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