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RESUMO 

 

Atualmente as sondas marítimas correspondem a cerca de 50% do custo de 

construção do poço, devido ao seu elevado custo de operação, e são pagas por diária 

de trabalho. Serviços terceirizados na sonda também são pagos por dia à disposição 

ou pela diária de trabalho. Tendo em vista estes altos custos diários, como forma de 

aumentar a eficiência operacional e reduzir o custo, tenta-se reduzir o tempo total de 

construção de poços e uma forma de tornar isso possível é  realizando a maior 

quantidade de operações possíveis em paralelo. Atualmente diversas atividades já 

são realizadas em paralelo como, por exemplo, transferência de movimentação de 

carga e preparação de equipamentos que irão descer no poço. Entretanto, muitas 

operações ainda têm que ocorrer de forma sequencial, abrindo oportunidades para 

melhorias significativas. No cenário offshore em águas profundas, além dos custos 

operacionais, também é observado outras dificuldades como a necessidade de utilizar 

uma grande quantidade de tubos de riser com grandes dimensões e elevado peso, 

necessidade de aumentar a capacidade dos tanques e muito tempo gasto na descida 

do BOP utilizando-se os risers de perfuração. Dessa forma, propõe-se a perfuração 

sem riser como uma forma de reduzir significativamente o tempo e custo de 

construção de poços. Em uma perfuração sem riser o tempo de descida do BOP tem 

uma drástica redução e, além disso, possibilita a realização de atividades em paralelo 

mesmo após a instalação do BOP. Essa combinação tem potencial para redução 

expressiva no tempo de perfuração de poços.  

 

Palavras-chave: Perfuração. Tecnologia. Redução de custos. Riser. Águas 

profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Currently the rig’s rent corresponds to about 50% of the cost of construction of the well, 

due to its high cost of operation, and are paid per day of work. Outsourced services in 

the rig are also paid per day available or by the daily work. In view of these high daily 

costs, to increase operational efficiency and reduce cost, the total time of well 

construction is a parameter to be reduced and a way to make this possible is by 

performing the largest amount of possible operations in parallel. Nowadays several 

activities are already carried out in parallel, such as transfer of cargo movement and 

make up of equipment that will run in into hole. However, many operations still must 

occur sequentially, opening opportunities for significant improvements. In the offshore 

scenario in deep waters, in addition to operating costs, other challenges are also 

observed, such as the need to use a large quantity of riser tubes with large dimensions 

and high weight, the need to increase the tanks capacity and long time spent running 

the BOP using the drilling risers. In this way, it is proposed to drill without riser to 

significantly reduce the time and cost of well construction. In a drilling without riser the 

time of running the BOP suffer a drastic reduction and, moreover, enables the 

realization of activities in parallel even after the installation of the BOP. This 

combination has potential for expressive reduction in well drilling time. 

 

Keywords: Drilling. Technology. Costs reduction. Riser. Deep water. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os custos de construção de poços têm aumentando muito nos últimos anos, 

principalmente em ambientes de águas profundas e ultra-profundas. Apesar de, no 

cenário atual, o preço do barril do petróleo estar aumentando, o elevado custo 

operacional da perfuração e completação de poços offshore tornaram-se um fator 

limitante para exploração desses campos, possivelmente tornando-os 

economicamente inviáveis. Uma grande parcela dos gastos de perfuração em águas 

profundas e ultra-profundas estão relacionadas diretamente aos elevados custos de 

aluguéis de sondas. Dessa forma, torna-se fundamental a implementação de práticas 

que otimizem a eficiência operacional, reduzindo o tempo de perfuração e, por 

consequência, reduzindo os gastos.   

 Para a redução do tempo de perfuração,  uma opção seria a utilização de 

sondas dual activity, as quais são capazes de realizar atividades em paralelo devido 

a presença de duas mesas rotativas (principal e auxiliar). Entretanto, por causa do 

presença do riser, esse tipo de sonda tem o seu potencial limitado. Apesar das sondas 

dual activity apresentarem um ganho significativo de tempo no início do poço, a partir 

do momento em que o riser e o BOP são instalados, a sonda volta a atuar como uma 

sonda convencional. 

 Visando explorar o potencial que as sondas dual activity possuem, propõe-se 

uma análise da perfuração sem riser como forma de otimizar e reduzir o tempo de 

construção de poços. Com isso, torna-se possível a realização de atividades em 

paralelo mesmo depois que o BOP for instalado. O uso de sondas dual activity em 

conjunto com a retirada do riser de perfuração mostrou-se ser uma combinação com 

potencial para uma redução dramática no tempo e, consequentemente, no custo de 

construções de poços offshore.  

 Apesar da perfuração sem riser aparentar ser bastante promissora, ela ainda 

não se tornou uma realidade de fato e encontra-se em processo de desenvolvimento. 

Porém, as principais técnicas e tecnologias para que a eliminação do riser de 

perfuração seja viável já se encontram disponíveis e, em alguns casos, testadas.   
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 Devido ao crescimento da exploração de petróleo em áreas cada vez mais 

complexas, evidenciam-se a necessidade de aumentar o conhecimento técnico sobre 

as operações de construção de poços realizadas atualmente e, também, as técnicas 

que estão sendo desenvolvidas para acompanhar esse progresso tecnológico.   

 Por ser uma atividade ainda em fase de desenvolvimento, a perfuração sem 

riser envolve uma série de questões delicadas e com algumas lacunas a serem 

preenchidas. É por tal motivo que a contextualização desse tipo de operação, assim 

como seus desafios e vantagens, é de grande importância para o melhor 

entendimento dessa prática. Dessa forma, gerando um conteúdo que possa ser 

utilizado por outras gerações a fim de estimular o aprendizado e, se possível, o 

desenvolvimento de práticas que otimizem cada vez mais a indústria petrolífera.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 O objetivo desse trabalho é gerar uma fonte de conteúdo acadêmico que 

contribua com a indústria de petróleo, voltada não apenas para a geração de futuros 

engenheiros, mas também para quem possa interessar o assunto.  

A proposta é expor os conhecimentos no que se refere a perfuração de poços 

offshore utilizando métodos convencionais e métodos sem riser de perfuração e por 

fim, fazer uma análise econômica comparativa entre os métodos descritos ao longo 

do trabalho. Mais especificamente, detalhando suas diferenças, vantagens e 

desvantagens durante o processo de construção de poços offshore. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Este trabalho está estruturado de modo que o leitor possa compreender, de 

forma detalhada, todos os processos envolvidos em operações de poços utilizando 

métodos convencionais e métodos sem riser. Este trabalho está dividido em cinco 

capítulos, sendo o primeiro dedicado à introdução.  

 O capítulo dois apresenta operações de construção de poços offshore 

utilizando método convencional. Nesse capítulo são descritos os equipamentos 

frequentemente utilizados nas operações de perfuração e completação de poços 

offshore além de detalhar como essas operações ocorrem.  
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 O capítulo três apresenta operações de construção de poços offshore utilizando 

método sem riser. Nesse capítulo se descreve como funciona uma construção do poço 

sem riser assim como os principais componentes a serem desenvolvidos para que 

essa prática seja viável. Além disso, também serão descritos vantagens e 

desvantagens do uso dessa prática para a indústria petrolífera.  

 O capítulo quatro trata-se de um estudo de caso o qual analisa o tempo 

economizado utilizando a técnica de perfuração sem riser. Esse capítulo apresentara 

poços perfurados por métodos convencionais e faz uma projeção desses tempos de 

operação caso estivessem inseridos em um cenário de perfuração sem riser e, por 

fim, fará uma análise econômica mostrando o ganho em dias que um método poderá 

exercer em relação ao outro.  

 O capítulo cinco apresentará as conclusões aprendidas com a técnica e quais 

foram às contribuições da mesma para a indústria do petróleo.  
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2 CONSTRUÇÃO DE POÇOS OFFSHORE – MÉTODO CONVENCIONAL 

 Neste capítulo é descrito detalhadamente o processo de perfuração e 

completação de poços offshore, assim como os principais equipamentos utilizados 

nessas práticas, com a finalidade de contextualizar a construção de poços na indústria 

petrolífera offshore. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 Em 1947, em Morgan City – Lousiana foi construída a primeira plataforma, 

conhecida como Kermac 16, instalada a maiores distâncias da costa marítima, 16 

quilômetros, cuja profundidade era apenas de 6 metros de lâmina d’água dando início 

a uma nova era de exploração e produção de óleo e gás natural.  

 No início dos anos 1950, já era possível contabilizar mais de 70 plataformas 

ativas no Golfo do México, operando em lâminas d’águas de até 20 metros de 

profundidade. Devido a intensificação da demanda de petróleo na década de 50 surgiu 

a necessidade de equipamentos mais modernos e que fossem capazes de suportar 

atividades realizadas em áreas de profundidades elevadas, podendo atingir até mais 

de 100 metros. (MORAIS, 2013) 

 A perfuração de poços offshore, em comparação com poços onshore, mostrou-

se ser mais lucrativa além de gerar uma produção muito maior, como podemos ver na 

figura 2.1. Entretanto, é uma atividade de alto risco devido a diversos desafios e requer 

um gerenciamento de risco detalhado para se certificar de que não haja possibilidade 

de danos a operação ou fatalidades dos operadores.  

 Devido a sua complexibilidade, os investimentos voltados para o 

desenvolvimento de tecnologias que visam otimizar e aprimorar construções de poços 

offshore são bastante elevados. Apesar dos investimentos globais terem sofrido um 

declínio acentuado entre 2014 e 2017 devido ao colapso do preço do petróleo, a 

indústria está reaquecendo e caminhando para uma visão mais otimista para o futuro. 

Como mostra a figura 2.2, investimentos na aquisição/introdução de melhorias de 

bens de capital (CAPEX) retoma uma projeção crescente para os próximos anos.  

Esse crescimento está atrelado a alta atividade offshore, estimulada principalmente 

pelo aumento do preço do barril e pela capacidade das empresas de diminuir custos 

para aperfeiçoar a rentabilidade de seus projetos. (CAMPOS, 2017) 
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Figura 1 - Produção onshore e offshore 

 

Fonte: Annual Energy Outlook, 2018 
 
 

  

Figura 2 - Global Offshore Investments 

 

Fonte: Rystad Energy, 2018 

 
 
 
 

2.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 Os equipamentos de uma sonda são agrupados nos chamados “sistemas” de 

operação. Com o objetivo de ter um melhor entendimento sobre o funcionamento da 

sonda, é de extrema importância compreender os principais sistemas envolvidos nas 

operações de perfuração.  
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2.2.1 Sistema Rotativo 

 O sistema rotativo é responsável por aplicar energia mecânica na coluna de 

perfuração, tornado, assim, possível perfurar as diversas formações ao longo da 

construção do poço.  

 Em sondas convencionais, o torque exercido sobre a coluna de perfuração é 

realizado pela mesa rotativa localizada na sonda, a qual também é responsável por 

sustentar o peso da coluna durante operações de manobra. O uso da mesa rotativa 

como equipamento de transmissão de energia mecânica para a coluna de perfuração 

também depende concomitantemente de outros equipamentos como o kelly e o 

swivel. Sendo o kelly o equipamento responsável por transmitir a rotação proveniente 

da mesa rotativa para a coluna de perfuração e o swivel o equipamento que separa 

as partes rotativas das estacionárias. 

   A implementação do sistema de perfuração com motor do tipo top drive tornou 

desnecessário o uso da mesa rotativa e do kelly, visto que esse equipamento mostrou-

se ser uma forma alternativa mais eficiente. Esse sistema mais moderno permite uma 

maior economia de tempo pois lida com a descida de secções de tubos (com até 

quatro juntas) ou invés de tubos singulares, como é realizado quando utiliza-se a mesa 

rotativa. Dessa forma, reduzindo o número de conexões necessárias, além de permitir 

que o sondador rotacione e/ou mova a coluna na direção vertical a qualquer momento. 

 Além desses sistemas geradores de toque descritos acima, também existe a 

possibilidade de gerar energia mecânica através do motor de fundo o qual é alocado 

logo acima da broca de perfuração. Neste caso a rotação se deve a passagem de 

fluido de perfuração no interior do motor hidráulico e só ocorre torque na parte inferior 

do motor (associada a broca), dessa forma, não havendo rotação na coluna de 

perfuração, reduzindo, assim, o seu desgaste. Esse equipamento é bastante utilizado 

em perfurações de poços direcionais devido ao reservatório não se encontrar sob a 

mesma vertical que passa pela sonda de perfuração. (THOMAS, 2004) 

 

2.2.2 Sistema de Geração e Transmissão de Energia 

 O fornecimento de energia para o funcionamento dos equipamentos de uma 

sonda de perfuração é normalmente gerado através de motores diesel. Entretanto, em 

plataformas onde haja produção de gás opta-se por utilizar turbinas a gás para 

geração de energia tornando esse processo mais econômico e reciclável. Esses 
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motores podem estar conectados a geradores elétricos, que por sua vez geram 

energia para alimentar todos os sistemas da sonda, dessa forma, aumentando a 

eficiência desse sistema principalmente quando o tempo de permanência da sonda 

em cada locação for elevado.  

 Os equipamentos de sonda operam com velocidades e toques variáveis, o que 

dificulta o processo de transmissão de energia uma vez que o mesmo não é 

igualmente distribuído. Para evitar que haja variação incorreta na potência requerida 

para alimentar os equipamentos da sonda utilizam-se ao longo do sistema de geração 

e transmissão de energia os Variable Speed Drivers (VSD). O VSD é responsável por 

controlar os parâmetros e proteger o motor de sofrer variações muito elevadas no 

torque ou na corrente, o que resultaria em falha e dano ao sistema.  Além disso, ele 

promove uma maior economia de energia uma vez que ele direciona a quantidade 

adequada de energia a ser gasto por cada equipamento, o que implica em um menor 

gasto de diesel pelo motor. (MALOUF, 2013)  

 As sondas de perfuração podem ser classificadas de acordo com o modo que 

a transmissão de energia para os equipamentos acontecem, sejam elas sondas 

mecânicas ou sondas diesel-elétricas. Segundo Malouf (2013), sondas mecânicas 

geram energia através dos motores a diesel e essa energia é levada para uma 

transmissão principal (compound) através de acoplamentos hidráulicos e 

embreagens. Esse compound é responsável por gerenciar a distribuição de energia 

para todos os sistemas da sonda.  Sondas diesel-elétricas são do tipo AC/DC, ou seja, 

a geração é feita em corrente alternada porém a utilização é feita em corrente 

contínua. O motor diesel (ou turbinas a gás) movimentam geradores de corrente 

alternada (AC) que passam por pontes de retificadores controlados por silício (Silicon 

Controlled Rectifier – SCR) e a transforma em corrente contínua, que alimenta os 

equipamentos da sonda. Hotelaria e iluminação recebem corrente alternada após 

passar por um transformador.  

 

2.2.3 Sistema de Movimentação de Cargas 

 O principal objetivo do sistema de movimentação de cargas de uma sonda é 

fazer o transporte dos tubos da coluna de perfuração e dos revestimentos da posição 

em que estão estaleirados até serem descidos no poço. Para isso utilizam-se diversos 

equipamentos os quais estão listados abaixo:  
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▪ Guincho: Com o auxilio de polias o guincho é responsável por movimentar a 

coluna de perfuração quando esta é inserida ou retirada do poço; 

▪ Catarina: Utilização de uma série de polias móveis que permite ao guincho 

levantar um peso bastante elevado. Quanto maior o número de polias, menor 

é a força exercida para sustentar a coluna; 

▪ Pipe Catwalk: Sistema de esteiras responsável por transportar as juntas de 

tubos de maneira rápida durante operações de manobra; 

▪ Pipe Rack: Local onde os tubos ficam estaleirados na posição horizontal; 

▪ Iron Derrickman: Equipamento utilizado como substituto da função de torrista 

o qual auxilia nas operações de manobra pois posiciona os tubos previamente 

estaleirados na posição para serem conectados ao top drive, ou vice-versa;  

▪ Tensionador de riser: Garante que a coluna de riser esteja sempre sofrendo 

esforços de tração, dessa forma, não sofrendo flambagem devido a variação 

da posição da sonda em relação ao fundo do mar.  

 

2.2.4 Sistema de Circulação de Fluidos 

 O bombeio do fluido de perfuração e da pasta de cimento para dentro do poço 

é realizado pelo sistema de circulação de fluidos. O gerenciamento correto do 

bombeio de fluidos é fundamental para construção eficiente de um poço. Dentre outras 

funções, os fluidos são os responsáveis por carrear os cascalhos para fora do poço, 

garantir o controle da pressão hidrostática dentro do poço, lubrificar e resfriar a broca 

de perfuração e selar com uma camada de reboco as paredes do poço tornando-o 

estável e seguro. (PESSOA, 2008) 

 Um sistema de circulação de fluidos é comporto por bombas de lama, peneiras 

de lama, desareiador, dessiltador, degaseificador e pela unidade de cimentação 

descritas respectivamente abaixo:  

▪ Bombas de lama: Mecanismo de deslocamento positivo compostos por um 

conjunto de cilindros, pistões e válvulas responsáveis pela potencia do 

bombeamento do fluido.  

▪ Peneiras de lama: Utilizada para remoção de cascalhos da lama de 

perfuração. Utilizam-se telas levemente inclinadas capazes de separar os 

cascalhos da lama devido a constantes vibrações geradas por um motor. A 

peneira é o primeiro ponto em que o fluido vindo do poço entra em contato com 
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a atmosfera, dessa forma, é uma área de alto risco, pois gases tóxicos 

produzidos no reservatório podem ser liberados nessa região sendo 

prejudiciais para o bem estar dos trabalhadores ali presentes. 

▪ Desareiador: Utilizado para segregar partículas do tamanho da areia tendo 

como mecanismo base de funcionamento o hidrociclone.  

▪ Dessiltador: Possui o mesmo princípio do desareiador, porém, segrega 

partículas menores as quais o desareiador não foi capaz de retirar.  

▪ Degaseificador: Utilizado na remoção de gases que possam estar presentes 

e dissolvido no fluido. 

▪ Unidade de cimentação: Conjunto de bombas de alta pressão e potência 

capazes de misturar cimento, água e aditivos de modo a garantir a composição 

correta da pasta de cimento. Também são utilizadas para realização de testes 

de pressão no BOP e no riser. 

 

 A figura 2.1 apresenta os componentes do sistema de circulação de fluidos 

descrito anteriormente nessa sessão.  

 

Figura 3 - Sistema de circulação de fluidos 

 

Fonte: Webbly  

2.2.5 Sistema de Segurança 

 A segurança e integridade das instalações, das pessoas e do meio ambiente 

são fundamentais durante a construção de poços. O sistema de segurança é 
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composto por equipamentos de segurança da cabeça de poço e de equipamentos 

complementares que possibilitam o fechamento e o controle do poço.   

 Dentre os equipamentos utilizados, o de maior importância é o BOP (Blow Out 

Preventer). O BOP é um equipamento fundamental durante a construção de um 

poço e é composto por um conjunto de válvulas conectadas diretamente na cabeça 

do poço no leito marinho. Sua função é isolar o poço e impedir que fluidos que invadam 

o poço escoem até a superfície. Para que isso ocorra, o BOP deve ser capaz de 

suportar elevadas pressões internas e, no caso de poços em águas profundas, altas 

pressões externas. (PESSOA, 2008) 

 
 

2.2.6 Componentes da coluna de perfuração 

 A coluna de perfuração é um equipamento fundamental para o sistema rotativo, 

sendo ela a responsável por transmitir o torque gerado na mesa rotativa para a broca 

de perfuração. Além disso, também é responsável por conduzir o fluido de perfuração 

até a broca e por gerar peso de sobrecarga auxiliando nas perfurações de diferentes 

formações. A coluna de perfuração é composta por seus principais componentes e 

seus acessórios. (MITCHELL, 2011) 

Esta seção será focada na descrição dos principais componentes de uma 

coluna de perfuração, os quais são os elementos tubulares que consistem em tubos 

de perfuração (drill pipes), tubos pesados (heavy weight drill pipes) e comandos (drill 

collars): 

 

▪ Tubos de perfuração (Drill Pipes – DP): Esses tubos compõem a maior parte 

da coluna de perfuração e são responsáveis por fornecer comprimento 

suficiente para que a broca consiga atingir o reservatório. Formados a partir do 

processo de extrusão, sua composição dependerá de fatores como a 

configuração do poço, temperaturas a qual será sujeito, presença de gases 

corrosivos (H2S, CO2), arraste e torque. Os drill pipes são conectados entre si 

por juntas denominadas tool joints, que são uniões cônicas soldadas nas 

extremidades dos tubos de perfuração.  

▪ Tubos pesados (Heavy Weight Drill Pipes – HWDP): De maneira geral, os 

HWDP possuem o mesmo diâmetro externo que os DP, entretanto, com maior 

espessura de parede. Por auxiliarem no aumento de peso sobre a broca esse 
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tipo de tudo é bastante utilizado em poços direcionais. Uma característica 

importante dos HWDP é a diminuição de possíveis rupturas nas zonas de 

transição entre os drill pipes e os drill collars. 

▪ Comandos (Drill Collars – DC): Dentre os componentes da coluna de 

perfuração os drill collars são os que possuem maior diâmetro e espessura. 

São tubos de aço que fazem parte da composição de fundo (BHA) da coluna 

de perfuração e são responsáveis principalmente por aplicar peso sobre a 

broca mantendo os outros componentes tracionados, permitindo controlar a 

inclinação e o desvio do poço (no caso de poços direcionais). São fabricados 

em dois formatos: os lisos e os espirados, aonde os espirados são utilizados 

para diminuir a área de contato com a parede do poço, evitando um possível 

aprisionamento da coluna.  

 

2.2.7 Tipos de Plataformas 

 Devido à descoberta de poços de petróleo em águas cada vez mais profundas, 

tornou-se necessário o uso de plataformas mais desenvolvidas para viabilizar a 

produção desses campos. A estrutura da plataforma a ser utilizada em um 

determinado campo dependerá de fatores como altura da lâmina d’água, condições 

ambientais, tipo de solo marinho, tempo de operação e etc.  

 Uma maneira simplificada de classificarmos os tipos de plataformas marítimas 

usadas na indústria petrolífera é distingui-las entre plataformas fixas ou plataformas 

móveis.  

 Plataformas fixas são geralmente utilizadas para a perfuração do campo e são 

compostas por estruturas modulares de concreto ou aço, podendo ser flexível ou 

rígida, dependendo de como suportam a ação de forças externas, tais como ventos, 

correntes marítimas e ondas. Por outro lado, as plataformas móveis são utilizadas 

tanto nas operações de construção quanto na exploração do poço. Como o nome 

sugere, essas plataformas podem ser movidas para diferentes locações com 

facilidade, auxiliando no desenvolvimento de suas atividades. (NARIÑO, 2014) 

 Visando contextualizar os diferentes elementos que compõem o sistema 

offshore de produção e exploração de petróleo, a seguir é feita uma análise 

comparativa entre os diferentes tipos de plataformas usadas na indústria.  
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 O quadro 2.1 mostra a comparação de 5 plataformas diferentes. Nesta tabela 

pode-se encontrar a profunidade de lâmina d’água, o funcionamento de operação, a 

capacidade de perfuração, produção e armazenamento, onde é feito o controle de 

poço, como é feito o escoamento de fluidos, vantagens e exemplos de cada um dos 

cinco tipos de plataformas.  
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Quadro 1 - Comparativo entre diferentes tipos de plataformas offshore 

 

Fonte: PETROBRAS, 2014 
 

Auto-elevável 

(Jack-up)
Semi-submersível FPSO

Navio-sonda

(Drilling ship) 

Lâmina d'água

(profundidade no 

local da 

instalação/operação)

Até 300 metros Até 150 metros

Mais de 2000 metros 

(podem ser 

instaladas em 

grandes 

profundidades 

graças aos sistemas 

de ancoragem 

modernos)

Mais de 2000 metros 

(podem ser 

instaladas em 

grandes 

profundidades 

graças aos sistemas 

de ancoragem 

modernos)

Mais de 2000 metros

Como é

Funciona como uma 

estrutura rígida, 

fixada no fundo do 

mar por um sistema 

de estacas cravadas.

Tem pernas que se 

autoelevam. Ao 

chegar à locação um 

mecanismo faz as 

pernas descerem e 

serem assentadas 

no solo marinho.

Plataforma 

flutuante, 

estabilizada por 

colunas. Pode ser 

ancorada no solo 

marinho ou dotada 

de sistema de 

posicionamento 

dinâmico, que 

mantém a posição 

da plataforma de 

forma automática .

Plataforma 

flutuante, 

convertida a partir 

de navios 

petroleiros, na 

maioria dos casos. 

Assim como a semi-

submersível, é 

ancorada no solo 

marinho.

Plataforma 

flutuante com casco 

em forma de navio 

usada para a 

perfuração de 

poços. Pode ser 

ancorada no solo 

marinho ou dotada 

de sistema de 

posicionamento 

dinâmico, que 

mantém a posição 

da embarcação de 

forma automática. 

Atividade de 

perfuração
Sim Sim

Sim

(algumas podem ser 

só produção)

Não Sim

Atividade de 

produção
Sim Não

Sim 

(algumas podem ser 

só perfuração)

Sim Não

Onde é feito o 

controle dos poços
Superfície Superfície Fundo do mar Fundo do mar Fundo do mar

Capacidade de 

armazenamento
Não Não Não Sim Não

Escoamento da 

produção
Oleodutos Não

Oleodutos ou 

armazenamento em 

navios e 

posteriormente 

descarregados nos 

terminais.

O óleo é exportado 

para navios 

petroleiros, que o 

descarregam nos 

terminais.

Não

Vantagem 

A instalação é mais 

simples e permite 

que o controle dos 

poços sejam feitos 

na superfície.

A facilidade para 

mudar de locação e 

o comportamento 

de estrutura fixa, 

que permite que o 

controle dos poços 

sejam feitos na 

superfície. 

Especialmente 

projetada para ter 

pouco movimento.

A capacidade de 

armazenamento 

permite que opere 

a grandes distâncias 

da costa, onde a 

contrução de 

oleodutos é 

inviável.

Maior autonomia 

para perfurar em 

grandes distâncias 

da costa.

Exemplos

Mexilhão

Pampo

Garoupa

P-3

P-4

P-5

P-51 (prod.)

P-56 (prod.)

P-10 (perf.)

P-34

P-50

P-54

NS-09

NS-15

NS-16

Móveis

Fixa
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2.2.8 Revestimento e cimentação de um poço 

 Ao perfurar as diferentes formações de um reservatório o poço torna-se 

suscetível a sofrer desmoronamentos ou fraturas devido a altas pressões 

hidrostáticas, pois as formações não possuem as mesmas estabilidades estruturais, 

geralmente as formações mais próximas à superfície possuem uma menor 

competência em se manter firme. Por isso, colunas de revestimento, 

progressivamente de menor diâmetro em relação ao poço perfurado, são alocadas no 

poço. (PESSOA, 2008) 

 Portanto, a coluna de revestimento tem a função de sustentar as formações 

perfuradas pela broca e são compostas de tubos de aço unidos por conectores, como 

descrito na figura 2.2. Além disso, são classificadas de acordo com seu diâmetro e 

função exercida. 

 

 

Figura 4 - Diâmetro usuais de poços e revestimentos 

 

Fonte: Pessoa, 2008 

 
 
 

 No extremo inferior do revestimento existe um equipamento chamado sapata. 

Sua função é guiar o revestimento durante a sua descida. Portanto, ela é perfurada 

pela broca que irá passar por dentro do revestimento. Dessa forma, é comum usar a 

expressão profundidade de assentamento da sapata como sinônimo de profundidade 

de assentamento do revestimento.  
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Os revestimentos podem ser classificados quanto a sua função como sendo:  

▪ Condutor:  

 

É o primeiro revestimento a descer no poço e tem como 

função sustentar formações superficiais não consolidadas. 

Podendo ser assentado por cravação, por jateamento (água 

do mar) ou por perfuração e cimentação. Possui uma 

profundidade da sapata variando de 10 a 80 metros e seus 

diâmetros típicos são 30” (mar), 20” ou 13 3/8” (terra). 

▪ Superfície: 

 

É o segundo revestimento a descer no poço e tem como 

função proteger lençóis freáticos, prevenir desmoronamentos 

de formações não consolidadas e servir como base de apoio 

para os equipamentos de segurança na cabeça do poço. Seu 

cumprimento varia de 100 a 600 metros e seus diâmetros 

típicos são 20”, 18 5/8”, 16” (mar), 13 3/8”, 10 ¾” e 9 5/8" 

(terra). 

▪ Intermediário:  

 

Tem como função isolar zonas de perda de circulação, zonas 

de pressão anormal, zonas de baixo gradiente de fratura e 

zonas de sal ou anidrita que contaminam o fluido de 

perfuração. Seus diâmetros típicos são 13 3/8” (mar), 9 5/8” 

(terra). 

▪ Produção: É o último revestimento a ser descido no poço e tem como 

função permitir a produção do poço, suportando as paredes 

e isolando os intervalos produtores. Seus diâmetros típicos 

são: 9 5/8”, 7” e 5 ½”. 

▪ Liner:  

 

É uma coluna de revestimento que não chega até a 

superfície. Fica suspensa no ultimo revestimento descido. O 

uso desse revestimento tem como finalidade economia, 

versatilidade e rapidez de operação, podendo substituir o 

revestimento intermediário e o de produção. Seus diâmetros 

típicos são 13 3/8”, 9 5/8”, 7” e 5 ½”. 

▪ Tie Back:  

 

É usado para complementar uma coluna de liner até a 

superfície, quando limitações técnicas ou operacionais 

exigem proteção do revestimento anterior. Seus diâmetros 

típicos são 9 5/8”, 7” e 5 ½”. 
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Após a descida do revestimento inicia-se a etapa de cimentação, onde o 

espaço entre a coluna e a parede do poço é cimentado (preenchido com uma mistura 

de cimento/água). Os principais objetivos dessa etapa são promover aderência entre 

o cimento e a formação e gerar suporte mecânico para o revestimento. Dessa forma, 

evitando que haja migração de fluidos entre as diversas zonas permeáveis 

atravessadas pelo poço. 

 

2.3 PERFURAÇÃO DE POÇOS OFFSHORE 

 O principal objetivo da perfuração de poços de petróleo é alcançar os 

reservatórios de interesse por meio de tubulações cilíndricas responsáveis por 

interligar a cabeça do poço, localizada no leito marinho, à formação. Esta atividade 

deverá ser realizada de modo que gere o mínimo de impacto possível às propriedades 

permo-porosas da formação. Dessa forma, viabilizando a execução da sequência 

operacional prevista até que a perfuração do poço seja finalizada.  

 De maneira geral, um projeto típico de perfuração em águas profundas consiste 

em duas etapas: fase inicial de perfuração e fase final de perfuração. Onde podemos 

encontrar de 4 à 5 fases no total com diâmetro de broca variando de 36 a 8 ½ 

polegadas.  

 

2.3.1 Fase inicial de perfuração 

 O inicio do poço é dado por uma sequência de operações de perfuração de 

fases e assentamentos e cimentação dos revestimentos condutor e de superfície. 

Esse conjunto tem como principal função gerar um apoio estrutural ao sistema de 

cabeça de poço para que o mesmo possa suportar os esforços produzidos pelo 

conjunto riser e BOP (Blow Out Preventer). 

 O revestimento condutor é o primeiro revestimento a descer no poço e pode 

ser assentado por jateamento dependendo da composição do solo submarino. 

Entretanto, quando o jateamento da cabeça do poço é inviável, uma alternativa é a 

utilização de perfuração, sem retorno, com broca de 36 ou 40 polegadas. Após a 

perfuração de 36” ou 40” o revestimento condutor de 30 ou 36 polegadas é assentado 

e cimentado dentro do poço. Pode-se obeservar detalhadamente esse processo na 

figua 2.3 abaixo. 
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Figura 5 - Descida do revestimento condutor 

 

Fonte: Rabelo, 2014 
 

 Após o assentamento do revestimento condutor inicia-se a fase de perfuração, 

sem retorno, utilizando água do mar e usualmente, brocas de 26 ou 17 ½ polegadas 

até a profundidade planejada para o assentamento da sapata de revestimento de 

superfície. Após a perfuração com a broca de 26” ou 17 ½” o revestimento de 

superfície de 20 ou 13 3/8 polegadas é assentado e cimentado dentro do poço. Em 

seguida, após a cimentação do revestimento de superfície o poço já está preparado 

para receber o conjunto riser e BOP que serão acoplados na cabeça do poço. Pode-

se observar esse processo nas figuras 2.4 e 2.5 abaixo. 

Figura 6 - Perfuração fase 26" e descida do revestimento de 20" 

 

Fonte: Rabelo, 2014 
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Figura 7 - Descida do conjunto riser e BOP 

 
Fonte: Rabelo, 2014 

 
 

2.3.2 Fase final de perfuração 

 Nesta fase são perfuradas formações mais profundas, onde pode ser 

encontrandas pressões de poro mais altas. Dessa forma, medidas de seguranças 

devem ser tomadas para que a operação possa prosseguir de maneira a garantir a 

integridade do poço e a segurança dos operadores.  

 Diferente da fase inicial de perfuração, esta fase é conduzida de maneira 

overbalance, assim, a pressão hidrostática fornecida pelo fluido de perfuração é maior 

do que a pressão de poros das formações perfuradas. Assim sendo, o fluido atua 

como uma barreira de segurança inicial para prevenir o colapso do poço e 

consequentemente o influxo de fluido indesejado para dentro do poço. (SANTOS, 

2007)  

Na fase final utilizam-se fluidos à base de óleo ou base sintética os quais 

precisam atender as regulamentações ambientais de descarte de efluentes. Para isso 

torna-se necessário o uso do riser de perfuração, pois é através dele que esse fluido 

irá se movimentar tanto para dentro do poço quanto em direção a sonda de perfuração 

sem que entre em contato com a o mar. 

Outro mecanismo de segurança é a instalação do BOP (Blow Out Preventer) o 

qual atuará como uma segunda barreira de segurança responsável por bloquear o 

influxo de fluido indesejado para dentro do poço.  
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O início da fase final de perfuração é dado pela perfuração utilizando brocas de 

16 ou 12 ¼ polegadas em circuito fechado, ou seja, logo após a instalação do conjunto 

riser e BOP. Portando, a partir desse momento, a broca e o revestimento descerão 

por dentro do riser de perfuração constituindo em um circuito fechado de operação.  

Após a perfuração desta fase, o revestimento de produção de 9 5/8 polegadas 

é descido e cimentado até a sapata do revestimento anterior. Assim, isolando as zonas 

permo-porosas que foram perfuradas nesta fase. Esta fase final pode ser concluída 

com a cimentação do revestimento de produção, caracterizando um poço fechado 

(Cased Hole) ou com uma última perfuração utilizando uma broca de 8 ½ polegadas, 

caracterizando um poço aberto (Opened Hole). Pode-se observar esse processo nas 

figuras 2.6 e 2.7 abaixo. 

 

Figura 8 - Perfuração da fase 12 1/4" 

 

Fonte: Rabelo, 2014 
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Figura 9 - Descida e cimentação do revestimento de produção 

 

Fonte: Rabelo, 2014 
 
 

2.4 COMPLETAÇÃO DE POÇOS OFFSHORE 

 Terminando a perfuração do poço inicia-se a fase de avaliação através da 

perfilagem do poço, visando descobrir se o poço perfurado é ou não economicamente 

viável. Depois, considerando o poço viável, é necessário tornar o poço seguro para 

colocá-lo em condições de produção. Este conjunto de etapas operacionais é 

chamado de completação do poço.  

 A completação de um poço, assim como as outras operações relacionadas, 

requer um planejamento bem estruturado, pois terá reflexos em toda a vida produtiva 

do poço, além de minimizar as futuras operações de intervenção no poço (workover). 

Diversos fatores devem ser levados em consideração no momento de planejar qual 

será o tipo de completação a ser utilizado, como, por exemplo, a localização do poço, 

a finalidade do poço, tipos de fluidos, número de zonas produtoras, mecanismos de 

produção, controle de areia, vazões de produção, etc.  

 De acordo com Santos (2007), a completação de um poço segue a seguinte 

ordem cronológica de operações:  

▪ Instalação dos equipamentos de segurança  

▪ Condicionamento do poço 

▪ Avaliação da cimentação 

▪ Canhoneio 

▪ Equipamentos de poço 
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2.4.1 Instalação dos equipamentos de segurança 

 Ao fim da etapa de perfuração, o poço é temporariamente abandonado, ou seja, 

tampões de cimento ou mecânicos são fixados ao longo do poço afim de mantê-lo 

estático. Dessa forma, a sonda de perfuração presente naquela locação desacopla o 

conjunto riser e BOP da cabeça do poço e movimenta-se em direção a outra locação 

para iniciar uma nova perfuração.  

Ao iniciar a fase de completação do poço previamente abandonado é 

necessária a reinstalação do sistema de segurança. Então, nesta etapa são instalados 

a cabeça de produção e o BOP, os quais permitirão acesso seguro ao interior do poço 

para a execução das próximas etapas da completação. 

 

2.4.2 Condicionamento do poço 

 Após a instalação dos equipamentos de segurança inicia-se a fase de 

condicionamento do poço e a substituição do fluido de perfuração presente no interior 

do poço por um fluido de completação.  

 No processo de condicionamento do poço utiliza-se uma broca e um raspador 

que irão descer ao longo da coluna com a finalidade de deixar o revestimento de 

produção gabaritado e em condições de receber os equipamentos necessários. A 

broca é responsável por cortar os tampões de cimento ou mecânicos previamente 

instalados no interior do poço. O raspador utiliza lâminas retráteis para raspar a parte 

interna do revestimento de produção, removendo qualquer resquício deixado pela 

broca. Logo após o condicionamento do poço são realizados testes para garantir a 

estanqueidade do mesmo e posteriormente a realização de reparos, se necessário.  

 Por fim, o fluido de completação utilizado na maioria das vezes é uma solução 

salina a qual deve ser compatível com o reservatório e os fluidos nele presente, dessa 

forma evitando que ocorra obstruções que possam restringir a vazão do poço. Além 

disso, para que o poço se mantenha amortecido, o fluido de completação deverá ser 

capaz de sustentar a pressão estática do reservatório.  

 

2.4.3 Avaliação da qualidade da cimentação 

 Como visto anteriormente neste trabalho, a cimentação tem como principal 

função promover a vedação hidráulica entre variações de intervalos permeáveis, 

dessa forma, impedindo o fluxo de fluidos por trás do revestimento. Além disso, a 
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cimentação também é responsável por proporcionar suporte mecânico ao 

revestimento impedindo que o mesmo colapse.  

 Portanto, um controle efetivo da qualidade dessa vedação é fundamental para 

garantir um perfeito controle do fluxo de fluidos dentro do poço. Uma vez que esse 

controle não é feito de forma adequada poderá ocasionar inúmeros problemas na 

construção do poço, como, por exemplo, a produção de fluidos indesejáveis, testes 

de avaliação de formações incorretos ou até mesmo na perda do poço.  

 Através do uso de perfis acústicos é possível avaliar a qualidade da cimentação 

medindo a aderência do cimento ao revestimento ou do cimento à formação.  

 

▪ Perfil sônico (CBL/VDL- Cement Bond Log/Variable Density Log) 

Este sistema de perfilagem controla a aderência cimento-revestimento e 

cimento-formação e é composto por um emissor, dois receptores e um circuito 

eletrônico para o processamento do sinal. Impulsos sonoros de curta duração 

se propagam através do revestimento, cimento e formação e em sequência são 

convertidos em impulsos elétricos transportados até a superfície através de 

cabos condutores. A leitura de valores baixos no perfil CBL indica uma boa 

aderência do cimento-revestimento e uma boa aderência cimento-formação 

ocorre quando na ausência de sinal de revestimento no perfil VDL.  

 

▪ Perfil Ultrasônico (CEL - Cement Evaluation Log) 

Este perfil proporciona uma boa resolução circular, diferentemente do CBL o 

qual registra um valor médio dos 360º de poço, permitindo uma avaliação a 

cada 45º de circunferência. O uso dessa ferramenta sozinha não é tão eficiente 

devido as suas limitações. Porém, o uso combinado de perfis CBL/VDL com 

CEL proporciona uma completa avaliação da qualidade do cimento.  

 

▪ Perfil Ultrasônico (USIT - Ultra Sonic Imager Tool) 

Esta ferramenta é a mais recente dentre as citadas anteriormente e possuem 

um funcionamento similar ao da ferramenta de CEL. Composta por um único 

transdutor que cobre todo o perímetro do revestimento, esta ferramenta é 

menos sensível aos efeitos do poço, é capaz de operar em ambientes com 

fluidos mais pesados e gera imagens coloridas do mapa da cimentação. 
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2.4.4 Canhoneio 

 O canhoneio é a técnica mais utilizada para estabelecer um canal de 

comunicação entre o poço produtor e a formação, como podemos observar na figura 

2.8. Convencionalmente empregam-se cargas explosivas em série dentre de canhões 

(equipamentos cilíndricos de aço ou cápsulas fixadas a uma lâmina ou arames), os 

quais são responsáveis pelo isolamento entre o explosivo e o poço. Dessa forma, abri-

se caminho para que os fluidos contidos em um reservatório migre para o  interior do 

poço e seja elevado até a unidade de produção. 

 

Figura 10 - Canhoneio de um poço revestido 

 

Fonte: Thomas, 2004 

 

2.4.5 Equipamentos de poço 

 Esta é a ultima etapa de completação do poço onde serão instaladas a coluna 

de produção e a árvore de natal (Christmas Tree). Após esta etapa o poço estará apto 

para começar a produção de óleo/gás.  

A árvore de natal é um conjunto de válvulas instaladas na cabeça do poço que 

regula a produção de hidrocarbonetos. Há, atualmente, dois tipos de árvore de natal: 

as árvores de natal convencional - ANC e a árvore de natal molhada – ANM. Em 

estruturas offshore de águas profundas utiliza-se a árvore de natal molhada – ANM e 

ANC para plataformas fixas. As árvores de natal convencional também são chamadas 

de árvores de natal seca devido ao fato delas não estarem submersas no mar. 

A coluna de produção é composta por tubos metálicos acoplados dos demais 

componentes e ela é descida pelo interior do revestimento de produção com o objetivo 

de possibilitar a circulação de fluidos para o amortecimento do poço (em caso de 
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workover), permitir a instalação de equipamentos de elevação artificial e conduzir 

fluidos produzidos até a superfície.  

 

2.5. PERFURAÇÃO COM GRADIENTE DUPLO (DUAL GRADIENT DRILLING - 

DGD) 

 Atualmente a International Association of Drilling Contractors (IADC) define 

uma perfuração com gradiente duplo (DGD) como sendo: “Dois ou mais gradientes de 

pressão dentro das seções do poço selecionado para controlar o perfil de pressão do 

poço”. (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS, 2011). 

Esta tecnologia tornou possível perfurar poços em ambientes  que ninguém 

considerava possível e, hoje em dia, é uma técnica internacionalmente reconhecida 

por permitir a perfuração em poços desafiadores e em água profundas. O método 

DGD depende do uso de fluidos com diferentes densidades para criar um gradiente 

de pressão que melhor se adapte ao perfil de pressão de formação. Desta forma, a 

reutilização da lama permite a perfuração com uma lama mais adequada em vez de 

uma lama barata e descartável, fator que aumenta significativamente a janela 

operacional entre os gradientes de pressão de poros e de fratura. (TIME, 2014) 

 Diversos sistemas de perfuração com gradiente duplo foram desenvolvidos e, 

segundo a IADC, são classificados em duas categorias, como podemos ver na figura 

2.9. O sistema DGD instalado antes da descida do BOP é classificado como sistema 

pré-BOP enquanto o sistema DGD instalado depois da descida do BOP é classificado 

como sistema pós-BOP.  

Figura 11 - Classificação de perfuração com gradiente duplo 

 

Fonte: Time, 2014 
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A tecnologia de perfuração com gradiente duplo apresenta diversas vantagens 

quando comparada com uma perfuração convencional com gradiente único, como:  

• Utilizando uma lama mais pesada torna-se possível ajustar a inclinação da 

curva de gradiente de pressão do poço aumentando a janela de operação de 

atuação. Dessa forma, gerando um gradiente de pressão mais adequado para 

a pressão da formação reduzirá a quantidade de revestimentos necessárias 

para alcançar o reservatório; 

• O uso de menos camadas de revestimento economizará tempo e diminuirá o 

custo de construção do poço; 

• A redução de camadas de revestimentos permitirá poços com diâmetros 

maiores, os quais poderão acomodar tubos de produção maiores e 

equipamentos de completação adequados, assim, aumentando a taxa de 

produção e produtividade do poço; 

• Monitorando o nível de fluido no riser e na taxa de bombeio, o sistema com 

gradiente duplo detecta perdas e kicks com mais precisão;  

• O DGD permite uma taxa ótima de circulação para limpeza do poço e taxa ótima 

de penetração (ROP - rate of penetration). Isso é difícil de conseguir com a 

perfuração convencional porque a taxa de circulação ideal muitas vezes gera 

valores muito altos podendo fraturar a formação, mas o  DGD pode compensar 

esses valores altos diminuindo o nível de fluido no riser e mantendo a pressão 

no fundo do poço constante; 

• Sondas menores podem ser utilizadas para perfurar poços com grandes 

lâminas d’água; 

(DRILLING CONTRACTOR, 2011) 
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3 CONSTRUÇÃO DE POÇOS OFFSHORE – MÉTODO RISERLESS MUD 

RECOVERY     

3.1 INTRODUÇÃO 

 Seja em poços onshore ou em poços offshore, diversos problemas são 

relacionados à operações de perfuração. Cascalhos devem ser removidos do poço, 

densidade do fluido de perfuração deve ser controlada para manter o poço estável 

sem que a formação sofra fraturamento, circulação de fluidos deve ser mantida 

mesmo que haja perda de fluido para a formação e a pressão deve ser controlada 

(WEDDLE; SCHUBERT, 2000). Esses problemas tomam proporções ainda maiores 

em poços offshore devido as restrições de pressão hidrostática, em especial na parte 

superior do poço, onde nas camadas podem ser encontradas um aumento das 

pressões de poros pela presença de shallow gas/water. 

 Como podemos ver na figura 3.1, as condições de pressão em um ambiente 

offshore são complexas e devem ser analisadas com cuidado antes de começar a 

operação propriamente dita. O fluido a ser utilizado deve ser estrategicamente 

selecionado para garantir a pressão necessária para resistir à pressão de poros da 

formação mantendo o poço aberto sem aplicar pressão excessiva a ponto de fraturar 

a formação. Essa zona de pressão ótima entre a pressão de poros da formação e a 

pressão de fratura da formação é denominada janela operacional. Quando um poço é 

perfurado apenas com água do mar, a pressão de poros da formação ultrapassa a 

pressão do fluido de perfuração levando o poço a sofrer colapso.  

 O resultado dessa dinâmica é um estreitamento na janela operacional de 

perfuração entre a pressão de poros e a pressão de fratura da formação e, conforme 

a profundidade da água aumenta, a janela operacional torna-se cada vez mais estreita 

devido ao aumento do peso da coluna de fluido. 

 Como visto no capitulo anterior, ao perfurar os intervalos iniciais dos poços de 

águas profundas com um método convencional, normalmente não é utilizado um 

sistema de riser e, dessa forma, utiliza-se água do mar como fluido de perfuração ao 

invés de lamas com maiores densidades. 
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Figura 12 - Condições de pressão de poço a serem controladas 

 

Fonte: Myers, 2008 
 

   

 Entretanto, poços perfurados com água do mar tendem a ser mais suscetíveis 

a colapsos conforme sua profundidade aumenta pois a pressão de poros tende a 

superar a pressão hidrostática devido a baixa densidade da água do mar. Portanto, 

para profundidades maiores, fluidos de perfuração com uma densidade maior devem 

ser circuladas para dentro do poço para garantir que o mesmo não sofra colapso. O 

equipamento padrão amplamente aceito para manter circulação contínua é o riser de 

perfuração marinha, o qual fornece a conexão entre a cabeça do poço e a plataforma, 

circulando os fluidos e cascalhos de volta para a plataforma onde serão tratados. 

Contudo, a capacidade atual máxima de profundidade do riser é em torno de 3047 m, 

são extremamente caros e acarretam problemas operacionais significativos, como, 

por exemplo, altas tensões devido a vibração dessas cadeias longas de riser e 

problemas de controle de poço associados com a pressão hidrostática do fluido de 

perfuração. (MYERS, 2008) 

 O sistema Riserless Mud Recovery (RMR) foi desenvolvido com o intuito de 

resolver efetivamente os diversos problemas causados pelo uso do sistema riser em 
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perfurações convencionais e, em adição, encurtar o ciclo de construção do poço 

fazendo uso da tecnologia de gradiente duplo do início ao fim da operação. RMR é 

um termo utilizado para descrever uma técnica de perfuração não convencional na 

qual utiliza-se uma tubulação de diâmetro relativamente pequeno responsável pelo 

retorno da lama do fundo do mar para a plataforma ao invés de utilizar riser marínho 

de grande diâmetro. O sistema também equilibra as pressões internas e externas no 

leito marinho, reduzindo a pressão interna para possibilitar um gradiente duplo de 

pressão. (STAVE et al., 2005) 

 Embora a perfuração sem riser proporcione muitos benefícios para aplicações 

em água profundas, ela também apresenta muitos problemas não solucionados, como 

a configuração do sistema, desenvolvimento de novos equipamentos, procedimentos 

e controle de poço necessários. Este capítulo apresentará os conceitos básicos de um 

sistema de perfuração sem riser, assim como as vantagens e desvantagens 

comparado à perfuração convencional.   

 

3.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA RMR 

 O sistema de perfuração sem riser é uma variação bem simples do sistema de 

perfuração com gradiente duplo. O sistema consiste em uma coluna de perfuração 

diretamente em contato com a água do mar (sem proteção do riser) e uma linha de 

retorno de lama não concêntrica separada. Um RBOP (Rotating Blowout Preventer) 

bloqueia a lama de retornar pela coluna de perfuração e força a lama a circular pela 

linha de retorno até a superfície. Mais de uma linha de retorno pode ser utilizada, 

dependendo da configuração do sistema e da taxa de fluxo, além disso, linhas de 

choke e kill podem ser utilizadas como linhas de retorno.  

 Em águas rasas com profundidades menores do que 1500m, as linhas de 

retorno de lama podem ser flexíveis e com um diâmetro maior. Em profundidades 

maiores que 1500m, a linha de retorno de lama deve ser confeccionada em tubos de 

aço. Um veículo operado remotamente (ROV) é utilizado para realizar inspeções 

visuais da instalação dos equipamentos no fundo do mar. Acompanhando a instalação 

dos equipamentos, a descida do tudo de perfuração e a entrada inicial no leito marinho 

(spud). Além disso, o ROV é utilizado para monitorar constantemente a linha de 

retorno de lama ao longo da operação. 
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 A lama de perfuração é bombeada para dentro do poço e retorna, junto com os 

cascalhos, para o equipamento submarino de sucção de lama conhecido como 

Suction Module (SMO) onde, através de uma mangueira de sucção, transferirá o fluido 

para o equipamento de bombeio de lama conhecido como Subsea Pump Module 

(SPM). O SPM será responsável por bombear o fluido de volta para a sonda através 

das linhas de retorno de lama, onde será tratado e reaproveitado, descrevendo, assim, 

um sistema fechado de loop. Dessa forma, tornando possível o uso de lamas pesadas 

sem que haja descarte no ambiente marinho e a realização de atividades em paralelo 

ao longo de todo o ciclo de construção do poço. (MYERS, 2008) 

 

3.3 COMPONENTES DO SISTEMA RMR 

 O esquemático do sistema RMR é apresentado na figura 3.2, assim como seus 

diferentes componentes. Podemos listar seis componentes essenciais para que esse 

sistema seja viável, os quais estão descritos abaixo e apresentados nas figuras 3.3 e 

3.4:  

Figura 13 - Esquemático de um sistema de perfuração sem riser 

 

Fonte: Stave, 2005 
 
 

1. Suction Module (SMO): É uma câmara de coleta instalada na cabeça do poço de 

baixa pressão. O SMO recebe o fluido de perfuração e cascalhos que saem da cabeça 

do poço e os desviam para uma bomba de lama submarina através de uma mangueira 
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de sucção. Um transdutor de pressão com alta precisão e sensibilidade mede a coluna 

de lama dentro do SMO e o sistema de controle controla a taxa de bombeio de lama 

submarina de modo que esse nível (setpoint) seja mantido. O operador da bomba de 

recuperação de lama pode ver o nível de lama dentro do SMO usando câmeras 

submarinas em seu monitor no drill floor e quando o nível desejado é atingido, ele 

ativa o modo automático. A velocidade da bomba seguirá o fluxo das bombas de lama 

da sonda e ajustará a velocidade automaticamente para manter o nível de lama 

desejado dentro do SMO. A energia para as câmaras, lâmpadas e sensores de nível 

no SMO são fornecidas por uma linha umbilical separada. 

 

2. Subsea Pump Module (SPM): O módulo de bomba fornece uma estrutura de 

suporte para o motor e a bomba, e é conectado ao SMO por uma mangueira flexível. 

O módulo inclui uma válvula de fluxo controlada remotamente no lado de descarga, 

uma saída lateral no lado de descarga para descarte de retorno de cimento e uma 

interface para o sistema de controle. A velocidade do motor, e portanto a saída da 

bomba, é controlada por um inversor de frequência.  

 

3. Umbilical & Umbilical Winch: A linha umbilical fornece a fonte de alimentação 

elétrica e a conexão de controle entre o contêiner de controle e o pump module. O 

guincho umbilical (umbilical winch) é projetado para permitir o lançamento e a 

recuperação do pump module a partir da lateral da sonda.  

 

4. Control System: O sistema de controle gerencia a velocidade do motor da bomba 

para manter o nível de lama estável no SMO, além de prever possíveis vazamentos 

para o mar. O sistema de desligamento emergencial (Emergency Shut Down) é 

configurado com dois botões de desligamento: um localizado no drill floor e outro 

localizado na cabine do driller. 

 

5. Power and Control Container: Dois contêineres construídos para diferentes 

propósitos. Uma unidade é fornecida como área de trabalho da tripulação e uma 

estação de trabalho do operador. A segunda unidade contêm o sistema de 

acionamento de velocidade variável, transformador, filtro e controle para fornecer a 

interface entre a sonda e o sistema. O contêiner é aonde todos os sistemas de controle 
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são interligados. O sistema de controle monitora a velocidade da bomba, pressões e 

mantém o nível de lama estável no SMO. 

 

6. Mud Return Line (MRL): É um linha de recuperação de diâmetro pequeno, 

aproximadamente 6 polegadas, a qual gerencia o retorno do fluído para a sonda. 

Utiliza-se um ROV para fazer a conexão da linha de retorno de lama ao Pump Module.  

Figura 14 - Sistema RMR no leito marinho 

 

Fonte: Drilling Contractors, 2011 
Figura 15 - Sistema RMR na sonda de perfuração 

 
Fonte: Drilling Contractors, 2011 
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3.4 VANTAGENS E DESAFIOS DA PERFURAÇÃO SEM RISER 

 A utilização do método não convencional de perfuração sem riser sugere 

instantaneamente soluções para problemas associados ao sistema riser utilizado em 

construções de poços em águas profundas. Dessa forma, surgindo diversas 

vantagens as quais classificam-se em duas grandes categorias: redução de custos e 

economia de tempo.  

 Em teoria, o sistema de perfuração sem riser é aplicável para qualquer 

profundidade de lâmina d’água e não utiliza o convencional riser de grande diâmetro 

nem os equipamentos atrelados ao riser. Entretanto, requer a utilização de uma linha 

de retorno de lama de diâmetro muito menor quando comparado com o riser. Dessa 

forma, o volume de lama bombeado no sistema será menor, o que resulta em 

diminuição de custos e de espaço requerido para armazenamento e tratamento de 

lama. Além disso, a estação de posicionamento (station keeping) – capacidade da 

sonda se manter em um ponto fixo apesar de estar sob efeito de fatores ambientais 

externos – será mais fácil de ser controlada em um sistema sem riser devido à 

quantidade reduzida de peso que estará ancorada a sonda e à diminuição de forças 

ambientais no tubo de perfuração e na linha de retorno de lama. Portanto, um sistema 

de perfuração sem riser requer estações de posicionamento menos restritas além de 

reduzir o tempo de espera de melhora da situação climática (waiting-on-weather). 

 Outra grande vantagem do sistema RMR para aplicação em águas profundas 

é a redução do número de tubos de revestimento. A eliminação de 2 ou 3 fases de 

revestimento irá reduzir o tamanho do poço e da cabeça de poço, além de número de 

dias necessários para perfurar até o reservatório. Como visto no capítulo anterior, o 

sistema RMR utiliza perfuração com duplo gradiente na construção do poço do início 

ao fim da operação, otimizando a lama de perfuração e permitindo que a perfuração 

seja contida mais facilmente dentro da janela operacional entre a pressão de poro e 

pressão de fratura da formação, como podemos ver na figura 3.5. 
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Figura 16 - Perfil de pressão de poço convencional x gradiente duplo 

 

Fonte: Myers, 2008 

 

 Um grande obstáculo sempre presente em operações em águas profundas é o 

controle de poço. Em um sistema convencional de perfuração quando um kick é 

circulado pela linha choke, pode ocorrer perda de pressão de fricção na linha, 

conhecido como “hidden choke effect”, ocasionando um aumento na pressão feita na 

formação. Entretanto, em um sistema RMR o Subsea Pump Module lida com qualquer 

variação de pressão na linha de retorno de lama evitando variações indesejadas de 

pressão feita na formação. Além disso, em um sistema convencional de perfuração 

quando o riser é desconectado, a pressão na cabeça do poço é reduzida – efeito 

conhecido como “riser loss” – e o BOP torna-se responsável por suportar essa perda 

pressão o que poderá gerar vazamentos e possível blowout. Entretanto, em um 

sistema RMR não existe o efeito riser loss porque o sistema utiliza lama com 

densidades altas o suficiente para balancear a pressão de formação com gradiente 

de água do mar do fundo do mar até a superfície.  

 Como visto, a perfuração sem riser possui grande potencial para otimizar a 

exploração de poços em águas profundas. Entretanto, um grande desafio que esse 

sistema enfrente é que o sistema de perfuração sem riser ainda não possui 

tecnologias, equipamentos e procedimento comprovados até o momento para esse 
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tipo de ambiente. Diversas pesquisas para aplicações práticas do sistema RMR, 

desenvolvimento de conceitos e equipamentos de implementação, procedimentos 

detalhados, análises hidrostáticas em sistemas com gradiente duplo e controle de 

poço estão sendo desenvolvidos ao longo dos anos e seus resultados levam a crer 

que esse sistema de perfuração sem riser é um sistema viável e promissor.   
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4 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE ECONÔMICA SIMULANDO O USO DE SISTEMA 

RMR EM UM POÇO NO PRÉ-SAL. 

 O estudo de caso abordado nessa monografia terá como base seis poços do 

pré-sal previamente perfurados utilizando sistema de perfuração convencional. Os 

poços serão apresentados como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e seus dados serão 

descaracterizados para garantir o sigilo dos dados apresentados e da empresa 

operadora.  

  

4.1 OBJETIVO DO ESTUDO 

 Nessa monografia foram apresentados os modelos de sistema de perfuração 

convencional e sistema de perfuração sem riser, destacando suas vantagens e 

desafios. Com o intuito de aprofundar esse comparação foi elaborado um estudo de 

caso voltado para identificação de oportunidades na economia de tempo.  

 O objetivo do estudo é, a partir dos tempos de cada operação realizada em 

poços do pré-sal perfurados utilizando sistema convencional, identificar qual atividade 

sofreria variação de tempo se estivéssemos em um cenário de RMR. Após a 

identificação dessas atividades realizar o cálculo da taxa de economia de tempo para 

o cenário RMR e projetar esse cálculo para poços com diferentes profundidades. A 

partir desses dados projetados será possível estimar o tempo médio economizado por 

cada poço perfurado em diferentes profundidades de lâmina d’água, assim como os 

seus percentis – os quais seriam uma visão otimista e pessimista do parâmetro 

analisado. Este parâmetro será essencial para garantir a viabilidade do sistema RMR 

e servirá de estímulo para acelerar o processo de desenvolvimento dessa tecnologia. 

 

4.2 SELEÇÃO DOS POÇOS 

 Após o descobrimento de gigantescas reservas offshore de petróleo e gás na 

camada do pré sal pela Petrobras em 2006, o Brasil inseriu-se em um cenário de 

novas perspectivas para o setor e para a nação devido ao incremento potencial das 

reservas nacionais e a possibilidade de aumento da produção para patamares nunca 

antes imaginados. De acordo com dados de 2018 da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atualmente o Brasil produz cerca de 3,3 

milhões de barris de petróleo por dia, dos quais 54% são provenientes das reservas 

do pré-sal. E, segundo a International Energy Agency, 2017, o Brasil tem a 
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possibilidade de estar produzindo cerca de 5,2 milhões de barris de petróleo por dia 

em 2040, equivalendo a cerca de 50% da produção de petróleo offshore mundial.  

 Tendo em vista a importância que o setor petrolífero tem para a economia 

brasileira e as projeções que indicam que o desempenho da economia do país pode 

depender cada vez mais de seu desenvolvimento, foram estrategicamente 

selecionados poços do pré-sal para a realização da análise econômica. Dessa forma, 

os resultados dessa análise seriam capazes de interpretar impactos diretos entre a 

escolha do método de perfuração e a ascensão econômica do país.  

 

4.3 METODOLOGIA  

4.3.1 Aquisição De Dados  

 Os dados foram obtidos a partir do banco de dados de uma empresa operadora 

no pré-sal. Para os seis poços foram documentados os tempos (em dias) gastos em 

cada atividade durante sua construção. Além disso, também foi documentado as 

profundidades finais de cada atividade em questão e a lâmina d’água de cada poço.  

A partir desses dados será possível fazer a projeção dos tempos e iniciar a análise 

econômica proposta.  

 Nesse estudo iremos tratar a operação de perfuração de cada poço dividida 

nas seguintes seções: mobilização da sonda, perfuração completa do poço, 

perfilagem e revestimento de produção.  

 

4.3.2 Desenvolvimento 

 A primeira etapa consiste em analisar, dentro das atividades realizadas durante 

a operação de perfuração, quais atividades sofreriam impactos nos tempos de 

performance se estivéssemos em um cenário de perfuração sem riser. Entende-se 

que sem a presença de um riser de perfuração será possível realizar atividades em 

paralelo ao longo de toda a construção do poço. Dessa forma, o tempo de manobra 

na lâmina d’água será economizado, um vez que sondas de dual activity serão 

capazes de utilizar a mesa principal e a mesa auxiliar  para entradas no poço durante 

toda a construção do poço.  

 Portanto, atividades que tenham seus tempos relacionados a manobras na 

lâmina d’água serão o alvo para essa primeira análise. A expressão “manobra na 

lâmina d’água” refere-se à descida de equipamentos/componentes da sonda até a 
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cabeça do poço ou retirada de equipamentos/componentes da cabeça do poço até a 

sonda. Em sondas dual activity essas manobras, tanto de descida quanto de retirada, 

podem ser realizadas em paralelo, assim, economizando tempo de operação e, 

consequentemente, custos operacionais. Na figura 4.1 e 4.2 podemos observar um 

esquemático comparativo de uma manobra realizada por uma sonda single activity e 

uma sonda dual activity.  

 

Figura 17 - Operação em sonda single activity 

 

Figura 18 - Operação em sonda dual activity 

 

Fonte: Pessoa, 2008 

 

 Como descrito nos capítulos anteriores, ao perfurar os intervalos iniciais dos 

poços de águas profundas com um método convencional, normalmente não é utilizado 

um sistema de riser e, dessa forma, utiliza-se água do mar como fluido de perfuração 

ao invés de lamas com maiores densidades. Apenas após a instalação do BOP que o 

sistema riser é instalado, como podemos ver nas figuras anteriores. Portanto, com 
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essas informações, as atividades que tenham seus tempos relacionados à manobra 

na lâmina d’água e que ocorram após a instalação do BOP serão o alvo para essa 

primeira análise.  

 Atividades como instalação do BOP, montagem e descida do BHA de 

perfuração, retirada ou troca de broca, montagem e descida de revestimento, 

cimentação, instalação da bucha de desgaste e condicionamento do poço foram as 

atividades selecionadas, pois são atividades que sofreriam alteração em seus tempos 

de operação quando inseridos em um cenário sem riser.  

 

 O cálculo de tempo economizado foi feito seguindo a equação (1) abaixo, onde 

a profundidade da lâmina d’água, profundidade e duração de cada atividade eram 

conhecidas:  

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 ∗ 𝐿â𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑′á𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
                        (Eq.4.1) 

 

 Dessa forma, tornando possível calcular quanto tempo, em dias, seria 

economizado na construção dos seis poços caso estivessem em um cenário sem riser. 

Os resultados encontram-se no quadro 4.1 abaixo.  

 

Quadro 2 - Tempos economizados por poço analisado 

 

TEMPO ECONOMIZADO 
[dias] 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Mobilização da 
sonda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Perfuração 8,48 10,28 7,85 9,36 7,81 7,88 

Perfilagem  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Revestimento de 
produção  

2,17 0,87 3,64 6,50 1,86 2,10 

TOTAL 10,65 11,15 11,49 15,86 9,67 9,98 
Fonte: Autor 

 

 Porém, o propósito desse estudo é identificar qual seria a economia de tempo 

para poços com diferentes profundidades de lâmina d’água. Para isso, primeiro 

calculados a taxa de economia de tempo para cada um dos seis poços analisados 

seguindo a equação (2) e os resultados encontram-se no quadro 4.2 a seguir.  
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        𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐿â𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐷′á𝑔𝑢𝑎
                    (Eq.4.2) 

 

Quadro 3 - Taxa de tempos economizados por poço analisado 

 

TAXA DE TEMPO ECONOMIZADO 
[dias/metros] 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Mobilização da 
sonda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Perfuração 0,0038102 0,0046187 0,0035283 0,0044375 0,0035083 0,0036979 

Perfilagem  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Revestimento de 
produção  

0,0009738 0,0003910 0,0016377 0,0030787 0,0008355 0,0009880 

TOTAL 0,0047840 0,0050097 0,0051660 0,0075162 0,0043438 0,0046859 
Fonte: Autor 

 

 A partir da taxa de tempo economizado de cada um dos seis poços foi possível 

calcular o tempo economizado para poços com diferentes profundidades de lâmina 

d’água utilizando a equação (2). A variação de profundidade foi feita de 1000 metros 

à 3500 metros sendo calculada para cada 100 metros de variação. Com esses dados 

foi possível calcular os percentis e os resultados encontram-se no quadro 4.3 e no 

gráfico 4.1 abaixo:  

 

Quadro 4 - Percentis para diferentes profundidades de LDA 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

P90 8,88     10,15  11,41  12,68  13,95  15,22  16,49  17,76  19,02  

P75 7,18     8,20     9,23     10,25  11,28  12,30  13,33  14,36  15,38  

P50 6,92     7,91     8,90     9,88     10,87  11,86  12,85  13,84  14,83  

P25 6,63     7,57     8,52     9,47     10,41  11,36  12,31  13,25  14,20  

P10 6,32     7,22     8,13     9,03     9,93     10,84  11,74  12,64  13,54  

PERCENTIS PARA DIFERENTES PROFUNIDADES DE LDA
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Quadro 5 - Percentis Tempo x LDA 

 

Fonte: Autor 

 

4.4 RESULTADOS 

 Inicialmente, analisando o gráfico 4.1, percebe-se que o intervalo não é 

simétrico e isso ocorre devido número da amostra ser muito pequeno (seis poços). 

Entretanto, o gráfico nos proporciona a tendência de economia de tempo para poços 

com diferentes profundidades de LDA. É de amplo conhecimento que a faixa de lâmina 

d’água no pré-sal é de aproximadamente 2200 metros de profundidade. Analisando o 

gráfico para uma profundidade de 2200 metros encontra-se uma economia média de 

tempo de aproximadamente 11 dias por poço. Esse resultado pode ser representado 

pelo gráfico 4.2 abaixo: 
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Figura 19 - Total de dias de operação: Convencional x Riserless 

 

Fonte: Autor 

 

 Além disso, quando comparado os cenários otimistas e pessimistas (P10 e 

P90) de uma perfuração convencional e uma perfuração sem riser é possível observar 

que a curva do cenário mais pessimista de uma perfuração sem riser (P90 – Riserless) 

ultrapassa a curva do cenário mais otimista de uma perfuração convencional (P10 – 

Convencional). Isso nos mostra que mesmo atuando no pior cenário, a perfuração 

sem riser será economizaria mais tempo que uma perfuração convencional. Esse 

resultado pode ser encontrado no gráfico 4.3 no ponto em que as curvas se 

interceptam.  
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Figura 20 - Comparação Convencional x Riserless 

  

Fonte: Autor 
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5 CONCLUSÕES FINAIS 

 

 Embora a tecnologia tenha sido aplicada e comprovada em outros lugares, o 

desafio de introduzi-la em uma área remota, como o ambiente offshore em águas 

profundas,  com condições de operação desafiadoras não pode ser negligenciado. 

Avanços na tecnologia de perfuração com sistema RMR estão em andamento para 

permitir seu uso em uma maior variedade de ambientes. Os estudos indicam que 

existem vantagens e desvatangens na prática da perfurção sem riser, entretando o 

conceito parece ser sólido e viável.  

 Este trabalho abordou as vantagens e desafios do uso de uma perfuração sem 

riser e os resultados mostram que os principais pontos referêntes a perfuração RMR 

foram: 

• Sem riser convencional e custos associados ao riser; 

• Teoricamente sem limite para profunidade de lâmina d’água; 

• Uso de uma linha de retorno de lama com diâmetro pequeno; 

• Volume menor de lama bombeada; 

• Menor limitações de espaço e peso; 

• Redução de forças ambientais; 

• Station keeping gerenciada mais facilmente; 

• Redução na quatidade de pontos de revestimento; 

• Sem “hidden choke effect”; 

• Sem “riser loss” em caso de desconeção emergencial; 

• Tamanho do poço adequado na profunidade desejada gerando maior taxa de 

produtividade; 

• Redução em aproximadamente 11 dias na contrução do poço; 

• O sistema de perfuração sem riser ainda não possui tecnologias, equipamentos 

e procedimento comprovados até o momento para esse tipo de ambiente 

(águas profundas). 

 

 A perfuração sem riser aliada ao uso de sondas dual activity possibilita a 

realização de atividades em paralelo mesmo após a instalação do BOP. Essa 

combinação tem potencial para redução no tempo de construção de poços. Além dos 

diversos componentes descritos ao longo desse trabalho o principal equipamento para 
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a viabilidade da perfuração sem riser é a cabeça rotativa submarina, a qual já está 

disponível no mercado, necessitando apenas de modificações e adaptações que 

permitam sua instalação acima do BOP.  

 A perfuração RMR em águas profundas é vista como uma tecnologia 

emergente que irá permitir os operadores perfurar em ambientes onde o peso da lama 

são bastante elevados e as pressões das formações são baixas (por exemplo, Golfo 

do México e Brasil) sem a necessidade do uso de quilômetros de tubos de riser. Além 

disso, viabilizará economicamente perfurações onde a LDA é muito extensa, como em 

poços ultra-profundos. Está tecnologia é um degrau para a mudança que permitirá 

aumentar a produtividade e eficiência dos poços offshore. Irá mudar, de fato, a 

maneira com que poços em águas profundas, e futuramente ulta-profundas, são 

perfurados.  
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