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RESUMO 

 

As atividades de exploração e produção de petróleo sofreu um impacto mundial 

com a última crise de superprodução a conseguinte queda significativa do preço 

do barril (2014-15), dessa forma, as operadoras da indústria tiveram que 

reavaliar suas estruturas de custos e otimizar seus processos para garantir o 

maior lucro com o menor custo. Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar 

os custos envolvidos em uma perfuração de um poço offshore através da revisão 

da literatura, tipos de unidades de perfuração, equipamentos, geopressões, e 

dados operacionais, foi realizado uma breve análise econômica da composição 

dos custos dessa operação. Ao final da análise principal, também é realizado 

uma análise com cenários alternativos. 

 

Palavras-chave: Perfuração. Perfuração Offshore. Custos.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

Production and exploration activities from the Oil and Gas industry has suffered 

a worldwide impact with the last crisis of overproduction and consequently the 

downfall of the oil barrel price (2014 to 2015), therefore, operators of the industry 

had to revaluate their costs structures and optimize their processes to guarantee 

a profit with less cost. Thus, this work has the objective to analyze the costs 

involved by drilling an offshore well, by reviewing the available literature, types of 

drilling units, equipment, geo-pressure and operational data, a brief economic 

valuation of the costs was done. By the end of the main analysis, alternatives 

scenarios were executed as well. 

 

Keywords: Drilling. Offshore Drilling. Costs 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A perfuração de um poço marítimo é uma das etapas de maior criticidade 

num projeto de óleo e gás. Essa operação, realizada de maneira ineficiente pode 

resultar em acidentes fatais e causar danos irreversíveis aos colaboradores e ao 

meio ambiente, portanto um projeto deve ser planejado de maneira para melhor 

viabilizar o investimento, garantindo que as políticas de Saúde, Meio Ambiente 

e Segurança sejam respeitadas. 

Assim, pensando na elaboração de tal projeto, esse trabalho foi 

desenvolvido levando em consideração os custos envolvidos durante a 

perfuração de um poço marítimo. Por ser um ambiente de acesso limitado, as 

provisões das atividades devem estar com alta acurácia, para não causar 

imprevistos que possam impactar no caixa do investidor. 

O objetivo é conhecer de maneira prática, os custos envolvidos num 

projeto de poço e analisar de forma crítica os pesos de cada variável desse 

processo. 

No Capítulo 2 é apresentado a operação de perfuração marítima e os 

equipamentos necessários para realizar a atividade, bem como os 

procedimentos fundamentais para dimensionamento do projeto de perfuração, 

como avaliação de formações e cálculo das geopressões. 

Os parâmetros econômicos são abordados no Capítulo 3. Fatores que 

influenciam na avaliação do projeto, como tempo de perfuração, decisões 

econômicas, variáveis, etc., são descritas. 

No Capítulo 4 um estudo de caso é realizado. Foram utilizados dados de 

um projeto combinados ao software Excel para analisar os custos do projeto, 

chegando assim nos resultados que são mostrados e discutidos no Capítulo 5. 

Análises adicionais foram realizadas considerando premissas adicionais 

e métodos diferentes do utilizado anteriormente. 

Finalmente, as conclusões da análise, positivas ou não, são abordadas 

no Capítulo 7, bem como sugestões de melhoria na modelagem do trabalho. 
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1.1 Metodologia  

 

Foi feito um planejamento para elaboração do trabalho, com base na 

avaliação de projetos. 

 

i. Definição dos objetivos 

ii. Análise preliminar  

iii. Definição da metodologia 

iv. Especificação do modelo 

v. Definição das premissas 

vi. Cálculo dos resultados 

vii. Análise de sensibilidade e de cenários  

 

 

 

  



13 
 
 

 

2 PROJETO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO MARÍTIMO 

 

Um Projeto de Exploração e Produção (E&P) de petróleo envolve um 

enorme investimento que pode ou não ter um retorno financeiro satisfatório. Por 

ser um investimento de risco, as informações dos estimados de reservas e dados 

de prospecções geológicas e geofísicas devem ser confiáveis para seguir em 

frente com um projeto. Esse trabalho irá focar na perfuração de um poço 

exploratório. 

 

2.1 Exploração 

 

A primeira macro fase são as atividades que compõem o que se chama 

de fase Exploratória. Tem por finalidade identificar e estudar possíveis novas 

reservas de óleo e gás, além de avaliar seu potencial econômico. Pode ser 

dividida em duas etapas: 

 

2.1.1 Prospecção 

 

Segundo Thomas et al. (2004) a prospecção é uma atividade que envolve 

um grande volume de recursos e tempo para se descobrir jazidas de petróleo em 

um novo ambiente. Geólogos e geofísicos se juntam para analisar dados 

sísmicos e geológicos de bacias sedimentares e realizam um prognóstico para 

decidirem se vão ou não propor a perfuração de um poço. 

Um programa de prospecção tem por objetivo: (i) identificar com precisão, 

em bacias sedimentares, a ocorrência de situações favoráveis para a 

acumulação de petróleo; e (ii) verificar em quais dessas ocorrências a maior 

probabilidade de realmente conter hidrocarbonetos. Para isso existem diversos 

métodos para aumentar essa probabilidade. (THOMAS et al, 2004) 

 

a) Métodos Geológicos 
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São realizados mapeamentos de superfícies e estudos das rochas das 

formações nessas áreas de interesse. Pode se usar técnicas como 

aerofotogrametria e fotogeologia1. 

 

b) Métodos Potenciais 

 

São métodos geofísicos sofisticados que envolvem a interpretação da 

intensidade do campo magnético da Terra nas diversas camadas das formações. 

As duas técnicas mais utilizadas são a Gravimetria e Magnetometria, ambas 

utilizadas juntas na interpretação de dados. (THOMAS et al., 2004) 

 

c) Métodos Sísmicos  

 

O método mais utilizado atualmente. O método sísmico de reflexão 

fornece resultados de alta definição das formações. Sua aplicação envolve a 

emissão de ondas sísmicas provenientes de diversas fontes (explosões 

controladas, canhões de ar comprimido no ambiente marítimo, entre outros) e a 

recepção dessas ondas se dão por geofones ou hidrofones.  

Devido às diferenças nas frequências das ondas sísmicas, essas 

alcançam até certa profundidade nas formações, assim o tempo de retorno indica 

diferentes tipos de rochas nas camadas. Outro fator que influencia no tempo de 

retorno são as composições dessas rochas. Como se pode ver na Figura 1 para 

cada tipo de material tem-se uma velocidade no qual a onda se propaga. 

(THOMAS et al., 2004) 

                                                           
1Consiste da determinação das feições geológicas a partir de fotos aéreas. (THOMAS et al., 
2004) 
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Figura 1 Distribuição de velocidades comumente encontradas na prospecção de 
petróleo pelo método sísmico de reflexão. 

 

Fonte: Thomas et al. (2004) 

 

2.1.2 Cálculo das geopressões 

 

As forças internas das formações a serem perfuradas são parâmetros 

fundamentais para o planejamento de um poço. Num projeto de perfuração, o 

engenheiro deverá determinar se haverá pressões anormais presentes. 

Os dados de pressões, ou o gradiente de pressão deverá estar disponível 

o mais cedo possível, porém como a medida direta do gradiente é um custo muito 

alto e só ocorre após a perfuração do poço em si, essa é geralmente realizada 

na área de interesse para avaliar as zonas de produção. Assim, é necessário 

recorrer a métodos alternativos e indiretos para estimar as pressões e determinar 

a janela de operação da perfuração do poço. (BOURGOYNE et al., 1986) 

Segundo Ferreira (2010) a estimativa do gradiente de pressão é uma das 

etapas mais importantes na elaboração de um projeto de poço de petróleo.  

Para a determinação da predição dos gradientes de pressão necessita-se 

utilizar previamente as interpretações dos perfis da sísmica para se prever a 
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existência de zonas anormalmente pressurizadas em subsuperfícies, 

identificação da zona de subcompactação, identificação do tipo de formação, 

porosidade e profundidade dos sedimentos. 

Ainda segundo Ferreira (2010), o objetivo da análise de geopressões é 

determinar as curvas de sobrecarga, pressão de poros e fratura. Nos modelos 

geomecânicos obtém-se ainda a curva de pressão de colapso. Com as curvas 

de gradiente de pressão de poros e gradiente de fratura, tem-se a janela 

operacional que define a limitação para o peso específico adequado do fluido de 

perfuração. Com essas curvas pode-se também fazer o dimensionamento do 

revestimento e o posicionamento de suas sapatas. 

Para o cálculo simples dos gradientes de pressão, Eaton (1972-1975) 

apud Rocha e Azevedo (2009) propôs uma sequência ordenada para o cálculo 

em etapas, resumido na Figura 2: 

1- Gradiente de Sobrecarga 

2- Gradiente de Pressão de Poros 

3- Gradiente de Fratura 

 

Figura 2 Fluxo de cálculo das geopressões 

 

Fonte: Rocha e Azevedo (2009) 
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2.1.2.1 Gradiente de Sobrecarga 

Após levantamentos dos dados geológicos através dos métodos descritos 

na seção 2.1, Rocha e Azevedo (2009) explicam que o gradiente de sobrecarga 

em poços marítimos é obtido pelo peso da lâmina d’água com o somatório de 

todas as camadas sobrepostas à profundidade de interesse, conforme Equação 

2.1. 

 

𝐺𝑜𝑣 =  
𝜎𝑜𝑣

𝐶∗𝐷
         (2.1) 

 

Onde: 

Gov[lb/gal]: gradiente de sobrecarga 

σov[psi]:tensão de sobrecarga  

D [m]: profundidade medida em ralação a mesa rotativa 

C: constante de conversão de unidades 

 

• Estimando a tensão de sobrecarga 

Para estimar a tensão de sobrecarga (σov), segundo Rocha e Azevedo 

(2009), ela é definida por três parâmetros, sendo eles a profundidade, a 

constante gravitacional e a massa específica da formação. 

Tanto a constante gravitacional e a profundidade podem ser facilmente 

obtidas, já a massa específica apresenta um problema justamente por ser difícil 

definir os diferentes valores de cada camada sobreposta até ser atingida a 

profundidade desejada. 

Em poços marítimos, deve ser considerado o peso específico da água do 

mar acima da formação, tem-se, portanto, a Equação 2.2 para o cálculo da 

tensão de sobrecarga. 

 

𝜎𝑜𝑣 =  1,422(𝜌𝑊 ∗ 𝐷𝑊 + ∑ (𝜌𝑏𝑖 ∗ ∆𝐷𝑖)𝑛
0         (2.2) 

 

Onde: 

σov[psi]: tensão de sobrecarga  
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ρW[g/cm³]: densidade da água do mar 

DW[m]: profundidade da lâmina d’água 

ρbi[g/cm³]:densidade de cada camada da formação 

ΔDi[m]: comprimento de cada camada da formação 

 

• Medição das densidades das formações 

Rocha e Azevedo (2009) ainda descrevem vários métodos para estimar a 

densidade das formações. Elas podem ser obtidas por métodos diretos, 

utilizando perfil densidade, como pela obtenção de testemunhos, porém este 

último é um método limitado e custoso.  

Alternativamente, podem ser usadas correlações matemáticas que 

apresentam aproximações de alta confiabilidade para calcular a densidade das 

formações a partir de perfis sônicos. A correlação de Bellotti e a correlação de 

Gardner são as mais utilizadas na indústria do petróleo, há também as 

correlações de Miller e de Bourgoyne. 

 

2.1.2.2 Gradiente de Pressão de Poros 

Rocha e Azevedo (2009) classificam a pressão de poros em 

anormalmente baixa, normal, anormalmente alta e alta sobrepressão. Sendo 

essas duas últimas de maior foco justamente por serem as mais causadoras de 

complicações operacionais. A Tabela 2.1 mostra de forma resumida a 

classificação da pressão de poros. 

 

 

Tabela 2.1 Classificação das Pressões de Poros 

Anormalmente Baixa 
Pressão de Poros < Pressão 

Hidrostática 

Normal 
Pressão de Poros = Pressão 

Hidrostática 
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Anormalmente alta ou Sobrepressão 

Pressão Hidrostática< Pressão de 

Poros < 90% da Pressão de 

Sobrecarga 

Alta Sobrepressão 
Pressão de Poros > 90% da Pressão 

de Sobrecarga 

Fonte: Rocha e Azevedo (2009) 

 

As pressões anormalmente altas podem ser causadas por fatores 

diversos, incluindo: 

• Tensões In Situ 

• Expansão de fluidos do poço ou da formação 

• Diferença de densidades 

• Migração de fluidos 

Esses mecanismos podem ocorrer de forma isolada ou simultaneamente, 

resultando em um acúmulo excessivo de fluido nos poros das rochas, aumentado 

consideravelmente a pressão. (ROCHA; AZEVEDO, 2009) 

Uma das maneiras de se identificar essas zonas de pressões 

anormalmente altas, segundo Rocha e Azevedo (2009), é buscar parâmetros 

que mudam de aspecto ou de tendência quando sequencias de folhelhos e 

arenitos são arrevessadas. Esses indicadores podem ser: 

• Taxa de penetração 

• Aspecto dos cascalhos 

• Torque e arraste 

• Propriedades do fluido de perfuração 

• Propriedades das rochas 

 

Eaton (1972-1975) apud Rocha e Azevedo (2009) descreve que a pressão 

de poros está correlacionada com a pressão de sobrecarga. Partindo do método 

da razão, que segundo Rocha e Azevedo, “se baseia na hipótese de que a 

pressão de poros a uma certa profundidade é proporcional ao gradiente normal 
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da área”, tem-se a Equação 2.4 como forma de estimar o gradiente de pressão 

de poros em zona anormalmente altas. 

 

𝐺𝑃 = 𝐺𝑜𝑣 − [(𝐺𝑜𝑣 − 𝐺𝑁) ∗ (𝑎)𝑏]      (2.4) 

Onde 

GP [lb/gal]: gradiente de pressão de poros 

Gov [lb/gal]: gradiente de sobrecarga 

GN [lb/gal]: gradiente normal 

a e b dependem do perfil utilizado (conforme a tabela 2.2) 

 

Tabela 2.2 Perfil utilizado 

 a b 

Tempo de Trânsito 
∆𝑡𝑁

∆𝑡𝑂
 3,0 

Resistividade 
𝑅𝑂

𝑅𝑁
 1,2 

Expoente dc 

𝑑𝑐𝑂

𝑑𝑐𝑁
 1,2 

Fonte: Rocha e Azevedo (2009) 

Onde 

to: tempo de trânsito observado/ tN: tempo de trânsito da reta normal 

RO: resistividade observada/ RN: resistividade da reta normal 

dco: expoente dc observado/ dcN: expoente dc da reta normal 

 

2.1.2.3 Gradiente de Fratura 

 

Finalmente, o gradiente de fratura é descrito por Rocha e Azevedo (2009) 

onde, na medida que o poço sofre pressões acima da resistência à tração da 

rocha, pode levar a um desmoronamento da parede do poço ou à fratura da 

rocha e como consequência, a perda de circulação da lama, aumentando as 

chances de ocorrências de kicks.  

Há diferentes meios de estimar o gradiente de fratura. Pode ser por 

métodos diretos, que afetam diretamente a formação:  
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• Teste de absorção clássico (LOT) 

• Teste de absorção estendido 

• Teste de micro faturamento 

Ou por métodos indiretos, que requerem uma análise mais crítica para 

avaliação dos resultados:  

• Método das tensões tangenciais 

• Método da tensão mínima 

• Correlações especificas 

 

O método mais comumente utilizado na indústria é o Teste de absorção 

clássico também chamado de Leak Off Test (LOT). Rocha e Azevedo (2009) 

descrevem esse método como sendo um teste da medida da pressão por meio 

de injeção constante de fluido de perfuração na coluna e a conseguinte a 

observação da abertura de fissuras na formação pela ação da lama. No momento 

em que a pressão interna do poço desvia da tendência linear, o poço é aliviado 

e a pressão, normalizada. 

Assim, são obtidos dados importantes como os pontos de absorção, e 

utilizando as correlações da Equação 2.5 e 2.6, obtém-se o gradiente de fratura.  

𝜌𝑒𝑞 = 𝜌𝑚𝑢𝑑 +
𝑃𝐴

0,1704𝐷𝑒𝑔
       (2.5) 

𝐺𝐹 = 𝜌𝑒𝑞         (2.6) 

Onde 

ρeq[lb/gal]: densidade do fluido equivalente 

ρmud[lb/gal]: densidade do fluido de perfuração usado no teste 

PA [psi]: pressão de absorção 

Deg [m]: profundidade vertical da sapata 

GF [lb/gal]: gradiente de fratura 

 

Assim, após definição dos três gradientes pode-se obter a janela de 

operação de perfuração. A Figura 3 mostra um exemplo. 
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Figura 3 Exemplo de janela operacional de um poço 

 

Fonte: Rocha e Azevedo (2009) 

 

Com base nesses dados, é possível dimensionar com mais precisão o 

diâmetro de revestimento, profundidade de assentamentos das sapatas, brocas 

e lama de perfuração a serem usados durante a perfuração, além de prevenir 

problemas a serem encontrados em zonas anormalmente altas que possam 

causar custos adicionais na perfuração. 

 

2.1.3 Perfuração de poços marítimos 

 

Após o processamento dos diversos dados obtidos, os profissionais 

identificam as regiões onde tem a maior probabilidade de haver a existência de 

hidrocarbonetos. Se atingir a estrutura favorável, é então perfurado um poço que 

pode ser pioneiro, de desenvolvimento, etc., dependendo do objetivo do projeto. 

(THOMAS et al., 2004) 
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Durante a fase de exploração, o poço pioneiro é o único método de ter 

certeza que há ocorrência de hidrocarbonetos na região de interesse.  Além 

disso, outras informações são possíveis de obter durante a perfuração do 

primeiro poço, como as características da formação através da obtenção de 

testemunhos e perfilagem do poço. 

Thomas et al. (2004) descrevem que em poços marítimos, além de ser 

uma operação de alto risco, existem problemas técnicos e logísticos que devem 

ser superados. Para áreas mais afastadas da costa tem-se a dificuldade de como 

transportar pessoas e materiais. Enquanto que situações técnicas mais comuns 

que têm de enfrentar, é a própria operação em si, que já gera riscos significativos 

que devem ser mitigados a fim de garantir a segurança da operação, do meio 

ambiente e aos equipamentos. 

A seguir será apresentado os principais componentes de uma perfuração 

marítima e, mais adiante, o impacto que o custo desses equipamentos toma num 

projeto de E&P. (THOMAS et al., 2004) 

 

a) Tipos de unidades 

 

Thomas et al. (2004) descrevem que existem dois tipos de Unidades de 

Perfuração Marítima: as com Blowout Preventor (BOP) na superfície, como nas 

plataformas fixas e as com BOP no fundo do mar, tais como as plataformas 

flutuantes ou Mobile Offshore Drilling Units  

 

• Plataformas fixas 

 

São utilizadas em lâminas d’água rasas de até 300 metros. Thomas et al. 

(2004), descrevem que as plataformas fixas são estruturadas em aço e 

instaladas no local de operação. São projetadas para receber todos os materiais 

e equipamentos de perfuração, além do alojamento de pessoal, conforme a 

Figura 4. 
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Figura 4 Plataforma PMNT1 operando na produção de gás natural, na Bacia de 
Camamu. 

 

Foto: Goulart Gomes/ Banco de Imagens Petrobras 

 

• Plataformas auto eleváveis 

 

Conforme a Figura 5 as plataformas auto eleváveis são balsas equipadas 

com estruturas de apoio que são acionadas e movimentam-se para cima ou para 

baixo até encostar no leito marinho e se fixar a plataforma no local, podem operar 

com uma lâmina d’água (LDA) de até 100m a 120m. Essas plataformas são 

deslocadas com a ajuda de rebocadores ou propulsão própria. (THOMAS et al., 

2004) 

 

Figura 5 Plataforma autoelevável P-5 operando no litoral do Rio Grande do Norte. 

 

Foto: Michel Rey / Banco de Imagens Petrobras 
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• Plataformas flutuantes 

 

Essas podem ser semissubmersíveis ou navios-sonda. As plataformas 

semissubmersíveis, conforme a Figura 6, são apoiadas em flutuadores 

submersos, já os navios-sondas são embarcações, com propulsão própria, 

projetadas para a perfuração de poços mais profundos conforme Figura 7. Essas 

unidades flutuantes não apresentam LDA máximo de operação. (THOMAS et al., 

2004).   

Figura 6 Plataforma semissubmersível P-55 no campo de Roncador. 

 

Foto: Alexandre Brum 

 

Figura 7 Navio-sonda NS-16 no campo de Congro, Bacia de Campos 

 

Foto: José Caldas / Banco de Imagens Petrobras 
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b) Equipamentos 

 

Thomas et al (2004) descrevem a seguir que todos os equipamentos de 

uma sonda rotativa responsáveis por determinada função na perfuração de um 

poço são agrupados nos chamados “sistemas” de uma sonda. 

Os principais serão abordados nos próximos tópicos. 

 

• Sistema de sustentação de cargas 

 

É constituído pela torre e da estrutura principal da unidade operacional. 

Todas as cargas que entram no poço, seja a coluna de perfuração ou qualquer 

outro equipamento é sustentado pela torre.  

 

• Sistema de geração e transmissão de energia 

 

Para perfurar um poço é necessária uma significativa quantidade de 

energia. De acordo com Fraser (2010), usa-se em média entre 2,7 MWh a 9,6 

MWh para perfurar um poço de 3500 m.  

Portanto os equipamentos de geração e transmissão de energia devem 

ser capazes de suprir essa demanda, levando em conta eventos inesperados. 

As fontes podem ser de motores a diesel – elétricas ou mecânicas. (THOMAS et 

al., 2004) 

 

• Sistema de movimentação de carga 

 

Uma atividade essencial para a operação de perfuração é movimentar os 

materiais e equipamentos na plataforma. Usando o guincho junto com 

componentes como o bloco de coroamento, cabo, elevador e a Catarina, 

garantem uma ação rápida e segura dos objetos. (THOMAS et al., 2004) 

 

• Sistema de rotação  
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Nas sondas convencionais, a coluna de perfuração é girada pela ação da 

mesa rotativa localizada na plataforma da sonda. A rotação é transmitida a um 

tubo de parede externa com formato poligonal, o kelly, que fica enroscado no 

topo da coluna de perfuração. (THOMAS et al., 2004).  

Uma alternativa à mesa rotativa é o sistema top drive, esse tipo de 

configuração permite colocar o motor de rotação no topo da coluna, uma das 

vantagens de se usar o top drive é a economia de tempo de perfuração. Uma 

terceira opção é o motor de fundo, um motor é colocado logo acima da broca e, 

portanto, o giro da coluna se dá somente na broca, é comumente utilizado em 

poços direcionais. (THOMAS et al., 2004) 

 

• Sistema de circulação 

 

E, finalmente, o sistema de circulação é fundamental na perfuração. São 

os equipamentos que permitem a circulação e o tratamento do fluido de 

perfuração. Numa perfuração típica, o fluido é bombeado através da coluna de 

perfuração até a broca, retornando à superfície pelo espaço anular, carregando 

consigo os cascalhos cortados pela broca. Uma das funções do fluido de 

perfuração é exercer pressão sobre as formações e resfriar e lubrificar a broca. 

(THOMAS et al., 2004) 

 

 

c) Tubos 

 

Durante a perfuração é necessária a concentração de grande quantidade 

de energia na broca para cortar as diversas formações rochosas. Esta energia, 

na forma de rotação e peso aplicados sobre a broca, é transferida às rochas para 

promover sua ruptura desagregação em forma pequena de lascas, ou cascalhos, 

que são removidos do fundo do poço e carregadas até a superfície pelo fluxo do 

fluido de perfuração. (THOMAS et al., 2004) 

Os tipos de tubos utilizados numa perfuração podem ser divididos em: 
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• Comandos 

 

Thomas et al. (2004) descrevem os Comandos como tubos que possuem 

um peso linear alto. Sua principal função é fornecer peso sobre a broca e prover 

rigidez à coluna. 

 

• Tubos pesados  

 

São tubos com função de promover uma transição de rigidez entre os 

comandos e os tubos de perfuração. Suas características principais são a maior 

espessura das paredes e reforço central no corpo do tubo. 

 

• Tubos de perfuração 

 

São tubos de aço sem costura, tratados internamente para diminuição do 

desgaste interno e corrosão. Comportam a maior parte da coluna de perfuração 

e são responsáveis por garantir que a energia de rotação chegue até a broca e 

de levar a lama de perfuração até o fundo do poço. (THOMAS et al., 2004)  

 

2.1.4 Avaliação de formações 

 

Nessa etapa, após realização dos estudos geológicos e a perfuração do 

poço, é feita uma extensa avaliação da formação para definir em termos 

quantitativos e qualitativos o real potencial de recuperação da jazida. 

Com base nessas análises, decide-se quais intervalos do poço são de 

interesse econômico. Nesses intervalos são realizadas atividades de perfilagem 

para obter informações adicionais das rochas, como porosidade, espessura, 

prováveis fluidos existentes, entre outros. 

Apesar dessas análises indicarem presença de fluido na formação, 

somente o teste de formação pode garantir uma melhor apreciação de presença 

de hidrocarbonetos. Esse teste de formação envolve isolar o intervalo a ser 

testado, com a diferença de pressão, força a produção de fluidos para dentro do 
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poço. A análise desses dados coletados durante o teste possibilita avaliar o 

potencial produtivo do poço. (THOMAS et al., 2004) 
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3 PARAMÊTROS ECONÔMICOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO 

MARITIMO 

 

De modo geral, a elaboração do projeto de E&P é definir os custos de 

cada fase do mesmo. A empresa de consultoria de Óleo e Gás Evaluate Energy 

(2015) dividiu o ciclo de vida de um projeto que devem incluir os seguintes itens: 

1. Custos administrativos e de comercialização do petróleo por barril; 

2. Custos de aquisição de propriedades, blocos licitatórios e participações 

em leilões;  

3. Custos de compras e aquisições de bens para exploração, como materiais 

e equipamentos; 

4. Custos de exploração: as empresas devem adquirir os estudos 

geológicos, custos de interpretação de dados, perfuração de poços 

exploratórios, construção de plataformas e sondas, entre outros; 

5. Custos de desenvolvimento: custos relacionados à operação e 

manutenção de poços de produção e de injeção, bem como os 

equipamentos utilizados nessa etapa, construção de Unidades de 

Operação, como FPSO, FPS, etc.; 

6. Custos de logística; 

7. Impostos de produção: pagamentos de royalties2 à União ou parcela de 

óleo, de acordo com o tipo de contrato; 

8. Retorno sobre o capital investido, obtido de juros e do próprio capital. 

Para controlar todas as entradas e saídas de custos e investimentos, são 

elaboradas planilhas de fluxo de caixa. A seguir serão mostradas as variáveis 

relacionadas com os custos de perfuração. 

Para fins desse trabalho, serão abordados apenas os tópicos 3 e 4 

mencionados anteriormente, que envolve a etapa de aquisição de equipamentos 

e materiais para a perfuração de um poço durante a fase de exploração. 

 

                                                           
2 Compensação financeira devida à União pelas empresas que produzem petróleo e gás natural em 
território brasileiro. (ANP) 
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3.1 Variáveis relacionadas com os custos de perfuração 

 

De acordo com Cunha (2002) apud Hossain (2016), os custos de 

perfuração podem representar até 40% do custo total de exploração e 

desenvolvimento, esses custos podem chegar a 25% de todo o projeto de E&P. 

Os maiores fatores que contribuem para as variações desse custo são as 

condições do mercado das unidades de perfuração, profundidade do poço, 

diâmetro, configurações do revestimento, tipo de poço (exploração, 

desenvolvimento, etc.) e a localização do poço. (CUNHA, 2002 apud Hossain, 

2016) 

Segundo Cunha (2002) apud Hossain (2016), os custos de perfuração 

podem ser divididos nas seguintes categorias: 

i. Mobilização 

ii. Revestimento e Cimentação 

iii. Perfuração – Rotação 

iv. Perfuração – Não-rotação 

v. Custos de imprevistos 

Custos de mobilização: Inclui manobras de move-in e move-out3 da 

unidade de perfuração, desenho do poço, comprimento da maior seção de 

revestimento e a profundidade do poço. 

Revestimento e cimentação inclui todos os custos dos materiais e das 

operações de descida e instalação dos tubos de revestimento e sua cimentação. 

Esses custos dependem da profundidade e diâmetro do poço, bem como as 

pressões exercidas e até pela geologia do reservatório. 

Enquanto é realizada a perfuração, custos relacionados a rotação da 

broca, inclui os custos relacionados a taxa de penetração, como as brocas e 

lama de perfuração. 

Durante a perfuração, custos relacionados quando a broca não está 

perfurando, isso inclui controle de poço, tempo de espera, controle direcional, 

avaliação e supervisão de poço. 

                                                           
3 Manobras de mobilização e desmobilização das unidades marítimas. 
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Custos de imprevistos são gastos que ocorrem durante eventos que não 

podem ser planejados, como aprisionamento de tubo, perda de circulação, 

problemas de estabilidade do poço, problemas na cimentação e revestimento, 

etc. (CUNHA, 2002 apud HOSSAIN, 2016) 

 

3.1.1 Aproximações Probabilísticas  

 

Saibi (2007) descreve que, o planejamento do plano de perfuração é 

importante para atingir a gestão de custo ideal, pois contém dois fatores 

chaves: minimizar problemas e maximizar progresso. Saibi (2007) ainda diz que 

o desenvolvimento da Autorização para Gastos (Authorization for expenditures) 

deve ser elaborada para se garantir a alocação otimizada dos recursos para a 

operação. 

Devido às incertezas que estão sempre presentes quando se lida com a 

natureza, uma aproximação probabilística deve ser tomada para se fatorar os 

riscos envolvente. Um método que utiliza essa aproximação é a simulação 

chamada de Monte Carlo (SAIBI, 2007)  

 

3.1.1.1 Aplicação do Método Monte Carlo 

 

A indústria de óleo e gás contém muitas incertezas, de acordo com Saibi 

(2007), como muitos eventos são imprevisíveis, muitas companhias aplicam a 

gestão de riscos, análise de riscos e analise de incertezas para a gestão de 

custos dos projetos.  

Combinado com as incertezas geológicas e tecnológicas, a aplicação da 

simulação de Monte Carlo e da Análise de Riscos, promovem duas ferramentas 

robustas para tomada de decisões onde se apresentam altos níveis de 

incertezas, especialmente nas operações de poços marítimos. (SAIBI, 2007) 

Saibi (2007) descreve que a técnica consiste em usar dados de tempo e 

custos dos históricos das operações na forma de distribuição estatística. Os 

dados de entrada incluem informações, que são independentes um dos outros, 
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tempos e custos, da probabilidade da ocorrência de eventos ou problemas e 

consequências associadas a cada etapa da construção do poço. 

Já a saída de dados fornecerá as informações necessárias para 

desenvolver: 

• Authorization for Expenditures (AFE) 

• Curva Custo vs. Profundidade 

• Tabelas de sensibilidade  

 

3.1.2 Tempo de perfuração projetado 

 

Segundo Lake (2007), o tempo necessário para perfurar um poço tem 

impacto significante em vários itens do custo. Fazem parte desses itens, sonda 

de perfuração, lama de perfuração, transporte offshore, ferramentas locadas e 

serviços de apoio. Dados de históricos dos usos de fluído de perfuração e brocas 

são essenciais para estimar a duração da operação.  

• Fatores que impactam o tempo de perfuração: 

o Taxa de perfuração 

o Tempo de viagem 

o Problemas no poço 

o Instalação de revestimento 

o Perfuração direcional 

o Tempo de completação 

o Manobras da sonda 

o Condições meteorológicas 

 

3.2 Riscos 

 

Decisões Econômicas em Projetos de E&P 

 

Existem duas situações distintas nas quais as decisões econômicas na 

indústria do petróleo podem ser tomadas: em ausência de risco geológico – 

onde são utilizados métodos empíricos ou convencionais para definir se uma 
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reserva é ou não comercial e, consequentemente, se deve ou não ser 

desenvolvida – ou em presença de risco geológico – onde decisões são 

tomadas em regime de incerteza, com a introdução de probabilidades 

caracterizando os diversos eventos que podem resultar do projeto. (PEREIRA, 

2004) 

A seguir será abordado a decisão considerando a ausência de risco 

geológico. As ferramentas podem ser por métodos empíricos: Método do Tempo 

de Retorno e o Método do Lucro Não Descontado, nos quais as taxas de juros 

são ignoradas e trabalha-se apenas com indicadores. (PEREIRA, 2004) Ou por 

métodos convencionais: Método do Valor Presente Líquido e Método da Taxa 

Interna de Retorno. 

 

3.2.1 Métodos Empíricos 

 

a) Método do tempo de retorno 

 

Também conhecido como payback, é um método usado para determinar 

o tempo de retorno de um investimento desconsiderando as taxas de juros. O 

desejado é que o projeto pague o mais breve possível. O payback é utilizado 

como referência para julgar a atratividade relativa das opções de investimento. 

Deve ser encarado com reservas, apenas como um indicador; não servindo para 

seleção entre alternativas de investimento. (PEREIRA, 2004) 

 

b) Método do Lucro não descontado  

 

O lucro não descontado é a diferença entre a totalidade das receitas 

líquidas e a totalidade dos investimentos, sem considerar nenhuma taxa de juros 

e, portanto, coincide com o fluxo de caixa acumulado do projeto final. (PEREIRA, 

2004) É utilizado também indicadores com Return on Investment (ROI) para dar 

apoio nas decisões de investimentos. O ROI é calculado de acordo com a 

Equação 3.1. (PEREIRA, 2004) 
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ROI=
Lucro acumulado ao Final do Projeto

Investimentos para Produção de Óleo
       (3.1) 

 

3.2.2 Métodos Convencionais 

 

Nos métodos convencionais são usados os parâmetros comuns como 

Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno que são gerados de um 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), que tem como objetivo 

principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em ralação 

ao conjunto de operações realizadas num determinado período4.   

 

a) Valor Presente Líquido  

 

O valor presente líquido (VPL) de um investimento é determinado pelo 

cálculo do valor presente, alcançado através do desconto do fluxo de caixa de 

cada período. O VPL é útil para determinar se um dado investimento ou projeto 

vai resultar em lucro ou prejuízo para a companhia. Um VPL positivo significa um 

lucro, enquanto um VPL negativo significa prejuízo. (AMARAL; CALDAS, 2015) 

Vale ressaltar a importância do valor do dinheiro no tempo, por isso a 

importância de trazer os valores futuros a valor presente, a fim de se obter 

coerência na comparação monetária principalmente do fracasso exploratório, 

que representa um prejuízo no curto-prazo, enquanto que os resultados de um 

sucesso exploratório só serão percebidos no longo-prazo, de acordo com o fluxo 

de caixa típico das atividades de exploração e produção de petróleo. (PEREIRA, 

2004) 

A equação do VPL pode ser escrita de acordo com a Equação 3.2: 

 

                                                           
4 Lei 6.404/1976 
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𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡 − 𝐶𝑜
𝑡=𝑛
𝑡=1        (3.2) 

 

Onde, t é o tempo, 𝐶𝑡 é o custo do fluxo de caixa de cada tempo, 𝐶𝑜 é o 

custo inicial e r é a taxa de desconto, taxa que irá medir a variação do dinheiro 

no tempo (taxa de atratividade mínima).  

A taxa de desconto usada pode ser a inflação, ou seja, a correção do 

dinheiro no tempo, ou a taxa de um outro investimento concorrente com a 

exploração e produção de hidrocarbonetos. (AMARAL; CALDAS, 2015) 

 

b) Taxa Interna de Retorno 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa necessária para que o VPL seja 

nulo. De acordo com Amaral e Caldas (2015), é uma taxa de desconto hipotética 

que, quando aplicada a um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas, 

trazidos a valor presente, sejam iguais aos valores dos retornos dos 

investimentos, também trazidos ao valor presente. Em outras palavras, é a taxa 

de retorno do investimento em questão. 

O cálculo da TIR é feito de maneira similar ao VPL, de acordo com a 

Equação 3-3. 

 

VPL = ∑
Ct

(1+TIR)t − Co
t=n
t=1 = 0      (3.3) 

Os parâmetros são os mesmos do VPL. 

 

c) Estrutura DRE 

 

O DRE é estruturado conforme Tabela 3.1 

 

Tabela 3.1 Estrutura DRE 
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Fonte: Lei nº 6.404 de 1976 (adaptado) 

3.3 Preço do Petróleo 

 

Na ponta final no mercado de Óleo & Gás  (O&G) está a commodity5 que 

é o barril de petróleo e o gás natural associado a ele. Todos os fatores que 

influenciam os projetos de E&P podem ser expressos em cima do preço do barril 

de petróleo produzido. Hoje são utilizados três preços padrões como referência 

no mercado internacional: o West Texas Intermediate(WTI), Brent Cru e OPEP. 

É conhecido que tem uma grande variação no lucro obtido através da 

prospecção, desenvolvimento e produção de óleo, e isso depende de algumas 

variáveis. 

 

• Receita bruta 

 

A receita bruta por barril de petróleo, que pode ser descrita como ‘preço 

de mercado’, pode ser relacionada com o preço divulgado do óleo cru6. Muitas 

                                                           
5 Mercadoria de importância mundial, que tem seu preço determinado pela oferta e procura 
internacional (G1) 
6 Petróleo produzido sem ter passado por processos de refino (ANP). 

Receita Operacional Bruta

Prestação de serviços

(-) Deduções da Receita Bruta

Devoluções de vendas

Abatimentos

Impostos e Contribuições

= RECEITA OPERACIONAL

(-) Custos Operacionais

Custos dos serviços prestados

(-) Despesas Financeiras Líquidas

Despesas financeiras

= EBITDA

(-) Provisão para o IR e Contribuição Social

= Lucro Líquido 
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das empresas supermajors7 divulgam os preços de cru dos campos produtores 

e os preços variam com a gravidade API, a qualidade e o local de origem do 

óleo. 

O valor do gás, da gasolina e qualquer combustível que venha ser refinado 

de um barril varia bastante de um local para outro. A soma desses valores é a 

receita bruta por barril produzido. 

 

• Custos 

Deve-se determinar com precisão os custos de um projeto de E&P já que 

frequentemente é um fator até mais crítico que as próprias reservas. Como foi 

descrito anteriormente, os royalties podem ser considerados custos dentro de 

preço do barril.  Uma política que cobra altos valores de royalties pode ser um 

grande fardo para a produção econômica das empresas. 

Em 2016 o custo de produção por barril de petróleo no Brasil era de 

US$34,998. O gráfico 3.1 mostra como esse valor é dividido. 

 

Gráfico 3.1 Distribuição de custos do preço do barril de petróleo 

 

Fonte: WSJ News; 

                                                           
7 Termo comumente atribuído às maiores empresas produtoras de petróleo. (Reuters) 

8Wsj News (Org.). Barrel Breakdown. 2016.  
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Percebe-se que o custo de capital consome boa parte do custo total, cerca 

de 46%. Os impostos que a União aplica tomam 19% do custo do barril, para 

efeitos de comparação, nos EUA, os impostos somam $5,03 (com o custo 

chegando a $20,99 por barril). Na Noruega os operadores pagam $0,19 por 

barril, 0,89% do custo de $21,39 por barril. 

 

• Depreciação 

 

Um outro fator importante é a depreciação dos equipamentos e facilidades 

da produção e perfuração. A taxa anual de depreciação do bem será fixada de 

acordo com o prazo que irá ser utilizado durante a vida útil do poço. Para esse 

estudo, será considerado apenas a depreciação do poço e seus equipamentos.  

 

3.3 Estimativa de reservas 

 

O conhecimento da quantidade de fluido existente em uma jazida de 

petróleo, ou mais especificamente, da quantidade de fluido que dela pode ser 

extraída, desempenha um papel fundamental na decisão de implantar ou não um 

projeto de E&P. (THOMAS et al., 2004) 

Estimativa de reservas é um conjunto de atividades focada em estimar a 

quantidade de volume que é recuperável de uma reserva descoberta. Esses 

estudos são realizados antes de começar a produção e durante a vida produtiva 

do poço. 

Alguns dos termos comumente usados no assunto: 

• Volume original – ou Original Oil in Place (OOIP), é a quantidade original 

de fluido existente no reservatório na época da descoberta; 

• Volume recuperável – é a quantidade que pode ser recuperada (ou 

produzida); 

• Fator de recuperação – é o quociente entre o volume recuperável e o 

OOIP; 
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• Produção acumulada – é a quantidade de fluido que já foi produzida até 

uma determinada época; 

• Fração recuperada – é o quociente, a cada instante, entre a produção 

acumulada e o OOIP;  

• Reserva – é quantidade que ainda pode ser recuperada em uma época 

qualquer. 

Um aspecto que deve ser observado é que o fato de recuperação é um 

número que representa que se espera produzir do reservatório e que depende 

fortemente do mecanismo de produção dessa jazida. (THOMAS et al., 2004) 

 

3.3.1 Método de cálculo 

 

Existem várias maneiras de calcular os volumes originais de fluido de uma 

jazida. Entre os mais utilizados, destaca-se o Método Volumétrico. 

Este método para cálculo do OOIP pode ser usado tanto para reservas de 

líquido quanto para reservas de gás. A Equação 3.4 demonstra como é realizado 

o cálculo. 

 

N=
VR*φ*(1-SW)

Bo
          (3.4) 

Onde: 

VR[m³]: volume da formação de interesse 

Φ: porosidade da formação 

SW [%]: Saturação da água 

Bo [m³/m³]: fator volume formação de óleo 

 

3.4 Autorização de Gastos (AFE) 

 

Para estimar os custos da perfuração de um poço e conseguir aprovação 

da gerência por meio de uma Authorization for Expenditures ou Autorização de 

Gastos (AFE) é o passo final dentro do planejamento de um poço. A Figura 8 

mostra um exemplo de AFE. (LAKE, 2007)  
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Figura 8 Exemplo de Authorization for Expenditure (AFE) 

 

(Adams; Charrier, 1985) 

 

Uma estimativa de custos bem planejada requer um trabalho extensivo de 

engenharia, tanto quanto o próprio planejamento do poço. Basicamente, 

segundo Lake (2007), existem dois tipos de custos, tangíveis e intangíveis, 

sendo esses muitas vezes difícil de mensurar. 

Os custos intangíveis englobam: 

• Combustível 

• Manutenção 

• Mobilização 
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3.5 Custo de Perfuração 

 

Segundo Hossain (2016), o custo geral da perfuração pode ser calculado 

de acordo com a Equação 3.5. 

 

𝐶𝑜𝑤𝑐 = 𝐶𝑓 + 𝐶𝑜         (3.5) 

 

Onde Cowc ($/ft) é o custo total excluindo a produção, Cf ($/ft) é o custo de 

perfuração por unidade de profundidade e Co ($) são todos os outros custos 

recorrentes a perfuração de cada unidade de profundidade do poço, como 

revestimentos, lama de perfuração, cimentação, serviços de perfilagem, 

combustível, transporte, etc. 

O custo de perfuração por unidade de profundidade é calculado seguindo 

a Equação 3.6. 

 

𝐶𝑓 =
𝐶𝑏+𝐶𝑟(𝑡𝑑+𝑡𝑐+𝑡𝑡)

∆𝐷
        (3.6) 

 

Onde Cb ($) = custo da broca; Cr ($/hr) = custo da unidade de perfuração 

por unidade de tempo; ΔD (ft) = intervalo perfurado; td (hr) = tempo de perfuração 

efetiva (broca rotacionando); tc (hr) = tempo de conexões (broca ociosa); tt (hr) = 

tempo de viagem. 

A Equação 3.6 toma vários pressupostos, como ela ignora os fatores de 

riscos associados às operações de perfuração, taxa de inflação, custo de efeitos 

ambientais e os resultados as vezes necessitam de intervenções com 

julgamentos de engenharia. Adicionalmente, reduzir o tempo de operação da 

broca não necessariamente reduzirá o custo de perfuração se os problemas 

comumente encontrados, como desvio de poço, tubo preso, etc., aumentarem 

significativamente. (HOSSAIN, 2016) 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Preparar estimativas de custo para um poço é a etapa final do 

planejamento do poço. Em muitos casos, a estimativa de custo é a ferramenta 

de gerenciamento que determina se o poço será perfurado. Embora seja uma 

parte essencial do plano do poço, a seção de estimativa de custos é geralmente 

a mais difícil de obter. O custo é o último item a ser considerado no plano do 

poço, pois é altamente dependente dos aspectos técnicos do poço projetado. 

Depois que os aspectos técnicos são estabelecidos, o tempo esperado para 

perfurar o poço deve ser determinado. (ADAMS; CHARRIER, 1985) 

 

4.1 Premissas 

 

Deve-se atentar às premissas adotadas para modelagem do estudo de 

caso. Utilizando o software Excel, foi criada uma planilha para abordar os custos 

e valores envolvidos na perfuração.  

A seguir serão apresentadas as premissas adotadas para elaboração do 

estudo.  

 

4.1.1 Premissas operacionais 

 

O dimensionamento do poço foi obtido através de um projeto de poço 

elaborado por uma empresa multinacional de óleo e gás e, por razões de 

confidencialidade, não será citado o nome do operador.  

 

• Características do poço 

o Lâmina d’água: 6560 ft m 

o Profundidade do poço: 15.000 ft 

 

 

• Tempo de descida, cimentação 
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o Revestimentos: 3 dias 

o Nipples: 1 dia 

 

Para efeitos de simplificação, todos os outros aspectos da formação (i.e. 

gradiente de pressões, permeabilidade, etc.) foram considerados como já 

calculados dentro do plano do poço apresentado na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 Dimensionamento do projeto do poço offshore 

Seção 
Broca 

(in) 

Revestimento 
(in) 

Comprimento 
(ft) 

ROP (ft/h) 
Tempo 

perfurando (d) 
 Tempo total9 

(d)  

36 36 341 46 1 5 

28 22 3373 82 2 6 

18,125 18 4190 52 4 8 

16,5 14 5577 52 5 9 

12,25 (1) 9,875 955 30 2 4 

12,25 (2) 9,875 574 7 4 9 
Tie-

back10 10,75 13481    

   
Tempo de 

operação (d) 
18 41 

Fonte: Autor 

(1) Camada de sal 

(2) Reservatório 

 

Note novamente, informações sobre cada seção (diâmetro da broca, 

diâmetro do revestimento, comprimento e ROP foram definidos pelo operador). 

Como pode se observar na Tabela 4.1, o tempo efetivamente perfurando 

soma 18 dias, e, o tempo para descida do revestimento e cimentação, soma 41 

dias total de operação para perfurar um poço offshore de 15 mil pés e lâmina 

d’água de 6.560 pés. 

Foi adotado um fator de 30% a mais do tempo de operação para questões 

de mobilização e desmobilização da plataforma de perfuração (ou sonda), assim 

o tempo de operação total é 54 dias. 

                                                           
9 Tempo total = tempo perfurando + tempo de descida do revestimento e cimentação 
10 Seção de tubo conectando a zona de produção interior da coluna à cabeça de poço. (Schlumberger) 
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4.1.2 Premissas financeiras 

 

Para elaboração da planilha de preços, Kitchel et al. (1997) desenvolveu 

uma tabela (Anexo I) com as linhas de custos utilizadas na perfuração do poço. 

Todos os equipamentos, materiais, ferramentas, fornecedores de 

serviços, pessoal e outros insumos foram consultados na tabela do Anexo I. 

As tabelas também apresentam valores dos custos. Devido a data de 

publicação do artigo (1997) e a dificuldade das operadoras de O&G 

disponibilizarem seus dados de operações, e para efeitos de simplificação, os 

valores da tabela foram corrigidos pela inflação do período: 56,9%11 (1997 a 

2018). Essa medida não afetará a curva de tendência dos custos. 

 

a) Preços unitários 

 

As Tabelas 4.2. (a – b) dividem os custos por grupos, nos anexos é 

possível encontrar mais detalhes de cada um, bem como as premissas adotadas. 

                                                           
11 Departamento de Trabalho dos EUA (Anexo I) 
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Grupo A Dayrate Rig Preço diário (USD)
Semissubmersível 283.000                         

Grupo B Revestimento (in) Peso Total lb

36 79.941                           

22 448.570                         

18 557.221                         

14 379.265                         

9,875 51.078                           

10,75 512.277                         

Grupo C Brocas (in) Preço unitário (USD)

36 38.229                           

28 38.229                           

18,125 17.296                           

16,5 23.103                           

12,25 21.667                           

Grupo D Wellhead Preço unitário (USD)

Wellhead 350.000                         

Grupo E MOB/DESMOB Preço unitário (USD)

Manobra 1.561.000                      

Grupo F Combustível e água Preço unitário (USD)

MGO Rig 671                                

MGO PSV 671                                

QAV Heli 2.341                             

Potabe Water 781                                

Drilling Water 1.561                             

Grupo G Cimentação Preço unitário (USD)

Equipe Cimentação 936                                

36" 31.220                           

22" 31.220                           

18" 46.830                           

14" 46.830                           

9,875" 46.830                           

10,75" 46.830                           

Aluguel Equipamento 41.601                           

Grupo H Lama & Quimicos Preço unitário (USD)

Lama & Químicos 2.341.500                      

Equipe 937                                

Equipamentos 312                                

Outros 6.244                             

Grupo I Ferramentas especiais Preço unitário (USD)

Shock tools 156                                

Stabilizers 234                                

Jars 312                                

Monels 156                                

Hole Openers 781                                

H2s Service 781                                

Casing crews and tools 249.760                         

Grupo J Logística Preço unitário (USD)

Terrestre 6.244                             

Maritimo 10.927                           

Aereo 11.708                           

Supply Base 7.000                             

Grupo K Perfilagem Preço unitário (USD)

Lama - Equipamento 1.883                             

Lama - MWD 3.923                             

Lama - Outros 163.176                         

Perfil elétrico 1.882.800                      

Perfil elétrico - outros 785                                

Grupo L Coring Preço unitário (USD)

Equipe 16.945                           

Core Head 31.380                           

Fiberglass Sleeves 7.845                             

Biostratigraphy 15.690                           

Geochemistry 15.690                           

Core Analisys 15.690                           

Trans. Of Cores 7.845                             

Mag. Age Dating 15.690                           

Grupo M Equipe Rig Preço unitário (USD)

Drill manager 1.318                             

Office engineer 1.318                             

Drilling supervisor 2.510                             

Chief geologist 1.318                             

Test Engineer 1.318                             

Wellhead serviceman 941                                

Drilling inspector 941                                

Casing inspector 941                                

Wellsite geologist 1.318                             

TST 941                                

Viagens 699.774                         

Outros 329.490                         

Grupo N Outros Preço unitário (USD)

Comunicação 3.671                             

Medevac 1.569                             

Site Survey 78.450                           

Salvation & Dismt 78.450                           

Non-controlabel mat. 188.280                         

Catering 314                                

Weather forecasting 1.569                             

Tabela 4.2.a - b Custos unitários divididos por grupos 

Fonte: Autor 

 

Fonte: Autor 
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4.2 Desenvolvimento do DRE 

 

O primeiro passo ao se desenvolver o DRE foi calcular os custos por dias 

de operação ou pela quantidade de poços, isto é, há custos dependentes do 

tempo e custos fixos. 

Em seguida, os custos totais são alocados por mês para melhor 

visualização da tabela. Para efeitos de simplificação, não serão considerados 

depreciações dos equipamentos  

Como a campanha exploratória não gera receitas, o DRE apresentará 

valores negativos pois contém somente os custos recorrentes da perfuração. 

No caso desse estudo, a campanha exploratória para um poço tem 

duração total de 53 dias, assim a planilha foi programada para distribuir os custos 

em dois meses.  
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5 RESULTADOS 

 

Após inserir todos os dados e premissas, a planilha foi programada para 

calcular o DRE de forma automática. A Tabela 5.3 apresenta um resumo dos 

custos e a parcela do custo total. 

 

Tabela 5.3 Resumo dos custos 

Resumo   Total (USD) Parcela 

 Dayrate Rig  15.083.900 47% 

 MOB/DESMOB  3.122.000 10% 

 Lama & Químicos  2.398.945 8% 

 Perfilagem  2.316.158 7% 

 Logística  1.912.324 6% 

 Casing  1.899.754 6% 

 Equipe Rig  1.478.014 5% 

 Combustível e água  1.429.799 4% 

 Outros  701.691 2% 

 Brocas  359.280 1% 

 Wellhead  350.000 1% 

 Ferramentas  348.962 1% 

 Cimentação  329.737 1% 

 Coring  166.000 1% 

Total (USD) 31.896.563 100% 

Fonte: Autor 

Como pode-se perceber, somente o aluguel da plataforma representa 

47% do custo total de perfuração de um poço por 53,3 dias. Os outros custos 

que também variam com o tempo (como combustível e água, pessoal, logística, 

perfilagem, etc.) somam mais 25% do custo total. Do restante, os custos fixos 

somam apenas 28% do custo total. 

A Tabela 5.4 apresenta uma comparação de cada linha do resultado 

desse estudo com o desenvolvido por Kitchel et al. 
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Tabela 5.4 Comparativo entre os resultados 

Grupo Análise atual   Kitchel et al. 

Dayrate Rig 47,3%  39,0% 

MOB/DESMOB 9,8%  9,5% 

Lama & Químicos 7,5%  7,7% 

Perfilagem 7,3%  8,6% 

Logística 6,0%  11,9% 

Casing 6,0%  3,8% 

Equipe Rig 4,6%  5,6% 

Combustível e água 4,5%  4,1% 

Outros 2,2%  3,9% 

Brocas 1,1%  1,4% 

Wellhead 1,1%  1,1% 

Ferramentas 1,1%  1,6% 

Cimentação 1,0%  1,4% 

Coring 0,5%   0,5% 

Total 100%   100% 
Fonte: Autor 

 

Nota-se que o aluguel da plataforma é uma variável ofensiva para o 

restante da composição dos custos. Os demais custos estão semelhantes em 

ordem de participação.  

A Tabela 5.5 apresenta o custo por unidade de comprimento do poço. 

 

Tabela 5.5 Custo por comprimento 

Custo Total 1 poço (USD)  31.896.563 

Profundidade (ft)  15.010 

Custo por ft (USD)  2.125 

Fonte: Autor 

 

Em comparação, o custo por unidade de comprimento desenvolvido por 

Kitchel et al. foi de USD 1.619/ft, ou seja, uma diferença de 14%. 
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6 ANÁLISES ALTERNATIVAS 

 

Para complementar a análise do estudo, foram feitos análises adicionais 

abordando a receita obtida pela produção. 

1. Custos analisados e receita de produção por 12 meses 

2. Método de Monte Carlo 

 

6.1 Análise 1.a: Receita de produção com unidade afretada 

 

Na primeira análise, os custos analisados anteriormente serão utilizados 

para desenvolver um novo DRE com a receita da produção por um período de 

12 meses considerando que a unidade de perfuração seja alugada, ou seja, será 

considerado o custo diário da unidade. 

 

6.1.1 Premissas 

 

Para simular a receita, foi adotado a produção do campo de Roncador 

pela significância do campo e por ter dados consolidados disponíveis pela 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

Foi obtida a média de produção do campo ao longo de sua vida produtiva 

e pela quantidade de poços produtores (48). Assim, a produção média do campo 

é 6.097 bpd por poço produtor. 

Foi utilizado o preço mais recente do barril de petróleo segundo a cotação 

do Crude Oil Brent (USD 75,4412), que é a cotação comumente usada nos 

contratos de partilha pela determinação da ANP. 

Adicionalmente, foi analisado os resultados financeiros com a quantidade 

de poços perfurados. Nesse caso considera-se que todos os poços têm os 

mesmos parâmetros operacionais. 

 

                                                           
12 Ref. 12/06/2018 – Crude Oil Brent Nasdaq 
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6.1.2 Resultados  

 

As Tabelas 6.1 e 6.2 apresentam o resultado e o resumo do DRE.  

 

Tabela 6.1 Resultados Financeiros 

Resultados Financeiros Projeto 

VPL 48.304.722 

TIR [mês] 19,6% 

Payback [mês] 6 

Mg. EBITDA13 64,6% 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6.2 Resumo DRE 

Resumo DRE Mensal Diário Total 

Receita Bruta 11.039.129 367.971 165.586.941 

Receita Líquida 8.362.141 278.738 125.432.108 

Custos (2.126.438) (70.881) (31.896.563) 

EBITDA 5.399.489 179.983 80.992.334 

Fonte: Autor 

 

Para 1 poço perfurado, o projeto apresenta um EBITDA de USD 

80.992.334 e um payback de 6 meses. 

O Gráfico 6.1 mostra o incremento proporcional da receita para 

determinada quantidade de poços perfurados e produtores. 

 

Gráfico 6.1 Resultados financeiros pela quantidade de poços 

 
Fonte: Autor 

                                                           
13 Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization 
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6.2 Análise 1.b: Receita de produção sem unidade afretada 

 

Nessa análise, foram adotadas todas as premissas da Análise 1.a com 

exceção da unidade de perfuração, que será de propriedade do operador, ou 

seja, não será incluso no custo o aluguel diário. 

Deve-se notar que essa aproximação é para efeitos de simplificação, 

como foi explicado anteriormente, os dados disponíveis de preços são limitados 

e as informações sobre a composição desses custos estão ausentes, 

adicionalmente, não foi considerado o custo de aquisição da unidade e nem os 

custos recorrentes de manutenção. 

Os resultados financeiros para 1 poço são apresentados nas Tabelas 6.3 

e 6.4. 

Tabela 6.3 Resultados Financeiros 

Resultados Financeiros Projeto 

VPL 58.147.182 

TIR [mês] 34,0% 

Payback [mês] 4 

Mg. EBITDA 76,6% 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6.4 Resumo DRE 

Resumo DRE Mensal Diário Total 

Receita Bruta 11.039.129 367.971 165.586.941 

Receita Líquida 8.362.141 278.738 125.432.108 

Custos (1.120.844) (37.361) (16.812.663) 

EBITDA 6.405.082 213.503 96.076.234 

Fonte: Autor 

 

Assim, percebe-se uma significativa redução de custo e o aumento da 

EBITDA. Nesse caso, houve uma redução de 47% dos custos se a unidade for 

do próprio operador e o payback foi reduzido para 4 meses, USD 16 milhões 

nesse cenário a USD 32 milhões no primeiro cenário. 

 



53 
 
 

 

 

 

6.3 Análise 2: Método de Monte Carlo 

 

Para elaboração de um modelo probabilístico, primeiro deve-se levantar 

quais variáveis serão analisadas.  

 

6.3.1 Caso I: Brocas 

 

No primeiro caso, todos os custos são fixos exceto as brocas. 

Para modelar esse caso, foi proposto que a troca de brocas se daria entre 

500 ft a 1500 ft perfurados. Assim, seja por danos, desgastes, etc., está 

considerado dentro dessa janela operacional. 

Para cálculos dos cenários foi utilizada a mesma planilha de Excel e 1000 

cenários únicos foram realizados com o custo das brocas variando. 

 

6.3.1.1 Resultados  

 

O Gráfico 6.2 apresenta a distribuição normal e o histograma dos 

resultados.  

 

Gráfico 6.2 Distribuição Normal e Histograma 

 
Fonte: Autor 
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O Gráfico 6.2 mostra que o custo das brocas varia entre USD 319 mil a 

USD 719 mil. Considerando o segundo cenário, USD 719 mil, que tem 

probabilidade de 0,045% de ocorrer, este representaria apenas 2,23% no custo 

total do projeto, ou seja, uma parcela muito pequena no quadro geral, em 

comparação, na análise anterior, o grupo de Brocas representa 1,13% do custo 

total. 

No Gráfico 6.3, mostra os custos por dia considerando os cenários: baixo 

($319k), original ($359k) e alto ($719k) do custo das brocas. O Apêndice VIII 

apresenta a tabela dos resultados dessa análise. 

 

Gráfico 6.3 Custo de perfuração total por cenário 

 
Fonte: Autor 

 

Percebe-se uma diferença mínima entre os três cenários. O Gráfico 6.4 é 
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Gráfico 6.4 Custo de perfuração total por cenário (ampliado) 

 
Fonte: Autor 

6.3.2 Caso II: Preço do Barril de petróleo 

 

Nessa segunda análise, todos os custos estão fixos e somente a cotação 

do barril de petróleo Brent está variando. Considerando um poço já em produção 

e será perfurado um segundo poço com as mesmas configurações da primeira 

análise. 

Como base de dados, foi utilizado a série histórica diária do Brent, entre 

2013 a 2018. Foi adotado a distribuição normal para esse cenário, apesar de não 

ser o mais adequado justo que o preço do barril não obedece apresenta um 

comportamento normal. Onde o preço médio nesse período foi de USD 78,81 

com um desvio padrão de USD 26,48. 

Considere também que o operador deseja não ter prejuízos durante a 

perfuração do segundo poço. 

A produção média diária utilizada foi de 6097 bpd, que é a produção média 

do campo de Roncador, mesmo utilizada para calculo da receita no tópico 6.1. 

 

6.3.2.1 Resultados  

 

Após execução dos 1000 cenários, foi gerado o Gráfico 6.5 da distribuição 

normal e histograma da receita total. 
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Gráfico 6.5 Distribuição normal e histograma do lucro bruto 

 

Fonte: Autor 
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negativa é de 81%. Adicionalmente, o breakeven do projeto, ou seja, o preço do 
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acima desse valor gera um lucro bruto positivo.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Após a extensa análise realizada, conclui-se que o estudo de caso 

apresentado está de acordo com Kitchel et al. Porém, deve-se levar em conta as 

premissas adotadas nesse estudo e a falta de dados atualizados disponíveis na 

literatura.  

Apesar da ordem de grandeza similar entre os custos totais, a indústria de 

O&G passou por uma profunda mudança desde os últimos 20 anos. Foram 

adotadas práticas de segurança rígidas, os órgãos fiscais, junto com a 

sociedade, passaram a fiscalizar com mais rigor as operações de exploração, as 

condições de trabalho foram melhoradas, enfim, há vários fatores qualitativos 

que não foram abordados nesse estudo que deveriam ser levados em conta para 

explicar o crescente aumento dos custos. 

Deve-se atentar no objetivo da análise, o estudo é proposto para 

abordagem da teoria do curso. Para fins estratégicos, o analista deverá levantar 

mais informações e dados para uma análise mais completa e próxima da 

realidade. 

Um modelo mais completo torna-se necessário para garantir a melhor 

análise e aproximação real dos custos envolvidos na perfuração de poço, 

segundo Deputy e Pierce [199-], os problemas entre o compartilhamento de 

informações e capacitação dos analistas devem ser minimizados para ter uma 

otimização do orçamento proposto pelo operador e, por consequência, ter uma 

operação mais econômica e segura. 
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Apêndice A Resultados - Comparativo por linha de custo (tabela) 

 

Fonte: Autor 

 

Resultados - Comparativo por linha de custo (gráfico) 

 

Fonte: Autor 

 

Grupo Analise atual Análise atual Kitchel et. al Kitchel et. al.

Dayrate Rig 15.083.900                 47,3% 12.850.110       39,7%

MOB/DESMOB 3.122.000                   9,8% 3.122.000         9,6%

Lama & Quimicos 2.398.945                   7,5% 2.526.666         7,8%

Perfilagem 2.316.158                   7,3% 2.829.703         8,7%

Logística 1.912.324                   6,0% 3.919.009         12,1%

Casing 1.899.754                   6,0% 1.250.425         3,9%

Equipe Rig 1.478.014                   4,6% 1.852.296         5,7%

Combustível e água 1.429.799                   4,5% 1.363.690         4,2%

Outros 701.691                      2,2% 1.284.444         4,0%

Brocas 359.280                      1,1% 159.175            0,5%

Wellhead 350.000                      1,1% 350.000            1,1%

Ferramentas 348.962                      1,1% 252.180            0,8%

Cimentação 329.737                      1,0% 446.477            1,4%

Coring 166.000                      0,5% 165.154            0,5%

Total 31.896.563                 100% 32.371.327       100%

0,0%
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40,0%
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Resultados - DRE 

 

Fonte: Autor 

 

 

  

DRE
1 2

BRL jun-18 jul-18

Fase do Projeto Perfuração Perfuração

Receita Bruta 0 0

Produção de HC 0 0

Deduções 0 0

PIS 1,65% 0 0

COFINS 7,60% 0 0

ISS 5,00% 0 0

Royalties 10,00% 0 0

Receita Líquida 0 0

Margem Contribuição 0,0% 0,0%

Participação Governamental 10,00% 0 0

Custos Totais (17.953.038) (13.943.526)

Custos (17.953.038) (13.943.526)

Custos - Casing (1.069.280) (830.474)

Custos - Brocas (202.221) (157.059)

Custos - Wellhead (196.998) (153.002)

Custos - MOB/DESMOB (1.757.223) (1.364.777)

Custos - Combustível e água (804.765) (625.034)

Custos - Cimentação (185.593) (144.144)

Custos - Lama & Quimicos (1.350.250) (1.048.694)

Custos - Ferramentas (196.414) (152.548)

Custos - Logística (1.076.355) (835.969)

Custos - Perfilagem (1.303.654) (1.012.504)

Custos - Coring (93.434) (72.567)

Custos - Equipe Rig (831.903) (646.111)

Custos - Outros (394.948) (306.743)

Custos - Dayrate Rig (8.490.000) (6.593.900)

EBITDA (17.953.038) (13.943.526)

% Margem EBITDA 0% 0%
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Premissas 

 

Fonte: Autor 

 

 

Fonte: Autor 

 

 

Fonte: Autor 
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Custos 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

Custos Total Geral 16.812.663,36     

Casing Ft Peso lb/ft Peso Total lb Total USD

36 Revestimento 341,21           234,29 79.941,47                       74.873,18             

22 Revestimento 3.372,70        133 448.569,55                     420.130,24          

18 Revestimento 4.189,63        133 557.221,13                     521.893,31          

14 Revestimento 5.577,43        68 379.265,09                     355.219,69          

9,875 Revestimento 954,72           53,5 51.077,76                       47.839,43             

10,75 Tie-Back 13.480,97      38 512.276,90                     479.798,55          

Brocas Qtd Preço unit Total USD

36 Roller Cone 1 38.228,89              38.228,89                       38.228,89             

28 Roller Cone 3 38.228,89              38.228,89                       114.686,67          

18,125 Roller Cone 4 17.295,88              17.295,88                       69.183,52             

16,5 Roller Cone 5 23.102,80              23.102,80                       115.514,00          

12,25 Roller Cone 1 21.666,68              21.666,68                       21.666,68             

Wellhead Qtd Preço unit Total USD

Wellhead Subsea 1 350.000,00            350.000,00                     350.000,00          

MOB/DESMOB Qtd Preço unit Total USD

Manobra 2 1.561.000,00                  3.122.000,00       

Combustível e água Dias Consumo diário Preço unit Total USD

MGO Rig 53,3 25,50                      671,00                             911.989,65          

MGO PSV 53,3 7,50                        671,00                             268.232,25          

QAV Heli 53,3 - 2.341,00                         124.775,30          

Potabe Water 53,3 - 780,50                             41.600,65             

Drilling Water 53,3 - 1.561,00                         83.201,30             

Cimentação Dias Preço unit Total USD

Equipe Ciment. 41 936,00                             38.376,00             

36 - 31.220,00              31.220,00                       31.220,00             

22 - 31.220,00              31.220,00                       31.220,00             

18 - 46.830,00              46.830,00                       46.830,00             

14 - 46.830,00              46.830,00                       46.830,00             

9,875 - 46.830,00              46.830,00                       46.830,00             

10,75 - 46.830,00              46.830,00                       46.830,00             

Aluguel Equip 53,3 41.600,65                       41.600,65             

Lama & Quimicos Dias Preço unit Total USD

Lama & Químicos - 2.341.500,00        2.341.500,00                  2.341.500,00       

Equipe 41 936,60                             38.400,60             

Equipamentos 41 312,20                             12.800,20             

Outros - 6.244,00                6.244,00                         6.244,00               
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Premissas 

 

Fonte: Autor 

Ferramentas Dias Preço unit Total USD

Shock tools 41 156,10                             6.400,10               

Stabilizers 41 234,15                             9.600,15               

Jars 41 312,20                             12.800,20             

Monels 41 156,10                             6.400,10               

Hole Openers 41 780,50                             32.000,50             

H2s Service 41 780,50                             32.000,50             

Casing crews and tools - 249.760,00            249.760,00                     249.760,00          

Logística Dias Preço unit Total USD

Terrestre 53,3 6.244,00                         332.805,20          

Maritimo 53,3 10.927,00                       582.409,10          

Aereo 53,3 11.707,50                       624.009,75          

Supply Base 53,3 7.000,00                         373.100,00          

Perfilagem Dias Preço unit Total USD

Mud - Equipamento 41 1.882,80                         77.194,80             

Mud - MWD 41 3.922,50                         160.822,50          

Mud - Outros - 163.176,00            163.176,00                     163.176,00          

Electrical Log - 1.882.800,00        1.882.800,00                  1.882.800,00       

Electrical - Outros 41 784,50                             32.164,50             

Coring Qtd Preço unit Total USD

Equipe 1 16.945,20              16.945,20                       16.945,20             

Core Head 1 31.380,00              31.380,00                       31.380,00             

Fiberglass Sleeves 6 7.845,00                7.845,00                         47.070,00             

Biostratigraphy 1 15.690,00              15.690,00                       15.690,00             

Geochemistry 1 15.690,00              15.690,00                       15.690,00             

Core Analisys 1 15.690,00              15.690,00                       15.690,00             

Trans. Of Cores 1 7.845,00                7.845,00                         7.845,00               

Mag. Age Dating 1 15.690,00              15.690,00                       15.690,00             

Equipe Rig Dias Preço unit Total USD

Drill manager 53,3 1.317,96                         70.247,27             

Office engineer 53,3 1.317,96                         70.247,27             

Drilling supervisor 53,3 2.510,40                         133.804,32          

Chief geologist 26,65 1.317,96                         35.123,63             

Test Engineer 14 1.317,96                         18.451,44             

Wellhead serviceman 10 941,40                             9.414,00               

Drilling inspector 10 941,40                             9.414,00               

Casing inspector 10 941,40                             9.414,00               

Wellsite geologist 41 1.317,96                         54.036,36             

TST 41 941,40                             38.597,40             

Viagens - 699.774,00            699.774,00                     699.774,00          

Outros - 329.490,00            329.490,00                     329.490,00          

Outros Dias Preço unit Total USD

Comunicação 53,3 3.671,46                         195.688,82          

Medevac 53,3 1.569,00                         83.627,70             

Site Survey - 78.450,00              78.450,00                       78.450,00             

Salvation & Dismt - 78.450,00              78.450,00                       78.450,00             

Non-controlabel mat. - 188.280,00            188.280,00                     188.280,00          

Catering 41 313,80                             12.865,80             

Weather forecasting 41 1.569,00                         64.329,00             
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Premissas 

Premissas consideradas para obtenção de dimensionamento e valores por grupo 

de custos. 

• Os diâmetros de revestimentos apresentados na tabela do artigo 

de referência foram aproximados ao do projeto do poço. Para o 

preço dos tubos, foi considerado o preço do aço por peso: USD 

0,9333/lb. 

• Os diâmetros das brocas apresentadas na tabela do artigo de 

referência foram aproximados ao do projeto do poço. Para o preço, 

foi considerado o preço do artigo de referência corrigidos pela 

inflação. 

• Para dimensionar a quantidade de brocas foi considerado que a 

cada 1200ft haverá troca de broca.  

• O wellhead apresentado na tabela do artigo de referência foi 

aproximado ao do projeto do poço. Para o preço, foi considerado o 

preço do artigo de referência corrigidos pela inflação. 

• A manobra apresentada na tabela do artigo de referência foi 

aproximada ao do projeto do poço. Para o preço, foi considerado o 

preço do artigo de referência corrigidos pela inflação. 

• O consumo de combustíveis e água apresentados na tabela do 

artigo de referência foram aproximados ao do projeto do poço. Para 

o preço do MGO da plataforma e PSV, foram utilizados preços de 

mercado14. Os demais preços foram corrigidos pela inflação. 

• O consumo diário da plataforma e dos PSVs foram obtidos de 

artigos técnicos15.  

• O restante das linhas de custos apresentadas na tabela do artigo 

de referência foi aproximado ao do projeto do poço. Para os preços, 

foi considerado o preço do artigo de referência corrigidos pela 

inflação. 

                                                           
14 Preço USD por tonelada de MGO. Ships and Bunkers (ref 10/06/2018) 
15 Camorim Serviços Marítimos (2015) 
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Resultados - DRE 

 

Fonte: Autor 

 

  

DRE
1 2

BRL jun-18 jul-18

Fase do Projeto Perfuração Perfuração

Receita Bruta 0 0

Produção de HC 0 0

Deduções 0 0

PIS 1,65% 0 0

COFINS 7,60% 0 0

ISS 5,00% 0 0

Royalties 10,00% 0 0

Receita Líquida 0 0

Margem Contribuição 0,0% 0,0%

Participação Governamental 10,00% 0 0

Custos Totais (17.953.038) (13.943.526)

Custos (17.953.038) (13.943.526)

Custos - Casing (1.069.280) (830.474)

Custos - Brocas (202.221) (157.059)

Custos - Wellhead (196.998) (153.002)

Custos - MOB/DESMOB (1.757.223) (1.364.777)

Custos - Combustível e água (804.765) (625.034)

Custos - Cimentação (185.593) (144.144)

Custos - Lama & Quimicos (1.350.250) (1.048.694)

Custos - Ferramentas (196.414) (152.548)

Custos - Logística (1.076.355) (835.969)

Custos - Perfilagem (1.303.654) (1.012.504)

Custos - Coring (93.434) (72.567)

Custos - Equipe Rig (831.903) (646.111)

Custos - Outros (394.948) (306.743)

Custos - Dayrate Rig (8.490.000) (6.593.900)

EBITDA (17.953.038) (13.943.526)

% Margem EBITDA 0% 0%
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Resultados – Análise 2 Caso 1  

Seção Duração (d) Custo Fixo (USD) Cenário Custo Brocas (USD) Total (USD) 

36" 5              3.680.214  

 Baixo  
                  24.529,31  

         
3.704.744  

 Original  
                  38.228,89  

         
3.718.443  

 Alto  
                  55.273,81  

         
3.735.488  

28" 6              4.740.295  

 Baixo  
                  73.587,94  

         
4.813.883  

 Original  
                114.686,67  

         
4.854.982  

 Alto  
                165.821,43  

         
4.906.117  

18,125" 8              6.287.317  

 Baixo  
                  73.587,94  

         
6.360.905  

 Original  
                  69.183,52  

         
6.356.500  

 Alto  
                165.821,43  

         
6.453.138  

16,5" 9              6.835.468  

 Baixo  
                  98.117,26  

         
6.933.585  

 Original  
                115.514,00  

         
6.950.982  

 Alto  
                221.095,24  

         
7.056.563  

12,25 (sal)" 4              2.953.966  

 Baixo  
                  24.529,31  

         
2.978.496  

 Original  
                  21.666,68  

         
2.975.633  

 Alto  
                  55.273,81  

         
3.009.240  

12,25 (res)" 9              6.509.017  

 Baixo  
                  24.529,31  

         
6.533.547  

 Original  
                  21.666,68  

         
6.530.684  

 Alto  
                  55.273,81  

         
6.564.291  

Total 41     
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ANEXO 

Anexo I Inflação acumulada do período 1997 a 2018  

 

Fonte: Departamento de Trabalho America 
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Anexo II Estimativas de custos de perfuração 

 

Fonte: Kitchel et al. (1997) 

100 Ft Preço Unitário USD/ft Total

101 30" Revestimento 500 140,57                                    70.285,00         

102 20" Revestimento 1500 79,80                                      119.700,00       

103 16" Liner 900 39,00                                      35.100,00         

104 13,375" Revestimento 3500 40,80                                      142.800,00       

105 11,75" Liner 3150 36,00                                      113.400,00       

106 9,625" Revestimento 9250 32,10                                      296.925,00       

107 7" Liner 4400 22,80                                      100.320,00       

108 4,5" Liner 4650 9,06                                         42.129,00         

109 7" Tie-Back 8850 22,80                                      201.780,00       

110 4,5" Tubos 12850 9,96                                         127.986,00       

111 Subsea Wellhead 1 350.000,00                            350.000,00       

200 Dias Preço Unitário USD/dia

201 Combustivel Plataforma 109,2 3.000,00                                 327.600,00       

202 Combustivel Barcos de apoio 109,2 1.500,00                                 163.800,00       

203 Combustivel Helicopteros 109,2 1.500,00                                 163.800,00       

204 Lubrificantes 109,2 500,00                                    54.600,00         

205 Água Potável 109,2 500,00                                    54.600,00         

206 Água Perfuração 109,2 1.000,00                                 109.200,00       

300 Unid Preço Unitário USD/evento

301 Mobilização Rig 1 1.000.000,00                         1.000.000,00   

302 Desmobilizaão Rig 1 1.000.000,00                         1.000.000,00   

400 Qtd Preço Unitário USD/unid

401 36" Roller Cone 0 -                                          -                     

402 26" Roller Cone 2 24.490,00                               48.980,00         

403 17,5" Roller Cone 1 11.080,00                               11.080,00         

404 14,75" Roller Cone 2 21.310,00                               42.620,00         

405 12,25" Roller Cone 4 13.880,00                               55.520,00         

406 10,625" Roller Cone 5 10.250,00                               51.250,00         

407 8,5" Roller Cone 5 7.360,00                                 36.800,00         

408 5,875" Diamante 4 13.500,00                               54.000,00         

409 Nozzle 23 100,00                                    2.300,00           

500 Dias Preço Unitário USD/dia

501 Lama e Químicos 1 1.500.000,00                         1.500.000,00   

502 Equipe 123,3 600,00                                    73.980,00         

503 Equipamentos 123,2 200,00                                    24.640,00         

504 Viagens 5 4.000,00                                 20.000,00         

600 Dias Preço Unitário USD/dia

601 Equipe 109,2 600,00                                    65.520,00         

602 Cimentação 30" 1 20.000,00                               20.000,00         

603 Cimentação 20" 1 20.000,00                               20.000,00         

604 Cimentação 16" 1 30.000,00                               30.000,00         

605 Cimentação 13,375" 1 30.000,00                               30.000,00         

606 Cimentação 11,750" 1 30.000,00                               30.000,00         

607 Cimentação 9,625" 1 30.000,00                               30.000,00         

608 Cimentação 7" 1 30.000,00                               30.000,00         

609 Cimentação 4,5" 1 30.000,00                               30.000,00         

610 Outros 1 500,00                                    500,00               

MOB/DESMOB

Casing

Combustível e Água

Lama e Químicos

Brocas

Cimentação
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Estimativas de custos de perfuração 

 

Fonte: Kitchel et al. (1997) 

700 Dias Preço Unitário USD/dia

701 Shock tools 109,2 100,00                                    10.920,00         

702 Stabilizers 109,2 150,00                                    16.380,00         

703 Jars 109,2 200,00                                    21.840,00         

704 Monels 109,2 100,00                                    10.920,00         

705 Hole Openers 109,23 500,00                                    54.615,00         

706 H2s Service 109,23 500,00                                    54.615,00         

707 Casing crews and tools 1 160.000,00                            160.000,00       

800 Unid Preço Unitário USD/unid

801 Equipe 1 10.800,00                               10.800,00         

802 Analise 1 95.000,00                               95.000,00         

900 Preço Unitário USD/unid

901 Mud Logging 1 508.137,00                            508.137,00       

902 Eletric Logging 1 1.304.613,00                         1.304.613,00   

1000 Preço Unitário USD/unid

1001 Terrestre 109,23 4.000,00                                 436.920,00       

1002 Maritimo 109,23 7.000,00                                 764.610,00       

1003 Aereo 109,23 7.500,00                                 819.225,00       

1004 Armazenagem 109,23 7.000,00                                 764.610,00       

1100 Preço Unitário USD/unid

1101 Supervisores 1 1.621.010,00                         1.621.010,00   

1102 Assitentes 1 231.286,00                            231.286,00       

1200 Preço Unitário USD/unid

1201 Misc 1 822.834,00                            822.834,00       

1300 Preço Unitário USD/unid

1301 Semissubmerssivel 109,23 75.000,00                               8.192.250,00   

Dayrate Rig

Perfilagem

Pessoal

Outros Custos

Logistica

Coring

Ferramentas


