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IV 

 

RESUMO 

 

 

Recentemente estão sendo descobertas novas reservas petrolíferas, em 

condições cada vez mais desafiadoras. Os poços marítimos em zonas do oceano 

com grande profundidade têm se destacado no cenário atual e vêm trazendo cada 

vez mais complicações para os exploradores. Uma valorização do preço do barril de 

petróleo nos últimos anos permitiu que em regiões que já foram intensamente 

exploradas novos poços fossem perfurados de modo a extrair hidrocarbonetos até o 

ponto em que deixe de ser economicamente viável. 

Devido a essas condições, a solução encontrada pela indústria petrolífera 

está em buscar novas técnicas, envolvendo muita pesquisa e treinamento para 

trazer novos métodos de perfuração que causem um salto tecnológico nos padrões 

da indústria. 

Nesta monografia, abordaremos um desses novos métodos, denominado 

perfuração com duplo gradiente. Através desse método, encontramos maneiras de 

superar os novos desafios impostos ao setor de exploração e produção de petróleo 

e até mesmo antigos problemas que eram corriqueiros podem ser solucionados ao 

se empregar tal método. Em realidade, o que chamamos de método é um conjunto 

de algumas técnicas que se baseiam no mesmo princípio dinâmico, mas que podem 

ser aplicadas cada uma a um diferente tipo de operação. 

Nosso objetivo é expor uma nova tecnologia que poderá ser muito útil para o 

desenvolvimento econômico e social de nossa nação. 
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ABSTRACT 

 

 

Recently are being discovered new oil reserves in increasing challenging 

conditions. These new offshore wells are in areas of the ocean with great depth that 

have been highlighted in the current scenario and have brought more and more 

complications for explorers. An increase at the oil barrel price in recent years allowed 

new wells to be drilled in areas that have already been heavily exploited in order to 

extract hydrocarbons to the point where it is no longer economically viable. 

Because of these conditions, the solution found by the oil industry is to seek 

new techniques, involving much research and training to bring new drilling methods 

that make a technological leap in industry standards. 

This monograph will discuss one of these new methods, called dual gradient 

drilling. By using this method, we will find ways to overcome the new challenges to 

the exploration and production sector of oil and even old ones, that were 

commonplace, can be solved when employing this method. 

 In reality, what we call method is a set of some techniques that are based on 

the same dynamical principle, but can be applied to different types of situations. 

Our goal is to present a new technology that can be very useful for the 

economic and social development of our nation. 
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1. INTRODUÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO OFFSHORE 

 

1.1. Conceitos Básicos 

 

A perfuração convencional offshore é o método mais utilizado pela indústria. O 

equipamento de perfuração consiste na estrutura fixada na sonda e da coluna de 

perfuração, que é formada por uma broca e um conjunto de tubos conectados. Os 

tubos que formam esta coluna podem ser de diversos tipos; a maioria deles é 

conhecida como drill pipe; porém, há outros tipos, tais como comandos (drill collar) e 

ferramentas (por exemplo, os alargadores). A coluna de perfuração é montada e 

descida a partir da torre da sonda, que possui um sistema de rotação cuja função é 

transferir torque e girar a coluna de perfuração. Através da rotação transmitida, bem 

como do peso da coluna, a broca perfura a rocha. 

Durante a perfuração, um fluido será bombeado por dentro da coluna e passará 

através da broca, retornando pelo espaço anular existente entre a coluna de 

perfuração e o poço. Esse fluido possui diversas utilidades e características, tais 

como: 

 Esfriar e lubrificar a broca 

 Dissolver perfurações moles através dos jatos da broca 

 Carrear os cascalhos provenientes da rocha perfurada 

 Selar formações permeáveis 

 Dar estabilidade mecânica ao poço. 

 

O fluido de perfuração pode ser despejado no fundo do mar ou retornar para a 

sonda, onde será reciclado para ser utilizado novamente na perfuração. Normalmente, 

o fluido retorna para a sonda por dentro de um tubo de aço denominado riser, que se 

estende desde a sonda até a cabeça do poço. 
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1.2. Gradientes equivalentes de perfuração 

 

1.2.1. Densidade estática equivalente 

 

Consideramos que a estrutura de uma rocha pode ser modelada como formada 

por sua matriz rochosa e por sua parte porosa. A matriz rochosa, em seu estado 

natural, encontra-se em condição de equilíbrio de forças. Além disso, o interior dos 

poros das rochas é preenchido por fluidos e também se encontra em equilíbrio em 

uma determinada pressão. Podemos modelar todas essas grandezas físicas através 

de uma ferramenta matemática denominada tensor de tensões da rocha, e dizemos 

que ela está num determinado estado de tensão in situ. 

Quando a rocha é perfurada, seu estado natural de tensão é perturbado. Essa 

perturbação causa uma nova configuração do tensor de tensões da matriz rochosa. 

Esse sistema de tensões se torna instável e deve ser equilibrado pelo fluido de 

perfuração.  

O fluido de perfuração, assim como o fluido nos poros da rocha, exercerá 

pressão na direção radial da parede do poço, enquanto na matriz rochosa dessa 

mesma parede atuarão tensões radiais, circunferenciais e axiais. A pressão exercida 

pela lama em condições estáticas poderá ser calculada pela equação: 

 � = 0.052 ∗ � ∗ � 

Onde: � = pressão hidrostática, em psi � = densidade do fluido, em lb/gal � =profundidade em relação à mesa rotativa, em pés (ft) 
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Figura 1.1-Distribuição estática de pressão (Schubert, 2000) 

 

Na Figura 1.1 podemos observar um gráfico que mostra como a pressão varia com a 

profundidade. 

Na Figura 1.2 temos uma visão diferente considerando a variação através do anular e 

do interior da coluna. Notamos que a variação é a mesma em ambos os casos. 

 

Figura 1.2-Distribuição estática de pressão - visão alternativa (Schubert, 2000) 
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Uma grandeza importante na perfuração é a pressão no fundo do poço, que seria 

a pressão do fluido após passar pelos orifícios da broca, também identificada pela 

sigla BHP (Bottom Hole Pressure). 

Na engenharia de petróleo, costuma-se trabalhar com o conceito de densidade 

equivalente, ou seja, a densidade de fluido que equilibraria as tensões da rocha 

perfurada numa determinada profundidade do poço. Essas densidades equivalentes 

também são chamadas de gradientes, numa analogia à equação clássica da 

hidrostática, pois são definidas como a razão entre a tensão na parede do poço e a 

distância calculada em relação à altura da mesa rotativa, multiplicada pela constante 

de conversão de unidades apropriada. 

 

Para determinar estes gradientes é fundamental compreender as tensões ao 

redor do poço, abaixo analisaremos as que são as mais importantes para a 

estabilidade durante a perfuração: 

 

 Pressão de poros: essa pressão pode ser definida como a pressão do fluido 

contido nos espaços porosos da rocha, muitas vezes chamada de pressão da 

formação. O gradiente de poros seria então a densidade de fluido equivalente 

que equilibraria a pressão da formação, numa dada profundidade, devido à 

coluna hidrostática.  Situando-se sempre acima deste parâmetro, é possível 

assegurar que não haverá nenhuma migração de fluido proveniente da 

formação para dentro do poço, também conhecido como influxo. Quando isto 

acontece, diz-se que ocorreu um kick, e quando se perde o controle sobre o 

influxo diz-se que ocorreu um blowout. 

 

 Tensões de falha: podem ser definidas como as tensões que causarão a falha 

do poço de diferentes modos, dentre os quais destacamos: colapso (por tensão 

cisalhante) e fratura (por tração). Os gradientes de colapso e fratura são 

definidos de forma análoga, seriam as densidades de fluido equivalente que 

gerariam uma pressão em que o poço estivesse no limiar da falha, numa dada 

profundidade. 
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Os gradientes de colapso e fratura dependerão do estado de tensão que a 

formação estará submetida, sendo importante saber as direções e módulos das 

tensões principais na região em que se está perfurando. Na Figura 1.3 podemos 

analisar como as direções principais das tensões na rocha influenciam nos modos de 

falha do poço. 

 

Figura 1.3-Modos de falha por tensão no poço (http://www.naturalfractures.com) 

 

Após esses valores serem determinados, estará definida a janela de operações 

de um poço, que pode ser representada graficamente como o espaço entre as curvas 

de gradientes de poros e de fratura, num diagrama de densidade equivalente por 

profundidade. 

Para que o fluido garanta a estabilidade mecânica do poço, o engenheiro de 

perfuração deve projetá-lo de modo que a densidade da lama se encontre sempre 

dentro da janela de operação, ou seja, respeitando os limites dos gradientes de falha 

e de poros da formação. Na Figura 1.4 vemos o exemplo de uma janela de operações 

de um poço offshore. 

 

Figura 1.4 Janela de operação (http://www.drillingcontractor.org) 
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1.2.2. Densidade Equivalente de Circulação 

 

Para que o fluido escoe pelo circuito formado pelo interior da coluna e o espaço 

anular, a ele deve ser aplicado uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão 

corresponde à pressão hidrostática somada à pressão perdida pelo trabalho que o 

fluido realiza para vencer as forças de fricção interna e escoar por dentro da coluna e 

pelo anular e ainda somadas às perdas de pressão por aceleração ao passar através 

de bocais (como, por exemplo, na broca ou em válvulas).  

 

 

Figura 1.5-Pressão de circulação (Schubert, 2000) 

 

 

Figura 1.6-Pressão de circulação – visão alternativa (Schubert, 2000) 
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Nas Figuras 1.5 e 1.6, podemos observar o gráfico que demonstra a relação entre 

profundidade e pressão durante a circulação do fluido. 

Para o fluido escoar do fundo do poço até a superfície ele deve vencer a pressão 

hidrostática e a queda de pressão por fricção no anular. Podemos representar a 

variação total de pressão ao longo do circuito através da seguinte equação: ∆� = ∆�� + ∆�ℎ 

Onde os índices � e ℎ se referem às perdas causadas por fricção e pela hidrostática, 

respectivamente. Podemos transformar esta equação considerando que esta perda 

por fricção seja equivalente a um acréscimo na densidade do fluido em condições 

estáticas da seguinte forma: ∆�� = 0.052 ∗ ∆� ∗ � 

Onde ∆�  representa um acréscimo hipotético de densidade que faria com que o 

fluido exercesse na parede do poço (em condições estáticas) a mesma pressão 

exercida pelo fluido circulante. Definimos então a densidade equivalente de circulação 

(Equivalent Circulation Density – ECD): � = �� + ∆�  

A densidade de circulação equivalente pode então ser interpretada como a 

densidade de um fluido hipotético, que em condição estática e, na mesma 

profundidade, produz o mesmo diferencial de pressão que um dado fluido sob 

condições dinâmicas.  

 

1.2.3. Assentamento de revestimentos 

 

Após perfurar uma determinada seção do poço, para continuarmos a perfuração 

de forma segura dentro da janela de operações, devemos isolar certas seções do 

mesmo poço, com um revestimento. Este revestimento consiste em uma tubulação de 

aço resistente a tensões, que é descida e cimentada no poço aberto. Para 

escolhermos os melhores pontos onde o revestimento será instalado, devemos 

analisar o gráfico dos gradientes equivalentes e projetar os pontos onde as sapatas 
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de revestimento serão descidas. Isso em geral é feito na fase de projeto do poço, 

antes da perfuração. Diferentes critérios podem ser considerados e quanto mais 

segurança for possível, melhor, porém infelizmente nem sempre é possível devido às 

janelas de perfuração estreitas e à dificuldade em se prever as curvas dos gradientes 

para aquele local. Após o revestimento ser descido e cimentado, a perfuração do 

próximo trecho de poço com uma lama de maior densidade pode prosseguir. Na figura 

vemos um programa de descida de revestimento usual. 

 

Figura 1.7-Projeto de assentamento de revestimento  
(http://drilleng-group6-casingstringdesign-1.wikispaces.com) 

 

1.3. Início da perfuração em poços offshore 

 

1.3.1. Descida da base guia e jateamento 

 

A primeira operação consiste em colocar no fundo do mar, por meio de um 

coluna de tubos, a chamada base guia temporária, uma estrutura de aço resistente 

com um furo central que permite a descida da broca. Cabos guia provenientes da 

sonda são presos aos pontos de conexão da base, e esses cabos são descidos com 

a base ao fundo do mar para manter a mesma direção desde a sonda até a cabeça 

do poço. 
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Figura 1.8-Bases guia de perfuração (http://petrowiki.org/Subsea_wellhead_systems) 

 

Para iniciar a construção do poço, geralmente começamos com o revestimento 

condutor. Para instalá-lo, utiliza-se o método conhecido como jateamento, que 

consiste em descer o condutor ao redor da coluna de perfuração, preso a ela por uma 

ferramenta especial, e bombear fluido através do jatos da broca para ir desmanchando 

a formação não consolidada. O jateamento da tubulação ocorre até cerca de 100 

metros de profundidade. Essa profundidade é necessária para que o condutor possa 

inicialmente suportar o seu próprio peso e o do equipamento de jateamento. O 

condutor é preso no solo por meio das forças de atrito entre a formação e o 

revestimento, não sendo necessária a cimentação. Quando não há condições para o 

jateamento, o solo marinho é perfurado normalmente. Em todos esses casos o fluido 

de perfuração bombeado é despejado no fundo do mar, sendo essa operação 

conhecida como ‘pump and dump’ (AKERS, 2008).  

 

 

Figura 1.9-Descida da base guia e instalação do condutor (http://www.treccani.it/) 
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O revestimento condutor é descido juntamente com uma estrutura denominada 

alojador de baixa pressão, que irá compor a cabeça do poço. O alojador de baixa 

pressão fornece um local para o suporte de uma base guia permanente de perfuração 

e também uma interface para o alojador de alta pressão. É importante que essa 

primeira coluna seja jateada ou cimentada corretamente, pois ela é a fundação para 

suportar o peso do equipamento do resto do poço. Na Figura 1.7 podemos observar 

diferentes modelos de alojadores de baixa pressão. 

 

 

Figura 1.10 Modelos de alojadores de baixa pressão (http://petrowiki.org/Subsea_wellhead_systems) 

 

1.3.2. Perfuração do revestimento de superfície 

 

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

seguinte do poço para a descida do revestimento de superfície e do alojador de alta 

pressão. Essa perfuração ocorre de maneira tradicional. Porém, a lama continua 

sendo despejada no fundo do mar pois, devido ao baixo gradiente de fratura, é difícil 

retornar a lama até a superfície. O alojador de alta pressão é uma cabeça de poço 

modulada sem acesso anular, que fornece uma interface entre o BOP e o poço. A 

cabeça de poço submarina vai acomodar e suportar o peso de cada coluna de 

revestimento. Nas Figuras 1.11 e 1.12 podemos observar diferentes modelos de 

cabeças de poço submarinas. Estes primeiros trechos do poço são conhecidos como 

pré-BOP, pois são perfurados antes da instalação do BOP.  
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Figura 1.11-Cabeça de poço submarina (http://www.msp-drilex.com.cn/) 

 

Uma cabeça de poço submarina deve: 

 

 Suportar o BOP durante a perfuração das seções subsequentes 

 Suportar o revestimento suspenso durante a cimentação 

 Selar o espaço entre os revestimentos durante as operações de perfuração e 

produção. 

 

Figura 1.12-Modelo padrão de cabeça de poço (http://petrowiki.org/Subsea_wellhead_systems) 
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1.3.3. Instalação do BOP e do Riser 

 

Após a cabeça do poço ser montada o riser e o BOP podem ser instalados. O 

BOP é um dispositivo formado por um conjunto de válvulas especializadas instalado 

sobre a cabeça do poço com a função de fechar o poço em caso de um blowout. 

Possui diferentes tipos de válvulas e preventores como anulares e de gaveta, e é uma 

peça fundamental para proteger a tripulação, o equipamento e o meio ambiente. 

 

 

Figura 1.13-Preventor anular do BOP (petroleumsupport.com) 

 

O riser é um tubo resistente de aço e seu objetivo é orientar as ferramentas que 

serão descidas e trazer o fluido de perfuração para a superfície. É montado acima do 

BOP por meio de um conector especial equipado com um articulação de esfera e se 

estende até a plataforma flutuante. Nas Figuras 1.13 e 1.14 vemos exemplos de partes 

de um BOP e de um riser, respectivamente. 

 

 

Figura 1.14-Conexão de um riser (http://www.dril-quip.com/marine_drilling_riser_connector.html) 
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2. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE A PERFURAÇÃO OFFSHORE 

 

2.1. O estreitamento da janela de operações 

 

O número de poços perfurados em águas profundas e ultra-profundas vem 

crescendo enormemente nesses últimos anos. No Brasil, com as descobertas do Pré-

Sal, poços em lâminas d’água de grande espessura são um novo desafio para a 

exploração. 

Quando calculamos os gradientes de poros e de fratura, o fazemos em relação 

à altura da mesa rotativa, isso significa que o efeito da lâmina d’água é levado em 

conta quando efetuamos este cálculo. Vamos analisar como o gráfico de gradientes 

de pressão de poros e de fratura muda de acordo com a espessura da lamina d’água, 

comparando diferentes profundidades e um poço terrestre: 

 

 

Figura 2.1-Gradientes de pressão num poço terrestre (Schubert, 2000) 
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Figura 2.2-Janela operacional para poço offshore com lâmina d’água de 500 pés (Schubert, 2000) 

Figura 2.3-Janela operacional para poço offshore com lâmina d’água de 1000 pés (Schubert, 2000) 
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Figura 2.4-Janela operacional para poço offshore com lâmina d’águe de 5000 pés (Schubert, 2000) 

Figura 2.5-Janela operacional para poço offshore com lâmina d’água de 10000 pés (Schubert, 2000) 

 

As Figuras 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 mostram como as curvas dos gradientes de pressão 

se comportam com a variação da espessura da lâmina d’água. 
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Como esses gradientes são utilizados para calcular o peso do fluido de 

perfuração, que seria utilizado para equilibrar a pressão de poros e de fratura da 

formação, o efeito da lâmina d’água consiste em reduzir os valores desses gradientes 

para um mesmo comprimento de poço perfurado na rocha, estreitando a janela de 

operação do mesmo. Uma solução para isso no método convencional é descer mais 

colunas de revestimento para que um peso maior de lama possa ser usado sem 

danificar a formação. Na Figura 2.6 podemos ver de maneira ilustrada como ocorre 

esse aumento do número das colunas de revestimento. 

 

 

Figura 2.6-Aumento do número de colunas de revestimento com o aumento da lâmina d’água 

(http://www.dgdrilling.com/) 

 

Porém, a descida de mais colunas de revestimento gera diversos problemas que 

tornam essa opção cada vez mais indesejável à medida que a profundidade do mar 

no local do poço aumenta, principalmente devido aos seguintes fatos (SCHUBERT, 

2000):  
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 Maior número de colunas de revestimento utilizadas: isto gera problemas tanto 

financeiros quanto logísticos. É necessária a compra de muito mais tubos de 

revestimento do que para poços de mesma extensão em águas mais rasas. O 

problema logístico surge quando uma enorme quantidade de tubos deve ser 

transportada até a sonda de perfuração, exigindo que esta seja de um tamanho 

que a permita armazenar todas essas tubulações. Devemos lembrar que 

também é necessário cimentar todas essas colunas, de forma que mais 

capacidade é exigida para os sacos de cimento. Outro fator importante a ser 

considerado é que com o maior número de colunas de revestimento utilizadas, 

menor será o diâmetro do revestimento na zona produtiva da formação. Isso 

trará uma limitação no momento de se produzir hidrocarbonetos, além de 

dificultar futuras intervenções no poço, como a passagem de ferramentas e a 

perfuração de trechos laterais. 

 

 Elevado custo devido ao maior tempo de sonda: com uma maior quantidade de 

tubos para serem cimentados, será necessário de mais tempo para as 

operações de manobra e cimentação, além de outras operações 

complementares. 

 

 Elevado custo com o fluido de perfuração usado para encher o riser: devido à 

utilização de risers cada vez mais compridos e de maiores diâmetros para a 

perfuração em águas ultra-profundas, o volume de lama necessário para 

enchê-los aumenta de maneira considerável. Durante um longo tempo, essa foi 

a solução da indústria para desenvolver campos em grandes lâminas d’água, 

porém atualmente a situação está chegando num limite. Os materiais caros 

usados para o preparo do fluido também elevam muito os gastos. Numa lamina 

d’água de 10000 pés um riser de 21 polegadas possui uma capacidade de 4000 

barris. O peso total de um fluido de 16 lb/gal preenchendo esse riser é de 2.7 

milhões de libras. 
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 Baixas margens de segurança ao perfurar: devido ao formato estreito da janela 

operacional, as margens de segurança se tornam baixas. Há também 

dificuldade ao se lidar com kicks e perdas de circulação devido ao tamanho da 

janela e perfurar com margem de riser se torna inviável. 

 

2.2. Problemas com a ECD em poços de longa extensão 

 

Sabemos que a perda de carga por fricção no espaço anular de um poço é dado por: 

 

∆�� = ���2�2�  

∆� = ∆��0.052 ∗ � = ���2�0. 0 ∗ �� 

� = � [ + ��2 �0. 0 ∗ ��)] 
Onde: 

     Constante de conversão de unidades ∆��  Queda de pressão por fricção �     Fator de fricção de Darcy para o escoamento �     Velocidade média do fluido no anular �    Diâmetro hidráulico do anular �     Comprimento total do poço (Measured Depth - MD) �    Projeção vertical do comprimento do poço (True Vertical Depth – TVD) 

 

A Figura 2.7 ilustra a diferença entre o MD e o TVD: 
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Figura 2.7-Diferença entre TVD e MD (http://www.glossary.oilfield.slb.com) 

 

Da equação vemos que a ECD é diretamente proporcional à densidade do fluido de 

perfuração, além de aumentar quando a razão entre o comprimento total do poço e 

sua projeção na vertical aumenta, o que está ocorrendo com frequência em poços 

de longo alcance. Para tentar compensar essa alta ECD é necessário se abaixar o 

peso do fluido de perfuração, o que pode comprometer seriamente a estabilidade do 

poço.  

 

2.3. Efeito da produção na queda da pressão de poros 

 

Muitos dos poços perfurados atualmente estão ou passam através de zonas 

numa formação que tem um histórico de produção. A razão para isso poderia ser que 

um reservatório existente precisaria ser drenado a partir de um local diferente, a fim 

de melhorar a recuperação de hidrocarbonetos. Outro motivo pode ser a descoberta 

de um novo reservatório localizado abaixo de um mais antigo. Quando valores de 

pressão de poros inferiores aos originais são encontrados, surgem problemas e 

potenciais riscos que têm que ser tratados. A perfuração de reservatórios esgotados 

é um desafio recente e de grande complexidade pois essa depleção causa 

configurações muito complexas para as janelas de perfuração (FOSSLI, 2014). 

Os reservatórios esgotados possuem grandes heterogeneidades em suas 

distribuições de tensões devido à queda de pressão da formação causada pela 

produção de hidrocarbonetos. Essa queda na pressão de poros acaba causando um 
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efeito na tensão de fratura da formação devido às propriedades poroelásticas do meio 

rochoso, sendo que esses decréscimos se relacionam de uma forma complexa de ser 

equacionada. 

 

2.2.1. Reservatórios homogêneos e heterogêneos 

 

Num reservatório homogêneo, o mesmo esgotamento da pressão de poros é 

sentido em toda a sua extensão. Este seria um caso ideal onde a pressão do fluido 

nas camadas sobrejacentes de rocha sofre um decréscimo proporcional em todos os 

trechos. Porém, em um reservatório real existem diversas zonas cujas 

permeabilidades variam. Isto significa que, quando se está produzindo, essas zonas 

experimentam diferentes graus de depleção. Sempre haverá algum tipo de 

comunicação entre as zonas para que as diferenças de pressão possam se 

uniformizar. No entanto, o tempo necessário para isso é muitas vezes demasiado 

longo para acomodar as diferenças criadas através de anos ou décadas de extração. 

Entretanto, em muitos casos é possível trabalhar considerando que o reservatório se 

comporta como homogêneo.  

 

Num reservatório heterogêneo, diferentes zonas se esgotam enquanto outras 

mantêm a pressão de poros original, como por exemplo em reservatórios 

naturalmente fraturados. Quando a formação é empobrecida a partir do extração de 

fluidos, a janela de operação entre os gradientes de poros e de fratura para 

determinada seção se altera, de forma que as variações nos parâmetros de 

perfuração terão um impacto diferente sobre a condições de fundo de poço. Saber 

como diferentes parâmetros afetarão a pressão de fundo de poço é de grande 

utilidade, pois ajuda na elaboração de um programa de perfuração adequado, 

enquanto se minimiza o risco de problemas operacionais. 
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Figura 2.8-Diferentes tipos de reservatório (Esposito, 2012) 

 

Em muitos reservatórios, que inicialmente são normalmente pressurizados, os 

gradientes da pressão de formação decrescem para um nível inferior ao da densidade 

da água. Dessa forma, a tensão de fratura também será reduzida em relação ao que 

era inicialmente; porém não na mesma taxa que a pressão de poros. Em geral há o 

decréscimo de cerca de 0.7 bar para cada 1 bar. Teoricamente esse efeito resultaria 

num alargamento da janela de operações, porém há outros fatores a serem 

considerados (FOSSLI, 2014). 

 

Se o gradiente de pressão de poros se reduzir a um nível inferior ao de uma lama 

base água, não há mais como reduzir a ECD se for usada uma lama base água 

convencional. Uma lama nitrificada ou a base de espuma deve ser usada, gerando 

com isso maior complexidade e elevando os custos. (FOSSLI, 2014). 

 

Na Figura 2.8 vemos exemplos de reservatórios homogêneos e um heterogêneo, de 

acordo com as camadas de rochas que os foram. Na Figura 2.9 podemos ver um 

exemplo de reservatório heterogêneo. Nota-se que há descontinuidades em suas 

curvas de gradiente de poros e fratura. 
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Figura 2.9-Mudança na janela de operação para reservatórios empobrecidos (SPE-169178-MS) 

 

2.4. Problemas encontrados durante a perfuração de seções iniciais do poço 

 

Durante o início da perfuração do poço podem ser encontrados diversos 

problemas, que causam grandes complicações e podem inviabilizar a perfuração do 

poço em seus trechos iniciais. O fato do BOP ainda não ter sido instalado durante a 

perfuração desses trechos dificulta a remediação quando esses problemas ocorrem. 

 

2.4.1. Hidratos de metano 

 

Hidratos de metano, também chamados de clatratos, são um composto sólido 

formado pela associação do gás metano com a água do mar em determinadas 

condições de temperatura e pressão. Um exemplo destas condições está na figura. 

Eles costumam ocorrer no fundo do mar e se apresentam como um problema durante 

a perfuração de trechos iniciais do poço. Os problemas são basicamente de dois tipos, 
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quando esses hidratos se formam, e quando esses hidratos se dissociam. As 

condições de formação de hidrato estão expostas na Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10.Diagrama de formação dos hidratos de metano (geology.com) 

 

A formação de hidratos ocorre quando uma mistura de água e gás metano se 

encontra em determinada condição de temperatura e pressão favorável para o seu 

surgimento. Essas condições muitas vezes são atingidas quando se está perfurando 

uma zona e a consequência imediata disso é a formação de hidrato e entupimento da 

linha, que pode causar a inutilização do poço. Quando essa formação ocorre em linhas 

de produção, pode-se usar inibidores que impedem a associação da água com o 

metano. Porém, estes inibidores muitas vezes são caros e, quando se perfura seções 

iniciais do poço, a lama de perfuração é despejada no fundo do mar, o que causa um 

enorme gasto e inviabiliza economicamente o uso de uma lama mais elaborada. 

 

A dissociação de hidratos também é um problema, pois estes se formam 

naturalmente no fundo do mar ou em camadas subjacentes do solo. Quando essas 

camadas são perfuradas, as condições de equilíbrio para a formação do hidrato são 

alteradas e, com isso, este composto se dissocia. Os efeitos práticos são o mesmo de 

um influxo de gás e água; porém, dependendo do tamanho desse influxo, grandes 

estragos podem ser causados, pois o poço ainda não está firmemente estabelecido 

no fundo do mar. A técnica para se evitar perfurar zonas de hidrato consiste em 
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mapear essas zonas e então evitar iniciar o poço nessa região. Esta é uma limitação 

significativa, pois implica numa limitação do projeto de poço, forçando desvios para se 

alcançar as zonas produtoras. 

 

Muitas vezes se está perfurando antes da descida do revestimento de superfície 

e se encontra uma espessa formação de hidratos. Assumindo que os hidratos se 

dissociem durante a perfuração, o gás irá se misturar com o fluido de perfuração e irá 

sair sob a forma de bolhas, com isso a densidade da água sob a plataforma será 

reduzida e isso poderá causar problemas na flutuação da mesma. 

 

2.4.2. Gases rasos 

 

O gás raso é um fenômeno que ocorre em camadas superficiais do reservatório, 

preso em sedimentos rasos, geralmente originário de reservatórios mais profundos, 

mas também pode ser proveniente de atividade biogênica nesses sedimentos rasos. 

Esse gás só pode ser localizado de maneira confiável através de uma sísmica de alta 

resolução, para expor a verdadeira amplitude da camada, como vemos na Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Exemplo de sísmica para localizar gás raso (www.km.kongsberg.com) 

Se o gás raso é encontrado inesperadamente e em quantidade grande o 

suficiente durante a perfuração, um blowout pode ocorrer. Regiões de gás raso podem 
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ser evitadas alterando-se a localização do poço, ou então cimentando o revestimento 

logo acima da zona de gás para permitir o uso de uma lama de maior peso. Isso gera 

problemas, tais como um maior número de colunas de revestimento e limitações ao 

se planejar a trajetória do poço. (BAIRD) 

 

2.4.3. Fluxo de Shallow Waters 

 

Em geral os problemas encontrados com o fluxo de águas rasas são similares 

aos com o fluxo de gás raso. No caso do fluxo de água, o problema ao se perfurar 

pode ser água em baixa sobrepressão, geralmente em áreas de sedimentação rápida 

e recente. Recomenda-se que nem um pequeno fluxo de água rasa deva ser 

permitido. Fluxos de água podem produzir washouts, que são um grande alargamento 

do diâmetro do poço provocado pela erosão através da água, causando instabilidade. 

O fluxo de água pode trazer consigo sedimentos do solo pouco consolidado, formando 

uma lama conhecida como ‘gumbo’. Essas lamas são formadas por solos 

extremamente ricos em argila que se expandem quando em contato com a água. 
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3. BÁSICO SOBRE A PERFURAÇÃO COM DUPLO GRADIENTE 

 

3.1. A perfuração com gerenciamento de pressão 

 

O método de perfuração convencional consiste em perfurar na janela de 

operações entre o gradiente de poros e de fratura. Notamos que diversos problemas 

ocorrem durante a perfuração e o controle completo do procedimento pode ser 

complicado, especialmente no que se refere ao controle da ECD. Uma solução da 

indústria para essas dificuldades é a perfuração com gerenciamento de pressão 

(managed pressure drilling – MPD).  

 

A perfuração com gerenciamento de pressão é assim definida pela IADC – 

International Association of Drilling Contractors: 

“Um processo adaptativo de perfuração usado para controlar com maior precisão o 

perfil da pressão anular ao longo do poço.” O objetivo da MPD é ‘verificar os limites 

do ambiente de pressão no fundo do poço e gerenciar o perfil de pressão anular de 

acordo.” 

 

É um sistema que visa gerenciar a pressão no anular para obter um maior 

controle da pressão do fundo do poço, através de diversas técnicas. O objetivo do 

MPD é sempre manter a densidade do fluido próxima à curva de gradiente de poros. 

Podemos ver na Figura 3.1 os diferentes tipos de técnicas de perfuração e notar como 

o objetivo do MPD é tangenciar a curva do gradiente de poros de modo a garantir a 

estabilidade do poço. 
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Figura 3.1-O MPD na janela de operações (Elliott, 2011) 

 

Dentre os principais métodos utilizados no MPD, podemos citar (ROHANI, 2011): 

 

 Pressão constante no fundo do poço: Muitos problemas de estabilidade que 

estão relacionados com a perfuração derivam das flutuações significativas na 

BHP, que são inerentes às práticas de perfuração convencionais. Muitos ‘picos’ 

de pressão são causados por parar e iniciar a circulação para conexões e 

manobras. Especificamente, eles resultam de uma mudança na ECD que 

modifica a queda de pressão por fricção no anular. CBHP (constant bottomhole 

pressure) é o termo geralmente usado para descrever as medidas tomadas 

para corrigir ou reduzir o efeito da perda de carga em circulação ou a densidade 

de circulação equivalente (ECD), em um esforço para se manter dentro dos 

limites impostos pela pressão dos poros e pressão de fratura. Para reduzir o 

efeito da ECD aplica-se uma contrapressão através da linha choke. 
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 Gestão da fricção: técnicas de gerenciamento de atrito são utilizados em poços 

HPHT (alta temperatura e alta pressão) ou em poços de alcance estendido, 

onde a pressão anular é mantida para manter a pressão de fundo de poço o 

mais constante possível. Em poços de alcance estendido, a perda de pressão 

no anular muitas vezes tem de ser reduzida para ser possível alcançar o 

comprimento total projetado do poço. Isso pode ser conseguido através do uso 

de uma bomba no anular.  

 

 Sistema de circulação contínua: este sistema é uma nova tecnologia que 

permite ao sondador realizar as conexões sem parar de circulação de fluidos. 

O CCS (continous circulating system) permite ao sondador manter uma 

constante ECD ao realizar as conexões. O método é utilizado em poços onde 

a perda de pressão anular por atrito necessita de ser constante. O sistema de 

circulação contínuo é útil para prevenir picos de pressão ao fazer conexões. 

 

 Pressurized mudcap drilling: essa técnica de perfuração, também conhecida 

pela sigla PMCD, é usada quando se lida com reservatórios que podem resultar 

em uma perda grave de circulação. Reservatórios esgotados, que têm 

pressões de formação inferiores por causa da produção de outros poços, 

muitas vezes têm perda de circulação. Se a pressão no reservatório é 

significativamente mais baixa do que a pressão necessária para perfurar o poço 

do poço, a perda de circulação pode ser grave. À medida que a lama é perdida 

para a zona empobrecida, a pressão do poço diminui para equilibrar a pressão 

do reservatório na zona de depleção. Neste ponto, a pressão do poço fica 

abaixo da pressão do reservatório de uma zona que não é tão profunda como 

a zona de perda. Isto faz com que fluidos comecem a fluir para dentro do poço. 

Esta técnica consiste em bombear um fluido de sacrifício (sacrificial fluid - SAC) 

através da coluna de perfuração enquanto um fluido sob pressão é injetado 

através do anular, funcionando como barreira primária contra um kick. O fluido 

de sacrifício então flui para o interior da formação, carregando todo o cascalho 

gerado pela perfuração. 
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3.2. A perfuração com duplo gradiente 

 

Dentre os tipos de perfuração com gerenciamento de pressão, destacamos 

nesse estudo uma nova forma de controle de pressão no espaço anular. Essa técnica 

consiste em usar diferentes densidades de fluido em diferentes seções do espaço 

anular. A esse tipo de MPD deu-se o nome de dual gradient drilling (DGD).  

 

A International Association of Drilling Contractors (IADC) define a perfuração com 

duplo gradiente como: 

“Dois ou mais gradientes de pressão numa seção do poço usadas para gerenciar o 

perfil de pressão do mesmo.” 

 

É uma tecnologia de perfuração com gerenciamento de pressão que visa 

neutralizar o efeito da lamina d’agua nos gradientes de pressão do poço. A perfuração 

com duplo gradiente basicamente difere da perfuração normal pois nesta última existe 

apenas um gradiente, em outras palavras, a densidade da fluido no tubo em U formado 

pela coluna de perfuração e o anular é a mesma em todos os pontos, (assumindo o 

fluido incompressível e condições isotérmicas). No DGD a densidade do fluido acima 

da mudline é menor que a densidade do fluido dentro do espaço anular, produzindo 

dois gradientes de pressão que podem ser representadas como duas inclinações no 

gráfico de pressões As Figuras 3.2 e 3.3 ilustram o perfil de pressões em função da 

profundidade no DGD. 

 

Figura 3.2-Perfil de pressões no DGD (Schubert, 2000) 
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A perfuração convencional calcula todos os gradientes a partir da bucha do kelly, 

enquanto no DGD os gradientes são calculados em relação ao solo marinho. Num 

poço em DGD, os gradientes são os mesmos que os num poço terrestre, isso significa 

que o mesmo peso de lama pode ser usado para perfurar os dois poços. Vemos na 

Figura 3.4 a comparação da janela operacional de um mesmo poço, um usando a 

técnica tradicional e outra usando o DGD. 

 

 

Figura 3.2-Comparação do perfil de pressões convencional com o do DGD (Schubert, 2000) 

 

 

Figura 3.3-Janela de operações pelo método convencional e pelo DGD (Schubert, 2000) 
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3.3. Os diferentes sistemas de perfuração por duplo gradiente 

 

Os métodos para se obter um perfil com duplo gradiente são variados. A seguir 

temos um diagrama esquemático mostrando a classificação da IADC para os 

diferentes tipos de técnicas de DGD: 

 

Figura 3.4-Classificação dos tipos de DGD 

 

Por pré-BOP e pós-BOP entendemos que no primeiro caso a perfuração ocorre 

antes da instalação do BOP, ou seja, ocorre durante a perfuração de seções iniciais 

do poço. Vamos agora ter uma visão geral sobre a ideia por trás de cada um dos 

métodos, que serão discutidos nos capítulos posteriores. 

 

3.3.1. Riserless Mud Recovery 

 

Esse método é utilizado para perfurar seções iniciais do poço e foi desenvolvido 

primeiramente para se resolver o problema do pump and dump, isto é, perfurar a 

secção inicial do poço sem riser mas com a lama de perfuração sendo expelida no 

fundo do mar. É um método economicamente e ecologicamente falho, mas nas 

devidas circunstâncias o melhor que se podia realizar. Com a criação do RMR, esses 

problemas desaparecem. No RMR não existe riser, mas ao contrário do P&D, o fluido 
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que retorna pelo anular encontra um módulo de sucção que acumula o fluido no fundo 

do mar e direciona o fluxo para uma unidade de bombeio que, através de linhas 

submarinas, bombeia o fluido até o navio, dessa forma fechando o circuito de 

circulação da lama. Esse sistema traz várias vantagens pois permite contornar 

diversos problemas que surgiam durante a perfuração de trechos iniciais do poço, 

permitindo usar tipos de lamas que não eram usadas além de um melhor controle de 

poço. 

 

3.3.2. Subsea Mudlift Drilling 

 

Esse sistema é bastante similar ao RMR em conceito, pois consiste basicamente em 

divergir o fluxo do anular através de um equipamento denominado subsea rotating 

device para uma bomba e então este fluido é bombeado através de linhas até a sonda. 

No caso podemos citar que esse método e para perfurar seções mais profundas do 

poço, pois nele já está instalado o BOP e o riser marinho se encontra presente. No 

caso, o riser é enchido com água do mar, causando uma grande economia na 

quantidade de fluido que é trazida com sonda, então a pressão na cabeça do poço e 

equivalente a pressão hidrostática da coluna de água. A pressão de entrada da bomba 

é ajustada como igual a pressão hidrostática da coluna de água, sendo que essa 

pressão de entrada pode ser modificada em determinados casos.  

 

3.3.3. Diluição 

 

O sistema de DGD por diluição consiste em bombear um fluido pesado através do drill 

pipe e bombear fluido leve através de uma linha auxiliar de lama. O fluido pesado 

percorre normalmente o interior da coluna de perfuração e o espaço anular dentro do 

poço, mas chegando na cabeça do poço ele é misturado com o fluido leve gerando 

um fluido com uma nova densidade, mais leve que o usado na perfuração. Dessa 

forma, a pressão hidrostática no fundo do poço é igual a soma das pressões da coluna 

de fluido pesado no interior do poço mais a coluna de fluido diluído dentro do riser, o 

que é um duplo gradiente. Esse fluido de diluição pode ser um gás ou um líquido, e 
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no caso do líquido podem ser usados aditivos sólidos para se obter uma menor 

densidade 

 

3.3.4. Controlled Mud Level 

 

Esse sistema é bastante parecido com a perfuração convencional, porém num 

ponto especifico do riser submarino é instalada uma bomba com a função de drenar 

o liquido do espaço anular. Com isso, a altura da coluna de lama no anular do riser é 

controlada, e sabe-se que alterando a altura da coluna de fluido no anular a pressão 

hidrostática no fundo do poço é alterada, com o fluido acima podendo ser o ar ou até 

mesmo gás nitrogênio. Dessa forma o duplo gradiente (coluna de ar mais coluna de 

fluido) é atingido. As bombas são configuradas para controlar a vazão de acordo com 

a vazão das bombas da sonda, sendo a velocidade das primeiras aumentada ou 

diminuída para esvaziar ou encher o riser. 

 

3.4. Vantagens e Desafios do DGD 

 

A perfuração com duplo gradiente permite perfurar poços em certas condições 

que seriam muito difíceis ou impossíveis há alguns anos. Na prática, a aplicação de 

uma densidade igual à da água na coluna de fluido acima do poço pode ser 

compreendida como se a plataforma estivesse ‘dentro d’agua’ ou fixada no fundo do 

mar, fazendo com que o poço seja perfurado de forma análoga a um poço terrestre, 

dessa forma expandindo a janela de operação e permitindo a perfuração de secções 

maiores do poço e portanto, reduzindo o número de colunas de revestimento 

descidas, dessa forma diminuindo o custo total do poço. O alargamento da janela de 

perfuração permite reduzir diversos problemas que ocorrem durante a perfuração e 

facilita a solução dos mesmos. Além disso, menos revestimentos implicam em 

revestimentos de maior diâmetro, que são fundamentais para aumentar a produção 

do poço e permitem melhores completações, além de permitirem uma expansão 

multilateral futura. No caso de perfuração com duplo gradiente sem riser ainda há a 

vantagem de se não realizar o método ‘pump and dump’ de secções iniciais do poço, 
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o que beneficia economicamente, pois evita desperdício de fluido, e ambientalmente, 

pois evita contaminação do ambiente marinho com fluido de perfuração, permitindo 

ainda usar fluidos mais eficientes que não poderiam ser usados por não serem 

ecologicamente corretos. 

 

3.4.1. Vantagens  

 

 O uso de menos colunas de revestimento é muito vantajoso, já inicialmente por 

fatores econômicos: operações de descida de revestimento custam tempo de 

sonda, reduzindo o número dessas operação há uma grande economia final. 

Além disso, reduz os custos de compra e cimentação de diversas colunas de 

revestimento. 

Outra vantagem é a de se usar menos colunas e permitir um maior diâmetro de 

poço nos trechos finais. Esse maior diâmetro tem várias implicações positivas, 

tais como uma maior produtividade do poço devido a uma maior vazão de 

produção proporcionada pelo maior diâmetro. Um maior diâmetro de poço 

implica também em maior capacidade para receber ferramentas de 

completação e testes, aumentando a informação sobre o poço (SCHUBERT, 

2000). Podemos observar este ganho através da Figura 3.6. 

 

 Mais uma vantagem de um maior diâmetro é permitir a expansão do poço 

através de outros poços direcionais, o que seria impraticável se o poço fosse 

demasiado estreito. 

 

 Monitorando o nível do fluido no riser e na bomba submarina, a detecção de 

kicks se torna mais eficiente. 

 

 Utilizar uma lama mais pesada permite um maior ajuste dentro da janela 

operacional do poço, de certa forma permite perfurar maiores secções com um 
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mesmo peso de lama, pois a inclinação do gráfico de pressão passa 

exatamente por dentro das curvas de pressão de poros e de fratura. 

 

 O DGD permite uma taxa de circulação ótima para a taxa de penetração do 

poço e limpeza, permitindo controlar a pressão do fundo de poço através da 

altura da coluna do líquido no riser; já que a maior densidade de lama permite 

uma maior limpeza. 

 

 O fluido mais leve dentro do riser diminuirá o peso do mesmo, diminuindo os 

requerimentos para tensioná-lo. 

 

 Em certos casos é possível perfurar com uma margem de riser completa, 

permitindo uma desconexão de emergência, caso seja necessário, sem se 

preocupar com problemas no poço. 

 

 Devido à redução no volume de fluido, cimento e colunas de revestimento, 

sondas menores podem ser usadas para perfurar poços profundos. 

 

 

Figura 3.5-Menor número de colunas de revestimento com o DGD (http://www.sci-dril.net) 
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3.4.2. Desafios  

 

 O efeito U-tube ou U-tubing ocorre quando as bombas de lama são desligadas. 

A coluna de fluido no drill string exerce uma pressão hidrostática que é maior 

do que pressão hidrostática no anular. Essa diferença de pressão é a força 

motriz que faz com que o nível de fluido no drill pipe baixa para que o sistema, 

análogo a um tubo em U, entre em equilíbrio, e esse efeito pode ser indesejado. 

Porém, a pressão no anular não deve crescer muito para na fraturar a 

formação.  

O fenômeno U-tubing ocorre em todos os métodos de DGD devido à condição 

intrínseca de haver dois gradientes diferentes na coluna de lama anular. Para 

evitá-lo ou mitigá-lo, instala-se uma válvula no fundo do poço, conhecida como 

drill string valve, que fecha o fluxo de lama quando a circulação é interrompida, 

dessa forma evitando o efeito u-tube (SCHUBERT, 2000). 

 

 Boa parte dos equipamentos de DGD são equipamentos submarinos, a 

manutenção dos mesmos deve ser feita na superfície, de forma que há 

dificuldades para conserto caso haja algum problema. 

 

 Sistemas DGD requerem mais energia do que outros sistemas convencionais 

de perfuração, devido ao uso de bombas de maiores capacidades. Isso no caso 

é um contraponto ao uso de sondas menores, pois equipamento extra de 

energia ocupa espaço na sonda (SCHUBERT, 2000). 
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4. RISERLESS MUD RECOVERY 

 

4.1. Histórico 

 

O conceito de perfuração offshore sem o uso de um riser foi considerado pela 

primeira vez na década de 1960. No entanto, o desenvolvimento da técnica não foi 

levado adiante pois não havia necessidade econômica para tal tecnologia na época. 

Watkins patenteou o primeiro sistema riserless em 1969, com o objetivo de 

equilibrar as pressões nos poços submarinos e tornar mais fácil a reentrada da coluna 

no poço. Naquela época, a maior parte das sondas perfurava em águas relativamente 

rasas e, apesar das companhias estarem explorando águas cada vez mais profundas, 

quaisquer problemas podiam ser resolvidos com o aumento do tamanho do riser e da 

cabeça de poço (WHITFIELD, 2014).  

Atualmente, a situação vem mudando. Na América do Norte, a National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) indica que cerca de 63% dos 1.6 milhões de 

barris produzidos diariamente no Golfo do México são provenientes de poços em 

águas com profundidades maiores do que 1000 metros (WHITFIELD, 2014). 

 Em 2000 foi iniciado um projeto pela empresa AGR cujo objetivo seria obter um 

método de perfuração offshore sem o uso de riser. Assim surgiria o sistema Riserless 

Mud Recovery (RMR). Ele foi especificamente projetado e testado para a aplicação 

de perfurar a parte superior de um poço, conhecida como etapa pré-BOP. Os 

resultados desejados eram aumentar o controle sobre os fluxos de água e de gás nas 

seções iniciais do poço e aumentar a profundidade do assentamento dos tubos de 

revestimento de superfície.  

O sistema RMR foi inicialmente projetado para uma profundidade de 450 metros 

de lâmina d’água, mas seu teste inicial foi feito em apenas 330 metros. O primeiro 

teste de campo bem-sucedido ocorreu em dezembro de 2004 no Mar do Norte. 

Atualmente, mais de 300 poços já foram perfurados com essa tecnologia. 
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4.2. Equipamento do RMR 

 

4.2.1. Módulo de Sucção 

 

 

Figura 4.1-Módulo de sucção (http://www.enhanced-drilling.com) 

 

O módulo de sucção (suction module – SMO) é o equipamento utilizado para 

acumular o fluido de perfuração antes do bombeio para a superfície. Consiste 

principalmente em uma câmara com aberta na parte superior, que permite que o fluido 

seja acumulado após voltar do poço e então transferido para a bomba através de uma 

linha, assim evitando seu despejo no fundo do mar, mas também permitindo o 

convencional ‘pump and dump’ como operação de contingência quando necessário. 

Devido ao seu sistema de controle ele também é equipado com câmeras de 

vídeo para o monitoramento da interface entre o fluido de perfuração e a água do mar 

e um transdutor para a medição da pressão.  



39 

 

Seu sistema de fixação no solo marinho varia de acordo com as condições locais. 

Diferentes modelos são usados para diferentes tipos de poço, na maior parte das 

situações ele é preso no alojador de baixa pressão acima do revestimento condutor.  

O modelo mais comum do SMO pode ser instalado diretamente pela coluna de 

perfuração ou através de cabos presos à uma base guia, como podemos observar na 

Figura 4.1. O SMO possui ainda ‘armadilhas’ no interior de sua câmara para evitar o 

entupimento da linha de alimentação da bomba por cascalhos e argilas.  

 

4.2.2. Bomba submarina 

 

 

Figura 4.2-Bomba submarina (Hannegan, 2006) 

 

Uma bomba de disco é usada para elevar o fluido, podendo ser instalada no 

assoalho marinho ou suspensa e ancorada; nesse caso como uma forma de 

compensar o balanço da sonda. Pode também ser instalada acoplada ao SMO em 

determinadas situações. 
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A bomba de disco opera através do princípio da camada limite viscosa, ou seja, 

o bombeio é realizado através da fricção entre os discos girantes e o fluido. O 

mecanismo da bomba consiste numa série de discos paralelos igualmente espaçados. 

Quando o fluido entra na bomba, suas partículas aderem à superfície dos discos 

girantes criando um filme fino sobre eles. Quando os discos giram, a camada limite 

permanece estacionária em relação aos mesmos (condição de não escorregamento). 

Dessa forma a eficiência da bomba aumenta com o aumento da viscosidade do fluido 

bombeado, como podemos ver na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3-Efeito da viscosidade no bombeio (http://www.pcimag.com) 

 

A camada limite atrai e arrasta camadas sucessivas de fluido em tubos de 

corrente paralelos e laminares. A energia cinética é transferida através das camadas 

entre os discos, fornecendo velocidade ao fluido e desse modo criando um gradiente 

de pressão entre eles. A velocidade aumenta até o ponto equidistante entre dois 

discos.  
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Figura 4.4-Bomba de disco (http://www.unit-pump.dk) 

 

Essa bomba tem uma excelente resistência à abrasão e é capaz de manipular 

sólidos de até 3 polegadas. A carga hidráulica pode ser aumentada ao instalar as 

bombas em série, o que geralmente ocorre. Essa bomba pode manter uma coluna de 

lama num nível fixo da linha de retorno e serve como uma proteção contra a abrasão 

pois os cascalhos são carreados pelo fluido que é bombeado. 

A natureza laminar do fluxo através dos discos permite um fluxo suave de bolhas 

de gás através da bomba e previne que essas bolhas estourem na câmara da mesma. 

Essas bombas são capazes de atuar com até 70% de fração volumétrica de gás. 

 

Vantagens (OLUWADAIRO, 2007): 

 

 Funciona em velocidade constante e pode operar em variadas vazões 

 Pequena e leve em relação a outros modelos 

 A bomba é praticamente livre de entupimentos e não possui partes móveis. 

 Pouco custo com manutenção 
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Desvantagens: 

 

 É necessário que seja conectada em série pois não promove grandes 

diferenciais de pressão. 

 O controle de pressão é limitado 

 Baixa eficiência de bombeio 

 Exige muita potência para funcionar 

 

4.3. Operação e Instalação 

 

4.3.1. Instalação 

 

O sistema RMR típico é descido após o revestimento condutor e o alojamento 

de baixa pressão terem sido instalados e então acoplado sobre eles, sendo retirado 

após as seções iniciais acabarem de ser perfuradas (é um sistema pré-BOP). 

Porém, quando se está em áreas onde não se admite nenhum despejo de fluido 

no fundo do mar, seja por razões econômicas ou ambientais, uma base spud 

especialmente configurada pode ser usada, como observamos na Figura 4.5. Essa 

base spud é composta por um tubo de revestimento estrutural que possui em sua 

extremidade inferior uma ferramenta circular para a perfuração. Sobre esse tubo, se 

encontra uma base localizada a uma determinada distância da ferramenta de 

perfuração. O comprimento da base é determinado e projetado em função das 

condições do solo previstas e da resistência do solo, o que permite perfurar, descer e 

cimentar o condutor com retorno de fluido para a superfície. 
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Figura 4.5-SMO com base spud (OTC-24588-MS) 

 

Essa base possui pontos para a conexão de cabos guia e sobre ela está fixado 

o SMO. O módulo de sucção é formado por conectores e cabos guia, que se estendem 

até a sonda. Eles estão dispostos de uma maneira que permite a bomba submarina 

ser posicionada sobre o SMO. O tubo estrutural, a base e o módulo de sucção foram 

montados numa única unidade antes de serem conectados à coluna por meio de um 

adaptador. O SMO e o adaptador servem como componentes para a conexão do tubo 

estrutural à coluna O equipamento é descido até o fundo do mar, após isso a coluna 

de perfuração é girada e através dessa rotação e com o auxílio da gravidade, a 

ferramenta de perfuração vai penetrando no solo marinho e junto dela segue o tubo 

estrutural. Quando a base encostar no fundo do mar, a borda do equipamento terá 

penetrado ao menos parcialmente no solo, então a rotação do tubo será encerrada. 

 

Normalmente o adaptador é desconectado do SMO antes de descer a bomba 

submarina que será presa a este último. A coluna de perfuração, agora com uma 

broca, é descida por dentro do condutor e até o fundo do poço enquanto é girado.  
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A perfuração termina quando se chega na profundidade desejada. A coluna 

então é puxada e o revestimento condutor preso ao alojador de baixa pressão é 

descido. Então a coluna é descida novamente para realizar a cimentação. O cimento 

é bombeado e desloca o fluido de perfuração em volta do condutor e preenche 

também o espaço anular entre este e o estrutural. Após isso, o cimento chega na 

bomba. As condições de operação da bomba devem ser alteradas nesse caso. Após 

o bombeio de cimento cessar, uma válvula de entrada de água é aberta para limpar o 

interior da bomba. 

A perfuração para a instalação de uma segunda coluna é então iniciada, da 

mesma forma que o anterior, com o fluido sendo acumulado no SMO e bombeado 

sem despejo. A segunda coluna de revestimento é então descida junto com o alojador 

de alta pressão e cimentada. 

Após a perfuração dos trechos superiores retira-se primeiramente a MLP. Depois 

o módulo de sucção é desconectado do revestimento estrutural e segue junto com a 

coluna de perfuração para a superfície. Os alojadores de alta e baixa pressão estão 

presos junto ao revestimento estrutural e a base, prontos para receber o BOP. 

 

4.3.2. Operação padrão 

 

O computador controla a velocidade da bomba, baseado no set point da pressão 

de sucção, que é monitorado pelo transdutor do módulo de sucção. Quando o 

equipamento está sendo instalado, o sistema inicia-se através da observação do nível 

da interface água/lama usando as câmeras de vídeo, como na Figura 4.6. Então a 

pressão medida pelo transdutor é definida como o set point para o controle de sucção; 

dessa forma, o computador controlará a vazão de modo a manter a pressão de sucção 

constante e qualquer variação da mesma acelera ou desacelera a bomba. O sistema 

é capaz de compensar variações de até mesmo 1 cm, que quando são percebidas 

causam uma alteração na velocidade de operação da bomba. O modo de pressão de 

entrada constante é a forma padrão em que o sistema opera, porém a bomba pode 

ser configurada no modo manual ou no modo de vazão constante. 
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Figura 4.6-Controle da interface lama-água (SPE-152089-MS) 

 

4.4. Vantagens do RMR 

 

 Mantém a estabilidade das formações rasas ao permitir um uso econômico de 

uma lama inibidora base água pois o fluido de perfuração retorna para a 

superfície onde é tratado e reutilizado, evitando assim grandes desperdícios.  

 

 Controla o gás raso e washouts com o uso de uma lama pesada de qualidade 

e através do monitoramento volumétrico, que permite a rápida detecção e 

controle do influxo. 

 

 Aumenta a profundidade do revestimento de superfície ao se obter um poço de 

melhor qualidade usando um fluido de perfuração mais eficiente, mantendo a 

BHP apropriada ao se ajustar o peso da lama e reduzindo os custos materiais 

e logísticos de transportar grandes volumes de lama que seria descartada. 
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 O sistema RMR permite o retorno do fluido de perfuração e cascalhos a partir 

do leito marinho de volta à plataforma, permitindo assim que fluidos caros 

possam ser projetados e reciclados, pois em muitos casos o desperdício do 

fluido seria inviável economicamente. 

 

 Prevenção do acúmulo de lama e cascalhos no assoalho submarino, evitando 

a dispersão de fluidos de perfuração em áreas ambientalmente sensíveis, em 

conformidade com as regulações ambientais possibilitando uma perfuração 

com ‘descarga zero’ em vários casos. 

 

 Grande volume de lama perdida durante o ‘pump and dump’ -  método para 

perfurar a parte superior do poço. Apenas o conjunto de perfurar tem de ser 

enchido com lama e a lama é devolvida ao equipamento da sonda, onde ela é 

limpa e reciclada. Isto reduz o espaço necessário e os custos associados com 

o fornecimento de lama necessária. A redução da classificação de peso da 

sonda e o espaço da plataforma permite a utilização de um equipamento 

menor. 

 

4.5. Problemas durante a perfuração 

 

4.5.1. Influxos 

 

Como visto em seções anteriores, durante a perfuração, a bomba submarina 

opera em modo de pressão de entrada constante. Quando um kick entra no poço a 

pressão de entrada da MLP aumenta. Para manter uma pressão de entrada constante, 

a bomba submarina reage aumentando a sua vazão de bombeio para compensar o 

incremento na pressão de entrada causado pelo influxo. Este aumento na vazão de 

bombeio é um indicador da ocorrência de kick. O operador da sonda então será 

informado desse aumento e efetuará o procedimento para o controle do poço.  
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Já com o RMR, as bolhas de gás se movem pelo fluido mas são identificadas 

com a mudança da velocidade da bomba. Essas bolhas podem ser liberadas no fundo 

do mar ou então seguir pela linha de retorno até a superfície. O gás se expande 

consideravelmente quando chega na superfície e desloca uma grande quantidade de 

lama. Na superfície o gás é separado através do diverter. 

Um recurso de segurança adicional do RMR é que, na eventualidade de um 

influxo de gás, há um aumento no número de rotações dos discos da bomba e isso 

ativa um alarme dentro de aproximadamente 15 segundos. 

Procedimentos de contingência, como o bombeamento de lama para matar o 

poço, podem ser iniciados muito rapidamente. O fluxo será identificados muito antes 

que o gás alcance o mudline, de modo a não entrar nenhum gás na linha de retorno. 

Ao perfurar sem RMR, o primeiro indício de um influxo seria quando bolhas de gás 

fossem vistas pelo ROV no fundo do mar. 

Em muitos casos, a detecção de kick avalia a presença de gás e a bomba pode 

ser desligada antes que o gás chegue nela e na linha de retorno. Se um kick muito 

grande ocorrer, o poço não poderá ser fechado (é uma tecnologia pré-BOP) e o kick 

é então expulso no mar. 

 

4.5.2. Hidratos de Metano 

 

Como já foi visto, os hidratos de metano afetam os equipamentos de perfuração 

de duas formas: formando-se dentro do equipamento e dissociando-se liberando gás 

metano. 

Como o sistema de circulação é fechado, é possível adicionar inibidores de 

hidrato no fluido de perfuração sem que estes sejam despejados no ambiente. Quando 

os hidratos se dissociarem, o sistema reage da mesma forma que reagiria quando há 

um influxo de gás no poço.  

O fluxo de gás raso é controlado da mesma forma que um influxo de gás 

qualquer, levando em consideração que esses influxos são muito mais violentos e 

podem causar grandes problemas. O gás pode escapar através do topo do módulo de 
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sucção se for necessário, porém é uma operação perigosa que pode prejudicar a 

flutuação da sonda. 

 

4.5.3. Controle do fluxo de shallow waters 

 

Podem ser detectados da mesma forma que os outros influxos. Fluxos de águas 

rasas são mais fáceis de controlar que a dissolução hidrato de metano ou gás. 

Controlar esses fluxos evitará a erosão da formação e garantirá uma cimentação de 

alta qualidade, pois o revestimento poderá ser firmemente cimentado na formação. 

Uma característica dos influxos de água é que ele pode carrear e coalescer os 

sedimentos argilosos, formando uma grande massa de barro denominada "Gumbo". 

Este barro pode atrapalhar o bombeio e em geral ele se acumula no SMO, quando 

produzido em grandes quantidades recomenda-se parar a MLP e aumentar a vazão 

das bombas de superfície, para expelir a massa de sedimentos para o fundo do mar. 
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5. SUBSEA MUDLIFT DRILLING 

 

5.1. Histórico 

 

O desenvolvimento de técnicas e sistemas de duplo gradiente se acelerou 

nos anos 90 quando um joint industry project (JIP) foi formado com o objetivo de 

fornecer uma tecnologia de duplo gradiente para ser usada em ambientes de 

altas pressões e baixo gradiente de fratura em águas ultra-profundas. 

Após cerca de 5 anos, surgiu a nova tecnologia, denominada Subsea 

Mudlift Drilling, que então foi avaliada ao se perfurar o primeiro poço de teste em 

2001. Durante algum tempo esta tecnologia ficou sem ser utilizada devido às 

dificuldades de aplicá-la em escala comercial; porém em meados dos anos 2000 

empresas e profissionais da área se uniram novamente para implementá-la. Até 

que em 2012, a Chevron anunciou que o Pacific Santa Ana, um navio sonda de 

águas profundas construído nas especificações da companhia e o primeiro 

desenhado com a capacidade de realizar o DGD, chegou ao Golfo do México 

para trabalhar num período de 5 anos. 

O navio é equipado com um riser para o DGD, uma bomba submarina, 6 

bombas de lama - três para o fluido de perfuração e três para água do mar - um 

extenso sistema de gerenciamento de fluido e grande quantidade de cabos para 

operações de DGD. Em 2014 os primeiros poços foram perfurados no Golfo do 

México e novos navios do mesmo porte estão sendo encomendados, 

anunciando que finalmente a tecnologia está sendo aplicada comercialmente, 

quase 20 anos depois do início de seu desenvolvimento. 
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Figura 5.1-Pacific Santa Ana, navio usado para operações DGD (http://www.pacificdrilling.com/) 

 

5.2. Equipamento 

 

5.2.1. Válvula do Drillstring 

 

 

Figura 5.1-Esquema da DSV (SPE-99029-PA) 

 

A válvula do drillstring (drillstring valve - DSV) foi desenvolvida para 

operações DGD pois quando a circulação cessa, o efeito U-tubing causado pelo 
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volume de fluido no interior da coluna de perfuração causa o escoamento 

descendente até que o nível do fluido se encontre em uma altura onde haja 

equilíbrio das pressões hidrostáticas.  

A DSV é uma válvula formada por uma seção especial de tubo, equipada 

com uma mola robusta. Esta deve suportar toda a pressão hidrostática da coluna 

de lama no interior da coluna de perfuração quando as bombas da sonda são 

desligadas, evitando o U-tubing. 

A DSV abre ao se aplicar uma pressão em seu topo. A quantidade de 

pressão necessária para abrir a válvula é função da força compressiva na mola 

(que pode ser ajustada e configurada na superfície) e da pressão no anular fora 

da DSV. A pressão de abertura é definida na superfície antes de começar a 

perfuração; ela é calculada para a válvula suportar o diferencial de pressão entre 

a coluna com maior densidade de lama esperada em determinada seção do poço 

- acrescida de uma margem de segurança - e a coluna de água do mar até o 

mudline. A densidade da lama usada para determinar a pressão pode então ser 

calculada através da equação: 

 � = 0.052 ∗ �� ∗ �� − ��) 

Onde: � = Pressão de abertura da válvula �� = Espessura da lâmina d’água ��  = Densidade da lama �� = Densidade da água do mar 
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Figura 5.2-Diferença de pressão para a abertura da DSV (Schubert, 2000) 

 

Qualquer pressão de abertura para qualquer densidade de lama pode ser 

calculada por essa equação. A pressão de abertura não é afetada pelo local onde 

a válvula está posicionada, desde que esteja abaixo do mudline, porém a queda 

de pressão ao longo da válvula durante a circulação pode ser afetada. Um 

exemplo de cálculo de diferença de pressão para a abertura da válvula é 

ilustrado na Figura 5.3, enquanto as forças que atuam na válvula são exibidas 

na Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.3-Diagrama de corpo livre da DSV (SPE-99029-PA) 

Durante a circulação, a queda de pressão através da válvula é similar a 

uma queda de pressão ao longo de um choke ou de um bocal e é função da 
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densidade da lama e da aceleração da lama ao longo da válvula. Quando a 

válvula está completamente aberta, o cálculo desta queda de pressão é trivial. 

 

Estudos foram feitos para se encontrar a melhor localização da válvula. 

Quando maximizamos a queda de pressão abaixo da válvula, nós maximizamos 

o diferencial de pressão entre o topo da válvula e o anular ao redor dela. Isso faz 

com que a válvula abra completamente mesmo em baixas vazões. Esse é o 

modo preferencial de operação; então, quanto mais acima da broca nós 

movermos a válvula, ou quanto mais perto da mudline ela estiver, nós podemos 

baixar a taxa de circulação para ativá-la. Entretanto, posicionar a DSV muito 

perto da mudline não permite que operações com wireline sejam realizadas e 

pode interferir nos sinais de MWD. Então é recomendado que a DSV seja 

posicionada perto do topo do BHA e abaixo das ferramentas de MWD.  

 

5.2.2. Subsea Rotating Device 

 

 

Figura 5.4-Subsea rotating device (Dowell, 2011) 

 

O Subsea Rotating Device (SRD) serve para separar a lama que sai pela 

cabeça do poço da água do mar que se encontra dentro do riser, através de uma 

barreira mecânica. Fica localizado no topo de todo equipamento sobre a cabeça 

do poço, diretamente ligado à base do riser. Com a lama em escoamento 
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ascendente, normalmente ela entraria no riser. Porém o SRD bloqueia a 

passagem e diverge a lama do anular, fazendo com que ela seja forçada a 

passar através do módulo de processamento de sólidos. 

 

Opera-se com um mínimo diferencial de pressão através dele, pois a 

pressão de entrada da bomba é ajustada para ser igual a pressão hidrostática 

no fundo do mar, porém o SRD é projetado para suportar um diferencial de 

pressão mais alto quando exigido. 

 

5.2.3. Unidade de processamento de sólidos 

 

Essa unidade de processamento de sólidos assegura que os cascalhos 

sejam mínimos então eles não irão bloquear a bomba submarina de diafragma 

nem a linha de retorno. Ela se encontra abaixo do SRD e processa os cascalhos 

para que eles tenham no máximo até 1 polegada e possam passar sem 

problemas pela bomba. 

 

 

Figura 5.5-Unidade de processamento de sólidos (Dowell, 2011) 
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5.2.4. Bomba Submarina 

 

A Bomba submarina (Subsea Mudlift Pump – SMP) bombeia o fluido até a 

superfície através das linhas de retorno. Ela também atua como uma válvula 

prevenindo que a pressão hidrostática da lama nessas linhas seja transmitida 

para o poço. A bomba funciona por meio de motores elétricos. 

 

 

Figura 5.6-Bomba submarina (www.ge-energy.com) 

 

A SMP é formada por um conjunto de bombas de diafragma. Uma bomba 

de diafragma é uma bomba de deslocamento positivo, que opera pela ação 

recíproca de um diafragma flexível que se desloca numa câmara fixa. A câmara 

da bomba possui uma membrana (o diafragma) que separa o fluido a ser 

bombeado do fluido hidráulico. O diafragma é flexionado pala ação pulsátil do 

fluido hidráulico de um lado causando uma oscilação no volume da câmara. A 

redução de volume causa o incremento da pressão e consequentemente o fluido 

é forçado através da válvula de saída para a linha de retorno. Já um aumento no 
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volume da câmara resulta num decréscimo da pressão que consequentemente 

aspira fluido para dentro da bomba quando a válvula é aberta. O fluido hidráulico 

da SMP é a água do mar, que é bombeada desde a sonda usando bombas de 

lama convencionais ao longo de uma linha auxiliar adjacente ao riser. O fluido 

de perfuração bombeado incluirá cerca de 5% de cascalhos e poderá também 

conter, em caso de kick, 100% de gás que deverá ser bombeado sem maiores 

problemas. O mecanismo de bombeio está representado na figura 5.8. 

 

 

Figura 5.6-Princípio de funcionamento da SMP (www.ge-energy.com) 

 

Vantagens da bomba de diafragma (OLUWADAIRO, 2007): 

 

 O controle de pressão pode ser obtido sem um grande impacto na vazão. 

Para uma velocidade de operação a vazão é basicamente a mesma 

independentemente do diferencial de pressão 

 Altas pressões podem ser obtidas 
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 Ela não requer vedação 

 A eficiência da bomba é muito alta e pouco depende da variação da 

pressão 

 A bomba pode manipular grandes frações volumétricas de gás 

 A bomba pode manipular fluidos muito viscosos e sólidos 

 Esse tipo de bomba não requer materiais resistentes à corrosão e abrasão 

para sua construção 

 

Desvantagens da bomba de diafragma: 

 

 -Maior e mais pesada que outras bombas, como as de disco 

 Fluxo pulsante. Precisa de uma grande carga hidráulica de sucção para 

encher o diafragma 

 Válvulas devem ser resistentes aos sólidos abrasivos e serem capazes 

de deixar passar grandes sólidos. 

 O diafragma pode romper devido à fadiga por diversas contrações e 

expansões 

 

5.3. Instalação e Operação 

 

Todo o equipamento é descido e instalado acima do BOP.  Inicialmente é 

necessário sincronizar a vazão da bomba de superfície com a vazão da bomba 

submarina. A bomba submarina normalmente é configurada para operar 

automaticamente no modo de pressão de entrada constante, que é definida 

como a pressão hidrostática da coluna de água até o fundo do mar. 

Durante a operação, a bomba manterá a pressão de sucção equivalente a 

pressão hidrostática da água, produzindo assim um duplo gradiente. É 

importante notar que a pressão no fundo do poço será função da pressão de 

entrada da bomba. A forma com que o equipamento é instalado pode ser vista 

na Figura 5.9. 
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Figura 5.7-Equipamento pós BOP instalado (Dowell, 2011) 

 

É importante compreendermos como a pressão em cada ponto do poço 

varia em comparação com a perfuração convencional. Para isso podemos 

analisar o gráfico de distribuição de pressões ao longo do poço, e é importante 

ressaltar que há dois tipos de distribuição de pressão no casa estático: com ou 

sem DSV, esses dois casos serão analisados. Nas figuras 5.10 e 5.11 

observamos como a pressão varia em função da profundidade no caso de não 

se utilizar a DSV. 
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Figura 5.8-Distribuição de pressão estática no poço sem a DSV (Schubert, 2000) 

 

 

Figura 5.9-Distribuição de pressão estática sem a DSV: outra visualização (Schubert, 2000) 

 

Através desses gráficos podemos observar o comportamento das 

pressões; o diferencial de pressão da bomba cria o perfil de duplo gradiente no 

poço, enquanto o nível de fluido na coluna de perfuração tende a se reduzir para 

equilibrar a pressão hidrostática do anular. Na Figura 5.12 observamos agora 

como a DSV muda a distribuição estática de pressões de forma a manter uma 

diferença de pressão pré-determinada no fundo do poço. 
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Figura 5.12-Distribuição de pressões com a DSV (Schubert, 2000) 

 

Com a DSV a situação difere pois não há como o fluido no interior da coluna 

escoar e equilibrar o diferencial de pressão. A DSV então mantém exatamente o 

diferencial de pressão necessário para equilibrar a coluna de fluido, como visto 

na seção anterior. Vamos agora analisar o caso onde o fluido é circulado, como 

observamos nas Figuras 5.13 e 5.14. 

 

 

Figura 5.13-Distribuição de pressões com o fluido em circulação (Schubert, 2000) 
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Figura 5.10-Distribuição de pressões em circulação – visão alternativa (Schubert, 2000) 

 

Durante a circulação, a principal diferença com relação à perfuração 

convencional é a diferença de pressão criado pela bomba, essa diferença de 

pressão permite operar em duplo gradiente, com o SRD servindo como vedação 

entre a água do mar e a lama. 

 

5.4. O efeito U-tubing 

 

O efeito U-tubing ocorre quando as bombas de superfície são desligadas e 

o fluido no interior da coluna cai em queda livre por causa do diferencial de 

pressão entre as colunas de fluido, como num tubo em U. Esse efeito pode 

atrapalhar as operações do poço e deve ser analisado para que possa ser bem 

compreendido. O escoamento do fluido no interior da coluna pode mascarar 

problemas como influxos e perdas de circulação. Nas Figuras 5.15 e 5.16 

podemos observar a analogia do tubo em U com o sistema DGD. 
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Figura 5.11-O efeito U-tubing (Schubert, 2000) 

 

 

Figura 5.12-Situação de equilíbrio após o u-tubing ocorrer (Schubert,2000) 

 

Para entendermos melhor esse efeito vamos analisar como ocorrem a 

variação da altura da coluna de fluido e a vazão com que o fluido escoa ao longo 

do drill pipe até que seja atingido o equilíbrio. Na Figura 5.17 podemos observar 

como a vazão do fluido no interior da coluna varia com o tempo. 
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Figura 5.13-Vazão em função do tempo após as bombas da sonda serem desligadas (Schubert, 2000) 

 

Analisando o gráfico, podemos notar que o escoamento do fluido através 

da coluna passa por diversas fases até atingir o equilíbrio. Inicialmente, a vazão 

é a mesma vazão de bombeio. Após as bombas da sonda serem desligadas, as 

forças de inércia fazem com que o fluido desacelere. O fluido continua descendo 

em regime turbulento até que sua vazão se reduz e o escoamento se torna 

laminar. Então, o fluido tende a atingir a altura de equilíbrio e o escoamento 

cessa. 

 

Vamos então enumerar os fatores que afetam o U-tubing e verificar os efeitos 

que são causados ao se alterar cada um deles (CHOE, 2004): 

 

 Profundidade da água: A profundidade da lâmina d’água é uma das forças 

motrizes do efeito u-tube. Quando esta é maior, a altura final do fluido na 

coluna é menor e o tempo até o equilíbrio ser atingido aumenta, assim 

como a vazão de U-tubing aumenta. 
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 Densidade da Lama: Também é uma força motriz para o U-tubing, quando 

o peso da lama é aumentado o tempo para se atingir o equilíbrio é maior 

e a altura final do fluido no drillpipe é menor. A vazão de U-tubing também 

aumenta. 

 Viscosidade da Lama: Influencia no efeito, quando aumentada a vazão de 

U-tubing diminui, aumentando o tempo para se atingir o equilíbrio 

 Diâmetro interno do Drillpipe: Quando maior, a vazão de U-tubing cresce. 

 Tamanho dos jatos da broca: Quando são maiores, maior é a vazão de 

U-tubing 

 Profundidade do poço: Quanto mais profundo for o poço a partir do fundo 

do mar, menor será a vazão de U-tubing, assim como maior será o tempo 

necessário para se atingir o equilíbrio. 

 

5.5. Vantagens 

 

 É possível reduzir o número de colunas de revestimento, graças ao 

alargamento da janela operacional, o que permite grandes economias 

tanto em relação ao tempo de sonda quanto como em tubos de 

revestimento. 

 Além de reduzir o número de colunas de revestimento, colunas de maior 

diâmetro podem ser empregadas o que resulta numa maior capacidade 

de vazão de produção 

 A margem de riser sempre existe pois o mesmo está preenchido por água, 

então desconexões de emergência podem ser realizadas sem problema 

quando houver uma DSV. 

 

5.6. Controle de poço 

 

Quando um kick ocorre, a vazão no anular sofre um incremento igual a 

vazão do influxo. Um influxo de gás abaixo da mudline reduz a densidade do 
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fluido de perfuração e causa uma queda subsequente da pressão no fundo do 

poço. Essa redução causa mais influxo no poço, que aumenta a vazão de 

entrada da bomba. Se a MLP é configurada para operar em pressão de entrada 

constante, o acréscimo na vazão anular é percebido como um acréscimo na 

vazão de bombeio, valor este que é constantemente monitorado pelo sistema. A 

MLP então acelera, pois a bomba é controlada automaticamente por pressão de 

entrada constante. Esse é o melhor indicador de ocorrência de kick e é uma 

grande vantagem desse tipo de operação DGD.  

 

 

Figura 5.14-Detecção do kick (Schubert, 2000) 

 

Após o kick ser detectado, para parar o influxo, a bomba deve ser 

reconfigurada para o modo de vazão constante, e a vazão de descarga reduzida 

para sua taxa inicial, isso causa um aumento da pressão de entrada da bomba. 

Com isso a pressão no fundo do poço, que é controlada pela pressão de entrada 

da bomba, vai aumentar, dessa forma evitando maiores influxos. As Figuras 5.18 

e 5.19 ilustram o processo de detecção do kick. 
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Figura 5.15-Detecção do kick (Schubert, 2000) 

 

A maior parte dos indicadores de kick utilizados na perfuração convencional 

também são aplicáveis para o DGD, mas o método de controle de vazão da 

bomba submarina é o mais eficiente. É bom lembrarmos que o efeito de u-tubing 

quando as bombas da sonda são desligadas pode mascarar importantes 

indicadores de kick. Diferenciar entre U-tubing e kick é difícil, mas não 

impossível. Aproximadamente metade dos kicks ocorre durante operações de 

manobra, quando também ocorre o U-tubing. 

Assim que o kick for detectado, o influxo deve ser interrompido o mais 

rápido possível para prevenir excessivas pressões no revestimento causando 

perda de circulação ou um blowout. O poço não pode ser imediatamente fechado 

quando não há uma DSV pois o peso excessivo da lama causaria a fratura da 

formação, então permite-se que a lama no drillstring sofra o u-tubing até que o 

nível se estabilize e o poço possa ser fechado. Durante o u-tubing é muito difícil 

prevenir influxo adicional da formação. 

 

O influxo pode ser parado e circulado sem necessariamente fechar o poço 

quando empregamos o seguinte processo (SCHUBERT, 2000): 

1- Desacelerar a SMP para a vazão de trabalho anterior ao kick e mantém as 

bombas da sonda em vazão constante. 
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2- Permite-se que a pressão no drillpipe se estabilize, e anota-se essa pressão 

e a taxa de circulação. 

3- Continua a circulação na pressão e vazão anotadas até que os fluidos do kick 

sejam circulados. 

4- Manter a pressão do drillpipe constante ajustando a pressão de entrada da 

bomba submarina de maneira similar ao ajuste da pressão do casing com a 

choke num controle de poço convencional. 

5- Circula-se uma kill mud de maior densidade após os fluidos do kick serem 

circulados para fora do poço para aumentar a pressão hidrostática no fundo do 

poço. 

 

O uso de uma DSV permite que o poço seja fechado imediatamente após 

a detecção do kick, e o poço é morto de uma maneira bem similar aos métodos 

convencionais. 

Quando o influxo de gás se encontra na linha de retorno, uma redução 

significativa na pressão hidrostática causa uma queda na pressão de descarga 

da bomba. Se a pressão de saída cair para abaixo da pressão de entrada da 

bomba, a bomba não poderá controlar o diferencial de pressão e isso causará 

fluxo através da bomba devido a reversão de pressão. Se isso acontecer, 

causará uma queda na pressão do fundo do poço, permitindo que mais influxos 

ocorram e uma perda do controle do poço. 

 

Duas definições sobre a natureza do kick são importantes para se avaliar o 

perigo de fluxo reverso (SCHUBERT, 2000): 

 

 Tamanho do Kick: é o volume de gás que entra no poço 

 Intensidade do Kick: é o aumento na pressão do fundo do poço 

necessária para equilibrar a nova pressão de formação. 
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Se a intensidade do kick aumenta, a pressão de entrada necessária para 

aumentar a BHP também aumenta, e um aumento da pressão de entrada produz 

uma redução do diferencial de pressão através da bomba. Logo um kick muito 

intenso pode causar grandes problemas por possuir maiores chances de causar 

uma reversão de fluxo no interior da bomba. Esse problema de reversão de 

pressão é controlado ao se aplicar uma backpressure através do choke de 

superfície durante o controle do poço para se produzir um diferencial de pressão 

positivo, garantido que o sentido do fluxo seja mantido. 

O método do sondador é um método de circulação com a BHP constante 

usado para circular os kicks para fora do poço. Leva-se em geral duas 

circulações completas para matar o poço usando este método. Até a detecção 

de um kick, o poço é fechado por tempo suficiente para medir a SIDPP 

estabilizada, a SICP e o pit gain. Os fluidos do poço são circulados com a lama 

original, mantendo a vazão de bombeio na taxa de kill pré-determinada. 

O uso da DSV permite um fechamento seguro do poço até a detecção do 

kick, e o método do sondador é usado sem modificações, exceto para a 

determinação da queda de pressão no drillpipe. Uma forma alternativa de se 

monitorar a pressão de circulação do drillpipe é a seguinte (Schubert, 2000): 

 

1- Circular os fluidos do kick provenientes do poço, mantendo a pressão inicial 

de circulação do drillpipe. 

2- Fechar o poço, anotar a pressão de entrada da bomba submarina e aumentar 

o peso da lama para se obter a ‘kill mud’ 

3- Manter a pressão de entrada da bomba submarina, na segunda circulação, no 

valor anotado no passo 2 enquanto circula a kill mud pela broca. É essencial que 

todo o gás seja removido do anular para que esta pressão seja válida. 

4- Anotar a pressão de circulação no drillpipe, assim que a kill mud chegar na 

broca, e manter essa pressão e vazão constantes até que a kill mud seja 

circulada de volta para a superfície. 
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6. CONTROLLED MUD LEVEL 

 

6.1. Histórico 

 

O método CMD inicialmente aplicado na indústria foi o LRRS (Low Riser 

Return System) criado e patenteado pela empresa Ocean Riser Systems. O 

LRRS era um método de gerenciar a pressão durante a perfuração ao se ajustar 

o nível de lama no riser retornando a lama e os cascalhos através de uma linha 

separada. 

 

A empresa Ocean Riser Systems então se fundiu com a empresa AGR, e 

formaram a empresa Enhanced Drilling. Desde então criaram a tecnologia atual 

denominada EC-Drill. Um exemplo recente de poço perfurado em águas ultra-

profundas no Golfo do México utilizando a sonda Scarabeo 9, que pode ser vista 

na Figura 6.1, que foi adaptada para operar usando essa tecnologia. 

 

 

Figura 6.1-Sonda Scarabeo 9 (http://www.rigzone.com) 
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6.2. Equipamento 

 

6.2.1. Junta de Riser Modificada 

 

A junta do riser modificada (modified riser joint – MRJ) é uma junta especial 

que serve como ponto de conexão do riser com o módulo da bomba submarina 

e deve ser capaz de sustentar todo o peso desta última. Ela é posicionada no 

riser entre o BOP e a superfície numa distância calculada para se obter os 

gradientes de pressão desejados. Ela possui válvulas de isolamento e sensores 

de pressão que são operados e se comunicam com o sistema de controle via a 

bomba submarina ou o umbilical. Caso seja necessário, as válvulas são 

fechadas e a bomba submarina é isolada, o riser é cheio e pode-se perfurar do 

modo convencional. A pressão medida pelos sensores de pressão do riser 

também é usada pelo modelo hidráulico para calcular a pressão em qualquer 

ponto ao longo do anular. 

 

 

Figura 6.2-Junta de riser modificada (SPE-164561-MS) 
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6.2.2. Bomba submarina 

 

Uma bomba submarina (Subsea Pump Module- SMP) de três estágios é 

instalada na MRJ para bombear os retornos da lama de volta a superfície. Se for 

necessário, pode-se adicionar outra bomba submarina em serie para aumentar 

a potência fornecida pelo sistema. Essa bomba se encontra dentro de um módulo 

que é acoplado na MRJ, com todas suas entradas e saídas ajustadas. 

 

Essa bomba é do mesmo tipo da bomba de disco usada no RMR e vista na 

seção 4.2, então não repetiremos a descrição. 

 

 

Figura 6.3-Bomba submarina composta por 3 bombas em série (SPE-151100-MS) 

 

 

 



72 

 

 

6.2.3. Linha de retorno de lama 

 

Essas linhas ligam a bomba submarina aos tanques de lama da superfície. 

Elas podem ser fixadas ao riser ou serem usados cabos flexíveis. O diâmetro 

ótimo para o transporte do fluido com cascalhos foi determinado como 6 

polegadas. 

 

6.3. Instalação e Operação 

 

É um sistema pós-BOP, sua instalação ocorre como no método 

convencional com o riser modificado sendo conectado normalmente. As 

operações são efetuadas através do cálculo contínuo da ECD e da BHP 

enquanto o nível do fluido é ajustado no riser de maneira correspondente para 

compensar o efeito da circulação e se manter dentro da janela operacional. As 

medições são feitas perto da própria bomba e através de equipamentos de PWD.  

 

 

Figura 6.4-Equipamento sendo descido (SPE-164561-MS) 
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Figura 6.5-Diagrama esquemático (www.enhanced-drilling.com) 

 

A intenção é compensar ou até mesmo cancelar a ECD, e o efeito será uma 

BHP ou pressão em qualquer ponto do poço constante ao longo da operação. 

Para compensar a ECD uma certa profundidade de água é requerida, para que 

o nível dentro do riser possa ser baixado em determinada quantidade. O 

componente do ECD expresso em unidades de pressão vai depender de 

diversos fatores como visto anteriormente, então para cada tipo de poço uma 

diferente profundidade mínima é necessária.  

A localização da SPM no riser é selecionada através de um cálculo que 

envolve o peso da lama com o requerimento de redução do ECD e mais uma 

margem para evitar cavitação na bomba. O número de bombas, carga hidráulica 

e potência é selecionada de acordo com essas condições, pois existe uma 

relação entre o nível do fluido e a BHP. 

Um medidor de fluxo preciso é instalado para medir o fluxo que retorna da 

linha de retorno de lama. A bomba irá responder rapidamente para variações de 

vazão, que é visto como variação da frequência de rotação da bomba e da 

potência utilizada, e essas medições permitem uma detecção de influxos ou 

perdas. Esse é um método muito eficiente de se avaliar estes influxos ou perdas. 
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Figura 6.6-Esquema geral do sistema (Sigurjonsson, 2011) 

 

A velocidade da SPM é aumentada ou diminuída de modo a modificar o 

nível de lama no riser. Se as bombas operarem mais rápido que as bombas da 

sonda, o nível do riser diminui; e se operarem numa vazão menor, o nível do 

riser aumenta. Este nível é controlado ao se determinar um setpoint de pressão, 

que é medido por sensores precisos instalados no próprio riser. Variações na 

pressão medida fazem com que as bombas alteram sua velocidade para manter 

o setpoint. A bomba de disco tem a característica de possuir uma grande 

capacidade de aceleração então essa operação é bastante rápida. O 

funcionamento geral do sistema está ilustrado na Figura 6.6. 

A mudança no nível do riser faz com que a coluna hidrostática e, portanto 

a BHP, se altere. Mudanças como ECD adicionada ou maior pressão hidrostática 

devido ao deslocamento de fluidos pesados são consideradas. Para se certificar 

de que gás não se acumula no riser e que a lama acima da SPM é sempre nova, 
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uma bomba de enchimento superior é instalada. Essa bomba é projetada para 

bombear numa vazão constante, renovando a lama incessantemente e também 

criando um movimento descendente maior que a velocidade de deslizamento de 

qualquer gás que possa subir pelo riser. 

A linha de retorno de lama sempre estará preenchida, resultando numa 

medição contínua da vazão com alta precisão. Se perdas forem detectadas 

ajustes podem ser feitos e o perfil de pressão no poço será alterado, bastando 

mudar o nível de lama no anular. 

Como o CML opera intermitentemente com um baixo nível de lama no riser, 

o U-tubing é o único efeito transiente que difere significativamente da perfuração 

convencional. Ocorre durante conexões ou quando a circulação é interrompida. 

O Sistema de controle manterá a BHP numa determinada faixa planejada para 

determinadas operações, como perfuração, conexões e manobras. 

Por exemplo, se a bomba estiver localizada de forma a permitir uma redução de 

380 do nível no riser, e a maior densidade de lama escolhida é de 1,8, então a 

máxima redução de pressão será de 67 bar, se a redução de ECD for de 25 bar, 

ainda teremos um excesso q poderemos reduzir. Com isso, se houver perdas o 

nível de fluido ainda pode ser reduzido mais. 

 

6.4. Vantagens 

 

Podemos analisar diversas situações e comparar como o CML se mostra mais 

eficientes que o método convencional, incluindo o MPD (FOSSLI, 2011): 

 

 Quando estão operando em campos maduros os operadores e 

sondadores devem cuidadosamente perfurar numa janela de operação 

estreita, entre partes de perda de circulação e influxo. A detecção rápida 

destes é um dos maiores benefícios do sistema CML. 
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 Em situações de perda, é normal reduzir a vazão de forma a limitar a taxa 

de perda. Isso gerará uma redução na velocidade do fluido e risco de 

packoff. No CML é possível reduzir o nível do fluido e não diminuir a 

vazão, dessa forma mantendo a limpeza do poço e ao mesmo tempo 

reduzir a pressão. 

 

 O controle de pressão se dá através da altura do nível do fluido, mas em 

procedimentos MPD tradicionais a pressão é gerenciada usando-se uma 

lama mais leve com uma contrapressão aplicada através do choke. No 

caso do CML a lama usada é mais pesada e o nível do fluido é reduzido 

para se conseguir a BHP desejada, com esse resultado o gradiente 

dinâmico vai se tornando menos dependente do peso de lama escolhido. 

 

 Devido à combinação de um gradiente dinâmico de lama menos inclinado, 

essa técnica pode ser usada para perfurar longas seções de poço, o que 

significa que os pontos de descida de revestimento podem ser otimizados. 

 

 A habilidade em aumentar a taxa de circulação também reduz a 

necessidade de se perfurar com alargadores. Em formações frágeis essa 

redução de vazão causaria efeitos de má limpeza do poço e packoffs. 

 

 Sua vantagem é bem clara quando comparamos com o método MPD 

convencional com cabeça rotativa. Como o método convencional 

virtualmente aumenta a altura da coluna de fluido ao aplicar a 

contrapressão, o CML realmente reduz a altura de uma coluna de fluido 

mais pesado, o que gera um gradiente menos inclinado e muito mais 

parecido com o encontrado na natureza. Isso gera uma pressão 

significativamente menor na sapata mais fraca, enquanto mantém a 

pressão requerida para controlar a formação no intervalo a ser perfurado 

mais abaixo. 

 

 Em muitos reservatórios esgotados que eram normalmente 

pressurizados, as pressões de poros irão decrescer para níveis de 
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produção menores do que a densidade dum líquido. Então dessa forma 

as pressões de fratura também serão reduzidas, mas não na mesma taxa. 

Quando a pressão de poros fica menor do que a pressão de lamas à base 

de água não há mais como reduzir a ECD, sendo necessário usar 

espumas. Porém com o CML podemos evitar o uso de fluidos 

extremamente leves, pois uma redução do nível do riser pode ser 

comparada a redução na pressão de poros devido à produção dos 

campos. Reduzindo a carga hidrostática total através do abaixamento do 

nível de fluido serve para usar uma lama que seria pesada demais para a 

perfuração convencional. 

 

 A habilidade de reduzir a pressão da coluna hidrostática e compensar os 

efeitos da ECD vai permitir que maiores poços sejam perfurados e 

aumentará a drenagem do reservatório por esses poços. Esse efeito 

permitirá atingir novos alvos, pois a ECD é determinada pelo comprimento 

do poço. 

 

 Como a tecnologia compensa pelas perdas por ECD, ela pode ser usada 

para perfurar em taxas de circulação mais altas, ou na taxa ótima de 

circulação, então melhorando muito a limpeza do poço e evitando 

packoffs ou acúmulo de cascalhos em poços horizontais. A taxa ótima de 

circulação para uma maior taxa de penetração pode ser então obtida sem 

maiores problemas. 

 

 Um dos benefícios será durante a descida e cimentação do revestimento. 

Perda de circulação durante a descida de revestimento e operações de 

cimentação podem contribuir para não conseguir se construir uma efetiva 

vedação de cimento entre o poço aberto e o revestimento. 

 

 Margem de manobra é a densidade adicional de fluido requerida para 

compensar os efeitos de pistoneio. Com essa tecnologia o essa margem 

pode ser adicionada em minutos ao se ajustar o nível do fluido no riser e 

não é necessário haver circulação, dessa forma o U-tubing pode ser 

evitado. O CML então é ativado antes de se fazer uma conexão para ter 
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certeza de que a BHP não irá mudar quando a bomba da sonda for 

desligada. Enquanto o sondador diminui a vazão da bomba da sonda, a 

nova pressão medida no riser é calculada e com através disso o sistema 

reduz a vazão da bomba submarina e o novo set point eh atingido. Da 

mesma forma, quando vazão da bomba é aumentada o sistema reduz a 

vazão da bomba submarina para atingir novamente o set point antes da 

conexão. 

 

6.5. Controle de Poço 

 

Em sistemas de duplo gradiente, anomalias de fluxo são melhor tratadas 

dinamicamente, ajustando o nível do riser ao invés de fechar o BOP, por que a 

situação se torna complicada pois a resistência de formações depletadas não 

permite uma circulação através do sistema kill/choke. O poço não poderá então 

ser fechado enquanto a coluna estiver cheia de fluido por causa do efeito U-

tubing. Temos duas alternativas para essa situação (FOSSLI, 2011): 

 

1. Instalar uma DSV; 

2. Efetuar uma circulação através do sistema antes de se fechar o poço. 

A linha de choke possui uma válvula submarina de choke e um bypass de 

baixa pressão da linha de choke até o riser numa distância acima da saída 

da bomba submarina. 

 

O poço pode dinamicamente ficar no overbalance ao se aumentar o nível 

de lama no riser, então não é necessário aumentar o peso da lama. O kick é 

circulado usando-se o princípio da pressão constante de drill pipe, onde a 

pressão é mantida constante regulando-a através da válvula de choke. 

Rápida detecção de influxo de fluido é vital, especialmente ao se perfurar 

em janelas de operação estreitas em águas profundas e reservatórios 

depletados. A potência dos motores da bomba é uma ótima indicação de influxos 
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e perdas de circulação. O sistema recebe sinais do sensor de pressão a cada 

segundo, além de sinais que afetam o volume de fluido do riser como vazão da 

bomba da sonda e vazão da bomba submarina. Baseando-se nessas 

informações o sistema calcula o ganho ou perda de fluido. 

 

6.6. Desafios 

 

6.6.1. Gás no Riser 

 

Quando essa tecnologia foi desenvolvida foi identificado que havia o 

potencial de acúmulo de hidrocarbonetos gasosos no riser misturados com a 

atmosfera ambiente, e num riser parcialmente evacuado isso exigiria medidas 

de mitigação. Vários estudos e propostas foram feitos, como bombear uma gás 

inerte para dentro do riser. A solução escolhida foi despejar lama para dentro do 

riser usando uma bomba chamada topfill pump, e então monitorar a presença de 

gás com sensores no topo. 

A topfill pump cria um fluxo descendente de lama através do riser até coluna 

de lama sobre a SMP. Essa velocidade é maior do que a velocidade de 

escorregamento do gás na lama. A teoria diz que o gás então irá seguir junto da 

lama descendente e então ser sugado pela SMP e bombeado através da linha 

de retorno e não através do riser. 

Outras barreiras planejadas para evitar a acumulação de gás são o funil de 

lama e um diverter. O propósito do funil de lama é criar uma barreira adicional 

entre o volume evacuado do riser e o piso da sonda em caso de acúmulo de gás. 

O funil de lama é um bocal circular achatado instalado no riser acima do diverter. 

A topfill pump fornece lama e jatos de lama formam um chuveiro que cria uma 

barreira de lama (mud wall) em volta da coluna, impedindo que o gás chegue até 

o piso da sonda, como pode ser visto na Figura 6.7. 
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Figura 6.7. Funil de lama (OTC-25292-MS) 

 

6.6.2. Impactos de um diferencial de pressão negativo no equipamento 

submarino 

 

Preocupações com relação às novas condições de operação dos 

equipamentos submarinos como a slip joint, o riser, a junta flexível, LMRP, o 

BOP e cabeça de poço foram avaliadas. Isso é muito relevante em profundidades 

médias e elevadas. Há uma pressão mais baixa no interior do riser e na cabeça 

do poço quando o nível de fluido é reduzido devido à coluna de ar. Outra questão 

é que a slip joint não possui mais a refrigeração por lama. 

Em águas de profundidades médias haverá uma pressão interna menor do 

que a convencional quando o nível de lama for baixado. O diferencial de pressão 

então aumentará e os efeitos disto sobre todos os equipamentos importantes 

devem ser analisados. Efeitos de um grande diferencial de pressão para 

desconexões de emergência também foram estudados. Esses problemas ainda 

estão na fase de estudos e novas soluções podem envolver a fabricação de 

peças com materiais mais resistentes. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os sistemas de perfuração convencionais, quando usados em águas profundas, 

em partes do mundo onde correntes marinhas são excessivamente fortes encaram 

grandes desafios que tornam difícil, e até inviável, a perfuração em águas cada vez 

mais profundas. Um deles é a excessiva pressão hidrostática exercida pela coluna de 

fluido de perfuração no anular do poço. Para vencer este desafio, sugere-se a 

utilização de um duplo gradiente de perfuração em contraste ao gradiente de 

perfuração único, tecnologia utilizada na perfuração convencional. 

 

O duplo gradiente de perfuração é uma tecnologia que pode melhorar o 

desempenho da perfuração de muitos poços convencionais, mas seu principal 

benefício é permitir perfurar em cenários desafiadores.  Esta tecnologia ajuda a 

solucionar muitos problemas técnicos que, consequentemente, poderiam gerar altos 

custos e riscos para as operações. Áreas tidas como “imperfuráveis”, agora podem 

ser perfuradas com esta técnica, contribuindo para aumento de novas reservas para 

as empresas operadoras. 

Com esta visão, as operadoras já estão equipando algumas sondas de 

perfuração com os equipamentos para esta técnica, que, com seu natural 

desenvolvimento ao longo do tempo, poderá abranger uma grande parte de todas as 

operações de perfuração em águas ultra-profundas ao redor do mundo. A técnica de 

Duplo Gradiente   permitirá que as operações offshore avancem para lâminas d’água 

nunca vista antes, superiores a 3000m. 

 

Assim, as técnicas de perfuração com duplo gradiente são uma importante 

ferramenta para vencer os recentes desafios de perfuração. Uma tecnologia que 

começou a ser desenvolvida para aplicações comerciais há cerca de 20 anos, ainda, 

produz grandes expectativas sobre sua aplicação futura, mesmo que na época atual 

já esteja sendo bastante aplicada.   Um salto qualitativo na indústria, envolvendo a 

adoção dessas novas tecnologias é necessário para a exploração das novas reservas 

descobertas, como nas   do Pré-sal brasileiro. 
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