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RESUMO 

 
 

Subsea Mudlift Drilling (SMD) é uma técnica de perfuração com duplo 

gradiente que consiste em uma bomba submarina fechada para o leito marítimo, 

que bombeia e leva todo o fluido de perfuração e os cascalhos para a superfície 

através de uma linha separada de retorno de lama (que não o riser). O nome da 

técnica vem de um projeto de indústrias conjuntas (JIP), o SMD-JIP, que foi de 

1998 a 2001 com o apoio de vários grandes operadores, prestadoras de serviço, 

empreiteiras de perfuração e a maior fabricante de equipamentos que fabricou o 

sistema. Como todas as técnicas de gerenciamento de pressão, SMD possibilita 

a perfuração em seções com janelas operacionais estreitas, e ao mesmo conduz 

a uma redução substancial da quantidade de revestimentos requeridos pela 

força da formação e pela pressão de poros. Esta monografia faz uma melhor 

apresentação da técnica, assim como um estudo sobre sua evolução desde o 

início, até o primeiro teste em campo, que ocorreu no Golfo do México. 

 

Palavras-chave: Perfuração com Gerenciamento de Pressão. MPD. Perfuração 

com Duplo Gradiente. DGD. Perfuração com bombeamento submarino de lama. 

SMD. 

  



ABSTRACT 

 

 
Subsea Mudlift Drilling (SMD) is a dual-gradient drilling technique that 

consists of a subsea pump close to the sea-floor which pumps and brings all the 

drilling fluid and cuttings to the surface through a separate mud-return line (not 

the riser). The name of the technique stems from a Joint Industry Project (JIP), 

the SMD-JIP that went on from 1998 to 2001 supported by several major 

operators, drilling contractors, service providers and a major equipment maker 

who manufactured the system. Like all managed pressure techniques, SMD 

allows the drilling of very narrow margin sections, and at the same time it leads 

to a substantial reduction in casing strings required because of formation strength 

and pore pressure. This work gives a better presentation of the technique, as well 

as a study of its evolution from the beginning, to the first field test that took place 

in the Gulf of Mexico. 

 

Keywords: Managed Pressure Drilling. MPD. Dual Gradient Drilling. DGD. 

Subsea Mudlift Drilling. SMD.  
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1. INTRODUÇÃO À PERFURAÇÃO COM GERENCIAMENTO DE PRESSÃO 

(MPD) 

 

 Com a evolução das descobertas de diversos reservatórios de petróleo 

em seus mais variados ambientes, desafios tecnológicos apareceram na 

perfuração para suprir as dificuldades operacionais que iam aparecendo, como 

por exemplo, garantir a estabilidade do poço, controlar os kicks, melhorar a taxa 

de penetração, reduzir o tempo não produtivo (NPT – Non Production Time), 

ultrapassar barreiras geológicas complexas, entre outras.  

 Entre as técnicas de perfuração desenvolvidas com o passar do tempo, 

destacam-se a perfuração direcional, perfuração horizontal, perfuração de alto 

alcance, perfuração com revestimento, as perfurações Overbalanced (OBD) e 

Underbalanced (UBD), e mais recentemente, a Perfuração com Gerenciamento 

de Pressões, ou Managed Pressure Drilling (MPD). 

 Existem três métodos distintos de perfuração com a característica de se 

controlar o perfil de pressão durante a operação: as operações underbalanced, 

perfuração de gás e gerenciamento de pressões (MPD), como o próprio nome já 

diz. 

 Apresentando na janela operacional um perfil de pressão exercida no 

poço abaixo da pressão de poros, como mostrado na Figura 1.1, a perfuração 

underbalanced, mesmo com seus benefícios, como o aumento da produção, da 

taxa de penetração e uma maior prevenção do reservatório a danos, começou a 

apresentar certo desconforto para as operadoras (principalmente do ponto de 

vista de segurança e operacional), pelo fato da produção, uma vez que a pressão 

do fluido no poço é menor do que a pressão do fluido do reservatório, fluir 

continuamente em direção à superfície durante a perfuração. Além disso, nem 

sempre é possível manter continuamente a condição underbalanced, e a 

qualquer momento que ocorra uma situação overbalanced (pressão do fluido do 

poço maior que a pressão do fluido da formação), poderia causar dano grave à 

formação desprotegida (GALA, 2011) 
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 Devido a esses fatores, aplicações alternativas de conceito e de 

equipamentos da perfuração underbalanced (que poderiam garantir operações 

mais seguras, eficientes e econômicas e ainda evitando o fluxo contínuo à 

superfície mantendo a maioria dos benefícios da UBD) começaram a ganhar 

adeptos entre os operadores. 

 Assim começou a surgir a tecnologia conhecida com Managed Pressure 

Drilling (MPD), uma técnica não convencional de perfuração que pode ser 

considerada nova, devido à baixa disseminação de seu funcionamento no 

mercado, e vem sido aplicada onde técnicas convencionais encontram 

problemas. Sua principal atuação se dá em poços com grandes profundidades e 

cuja margem entre a pressão de poros e o gradiente de fratura, a janela 

operacional, é consideravelmente estreita. 

 

Figura 1.1 - Janela Operacional: Profundidade vs. Pressão 
FONTE: ELLIOT, 2011 

 

 Por definição, o IADC (International Association of Drilling Contractors) 

trata o MPD como “um processo adaptativo de perfuração utilizado para controlar 

com maior precisão o perfil de pressão anular ao longo do poço. O objetivo é 
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verificar os limites de pressão no fundo do poço e gerenciar o perfil de pressão 

hidráulica no anular”. 

 Basicamente, o MPD consiste em manter a densidade equivalente de 

circulação do poço (ECD – Equivalent Circulating Density) o mais próximo 

possível do gradiente de poros da formação, fazendo com que perfurações, 

mesmo que em janelas operacionais estreitas, possam acontecer evitando 

influxos, e também, sem danificar a formação. Utilizando o MPD, por exemplo, é 

possível perfurar os extensos e complexos poços de gás ultra profundos.  

 A capacidade de controlar dinamicamente pressões anulares facilita a 

perfuração, o que de outro modo poderiam ser projetos economicamente 

inatingíveis. Como foi mostrado na Figura 1.1, na maioria das operações MPD o 

poço é perfurado perto da pressão de poros. 

 A utilização do MPD não é considerada uma solução universal ou o 

“remédio para todos os males”, e sua aplicação incorreta pode vir a custar mais 

do que os métodos de perfuração convencionais. No entanto, com planejamento 

adequado e sua execução efetuada por uma equipe experiente, o método pode 

ser muito eficiente e viável.  

 Pode-se dividir o MPD em duas categorias: reativa e proativa. De acordo 

com o IADC, quando se utiliza métodos e/ou equipamentos MPD com o propósito 

de reagir de forma mais eficiente a eventuais surpresas no perfil de pressão, 

mitigando problemas durante a perfuração, classificamos o método na categoria 

reativa. Já a proativa é quando desde o início do projeto se utiliza os métodos 

e/ou equipamentos para controlar ativamente o perfil de pressão ao longo da 

perfuração do poço. Esta última oferece os melhores benefícios para a 

perfuração convencional offshore de óleo e gás, uma vez que a profundidade 

total pode ser alcançada evitando pequenos tamanhos de colunas de 

revestimento, o NPT e a variação no peso da lama são reduzidos e há uma 

melhora no controle do poço. 

 A fim de atender diversos problemas específicos, o MPD deu origem a 

algumas variações e métodos que funcionam como suas divisões e subdivisões. 

São quatro as principais variações do MPD, que ocasionalmente, podem ser 
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combinadas no intuito de serem praticadas no mesmo prospecto para atender à 

necessidade desejada: CBHP (Constant Bottomhole Pressure), PMCD 

(Pressurized Mudcap Drilling), HSE (Health, Safety and Environmental) e DGD 

(Dual Gradient Drilling). Nesta monografia será aprofundado apenas o DGD, pelo 

fato do SMD ser uma de suas subdivisões (NAUDURI, 2009 apud Medley, 

Reynolds, 2006). 

 

1.1.  ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

 Este trabalho foi estruturado de tal forma a fazer o leitor acompanhar, 

desde o início, de onde surgiu a necessidade de se desenvolver uma nova 

técnica de perfuração e quais necessidades estavam precisando de soluções, 

mostrando paulatinamente toda a evolução do método.  

 Sendo assim, no primeiro capítulo foi feita uma introdução à perfuração 

com gerenciamento de pressões e quais suas vantagens e aplicabilidades, 

assim como a estruturação do trabalho, conceituando logo em seguida, termos 

recorrentes da perfuração MPD. 

 No capítulo dois foi feita uma revisão bibliográfica, onde o MPD foi descrito 

em suas principais variações, explicando cada uma delas superficialmente, 

dando um maior enfoque ao DGD, pelo fato do MPD ser uma de suas variações. 

 No capítulo três, se conta toda a história da perfuração com duplo 

gradiente, desde o seu projeto, passando pelo desenvolvimento da tecnologia, e 

por fim, a prática. Neste capítulo são citados também todos os equipamentos 

que foram desenvolvidos para poder suprir as necessidades da técnica. A base 

para o desenvolvimento deste capítulo foi retirada de artigos publicados pela 

SPE (Society of Petroleum Engineers), com o apoio de empresas como a 

Chevron, Texaco, Conoco, etc. 

 No capítulo quatro, foi feito um estudo de caso da técnica SMD em sua 

primeira aplicação prática, no poço Shasta do campo Green Canyon, localizado 
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no Golfo do México. O capítulo fala da fase teste, dos procedimentos, das partes 

envolvidas, assim como a parte técnica e as características do poço. 

 No capítulo cinco, a conclusão apresenta tudo o que foi aprendido com a 

técnica e quais foram as contribuições da mesma para com a indústria do 

petróleo.  
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2. CONCEITOS BÁSICOS 

 

 Neste tópico serão abordados conceitos que são comumente utilizados 

quando tratamos de perfuração com gerenciamento de pressões, e que 

merecem uma explicação a parte para transformar a leitura mais clara. 

 

2.1. PRESSÕES DECORRENTES DO FLUIDO DE PERFURAÇÃO 

 

 Através da pressão exercida pela sua coluna hidrostática, o fluido de 

perfuração tem como um dos seus objetivos principais manter o poço seguro e 

estável. Essa pressão fornecida pelo fluido de perfuração irá variar se este 

estiver dentro da coluna de perfuração ou no anular do poço. Esta diferença 

ocorre porque quando o fluido está retornando pelo anular ele carrega consigo 

os cascalhos provenientes da perfuração. O peso destes cascalhos suspensos 

aumentará a massa específica do fluido de perfuração fornecendo uma pressão 

maior no fundo do poço. Outra variável que interfere na pressão gerada pelo 

fluido de perfuração é o fato de este estar estático ou em movimento (ROCHA & 

AZEVEDO, 2009). 

 Para se entender onde este assunto se aplica no tema desta monografia, 

vamos supor a seguinte situação: perfuração com condições de gerenciamento 

de pressões dinâmicas, objetivo de trazer maior segurança e possibilidades 

operacionais em regiões anteriormente inadequadas pela perfuração 

convencional. Uma das formas de tornar isto possível é utilizando dois fluidos de 

diferentes densidades na operação, fazendo com que seja possível gerenciar 

melhor a pressão no fundo do poço, diminuindo ou aumentando a quantidade 

dos fluidos de menor densidade, fazendo com que a pressão no fundo do poço 

seja limitada a estar sempre dentro da janela operacional, o que era difícil ou 

quase impossível. 

 

2.2. DENSIDADE EQUIVALENTE DE PERFURAÇÃO (ECD) 

 Para Rocha & Azevedo (2009), os efeitos de fricção ao longo do anular 

representam uma restrição ao fluxo, sendo assim necessário uma quantidade 
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extra de pressão para vencê-las. Desse modo, a pressão no fundo do poço 

durante a circulação é dada por: 

𝑃𝑇𝐹 = 𝑃𝐻𝑚𝑢𝑑
+ 𝑃𝑎𝑛     (Eq. 2.1) 

Onde: 

PTF = pressão total no fundo do poço 

PHmud = pressão hidrostática do fluido de perfuração 

Pan = pressão decorrente das perdas de carga ao longo do anular 

 Em termos práticos, esta pressão pode ser substituída por uma pressão 

hidrostática equivalente de um fluido de massa específica ou “densidade” 

apropriada. Essa “densidade” é normalmente referida como densidade 

equivalente de circulação, ou Equivalent Circulating Density – ECD.  

 O cálculo do ECD é dado pela fórmula: 

𝐸𝐶𝐷 = 𝜌𝑚𝑢𝑑 +
𝑃𝑎𝑛

𝐶∗𝐷
          (Eq. 2.2) 

Onde: 

ECD = densidade equivalente de circulação 

ρmud = massa específica da lama 

Pan = pressão decorrente das perdas de carga ao longo do anular 

C = constante de conversão de unidade 

D = profundidade vertical verdadeira 

 

2.3. JANELA OPERACIONAL 

 

 A janela operacional determina a variação permitida para a pressão 

exercida pelo fluido de perfuração dentro do poço, de forma a manter a 

integridade deste, respeitando as pressões de poros, fratura e colapso. A Figura 

2.1 mostra um exemplo típico de janela operacional, em que o limite inferior, 

estabelecido pelo maior valor entre as curvas de pressão de poros e colapso 

inferior, determina o menor peso de fluido possível que pode ser utilizado dentro 

do poço. Já o limite superior, estabelecido pela curva de pressão de fratura 
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superior, determina o peso de fluido máximo que pode ser utilizado ao longo da 

perfuração (ROCHA & AZEVEDO, 2009). 

 

Figura 2.1 - Janela Operacional 
FONTE: ROCHA & AZEVEDO, 2009 

A pressão no fundo do poço (BHP – Bottom Hole Pressure) deve ser 

mantida sempre dentro da janela de operação. 

 

2.4. GRADIENTE DE PRESSÃO DE POROS 

 

 Pressão de poros é a pressão do fluido contido nos espaços porosos da 

rocha. Ela será função da massa específica do fluido da formação e de cargas 

que este esteja suportando (ROCHA & AZEVEDO, 2009). 

 A pressão de poros não é diretamente proporcional com a profundidade 

da lâmina d’água, uma vez que seu valor depende do modo com que a 

compactação das rochas ocorreu. 



 

24 

 O gradiente de pressão de poros pode ser definido como: 

𝐺𝑃 =
𝑃𝑃

𝐶∗𝐷
     (Eq. 2.3) 

Onde: 

GP = gradiente de pressão de poros 

PP = pressão de poros 

D = profundidade vertical 

C = constante de conversão de unidades 

 De modo geral, a classificação da pressão de poros pode ser dividida em 

quatro categorias: subpressão, normal, sobrepressão e alta sobrepressão, como 

mostrado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Classificação dos Gradientes de Pressão de Poros 

Subpressão Pressão de poros < Pressão Hidrostática GP < 8,5 lb/gal 

Normal Pressão de Poros = Pressão Hidrostática 
8,5 lb/gal < GP < 9,0 

lb/gal 

Sobpressão 
Pressão Hidrostática < Pressão de Poros < 

90% da Pressão de Sobrecarga 

9,1 lb/gal < GP < 90% 

do GOV 

Alta 

Sobpressão 

Pressão de Poros > 90% Pressão de 

Sobrecarga 
GP > 90% GOV 

FONTE: ROCHA & AZEVEDO, 2009 

Onde: 

GOV = Gradiente de Sobrecarga 

 Um valor típico para a densidade da água do mar seria de 1,03 g/cm³ ou 

8,5 lb/gal. 

 Os campos que apresentam condições de subpressões são também 

conhecidos como campos depletados. Já os campos com pressões 

anormalmente altas (sobrepressão e alta sobrepressão), são conhecidos por 

causarem grandes acidentes, como blowouts, e são encontrados em várias 
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partes do mundo, como no Golfo do México (GOM), costa da África e até mesmo 

no Brasil. 

 

2.5. GRADIENTE DE FRATURA 

 

 A fratura da formação ao redor do poço se inicia quando as tensões na 

rocha mudam de compressão para tração, e atingem a resistência a tração da 

rocha. Isto pode ocorrer tanto para o caso de um aumento de pressão dentro do 

poço, quanto para o caso de uma redução de pressão. A falha por tração pode 

levar ao desmoronamento da parede do poço (aprisionamento da coluna de 

perfuração) ou à fratura da rocha com consequente perda de fluido de perfuração 

(redução da pressão hidrostática) para a formação (ROCHA & AZEVEDO, 2009). 

 

2.6. PRESSÃO DE FRICÇÃO NO ANULAR (AFP) 

 

 De acordo com o IADC, a pressão de fricção no anular é a diferença entre 

a pressão no fundo do poço e pressão na válvula choke considerando a restrição 

de fluxo. O AFP está em função da vazão, da geometria do poço, da rugosidade 

da superfície do poço e das propriedades do fluido. 

 Muitos problemas relacionados com a perfuração e a estabilidade do poço 

derivam das variações significativas na pressão do fundo do poço que são 

inerentes às práticas de perfuração convencionais. Tais oscilações de pressão 

são causadas pela frequente iniciação e interrupção da circulação de fluido nas 

conexões da coluna de perfuração. Especificamente, eles resultam de uma 

mudança na densidade equivalente de circulação (ECD) ou na pressão de 

fricção no anular (AFP), que ocorre quando as bombas são ligadas e desligadas. 

O AFP é somado à pressão no fundo do poço quando está havendo circulação, 

e quando em condições estáticas, o AFP se ausenta. 

 

2.7. INFLUXOS (KICK) 

 

 Inúmeros problemas podem acontecer em formações permeáveis se a 

pressão dentro do poço for menor que o gradiente de pressão de poros. Um dos 
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problemas é o influxo do fluido da formação para dentro do poço, ocasionando 

um kick.  

 Em casos mais severos e de total descontrole, o kick pode atingir a 

superfície, resultando no chamado blowouts, que pode ter consequências 

desastrosas, tais como a destruição total da plataforma e/ou danos ao meio 

ambiente, como mostrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Blowout em uma Plataforma Offshore  

FONTE: http://theconversation.com 

 

2.8. NPT – NON PRODUCTION TIME 

 

 Durante a perfuração de um poço, a empresa operadora toma todos os 

cuidados possíveis para que não ocorra nenhum problema que interfira a 

operação. Ficar sem operar acarreta muitos gastos e prejuízos para a empresa 

durante o período conhecido como tempo sem produção, ou do inglês, non-

production time – NPT. 

 A técnica MPD tem como um de seus principais objetivos, diminuir os 

gastos durante a perfuração, logo, reduzir o NPT.  

 Este tempo não produtivo pode ser resumido como o tempo gasto para 

que ações corretivas, como controle de kick, e conexões e viagens de coluna 

sejam feitas. Esse tempo é minimizado, como mencionados anteriormente, 

http://theconversation.com/
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porque menores volumes de kick são percebidos pelo sistema com o MPD, 

fazendo com que seu controle seja realizado mais rapidamente. 

 

2.9. MÉTODOS DE GERENCIAMENTO DE PRESSÕES 

 

 Resumidamente, serão definidas a seguir as principais divisões do MPD: 

 

2.9.1. CONSTANT BOTTOMHOLE PRESSURE (CBHP) 

 

 É um método que mantém a pressão no fundo do poço sempre constante, 

independente das condições serem estáticas ou dinâmicas. Isso faz com que, 

em janelas operacionais estreitas, o espaço para o erro seja mínimo tanto para 

ultrapassar o limite da pressão de poros, permitindo um influxo da formação. O 

termo CBHP é geralmente usado para descrever medidas tomadas para corrigir 

ou reduzir o efeito da perda de circulação por fricção ou da densidade 

equivalente de circulação (ECD). 

 

 A fórmula que melhor descreve o método é:  

 𝐸𝑀𝑊 = 𝑀𝑊𝐻𝐻 + ∆𝐴𝐹𝑃𝐶𝐼𝑅𝐶. + ∆𝐵𝑃𝑆𝑈𝑅𝐹𝐴𝐶𝐸  (Eq. 2.4) 

Onde: 

EMW = Peso de Lama Equivalente (Equivalent Mud Weight) ou Pressão Efetiva 

no Fundo do Poço (Effective Bottomhole Pressure). 

MWHH = Pressão Hidrostática da Lama  

∆AFPCIRC. = Pressão de Fricção no Anular (Annulus Friction Pressure) (ou ECD) 

quando circulando 

∆BPSURFACE = Contrapressão (Backpressure) 

De acordo com o IADC, o CBHP é uma metodologia dentro do MPD, em 

que a pressão no fundo do poço é mantida constante durante as conexões para 
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compensar a perda da AFP, quando as bombas de lama estão desligadas. Um 

método típico consiste em manter a circulação contínua, estabilizar a pressão no 

anular antes de desligar a circulação da lama e em desviar o fluxo de lama da 

bomba através da cabeça do poço. 

 

2.9.2. PRESSURIZED MUDCAP DRILLING (PMCD) 

 

Por definição do IADC, Pressurized Mudcap Drilling - PMCD, é uma das 

variações do MPD, que envolve perfurar sem que haja retorno à superfície e 

onde uma coluna de fluido anular, com ajuda da pressão superficial (só possível 

com assistência do Rotating Control Device - RCD), é mantida acima de uma 

formação capaz de aceitar o fluido e os cascalhos. É útil para os casos de perda 

de circulação severa que impede a utilização de técnicas de construção 

convencionais poço. 

Basicamente é uma variação do MPD adequada exclusivamente para 

lidar com questões graves de perda de circulação e onde se tem uma zona de 

descarte para o fluido de injeção como fluido de sacrifício (água do mar) e 

cascalhos. 

Esta variação é comumente praticada na região da Pacífico Asiático, onde 

cerca de um em cada cinco poços perfurados encontram formações cavernosas, 

que resulta quase na perda total do fluido de perfuração. 

Quando começam a ocorrer perdas severas, um fluido com material 

granular é injetado no anular da coluna de altura predeterminada. Enquanto esta 

operação está em andamento a plataforma prepara um fluido, adicionando 

alguns aditivos apropriados na água do mar, como o fluido de perfuração. A taxa 

de penetração (ROP) aumenta com o fluido mais leve. Uma forma de manter um 

determinado poço sob o controle é preenche-lo, a uma taxa que exceda a taxa 

de percolação de gás. O fluido de perfuração e os cascalhos são forçados para 

diversas zonas que, se não fossem ocupados pelos mesmos, resultaria em perda 

de circulação. Aplicação da quantidade necessária de contrapressão sobre a 

capa de lama mais adição periódica de fluidos de capa de lama impedem o 
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retorno no anular à superfície e limita a migração de gás e dos cascalhos 

perfurados. 

 Este método mantém o poço sob controle, apesar de todos os retornos 

irem para a zona depletada. A vantagem do método PMCD é que ele pode 

manter o poço sob controle, mesmo ao sofrer perdas graves para a formação.  

 

2.9.3. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL (HSE) 

 

O HSE ou RFC (Returns Flow Control) é a variação do MPD que implica, 

basicamente, no fechamento do retorno de lama até a plataforma com o 

propósito de melhorar a saúde, a segurança e o meio ambiente. 

O retorno de lama dentro do anular é desviado para longe da plataforma 

para prevenir que qualquer gás dissolvido, principalmente o H2S, possa entornar 

na superfície da sonda. Esta medida é utilizada como uma medida de segurança. 

Se ocorre um influxo durante a perfuração do poço, ou então vazamento ou 

derramamento de gás pelas conexões na plataforma, as válvulas são acionadas 

e o fluxo é desviado para o manifold (rig choke manifold), onde o influxo será 

seguramente controlado e circulado para fora do poço. 

Devido à maneira de se equipar e se preparar de forma segura e eficiente 

para evitar qualquer surpresa no poço, o método pode ser considerado como 

uma parte crucial da definição do MPD, mesmo com fato da técnica não controlar 

o anular a qualquer pressão. 

O uso do RCD (Rotating Control Device) evita a necessidade de se 

acionar o fechamento do BOP e minimiza o potencial de liberação de 

hidrocarbonetos na plataforma, permitindo a movimentação da coluna enquanto 

se circula um influxo ou quando se está lidando com um corte de gás de lama 

(gas cut mud). 

Para operações de HSE, duas válvulas hidráulicas, uma linha de fluxo 

convencional para as peneiras e uma linha de fluxo para manifold são instalados. 

Isto permite que qualquer influxo seja controlado pelo manifold, e em operações 

normais a linha de fluxo convencional seja usada para circular fluidos. 
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O objetivo do método é perfurar em um sistema de retorno anular fechado, 

única e exclusivamente por motivos de SMS. Por exemplo, uma operação de 

perfuração convencional com um sistema aberto para a atmosfera pode permitir 

que vapores explosivos possam escapar através de cascalhos, eventualmente 

desencadeando no encerramento da produção em diversos lugares na 

plataforma. 

 Outras aplicações desta variação incluem ramificações toxicológicas de 

perfuração, com fluidos emitindo vapores nocivos para o ambiente de 

perfuração, como medida de precaução sempre que há um risco de perigosos 

gases rasos (shallow-gas), e quando a perfuração está sendo feita em áreas 

povoadas (ROHANI, 2011) 

 

2.9.4. PERFURAÇÃO COM DUPLO GRADIENTE (DGD) 

 

 Perfuração com duplo-gradiente, como o próprio nome já diz, é a 

perfuração de um poço com dois tipos de fluidos, cada um com uma densidade 

diferente, um gradiente de pressão diferente. Como mostrado na Figura 2.3, 

quando se usa um único fluido, a pressão no fundo do poço pode ultrapassar a 

pressão de fratura da formação, resultando em perda de circulação. Com o uso 

de dois gradientes, o fluido mais leve é usado na porção superior do poço e o 

fluido mais denso na porção inferior. Isto faz com que a pressão permaneça 

dentro da janela operacional. 

 

Figura 2.3 - Perfil do Gradiente de Pressão DGD 
FONTE: http://www.offshore-mag.com 
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O objetivo da perfuração com duplo gradiente é evitar um “overbalance” e 

permitir ao operador manipular o perfil de pressão para que não ultrapasse o 

gradiente de fratura nem seja menor que o gradiente de pressão de poros. É 

basicamente ser capaz de operar em uma janela operacional estreita e conseguir 

elaborar um plano de perfuração que caiba dentro da mesma. 

Sucintamente, o IADC define o DGD como uma técnica como dois ou mais 

gradientes de pressão dentro da seção de um poço selecionado para gerenciar 

seu perfil de pressão. 

 Dentro da perfuração com duplo gradiente, encontramos três 

técnicas diferentes para se atingir duas inclinações de pressão. Método de 

Injeção no Anular, Riserless Dual Gradient Method e Subsea Mudlift Drilling 

(SMD). 

 

2.9.4.1. MÉTODO DE INJEÇÃO NO ANULAR (ANNULUS INJECTION 

METHOD) 

 

Para se atingir uma dupla inclinação, um fluido menos denso, tal como o 

ar, gás inerte ou um liquido leve é injetado em um determinado ponto do meio 

do poço. A introdução deste fluido irá diminuir a densidade do fluido a partir deste 

ponto até a superfície. Esta técnica é útil como forma de ajustar a pressão efetiva 

no fundo do poço sem ter que alterar a densidade inteira do fluido de perfuração 

e descartando a necessidade de se interromper a perfuração, 

consequentemente evitando a perda de circulação para zonas depletadas ou 

então minimizando o diferencial de aderência da coluna de perfuração. 

 

2.9.4.2. RISERLESS DUAL GRADIENT METHOD 

 

 Quando em águas ultra profundas, a perfuração com duplo 

gradiente pode ser atingida sem a utilização do riser. Serão utilizados um veículo 

de operações remotas (Remotely Operated Vehicles - ROV) e um dispositivo de 

controle de rotação (Rotating Control Device - RCD) submarinos. O ROV é capaz 
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de ajustar a contrapressão ao nível do solo marinho (mudline) regulando a 

válvula choke, que quando fechada, a pressão no fundo do poço aumenta e 

resulta numa perfuração com uma ligeira aparência overbalance, como se um 

riser marítimo cheio de fluido de perfuração estivesse presente. A vantagem de 

se perfurar nestas condições é que ajuda a impedir gases rasos ou fluxo de água. 

A água do mar é usada como fluido de perfuração, então a mesma, assim como 

os cascalhos podem ser descartados no fundo do mar. 

 

2.9.4.3. SUBSEA MUDLIFT DRILLING (SMD) 

 

Por fim, desencadeada de divisões e subdivisões da perfuração com 

gerenciamento de pressões (MPD), chegamos à Subsea Mudlift Drilling, SMD, a 

técnica abordada por esta monografia e que será melhor detalhada daqui para 

frente.  

Basicamente, o sistema SMD consiste em uma linha de retorno conectada 

ao poço para poder circular o fluido e os cascalhos da perfuração. Durante a 

perfuração, o riser é mantido cheio de água do mar, e uma bomba submarina 

leva os cascalhos e o fluido de perfuração do anular para a plataforma. Usando 

a água do mar no riser, uma lama mais densa pode ser usada no poço para se 

atingir a pressão no fundo do poço necessária. 

Como a técnica será desenvolvida nesta monografia, desde seu projeto 

até a prática, neste tópico deixaremos apenas registrado onde o SMD se 

encontra em meio às tantas divisões do MPD e sua definição básica.   
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3. A EVOLUÇÃO DA PERFURAÇÃO COM DUPLO GRADIENTE (DGD) 

 

 No início de 1996, um consórcio de empreiteiras de perfuração em águas 

profundas, operadores, empresas de serviços e fabricante se reuniram para 

discutir abordagens potenciais para "perfuração sem riser", futuramente 

conhecida como perfuração de duplo gradiente. Esta tecnologia supera um 

significativo desafio na perfuração em águas profundas: eliminação de algumas 

colunas de revestimento necessárias em consequência da alta pressão de poros 

e das baixas forças da formação, encontradas em águas profundas do Golfo do 

México. 

 Essa colaboração levou ao que se tornou um dos maiores e mais 

importantes projetos de indústrias conjuntas (joint industry projects - JIPs) na 

história da nossa indústria: o Subsea MudLift Drilling JIP. O objetivo geral do JIP 

foi buscar uma solução para a perfuração de duplo gradiente, isto é, tanto em 

equipamentos quanto na metodologia para se utilizar com segurança e eficiência 

tais equipamentos. 

 Cinco anos mais tarde e quase 50 milhões de dólares de investimento, a 

JIP conseguiu seu objetivo. 

 Com base no artigo apresentado na SPE Annual Technical Conference 

and Exhibition (SMITH, 2001), este capítulo vai apresentar destaques da história 

do projeto, sua organização e sua gestão. Além disso, também é discutido o 

desenvolvimento dos equipamentos SMD, a preparação de um procedimento 

específico para a perfuração SMD e para o controle do poço, e a relação de 

complementaridade entre esses procedimentos com o desenvolvimento dos 

equipamentos.  

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse em se desenvolver a perfuração de duplo gradiente surgiu no 

início dos anos 60 e, sua denominação original era Riserless Drilling (perfuração 
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sem riser), onde o objetivo era eliminar a presença do riser durante a perfuração. 

Porém, além da necessidade não ser grande, a tecnologia convencional se 

mostrava adequada para as profundidades contempladas. 

 Contudo, nos anos 90, com a descoberta de reservas em águas profundas 

no Golfo do México, a necessidade de se desenvolver a tecnologia DGD se 

tornou mais urgente. Em meio às diversas descobertas, empresas se mostraram 

muito interessadas na compra da concessão dos blocos em águas profundas e 

a concorrência por sondas de perfuração com recursos para perfurá-los era 

intensa. Como os equipamentos estavam em falta, operadoras e prestadoras de 

serviço foram estimulados, a partir de sondas próprias para águas rasas, 

desenvolverem tecnologias a fim de adaptá-las para águas profundas. 

O conceito DGD surgiu para fornecer uma maneira de reduzir o peso do 

riser e os requerimentos da estação de controle, assim como os volumes de 

lama. Isso permitiria plataformas menores serem aplicadas em águas profundas. 

Em última instância, o fator decisivo para se desenvolver o DGD foi a 

necessidade de gerir a estreita relação entre gradientes de fratura e de pressão 

de poros em águas profundas. 

Após muito estudo, concluiu-se que o DGD poderia trazer às operadoras 

diversas vantagens, dentre elas:  

 Redução do número de colunas de perfuração para se atingir o fundo do 

poço; 

 Os poços poderiam ser perfurados com maiores diâmetros para acomodar 

maiores colunas de produção a serem completadas, a fim de aumentar a 

capacidade de fluxo, como mostra a Figura 3.1; 

 Objetivos geológicos poderiam ser atingidos com um custo menor; 

 Perda de circulação e problemas associados com controle de poço seriam 

menos parecidos com os ocorridos normalmente; 

 Seria possível completar considerando margem do riser, reduzindo os riscos 

de desconexão do controle de poço (well control); 

 O tempo parado durante a perfuração seria reduzido; 
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 A água do mar preencheria o riser, tornando-o mais leve, reduzindo a tensão 

requerida; 

 E equipamentos das pequenas sondas de perfuração seriam estendidos.  

 

Figura 3.1 - Comparação do número de colunas entre a perfuração convencional e a DGD 

FONTE: SMITH, 2001 

 

A perfuração com duplo gradiente conta com dois fluidos de perfuração 

para fornecer a mesma pressão no fundo do poço alcançada normalmente pelo 

gradiente de pressão de um único fluido. A pressão dentro do poço é a soma do 

gradiente da água do mar a partir da superfície até o fundo marinho (mudline), e 

o gradiente de lama dentro do poço. O gradiente de lama tem mais ligação com 

mudline do que com o RKB1, e a ligação entre gradientes de pressão de poros e 

de fratura aumenta significativamente. O duplo gradiente de pressão é similar ao 

perfil de pressão dos sedimentos em águas profundas: uma sobrecarga da água 

                                                             
1 Rotary Kelly Bushing (RKB) é o adaptador que liga a mesa rotatória ao Kelly. Medidas de profundidade 
são normalmente referenciadas ao RKB. Por exemplo, dizer 10.000 ft RKB é o mesmo que dizer 10.000 
pés abaixo do RKB. 
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do mar e da terra. A Figura 3.2 faz um simples comparativo entre a perfuração 

convencional com a perfuração de duplo gradiente. 

 

Figura 3.2 - Comparação entre perfuração simples com duplo gradiente 

FONTE: SMITH, 2001 

 Para cálculo do gradiente de pressão em uma determinada profundidade, 

utilizamos as seguintes equações: 

 Para perfurações convencionais (um único gradiente): 

𝑇𝑉𝐷(𝑓𝑡) ∗ 0,052 ∗ 𝑀𝑊𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡  (Eq. 3.1) 

 Para perfuração de duplo gradiente: 

(𝑊𝐷 ∗ 0,052 ∗ 𝐺𝑠𝑒𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟) + (𝑇𝑉𝐷 − 𝑊𝐷) ∗ 0,052 ∗ 𝑀𝑊𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 (Eq. 3.2) 

Onde: 

TVD = Profundidade vertical (True Vertical Depht) 

MWsingle/dual gradiente = Densidade da Lama (Mud Weight) 

WD = Lamina d’água (Water Depth) 

Gseawater = Gradiente de lâmina d’água (Seawater gradiente) 
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O projeto do DGD, foi desenvolvido em três fases, as quais serão 

detalhadas no decorrer do capítulo. 

 

3.2. PRIMEIRA FASE: ENGENHARIA CONCEITUAL 

 

 O desenvolvimento do sistema e suas integrações na plataforma de 

perfuração requereu, entre setembro de 1996 a abril de 1998, pensamentos 

inovadores, componentes de equipamentos únicos e testes extensivos. Além 

disso, foi necessária muita colaboração. Como não tinham planta de uma joint 

industry project (JIP) como base, a fase um do projeto foi basicamente voltada 

para se obter um entendimento das aproximações que devem ser feitas para 

entregar a tecnologia à indústria. Calcula-se um gasto nesta fase de cerca de 

U$1.05 milhões. 

Os objetivos da primeira fase foram: 

 Investigar e aceitar uma base de projeto e um conceito para o mecanismo de 

duplo gradiente. 

 Investigar os impactos das operações de duplo-gradiente sobre os 

procedimentos de perfuração e de controle de poço. Em todos os aspectos, 

a utilização desta tecnologia necessita ser no mínimo, tão segura quanto as 

existentes. 

 Determinar se houve algum problema (“show stopper”) no que se diz respeito 

ao projeto e ao uso da tecnologia. 

 Criar uma solução aceitável à Indústria e adaptável a uma grande frota de 

plataformas, ao invés de apenas um conjunto de MODUs2 maiores e mais 

recentes. 

 Na medida do possível, utilizar tecnologias existentes. 

 Finalmente, tornar o uso do sistema DGD tão familiar quanto prático para as 

tripulações das plataformas. 

                                                             
2 Mobile Offshore Drilling Units (MODU) é uma instalação concebida ou modificada para se envolver em 
atividades de perfuração e exploração. 
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A fim de concretizar estes objetivos, foi necessário envolver uma enorme 

variedade de conhecimentos e perspectivas, ter um total entendimento do 

modelo hidráulico de duplo gradiente, e manter um alinhamento de foco na 

direção do projeto. 

 A empresa Conoco foi a administradora do projeto, e a Hydril a 

desenvolvedora. Os outros 20 participantes vieram principalmente de 

empreiteiras de perfuração e operadores da América do Norte, do Sul e da 

Europa. 

Logo no início da primeira fase, os participantes se reuniam com uma 

frequência mensal para trabalhar os problemas e discutir as abordagens entre 

eles. Isso foi muito bom para assegurar o alinhamento da direção da tecnologia. 

Ajudou também os participantes a perceberem a aplicabilidade da tecnologia 

para seus negócios individuais e, portanto, aumentarem seus desejos de 

participar nas fases subsequentes. 

 

3.2.1. EQUIPAMENTOS 

 

A equipe do projeto foi responsável pelo desenvolvimento de um sistema 

de perfuração com duplo gradiente viável que cumpra o objetivo de perfurar 

poços de alto alcance em aproximadamente 10.000 pés de profundidade, com 

diâmetro do poço de 12-1/4". Este objetivo resultou na seguinte base para o 

projeto: 

 Taxa de bomba máxima com uma lama não ponderada: 1800 gpm (galões 

por minuto); 

 Taxa máxima bomba com 18,5 lbm/gal de lama: 800 gpm. 

Foi admitido que a lama poderia vir acompanhada com sólidos 

provenientes da perfuração, gás livre, borracha, e uma variedade de outros 

detritos de perfuração. 

Durante engenharia conceitual, vários mecanismos de elevação foram 

estudados: diluição da lama de retorno com nitrogênio, diluição com grânulos de 
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vidro, e bombeamento submarino utilizando vários modelos de bombas. Depois 

de um período de estudo significativo, a equipe do projeto concluiu que havia 

apenas um modelo positivo de bomba de deslocamento provável para atender a 

base do projeto (bomba com um largo diafragma de um amortecedor de pulsação 

modificado, apresentada na Figura 3.3). Esta bomba pode ser integrada a um 

riser marítmo. 

 

Figura 3.3 – Primeira bomba desenvolvida para elevação 
FONTE: SPE 71357, 2001 

 Numerosas configurações de risers também foram estudadas, a fim de 

eliminar a existente. Sendo assim, foram consideradas várias alternativas, tais 

como top drum, holey riser, snapper e tulip. Por um lado, algumas empreiteiras 

de perfuração foram motivadas a utilizar os seus risers, especialmente aquelas 

que tinham comprado novos recentemente, ao passo que foi reconhecido o 

destaque ou melhoramento dos modelos de duplo gradiente que seriam 

vantajosos para plataformas menores ou antigas que precisavam de atualização. 

Uma vez acoplada com a tecnologia de duplo gradiente, significa permitir que 

estas sondas pudessem atuar em águas mais profundas.  

 As metas da JIP de fazer o método "se sentir convencional" e seguro levou 

ao desenvolvimento de dois equipamentos adicionais: a Drillstring Valve (DSV) 
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e o Subsea Rotating Device (SRD). O DSV normalmente se encontra no BHA3, 

e a sua função primária é prender o u-tube quando as bombas de superfície 

forem fechadas. O SRD está instalado imediatamente acima da entrada da 

MudLift Pump (MLP), e as suas funções primárias são manter o gás fora do riser 

de perfuração e proporcionar uma barreira mecânica entre os fluidos do poço e 

a água do mar. A Figura 3.4 apresenta como ficaria inicialmente a configuração 

dos equipamentos para uma perfuração do SMD. 

 

Figura 3.4 - Configuração desenvolvida para o SMD 
FONTE: SPE 71357, 2001 

 A principal diferença entre os métodos duplo gradiente e de um único 

gradiente é que o primeiro sempre vai ter o u-tube conectando a coluna de 

perfuração na lateral do anular do poço. Este u-tube pode mascarar problemas, 

tais como influxos no poço ou perda de circulação. Por isso, o gerenciamento e 

o entendimento do u-tube em todos os momentos é o principal objetivo de todos 

os procedimentos de perfuração e de controle de poço. 

 Sempre se tinha em vista que as operações de duplo gradiente e de 

controle de poço fossem viáveis e seguras. Assim, os participantes contribuíram 

para ajudar a elaborar novos métodos e procedimentos de gerenciamento do 

                                                             
3 Bottom Hole Assembly (BHA) é um componente de um equipamento de perfuração. É a parte inferior 
da coluna de perfuração, que se prolonga a partir da broca para a coluna de perfuração. 
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poço. Para facilitar isso, o Departamento de Engenharia de Petróleo da 

Universidade A&M do Texas (TAMU PetEe) foi contratado para escrever o 

simulador hidráulico de duplo gradiente usado para o entendimento do novo 

comportamento do sistema. 

Alguns dos novos procedimentos fornecidos também nortearam o 

desenvolvimento de equipamentos do projeto. Por exemplo, em cima das falhas 

da bomba e da válvula da broca de perfuração, um u-tube teria que ter para onde 

ir, ao invés ter que impor sua pressão hidrostática completa sobre o poço. Isso 

levou a conceitos como um "acumulador subsea" e um desvio ao redor da SRD. 

Foi também reconhecido que haveria dois volumes em trânsito para gerir: o 

volume de lama no poço e o volume de água do mar no riser.  

 Depois de revisitar as operações de perfuração de rotina e não rotina dos 

procedimentos de controle de poço se reconheceu que a maioria exigiria um 

desenvolvimento completo a partir do zero, porém o trabalho feito foi suficiente 

para mostrar que não seria necessário fazer isso. Ficou evidente também que o 

obstáculo mais significativo para o desenvolvimento de tecnologia de duplo 

gradiente seria o retreinamento do pessoal projetando os poços e executando 

as operações no local. 

Várias conclusões foram alcançadas no final da primeira fase, servindo 

como base para o trabalho da segunda: 

 Houve uma clara e significante necessidade da indústria de solucionar os 

desafios da perfuração em águas profundas. 

 Um sistema de bombeamento do diafragma eletro hidráulico poderia 

satisfazer as necessidades do projeto. Um projeto bomba de pistão back-up 

também foi identificado. 

 Duas configurações de riser poderiam ser seguidos: um, com o sistema de 

bombeamento integrado em risers marinhos existentes, e outro com o 

controle remoto de retorno de elevação do sistema de bombeamento. Em 

ambos os casos, o sistema de bombeamento seria posicionado acima do 

BOP. 
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 Perfuração segura e eficiente, e procedimentos de controle de poço poderiam 

ser desenvolvidos. Em alguns casos, os procedimentos iriam conduzir o 

projeto do equipamento, e em outros casos, o inverso seria verdadeiro. 

 Um teste de campo acabaria sendo necessário antes que a indústria 

aceitasse a tecnologia, o equipamento e os procedimentos. 

 Aceitação da indústria também seria facilitada pelo envolvimento continuado 

dos operadores, prestadores de serviços e reguladores. 

 A necessidade primária para a tecnologia de duplo gradiente viria do Golfo 

do México. (SMITH, 2001) 

 

3.3. SEGUNDA FASE: COMPONENTES DO PROJETO E DE TESTE, 

DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS 

 

 A segunda fase do JIP foi a fase mais importante para se começar o 

projeto. Os participantes estavam bastante motivados para concluir o JIP, cujo 

desenvolvimento da tecnologia foi o mais caro de seus portfólios. No total, foram 

investidos U$12.65 milhões, de janeiro de 1998 até abril de 2000. 

 Os principais objetivos desta fase foram: 

 Projetar, construir e testar todos os componentes do sistema de 

bombeamento submarino eletro hidráulico no ambiente de operação para 

garantir a integridade de até dois anos de perfuração.  

 Criar todas as operações de perfuração e procedimentos de controle de poço. 

Fazer o HAZOP4 delas com os membros não participantes da equipe do JIP. 

 Realizar estudos iniciais de integração de sonda para garantir que um 

sistema de bombeamento submarino possa ser incorporado numa variedade 

de plataformas. Isto incluiu análises de risers de perfuração. 

 Começar a preparar a indústria para a chegada da tecnologia. 

                                                             
4 O HAZOP (hazard and operability studies) - estudos de perigos e operabilidade - é um procedimento 
formal e efetivo para a identificação de perigos em unidades industriais, sendo mundialmente o mais 
utilizado 
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 Para uma efetiva concretização das metas, foi necessária uma 

organização focada nas operações, nos controles de poço, equipamentos 

submarino, desenvolvimento dos risers, disponibilidade de pessoas para 

trabalhar integralmente, e criar um contrato que considera as necessidades e 

motivações dos participantes. 

Uma sequência de testes foi construída para assegurar que os 

componentes da bomba submarina seriam viáveis e o sistema de controle do 

software forneceria o controle necessário para gerir as pressões do poço em 

todos os momentos e um extenso trabalho de modelagem foi feito em risers de 

perfuração.  

Consistente com o objetivo de tornar o projeto adequado para vários tipos 

de plataformas, a modelagem foi feita para diversas plataformas: os novos 

navios-sonda de quinta geração (Deepwater Pathfinder DDLLC), um navio de 

perfuração antigo (Glomar Explorer) e uma semissubmersível mais antiga (a 

série Sedco 700).  

Após estudos sobre a viabilidade de cabos de alta resistência e dos 

sistemas hidráulicos marítimos, viu se a necessidade de novas soluções. Assim, 

foi retomado o estudo de um antigo conceito: o de alimentar as bombas de 

diafragma com água do mar bombeada a partir da superfície. 

Após alimentada a bomba de lama, a água do mar estava pronta para ser 

descarregada no mudline. Este conceito teve um impacto profundo e positivo no 

projeto. A porção marítima do sistema foi drasticamente simplificada (muitos 

componentes complexos foram substituídos pela bomba de lama), o peso de 

lama foi reduzido, cabos de alimentação da bomba hidráulica foram eliminados, 

a capacidade de operação em maiores profundidades foi estendida, e o projeto 

foi acelerado em um ano, mantendo seu custo original. 

Uma vez alcançada a compreensão do comportamento do duplo 

gradiente, o processo de examinar as operações de perfuração poderia 

começar. O resultado desejado era um conjunto de procedimentos que lidavam 

com todos os aspectos da perfuração de um poço bem sucedido. Desde que a 

tecnologia empregada foi totalmente nova, desconhecida, e supondo que as 
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primeiras tripulações para perfurar com SMD seriam experientes perfuradores, 

uma das regras básicas foi garantir que os procedimentos e práticas de SMD se 

assemelhava à perfuração convencional, o máximo possível.  

Como um exemplo de um processo que teve de ser desenvolvido, o 

sistema SMD utiliza um Subsea Rotating Device (SRD) para separar o fluido de 

perfuração no poço da coluna preenchida de água do mar.  

A equipe de operações conduziu avaliações de todos os procedimentos 

de perfuração SMD, que vão desde uma operação tão simples quanto parar a 

circulação para fazer uma conexão (única saída caso a bomba de lama falhe). 

Cada procedimento impactado pelo SMD foram submetidos a uma avaliação 

rigorosa antes de serem aprovados para uso no teste de campo. 

Foi criada uma equipe de procedimentos de controle de poço separada 

da equipe geral de procedimentos. Isto foi feito por pelo menos duas razões: uma 

era por causa da importância da integridade do controle do poço e 

reconhecimento do foco que merece, e a outra foi para fornecer uma versão de 

cumprimentos e balanços entre os procedimentos operacionais e os de controle 

de poço.  

Todos os procedimentos necessários no controle de um poço 

convencional tinham que ser reconstruídos para a perfuração de duplo gradiente. 

Além disso, todos os vários procedimentos tiveram também que incluir 

procedimentos de contingência para permitir que o controle do poço continue, 

mesmo em casos específicos de falha do equipamento, ou operações quando o 

u-tube não puder ser mantido sob controle pela válvula de segurança DSV. 

Ao longo de segunda fase, projetos adicionais avaliaram uma gama de 

necessidades que seriam colocadas no sistema de perfuração para definir 

especificações para um possível teste. A equipe de controle de poço também 

ajudou a definir as necessidades de controle do sistema, esboço de tubulações, 

bombas de superfície e requisitos de exigências que podem ser colocados sobre 

a bomba durante as operações de controle, assim como o bombeamento de gás. 

Um processo utilizado para assegurar a integridade dos procedimentos 

foi uma sequência de HAZOP. No mínimo, cada processo de perfuração e 
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procedimentos de controle de poço foram testados contra perda da capacidade 

da DSV se fechar e selar, contra perda da capacidade do SRD de selar, e contra 

perda de potência da bomba de lama. 

Uma coisa se tornou muito mais clara durante a segunda fase. DGD e 

operações de controle de poço eram diferentes o suficiente de operações 

convencionais de tal forma que programas de formação específicos teriam de 

ser desenvolvidos. 

A segunda fase foi muito bem sucedida e várias conclusões foram tiradas: 

 Todos os componentes do sistema de bombeamento com diafragma 

alimentado pela água do mar provaram ser confiáveis e capazes de bombear 

todos os detritos perfurados e gases livres. O mesmo é verdadeiro de um 

sistema de bombeamento de pistão. 

 Configuração de riser de preferência: sistema SMD integrado a um riser 

existente modificado para transportar água do mar e linhas de retorno de 

lama. 

 O sistema de controle provou ser capaz de gerar descarga quase sem 

pulsação e pressão na entrada da bomba de lama constante. 

 Todos os procedimentos de perfuração e de controle de poços foram 

desenvolvidos para suportar casos de falha de equipamento. 

 Os procedimentos de perfuração e de controle de poços estão interligados 

com o desenvolvimento de equipamentos. 

 Um programa de formação especializada seria necessário. 

Com essas conclusões, a equipe do projeto foi capaz de definir e entrar 

em acordo com os participantes do programa de testes que suas preocupações 

com a comercialidade do projeto seriam satisfeitas. 

 

3.4. TERCEIRA FASE: SISTEMA DO PROJETO, FABRICAÇÃO E TESTE 

 

 O projeto foi testado em campo na última fase do JIP. Foi a etapa mais 

cara e de maior chance de risco, tanto operacional quanto financeiro (gasto total 
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avaliado em U$32.1 milhões). Esta fase apresentou procedimentos, 

equipamentos e a plataforma de perfuração, todos juntos para se tornarem uma 

operação completa de DGD, e após a incorporação bem sucedida e de todas as 

lições aprendidas, a tecnologia passou a estar disponível comercialmente. 

 Compreendia entre o período de janeiro de 2000 até novembro de 2001, 

a terceira fase tinha como seus principais objetivos: 

 Garantir um local, um operador e uma plataforma de teste. 

 Integrar os componentes comprovados em um sistema SMD. 

 Testar o sistema em um ambiente comercial. 

 Evoluir todos os procedimentos de perfuração e de controle de poço em 

programas de treinamento. 

 Desenvolver os procedimentos de testes de campo. 

 Unir os procedimentos de perfuração e de controle de poço com a SMD, e 

equipamentos auxiliares através de um sistema de controle capaz de permitir 

a aplicação de perfuração de duplo gradiente pelos próprios usuários. 

 Integrar o sistema de SMD e todos os equipamentos auxiliares com a 

plataforma de teste. 

 Perfurar um poço teste para validar o funcionamento do sistema, dos 

procedimentos operacionais e de controles de poço em um ambiente de 

perfuração. 

 Incorporar todo o aprendizado para o desenvolvimento de equipamentos ou 

procedimentos. 

Para que as metas impostas obtivessem sucesso, algumas atitudes foram 

consideradas como fatores críticos, tais como a permanência do apoio financeiro 

que vinham recebendo, a dedicação exclusiva dos operadores da Hydril, a 

participação dos contratantes de teste, e por fim, o suporte completo do MMS 

(Mineral Management Service). 

O escopo técnico da terceira fase, incluiu projetar e fabricar o sistema de 

bombeamento SMD para uma sonda de perfuração específica, assim como 

todos os equipamentos auxiliares (modificações de riser, skid de filtração, skid  

de coletor, skid de bomba de água do mar na superfície, bombas de 
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abastecimento de água do mar submersíveis, skid de gerador, cabines de 

controle, etc), integrar estes equipamentos com a superfície e realizar os testes 

de aceitação de fábrica e testes de resistência para garantir que o sistema 

atenda a base do projeto, mobilizar e instalá-los na plataforma, perfurar um poço 

testando o equipamento e os procedimentos em um ambiente de perfuração, e 

incorporar todas as lições aprendidas. 

A plataforma escolhida foi a Diamond Offshore Oceano New Era, uma 

segunda geração de semissubmersível, e o fato dela estar ancorada em 

Galveston (Texas) foi extremamente vantajoso devido ao seu fácil acesso 

durante a integração dos equipamentos do sistema SMD. 

Um local de teste foi Green Canyon, oferecido pela Texaco, com seus 910 

pés de profundidade, o que seria suficiente para provar o desempenho do 

equipamento e dos procedimentos de perfuração e de controle de poço nas 

operações de perfuração.  

O sistema foi construído e liberado pela fábrica para teste em março de 

2001, e muito foi aprendido durante esta etapa. Quase sem exceção, os 

fracassos ocorridos durante os testes tiveram sua causa raiz de garantia de 

qualidade o oposto das falhas do que estavam no projeto. Alguns problemas 

foram descobertos vindos de outras partes, como dos fabricantes, e outros foram 

encontrados nos próprios procedimentos de montagem, e se existe um lado 

positivo, é que uma vez descoberto, este problema não seria repetido. 

O treinamento do SMD teve que ser entregue à equipe através de uma 

ampla audiência, devido ao fato da técnica ser nova para todos. As necessidades 

de treinamento foram tanto para o pessoal onshore, quanto offshore. Além disso, 

os participantes do teste no campo incluiriam observadores de cada uma das 

empresas participantes e o MMS dos Estados Unidos, e este pessoal precisaria 

compreender toda a operação SMD. 

O treinamento para a equipe foi dividido em dois formatos: Treinamento 

para os engenheiros de perfuração e treinamento para o pessoal contratado. O 

primeiro teve o conteúdo do curso voltado para o engenheiro de perfuração 

praticante que seria candidato a planejar e projetar bem um SMD. O segundo, 
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abordaria onde a tecnologia, os detalhes da plataforma e do layout SMD, e o 

controle do sistema SMD teriam que convergir com o sucesso, como por 

exemplo, o perfurador deveria saber qual seria a configuração normal de 

fechamento da MLP, para conseguir detectar um eventual caso de kick. 

No final da terceira fase, tiramos como conclusão que foi um sucesso, que 

o teste em campo continuaria, e que foi uma fase de integração de todo o 

trabalho anterior de desenvolvimento de equipamentos com operações 

baseados em outras pré-existentes para criar os procedimentos de treinamento. 

 

3.5. FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO 

 

Existem alguns fatores presentes neste JIP que foram considerados 

críticos para se obter sucesso. Estes fatores são largamente aplicáveis a 

qualquer grande projeto. Podemos citar: 

 Pessoas: Sem dúvida o maior fator de sucesso de todos, o projeto precisa 

de pessoas extremamente talentosas. 

 Os participantes do JIP - BP, Chevron, Conoco, Diamond Offshore, Global 

Marine, Hydril, Schlumberger e Texaco – foram todos suportes marcantes. 

 As equipes do JIP trabalhavam no mesmo conjunto de escritórios. Um 

ambiente de trabalho foi criado, onde as várias equipes se comunicavam 

frequentemente um com o outro e tinham que confiar uns sobre os outros 

para terem sucesso individualmente. 

 O pessoal de projeto e os participantes estavam sempre atentos às 

diferentes necessidades dos diferentes tipos de participantes, operadores, 

empreiteiros e fabricantes, e foram feitos esforços para acomodar essas 

necessidades no trabalho técnico e nos contratos. Confiança foi ganha por 

causa disso. 
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 Ninguém tinha a expectativa de ser capaz do desenvolvimento de uma 

tecnologia turnkey5. Tudo foi feito em "cost-plus6". Isso evitou as 

negociações sobre os pedidos de alteração e manteve as pessoas focadas 

em fazer a coisa certa para o projeto. (SMITH, 2001)  

                                                             
5 Tecnologia turnkey refere-se a algo que está pronto para uso imediato. Termo geralmente utilizado na 
venda ou fornecimento de bens ou serviços. 
6 O nome completo é “cost plus free”, e significa um contrato em que o cliente paga todos os custos 
incorridos para a execução do serviço ou da obra, acrescido de uma taxa de administração. 
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4. ESTUDO DE CASO: EVENTO TESTE NO POÇO GREEN CANYON 136, 

GOLFO DO MÉXICO 

 

 O estudo de caso abordado nesta monografia será embasado no primeiro 

poço perfurado, com finalidade de teste, utilizando a perfuração com duplo 

gradiente SMD: o Green Canyon 136 (Figura 4.1), localizado no Golfo do México, 

onde já se tinha informações sobre a pressão de poros do local e a profundidade, 

que era considerada intermediária (910 pés). 

 

 

Figura 4.1 - Poço Green Canyon (GOM) 

FONTE: SCHUMACHER, 2001 

 

 O Green Canyon 136 teve a participação colaborativa entre a Texaco, a 

Diamond Offshore e do JIP SMD, e desde o início ofereceu uma excelente 

oportunidade para teste, desde o desenvolvimento até a entrega do projeto 

pronto para ser usado em águas ultra profundas (acima de 6.000 pés). 
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4.1. OBJETIVOS DO TESTE 

 

 O processo de seleção da sonda considerou um leque de opções que 

foram desde testes baratos onshore, até testes em navio-sonda jack-up de 5ª 

geração em águas ultra profundas. Após a verificação do custo benefício, 

concluiu-se que a melhor opção para o poço apresentado seria uma plataforma 

semissubmersível de segunda geração, que atua normalmente em 

profundidades em torno de 1.500 pés. 

 O campo apresentado para se testar a técnica permitia que o sistema 

SMD e todas suas ferramentas e procedimentos associados pudessem ser de 

fato colocados em prática, e o objetivo do JIP era entregar um sistema de duplo 

gradiente provado e aprovado comercialmente em águas mais profundas. 

 O objetivo da equipe de teste do SMD foi bastante discutido no 

desenvolvimento do projeto, e além de demonstrar a funcionalidade e a 

usabilidade do sistema, mais de cem outros objetivos foram traçados, se 

destacando como os mais importantes:  

 Conseguir perfurar um poço real (objetivo principal). 

 Verificar o conceito de duplo gradiente e provar que o mesmo é válido. 

 Verificar os componentes do sistema e provar que o equipamento funciona. 

 Executar a integração dos equipamentos com a plataforma e prová-la ser 

viável e rentável. 

 Provar o controle da pressão, comprovando que o sistema de bombas pode 

manter pressões adequadas de entrada na mudline. 

 Demonstrar os procedimentos de perfuração, logística, controle do poço, 

perfilagem, cimentação, etc. (SCHUMACHER, 2001) 

 

4.2. SELEÇÃO DO POÇO E DA PLATAFORMA 

 Um projeto de sistema SMD é altamente dependente da plataforma, 

portanto, tornou-se urgente a seleção da empresa operadora e da empreiteira 

da plataforma.  
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 O JIP começou a solicitar que os operadores participantes cedessem 

sugestões de poços e suas profundidades (até 1.500 pés) que pudessem se 

equiparar com os requisitos do JIP. Depois de vários estudos, um poço da 

Texaco no campo Green Canyon 136, o “Shasta”, foi selecionado. Sendo assim, 

a Texaco se tornou a operadora do teste e concordou em dividir suas despesas 

com o JIP.  

 De uma maneira similar, as empreiteiras foram convidadas pelo projeto a 

apresentar propostas de plataforma para o teste, e a Diamond Offshore New Era, 

semissubmersível que estava atracada em Galveston, acabou sendo 

selecionada. 

 

4.3. EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA SMD, PROCEDIMENTOS E 

TREINAMENTOS 

 

 Como descrito no capítulo anterior, o sistema SMD requer diversos 

componentes específicos, que não são utilizados na perfuração convencional. 

Dentre tais componentes, se destacam as bombas de elevação de lama (MLP), 

a água do mar pressurizada para abastecer as bombas de lama, uma pequena 

força hidráulica para suprir as operações das válvulas, uma válvula de segurança 

DSV para eliminar o u-tube associado com a perfuração de duplo gradiente, o 

aparato de rotação submarina (SRD) para fornecer uma barreira entre a lama do 

poço, a água do mar no riser, e dois tanques (um de lama e o outro de água do 

mar). 

 Todos os procedimentos foram revisados para que, seguindo os 

parâmetros operacionais do SMD, encontrassem com sucesso os objetivos finais 

do teste. Estes procedimentos foram então, usados como base para um 

programa de treinamento de 3 semanas, para todo o pessoal envolvido. Entre 

os presentes, estava a equipe do JIP, o pessoal da plataforma New Era e os 

representantes das empresas de serviços, que examinavam de perto todas as 

questões da operação, como segurança, procedimentos, modificações na 
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plataforma, especificações de equipamentos, painéis de controle eletrônico, 

controle de poço e toda a administração. 

 O poço foi projetado para responder a performance da nova tecnologia ao 

mesmo tempo que produzia óleo durante a perfuração. E os participantes foram 

orientados a esperar testes de longos intervalos de duração. 

 

4.4. ENVOLVIMENTO DE UMA AGÊNCIA REGULADORA 

 

 No início do projeto, o MMS (Minerals Management Service) se tornou um 

participante não pagante do projeto, e seu pessoal estava designado a atuar na 

parte de assessoria, participar de reuniões especializadas do SMD, de 

treinamentos de segurança e de reuniões que antecederam o início da 

perfuração. A intenção do JIP era fazer com que o MMS estivesse sempre a par 

das progressões do projeto e torná-lo um ativo colaborador técnico, e foi feita 

uma vistoria geral, tanto nos equipamentos (BOP, etc) como na plataforma New 

Era, para ter certeza que tudo se encontrava dentro das conformidades. 

 O plano de exploração, junto com a declaração da nova tecnologia, foi 

apresentado pela Texaco ao MMS em outubro de 2000, e em janeiro de 2001 

saiu a aprovação para perfuração concedida. 

 Como parte do processo de solicitação de permissão para perfuração 

(Application for Drilling Permit - APD), os seguintes itens relevantes para o teste 

SMD foram submetidos ao MMS: 

 Quatro planilhas: Duas de lama e duas com a solicitação de permissão 

para perfuração (cada qual tinha seu projeto para um único gradiente, ou 

duplo gradiente). 

 Teste especial de revestimento adequado para o uso de técnicas de 

controle do poço SMD (testes de controle do poço eram restritos aos 

revestimentos internos, e feitos pelo MMS). 

 Sequências de teste do BOP (válvulas submarinas adicionais no poço 

controlavam o fluxo devido à configuração do SMD). 
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 Esquema dos sistemas BOP e SMD. 

 Procedimentos de controle do poço específicos para SMD. 

 Documentação do projeto do revestimento usado para o sistema de duplo 

gradiente. (SCHUMACHER, 2001) 

 

 Os registros de gradiente de pressão de poro, peso da lama e de gradiente 

de fratura fornecidos para o MMS ilustraram as diferenças entre as operações 

com um único sistema de gradiente e um sistema de duplo gradiente, como 

apresentado na Figura 4.2 e na Figura 4.3. Como este projeto era para teste, 

nota-se que nos dois casos foi utilizada a mesma quantidade de revestimento, 

tendo em vista que em um programa de perfuração em águas profundas de duplo 

gradiente real exigiria menos colunas que um poço convencional.  
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Figura 4.2 – Teste do poço Green Canyon 136 utilizando a perfuração convencional. 
FONTE: SCHUMACHER, 2001 
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Figura 4.3 – Teste do poço Green Canyon 136 utilizando perfuração com duplo gradiente. 
FONTE: SCHUMACHER, 2001 
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4.5. UNIDADE CORPORATIVA E SEUS PARCEIROS  

 

 A perfuração do poço da Shasta, tinha como parceiros a Texaco, com uma 

participação de 50%, a Mariner e a Samedan, com 25% cada uma. A equipe da 

Texaco trabalhou bem próxima de seus parceiros para colocá-los em 

concordância com o projeto da nova tecnologia.  

 Apresentações foram criadas com todas as disciplinas que envolviam 

todas as etapas da perfuração. A unidade de negócios da Texaco em New 

Orleans apoiou o projeto inicial, mas com o tempo viu a necessidade do 

envolvimento de todos os outros parceiros para tornar o projeto economicamente 

viável, e o que chamou a atenção para o envolvimento de todas as partes foi o 

fato de estarem perfurando em um poço muito vantajoso.  

 Uma vez que sua viabilidade foi verificada, as aprovações de todos os 

parceiros vieram rapidamente. 

 

4.6. PLANEJAMENTO DO POÇO 

 

 A fase do planejamento do poço tem que ser bastante desenvolvida, para 

evitar eventuais problemas após o momento em que se inicia a perfuração. 

Tendo isto em vista, serão descritas a seguir, etapas do planejamento do poço 

Shasta. 

 

4.6.1. PROGRAMAS DE PERFURAÇÃO 

 

 A Texaco foi encarregada de entregar um programa completo de 

perfuração de um único gradiente ao JIP, que iria revisar e encaixar o programa 

na perfuração de duplo gradiente. Além disso, ficou sob a responsabilidade da 

operadora preparar o programa completo de perfuração para o poço teste, um 
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programa detalhado para sua seção de dupla inclinação e pelo plano detalhado 

das atividades de ancoragem sobre o campo em produção.  

 O poço foi perfurado, revestido e cimentado com um revestimento 

condutor de 20", permitindo que fossem perfuradas em seguida outras seções, 

uma de 13-3/8” para o revestimento de superfície, uma de 9-5/8” para o liner, e 

uma outra de 8,5” para suportar o revestimento de produção de 7". 

(SCHUMACHER, 2001) 

 

4.6.2. PROGRAMAS DE PERFURAÇÃO SMD 

 

 A equipe de teste foi responsável por fornecer um programa de perfuração 

que abrangesse todos os métodos de descida e subida dos equipamentos, tanto 

da plataforma quantos os relacionados com a perfuração SMD, todos os testes 

dentro do revestimento, a perfuração das seções com 17-1/2" e 12-1/4", e pela 

captura dos dados de teste. Cada parte do programa de perfuração SMD 

abrangeu sequências do teste com detalhes e continham sua ficha de dados a 

serem concluída pelo líder da cada seção e por sua equipe de apoio. Estas fichas 

de dados seriam usadas para elaborar o relatório final SMD JIP. 

 Em um processo de perfuração convencional, muitos procedimentos já 

são considerados comuns por já terem sido executados diversas vezes e terem 

sido padronizados, como por exemplo o POOH (pull out of the hole), uma 

adequada descrição para o processo que envolve todo pessoal da tripulação da 

sonda de perfuração e de suporte de serviços na complicada execução de 

retirada da coluna de perfuração do poço. Na perfuração SMD, suas 

funcionalidades e suas práticas de operação são muito recentes e ainda não são 

de conhecimento comum, ao passo que um procedimento de POOH por 

exemplo, não serviria.  

 Por causa da necessidade de um maior detalhamento, foi de muita 

importância a preparação do Programa de Perfuração SMD, onde os 

procedimentos específicos de SMD seriam continuamente atualizados para 
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refletir os resultados do teste e para fornecer uma base para futuros programas 

de perfuração SMD. 

 O teste do poço Shasta tinha previsão de 45 dias para perfurar e 

abandonar, em comparação com cerca de 20 dias para um poço convencional. 

O programa de duplo gradiente levou em consideração um rigoroso tempo para 

o teste dos equipamentos e dos procedimentos, mais 9 dias para deslocar o 

MLP, caso houvesse alguma falha que exigisse remoção do sistema. 

 

4.6.3. LIMITE TÉCNICO DE PERFURAÇÃO 

 

 Foi desenvolvido pela Texaco um plano detalhado de um processo 

conhecido pela indústria como Limite Técnico de Perfuração (Technical Limit 

Drilling - TLD). Estas orientações descrevem equipamentos, equipes, inspeções 

de terceiros e quaisquer detalhes operacionais adicionais que possam ser 

necessários para uma tarefa específica. A seção "lições aprendidas" encerra o 

programa de TLD. 

 Cada operação era avaliada regularmente por sua equipe e reuniões 

agilizavam a preparação e execução de cada etapa.  

 O programa TLD proporcionou base para notação e comentários em toda 

a perfuração de teste do campo, de modo que um relatório final pudesse ser 

gerado facilmente. 

 

4.6.4. CONTROLE DO POÇO 

 

 O teste do equipamento de controle do poço SMD e seus procedimentos 

ocupou grande parte do tempo do teste. Por razões de segurança, estes testes 

foram realizados em poços já revestidos, para depois definir cada coluna de 

revestimento.  
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 Em uma situação real de controle de poço, os procedimentos SMD seriam 

aplicados, embora o projeto permitisse ao operador utilizar com êxito os 

procedimentos convencionais caso necessário. (SCHUMACHER, 2001) 

 

4.6.5. FLUIDO DE PERFURAÇÃO 

 

Um dos principais benefícios do sistema SMD foi a substituição da lama 

de perfuração no riser pela água do mar, o que gerou uma substancial redução 

do volume de lama, acarretando economia de cargas na plataforma e diminuição 

dos custos de manutenção da lama. A capacidade de carregamento e outras 

propriedades de lama que eram importantes dentro de um riser convencional de 

21” se tornou menos significativa com o SMD, onde o retorno da lama à 

superfície acontece através de uma linha de 5", aproximadamente 14 vezes mais 

rápido do que se é alcançado durante uma operação convencional de 

bombeamento de 900 galões por minuto. O problema dos sólidos da perfuração 

em suspensão foi muito reduzido com o sistema de SMD. 

Embora aplicações do SMD, provavelmente incluam perfuração com 

lamas de base sintética (Synthetic-based Mud - SBM), no poço de teste foi 

utilizada a lama à base de água (Water-based Mud - WBM). Isto assegurou que 

os componentes SMD - as bombas de lama, a unidade de processamento de 

sólidos (Solids Processing Unit - SPU) e o dispositivo de rotação submarina 

(SRD) - fossem submetidos a testes rigorosos em relação à estabilidade do poço, 

limpeza do poço e lavagem. 

 

4.6.6. REVESTIMENTO 

 

O projeto do revestimento para o poço de teste foi determinado pelo 

objetivo do JIP para testar o equipamento SMD nos tamanhos 17-1/2" e 12-1/4" 
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do poço, tipicamente utilizados em águas ultra profundas. O liner de 9-5/8" era 

uma linha extra, que permitia mais flexibilidade ao teste.  

Nota-se que este projeto de revestimento era de fato apenas para teste; 

um programa de perfuração em águas profundas de duplo gradiente real exigiria 

menos colunas de revestimento que um poço convencional. Uma comparação 

entre o projeto de revestimento para um poço convencional no Green Canyon 

(Shasta) e um projeto de teste SMD é mostrado na Tabela 4.1 abaixo: 

 

Tabela 4.1 – Comparação dos revestimentos 

POÇO CONVENCIONAL TESTE DO POÇO SMD 

Revestimento de condução de 30” Revestimento de condução de 30” 

Revestimento de superfície de 16” Revestimento de superfície de 20” 

Revestimento de 10-3/4” Revestimento de 13-3/8” 

Linha de produção de 7-5/8” Liner de 9-5/8” 

 Linha de produção de 7” 

FONTE: SCHUMACHER, 2001 

 

O fator de decisão para saber se o revestimento de condução seria de 36” 

ou de 30”, foi o peso adicional da carga do sistema SMD na parte superior do 

LMRP (Lower marine riser package), apresentado na Figura 4.4. O peso total 

adicionado, foi de aproximadamente 272.000 libras, e foi verificado momento de 

flexão em vários deslocamentos quando a sonda estava fora da estação. 

Concluiu-se então que um revestimento de condução de 30" era estruturalmente 

suficiente.  
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Figura 4.4 – LMRP 
FONTE: https://commons.wikimedia.org/ 

 

A equipe do JIP desenvolveu uma planilha específica para o projeto de 

revestimento de duplo gradiente, e um software comercial foi disponibilizado no 

momento. Vários casos de carga foram avaliados, e os piores casos foram 

utilizados para a seleção do revestimento, tendo em vista que o teste SMD 

imporia pressões anormais na coluna em comparação à perfuração 

convencional. Portanto, as classificações de ruptura para os revestimentos 

selecionados foram impulsionadas principalmente pelo teste de controle de poço 

SMD obrigatório dentro de revestimentos com 20", 13-3/ 8" e 9-5/8" (liner). 

 Para as linhas 13-3/8" e 9-5/8" em perfuração convencional, a 
máxima pressão de superfície antecipada (Maximum Antecipated Surface 
Pressure – MASP) foi baseada na ocorrência de um kick de 100 bbl no fundo do 
poço. No caso de duplo gradiente, o MASP foi baseado em um poço repleto de 
lama limitado por gradiente de fratura na sapata de 9-5/8". (SCHUMACHER, 
2001) 

 

4.7. PERFILAGEM E CIMENTAÇÃO 
 
A perfilagem e a cimentação do revestimento com duplo gradiente 

levantou várias questões novas. Durante as operações de cimentação, a válvula 

de segurança DSV não estava mais no poço para evitar que a água do mar 
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entrasse no revestimento enquanto ocorria a perfilagem. O operador utilizou um 

colar afixado de bombeamento flutuador para suspender uma coluna de lama 

dentro do revestimento até que a sapata estivesse abaixo da linha de lama, e o 

colar foi cortado no ponto que prevenisse a contaminação do anular cheio de 

lama com a água do mar. Este plano funciona bem para poços testes, porém, 

outros métodos serão necessário e estão disponíveis para aplicações em águas 

profundas. 

Controlar a queda livre do espaçador de cimento e do cimento durante a 

operação de cimentação era de fundamental importância. Embora a queda livre 

a 910 pés de profundidade não trouxesse muitos problemas, fornecia uma 

oportunidade para avaliar o roteiro da queda, com um dispositivo de 

contrapressão que reduzia a queda livre dinâmica em águas profundas. Este 

dispositivo modular, chamado limitador de fluxo, usa uma queda de pressão 

dinâmica através de 2” do sinuoso trajeto para retardar o movimento do fluido 

através da junta do revestimento e manter os efeitos de pressão resultante e as 

densidades de circulação equivalentes (ECD) do poço. Para o campo teste, a 

pressão teve uma queda de cerca de 350 psi quando a taxa de mistura 

antecipada do cimento foi selecionada. 

O uso de um lançador de plugue submarino limita ainda mais a queda 

livre. Para esta aplicação no poço teste, um plugue de liberação submarino foi 

utilizado com o objetivo de minimizar a interrupção de bombeamento. Usando o 

plugue submarino e limitador de fluxo, permitiu que a equipe de teste avaliasse 

as capacidades do equipamento, enquanto evitavam riscos desnecessários para 

seu pessoal, permitindo que a cimentação fosse um sucesso. 

 

4.7.1. A SIMULAÇÃO DA QUEDA LIVRE COM RESTRIÇÃO 

 

Excesso de cimento na queda livre DGD podia causar picos que podiam 

exceder a densidade de circulação equivalente permitida para o teste do poço. 

Para se determinar a restrição necessária de um fluxo SMD utilizando um 

software de cimentação convencional, uma junta de revestimento de 6 pés foi 
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inserida como entrada nos dados tubulares. O diâmetro interno desejado foi 

reiterado até a simulação demonstrar que 1.01" de diâmetro interno em um 

intervalo de 6 pés alcançaria a queda de pressão desejada. Isto resulta numa 

queda livre de 0,5 a 1,0 bpm. O plano do teste de cimentação do poço e os 

equipamentos são projetado para evitar pausas entre as lamas, o que ajudará a 

minimizar a taxa de queda livre. 

Dados em tempo real, incluindo a densidade, taxa de fluxo, pressão e 

volume acumulado eram gravados na unidade de cimentação e transmitidos 

para a central de dados SMD na plataforma para ajudar a coordenar as 

mudanças na taxa de fluxo nas bombas de lama. Os projetos de cimentação no 

poço não incluíam controle em caso de perda de fluido. As taxas de mistura e de 

deslocamento variavam de 7 a 4 bpm. 

 No revestimento condutor de 20”, enquanto ocorria a cimentação, o poço 

de teste ainda não estava no modo SMD. No entanto, era indispensável para se 

proporcionar um bom trabalho de cimentação, dando suporte de apoio estrutural 

para o BOP, para o riser e para o peso adicional das bombas de lama 

submarinas. A fim de deslocar a lama, 812 bbls de água do mar foram 

bombeados antes do cimento. 

No revestimento de superfície de 13-3/8", a cimentação ocorreu no modo 

SMD, utilizando cimento Classe H para as pastas de cimento. Não há 

considerações especiais no projeto das lamas, uma vez que o limitador de fluxo 

proporciona adequadas quedas de pressão para evitar a excessiva queda livre. 

Na linha de perfuração intermediária de 9-5/8", foi feita a perfilagem e a 

cimentação também já no modo SMD. Como no revestimento de superfície, não 

existem considerações especiais na pasta de cimento além da necessidade de 

um limitador de fluxo para evitar a excessiva queda livre. A única pasta, de 183 

bbls, era composta de 16,4 ppg de Classe H com 0,05 litros por saco de 

retardador e 0,02 litros por saco de agente antiespumante. 

Existia um plano de emergência para executar uma pasta de cimento 

como controle de perda de fluido, se no caso fosse determinado que o limitador 

de fluxo criaria um risco de conexão para fora da ferramenta. Para o liner de 9-
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5/8", a simulação demonstrou que em 1,05 de diâmetro interno ao longo de uma 

seção de 6 pés alcançaria a queda de pressão necessária em queda livre, entre 

0,5 a 2 bpm. 

 

4.8. GESTÃO DE DADOS E COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA  

 

O sistema de SMD controlava as bombas de elevação de lama utilizando 

vários sensores de fluxo, pressão e de posição, que estavam incorporadas no 

sistema. Mais de vinte sensores forneceram os dados em necessários para se 

controlar corretamente a ação das MLP e outras válvulas associadas. Todos 

estes dados eram enviados para a superfície em tempo real e estavam 

disponíveis para análise e avaliação. Desta forma, o sistema SMD fornecia pela 

primeira vez uma riqueza de dados de duplo gradiente referente às taxas de 

lama e de pressões na linha de lama. 

Para integrar o sistema de SMD em modernas operações de perfuração, 

foram desenvolvidas diversas interfaces diferentes de diferentes perfuradores 

SMD e companhias operadoras a fim de permitir uma troca eficaz em tempo real 

e visualização de dados. Telas de controle que descreviam a disposição das 

válvulas, a operação do sistema, as pressões e as taxas de fluxo foram 

especificamente concebidos e desenvolvidos para este projeto. Empresas 

associadas que tradicionalmente forneciam as respostas dos dados, como a 

Anadrill, Dowell, Oceaneering e EPOCH, foram integrados no sistema, de modo 

que toda a informação estaria disponível para qualquer tomada de decisão. 

Estes sistemas foram então criticamente revisados pelo pessoal da New Era 

durante a reunião que antecedeu a perfuração, estendida e revista com base em 

seu feedback. 

Da plataforma, as comunicações eram feitas constantemente, de forma 

que o perfurador estava em comunicação com todas as partes, incluindo o 

operador da bomba de lama, com o operador representante e vários 

fornecedores. Um sistema especial de informática era instalado para registrar e 

analisar os dados em tempo real durante as operações de perfuração e de teste. 
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4.9. SEGURANÇA 

 

Os objetivos da Texaco e do SMD JIP eram muito claros: perfurar o poço 

teste, realizar a integração do SMD com a plataforma, testar o SMD e descer 

toda a aparelhagem e equipamentos SMD com uma meta de zero acidentes e 

zero registros de incidentes durante toda a operação. 

Planejamento era de extrema importância. Era como se uma operação 

fosse insegura se as pessoas envolvidas não entendessem o que estavam 

fazendo ou não estavam familiarizadas com os equipamentos.  

Com isso, um programa de incentivo ao desempenho da segurança foi 

estabelecido para todos os funcionários que trabalhavam no projeto. Uma das 

principais preocupações era a presença de operadores que não trabalhavam 

rotineiramente em um ambiente offshore. O número de técnicos e observadores 

que pretendiam estar a bordo durante a parte do teste do poço SMD mostrou 

que seria necessário equipamento de segurança e de sobrevivência adicional, 

bem como treinamentos com instruções de segurança. 

Para garantir a sensibilização do pessoal de potenciais perigos e ajudar a 

protegê-los de tais danos, foram criadas diversas políticas de segurança. 

(SCHUMACHER, 2001) 
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5. CONCLUSÕES 

 

Avanços na tecnologia de perfuração com gerenciamento de pressão 

estão em andamento para permitir seu uso em uma maior variedade de 

ambientes. Sua tecnologia tem sido utilizada com sucesso para ajudar na 

perfuração de poços com altas pressões e altas temperaturas devido à sua 

capacidade de mitigar riscos de perfuração, além de melhorar o desempenho e 

aumentar as taxas de produção. A técnica tem aumentado sua atuação, 

permitindo a perfuração de áreas que antes eram economicamente inviáveis. 

Uma vez que o MPD usa ferramentas que são semelhantes às que vem sido 

utilizadas pela perfuração underbalanced, a transição das empresas para 

começar a usar o MPD é mais suave. 

A tecnologia MPD desafia a prática de perfuração tradicional de 

ponderação do sistema de lama durante a perfuração, em formações que são 

excessivamente pressurizadas. A mesma é um processo de otimização da 

perfuração que aplica uma metodologia de controle bastante avançado e 

equipamentos especializados para melhorar a economicidade na perfuração e 

reduzir os custos de incerteza na perfuração. Os pontos fortes de cada um dos 

seus métodos precisam ser entendidos claramente, uma vez que o MPD é uma 

aplicação específica. Por exemplo, o sistema de circulação contínua evita picos 

de pressão que podem ocorrer ao ligar ou desligar bombas no momento de se 

fazer as conexões. Este método pode ser útil na situação em que um poço pode 

permanecer nas margens de pressão com um peso de lama específico no plano 

de perfuração, mas os picos de pressão ao fazer conexões podem fazer com 

que a pressão desvie para fora da margem. O método PMCD pode ajudar em 

poços que têm severas perdas de circulação (por exemplo, perfuração em zonas 

depletadas). Este método melhora a economicidade da perfuração usando um 

fluido de perfuração que é menos denso, mais barato e que pode ser perdido 

para a formação. Uma lama mais pesada superior ao ponto de perda de 

circulação fornece a pressão necessária para forçar a lama para a formação, e 

também permite o perfurador a manter o controle do poço, mesmo que estejam 

sofrendo severas perdas. O método HSE utiliza os benefícios de um sistema 
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fechado e de retorno de lama pressurizada; muito aplicado quando as perigosas 

condições ameaçam a suspender a perfuração ou até mesmo a produção de um 

poço. As perfurações que controlam a capa de lama são ideais para áreas em 

que um perfurador não tem certeza sobre os gradientes de pressão. Este método 

permite que o perfurador se ajuste à pressão, alterando o nível de lama no riser 

e mantendo o poço dentro das margens. A perfuração com duplo gradiente 

(DGD) utiliza dois fluidos diferentes para criar um perfil de pressão que tem dois 

gradientes. Isto é bom para situações em perfuração offshore onde o uso de um 

único fluido ao longo do poço faria com que a pressão excedesse o gradiente de 

fratura. Neste último método se enquadra a técnica de Subsea Mudlift Drilling 

(SMD), que em seu primeiro evento prático de teste, no campo Green Canyon 

136 no Golfo do México, teve como principais fatores de sucesso:  

 Planejamento eficiente e bem-sucedido para o teste do poço, que serviu para 

unir os objetivos de todos os envolvidos, e para se criar um relatório final que 

poderia ser usado em aplicações futuras.  

 A flexibilidade dos equipamentos SMD, que podem ser integrados em uma 

grande variedade de plataformas. Os risers específicos para a técnica são 

modificados na própria plataforma. 

 Qualidade dos treinamentos, que foram cruciais para a equipe que estaria 

na plataforma durante a operação. Equipe esta que sem seu grande esforço 

não teriam conseguido provar a técnica. 

 Os procedimentos detalhados da perfuração SMD, que abordavam as 

operações inéditas, como o manuseio da DSV ou da SRD em suas 

operações. 

 A conclusão de que de fato poderiam ser utilizadas menos colunas de 

revestimentos em uma perfuração em águas mais profundas, devido ao 

sucesso do teste. 

A perfuração com duplo gradiente é vista como uma tecnologia emergente 

que irá permitir os operadores perfurar em ambientes onde os pesos de lama 

são bastante elevados e as pressões de fratura das formações são baixas (por 

exemplo, no Golfo do México, na África Ocidental, Mar Cáspio e no Brasil). Esta 

tecnologia é um degrau para a mudança que permitirá o acesso a reservas em 

águas profundas, reduzindo a necessidade de algumas colunas de revestimento. 
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Ele vai mudar, de fato, a maneira com que poços em águas profundas são 

perfurados.  
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