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GLOSSÁRIO 

Comissionamento - Conjunto de operações prévias necessárias para deixar o duto em 

condições apropriadas para a pré-operação, operação, teste hidrostático, manutenção e 

inspeção por “pig” instrumentado.  

Condicionamento - São as atividades necessárias para, após o término dos serviços de 

limpeza, colocar o duto em condições de hibernação. Considera-se o sistema condicionado 

quando estiver com seus processos corrosivos totalmente inibidos.  

Duto Híbrido - Duto submarino contendo trechos rígidos e flexíveis. 

Substituição de Fluido - Consiste em remover a água e/ou outro fluido do interior do duto 

com a utilização de pigs ou não na zona de interface dos fluidos ou simplesmente pelo uso de 

fluido com característica diferente, por exemplo, gás natural e MEG ou Etanol.  

Gasoduto Submarino - Sistema Submarino composto por dutos rígidos, trechos dinâmicos 

e/ou estáticos (i. e. riser e flow) e/ou dutos flexíveis, tramos dinâmicos e/ou estáticos (i.e. riser 

e flow), seus equipamentos e acessórios destinados a coleta, injeção e escoamento de gás. 

Hibernação - Ato de manter temporariamente um duto ou trecho de duto fora de operação, 

devidamente condicionado, para eventual retorno a operação. 

Inertização - Processo que visa, fundamentalmente, evitar a formação de atmosfera explosiva 

no interior do duto e de seus componentes, devendo, ainda, minimizar o desenvolvimento de 

um processo corrosivo.  

Limpeza Final - Considera-se como limpeza final aquela que vai assegurar a disponibilidade 

operacional do duto para a atividade subsequente, por exemplo, isenção de óxidos, areia e 

resíduos metálicos. 

Pré-secagem - É a operação de eliminação de bolsões de água remanescentes do 

esvaziamento com a utilização de pigs ou não, deslocados por fluido adequado a cada caso.  

Plano de Contigência - Plano elaborado entre as gerências envolvidas no comissionamento 

visando o atendimento a possíveis emergências durante a operação. 
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Plano de Comunicação - Documento que organiza e descreve como deve ocorrer a 

comunicação durante o comissionamento, destacando quem deve tomar ciência da operação. 

Procedimento Mútuo de Operação - Procedimento que padroniza as ações de operação e de 

monitoramento dos parâmetros operacionais do gasoduto a ser comissionado.  

Secagem - Processo de retirada de água até serem atingidos os critérios estabelecidos pelo 

projeto. 

Riser - Porção vertical de uma linha de escoamento para transporte do óleo/gás natural do 

poço até a plataforma. 

 

Flowline - Parte do duto de produção depositada no fundo do mar. 

 

Offshore - Localizado ou operado no mar. 

 

Manifold - Estrutura metálica apoiada no fundo do mar e que acomoda válvulas e acessórios 

que permitem que o mesmo esteja conectado à árvore de natal molhada, outros sistemas de 

produção, de tubulações e risers. 

 

FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - Unidade flutuante equipada com 

planta de processo, com capacidade para processar o óleo recebido, armazenar o óleo, enviar 

gás através de um gasoduto e transferir o óleo para um navio aliviador. 

 

DOG-LEG - Mudança de direção do poço. 

 

ERW (Extended Reach Well) - Tipo de poço direcional de grande afastamento. O poço 

ERW (Extended Reach Well) ou poço de grande afastamento tem como característica uma 

grande distância horizontal entre a locação da sonda de perfuração e o alvo. 

 

KOP (kick off point) - Ponto onde se inicia o ganho de inclinação do poço. 

 

BUILD-UP - Trecho do poço com ganho de ângulo. 
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DROP-OFF - Trecho do poço com perda de ângulo. 

 

Bend Stiffener - Enrijecedores  
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RESUMO 

Os sistemas de exploração e produção de petróleo e gás necessitam de condições 

especiais para que o processo seja realizado satisfatoriamente. Entretanto, para que essas 

atividades sejam realizadas é imprescindível que o processo tenha como ponto de partida o 

poço e a plataforma. O escoamento de petróleo e gás em ambiente offshore, especialmente em 

águas profundas, tem se constituído num grande desafio para a consolidação do sucesso 

econômico dos projetos de produção. Todo conjunto de equipamentos, acessórios e 

dispositivos instalados devem estar em perfeitas condições de uso e o inicio de seu 

funcionamento deve ser realizado de forma a garantir o escoamento dos produtos extraídos. É 

nesse contexto que a Engenharia de Condicionamento/Comissionamento é de extrema 

importância para deixar a plataforma em condições de operar, de forma segura e econômica 

durante toda sua vida produtiva. Desta forma, este trabalho objetiva apresentar os principais 

componentes necessários para a exploração e produção de petróleo e gás, descrevendo as 

operações de comissionamento de uma plataforma, o sistema poço-plataforma e suas 

principais características, rotinas, limpeza dos dutos e sequências operacionais de partida. 

 

Palavras-Chave: Comissionamento, Dutos, Poço, Petróleo, Plataforma. 
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ABSTRACT 

Operating and production systems of oil and gas need special conditions for the 

process be carried out satisfactorily. However, to such activities are carried out must, is 

necessary starts initially in the well and the platform. The flow of oil and gas in offshore 

environment, especially in deep water, has constituted a major challenge for the consolidation 

of the economic success of the production projects. The entire set of equipment, accessories 

and devices installed must be in perfect condition and the beginning of its operation should be 

performed to ensure the disposal of the products extracted. Its in this context that the 

Conditioning/Commissioning Engineering is extremely important to the platform operate 

safely and economically throughout their productive lives. Thus, the aim os this study 

presents was to show the main components needed for the exploration and production of oil 

and gas, describing operations of the commissioning of a platform, the well-platform system 

and its main features, routines, cleaning products and operational sequences. 

 

Word-keys: Commisssioning, Pipeline, Well, Oil, Rig. 



 

 

15 

1 INTRODUÇÃO 

Após a construção de um duto, antes de ser colocado em serviço, há um número de 

atividades-chave necessárias para garantir que o mesmo atenda as exigências dos seus 

proprietários ou operadores. Essas atividades irão variar, a depender do serviço para o qual o 

duto destina-se. Contudo, um número mínimo de atividades e detalhes deverão ser realizados 

e verificados, para que não haja defeitos significativos e que o duto encontre-se em boas 

condições para ser preenchido com o produto a ser escoado. 

As principais atividades envolvidas na preparação de um duto para a operação são 

aquelas de enchimento, limpeza e aferição; teste hidrostático; desidratação e secagem. Como 

em muitas outras operações de dutos, os pigs são a ferramenta de escolha para alcançar 

muitos desses objetivos.  

Aquelas atividades que são consideradas como de pré-comissionamento abrangem 

todo range necessário para preparar um novo duto previsto para a entrega ao seu 

operador. Após a fase de construção do mesmo, exigirá importantes obras de preparação para 

estar pronto para o serviço. 

A primeira delas é provável que seja a fase de preenchimento com água. Na maioria 

dos casos isso será exigido na preparação para o teste hidrostático, demonstrando sua aptidão 

para o serviço às pressões de funcionamento previstas. Para fins hidrostáticos, o volume total 

de gás residual deve ser controlado dentro de limites estritos, geralmente de 0,2%. 

Após esta fase, o duto será limpo e calibrado, a fim de verificar se a especificação a 

respeito do furo mínimo aceitável, a ausência de dentes foi cumprida. Finalmente, o duto será 

pressurizado, geralmente seguido por desidratação e secagem, em preparação para o 

serviço. No entanto, a desidratação e secagem da linha são, por vezes, adiada por algum 

tempo (as vezes, por alguns meses), como pode ser o caso de linhas submarinas, até a espera 

da conclusão do tie-ins. 

 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo principal descrever a atividade de comissionamento 

do poço-plataforma, destacando os principais procedimentos relativos aos equipamentos e 

componentes que formam o sistema, bem como as atividades relativas a operação. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

         Tendo em vista o objetivo principal, pretende-se atingir as seguintes metas: 

 Apresentar os principais equipamentos que compõem um sistema poço-plataforma; 

 Relatar aspectos importantes da garantia de escoamento; 

 Detalhar as seqüências de operação de comissionamento; 

 Fazer uma exemplificação por meio de simulação computacional visando modelar um 

sistema típico de produção para avaliar o desempenho do sistema proposto. 

 Fazer levantamento de material bibliográfico para consultas acadêmicas, objetivando 

fundamentar a pesquisa. 
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2 PETRÓLEO 

2.1 Histórico 

2.1.1 No Mundo 

O registro da participação do petróleo na vida do homem remonta a tempos bíblicos. 

Na antiga Babilônia, os tijolos eram assentados com asfalto e o betume era largamente 

utilizado pelos fenícios na calafetação de embarcações. Os egípcios o usaram na 

pavimentação de estradas, para embalsamar os mortos e na construção de pirâmides, enquanto 

gregos e romanos dele lançaram mão para fins bélicos. No Novo Mundo, o petróleo era 

conhecido pelos índios pré-colombianos, que o utilizavam para decorar e impermeabilizar 

seus potes de cerâmica. Os incas, os maias e outras civilizações antigas também estavam 

familiarizados com o petróleo, dele se aproveitando para diversos fins. [6] 

O petróleo era retirado de exsudações naturais encontradas em todos os continentes. 

O início e a sustentação do processo de busca com crescente afirmação do produto na 

sociedade moderna datam de 1859, quando foi iniciada a exploração comercial nos Estados 

Unidos, logo após a célebre descoberta do Cel. Drake, em Tittusville, Pensilvânia, com um 

poço de apenas 21 metros de profundidade perfurado com um sistema de percussão movido a 

vapor, que produziu 2m
3
/dia de óleo. Descobriu-se que a destilação do petróleo resultava em 

produtos que substituíam, com grande margem de lucro, o querosene obtido a partir do carvão 

e o óleo de baleia, que eram largamente utilizados para iluminação. Estes fatos marcaram o 

início da era do petróleo. [6] 

Posteriormente, com a invenção dos motores a gasolina e a diesel, estes derivados até 

então desprezados adicionaram lucros expressivos à atividade. 

Até o fim do século passado os poços se multiplicaram e a perfuração com o método 

de percussão viveu seu período áureo. Neste período, entretanto, começa a ser desenvolvido o 

processo rotativo de perfuração. Em 1900, no Texas, o americano Anthony Lucas, utilizando 

o processo rotativo, encontrou óleo a uma profundidade de 354 metros. Este evento foi 

considerado um marco importante na perfuração rotativa e na história do petróleo. [6] 

Nos anos seguintes a perfuração rotativa se desenvolve e progressivamente substitui a 

perfuração pelo método de percussão. A melhoria dos projetos e da qualidade do aço, os 

novos projetos de brocas e as novas técnicas de perfuração possibilitam a perfuração de poços 

com mais de 10.000 metros de profundidade.  
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A busca do petróleo levou a importantes descobertas nos Estados Unidos, Venezuela, 

Trinidad, Argentina, Borneu e Oriente Médio. Até 1945 o petróleo produzido provinha dos 

Estados Unidos, maior produtor do mundo, seguido da Venezuela, México, Rússia, Irã e 

Iraque. Com o fim da Segunda Guerra, um novo quadro geopolítico e econômico se delineia e 

a indústria do petróleo não fica à margem do processo. Ainda nos anos 50, os Estados Unidos 

continuam detendo metade da produção mundial, mas já começa a afirmação de um novo pólo 

produtor potencialmente mais pujante no hemisfério oriental. Essa década marca, também, 

uma intensa atividade exploratória, e começam a se intensificar as incursões no mar, com o 

surgimento de novas técnicas exploratórias. [6] 

Com o passar dos anos foi desenvolvida grande variedade de estruturas marítimas, 

incluindo navios, para portar os equipamentos de perfuração. Atualmente, algumas dessas 

unidades de perfuração operam em lâminas d’água maiores que 2.000 metros. 

A década de 60 registra a abundância do petróleo disponível no mundo. O excesso de 

produção, aliado aos baixos preços praticados pelo mercado, estimula o consumo 

desenfreado. O deslocamento de polaridade que já se fazia prever na década anterior começa a 

se afirmar. Os anos 60 revelaram grande sucesso na exploração de petróleo no Oriente Médio 

e na então União Soviética, o primeiro com expressivas reservas de óleo e o segundo com 

expressivas reservas de gás. [6] 

Os anos 70 foram marcados por brutais elevações nos preços do petróleo, tornando 

econômicas grandes descobertas no Mar do Norte e no México. Outras grandes descobertas 

ocorrem em territórios do Terceiro Mundo e dos países comunistas, enquanto que os Estados 

Unidos percebem que suas grandes reservas de petróleo já se encontram esgotadas, restando-

lhes aprimorar métodos de pesquisa para localizar as de menor porte e de revelação mais 

discreta. Acontecem, então, os grandes avanços tecnológicos no aprimoramento de 

dispositivos de aquisição, processamento e interpretação de dados sísmicos, como também 

nos processos de recuperação de petróleo das jazidas já conhecidas.  Os anos 70 marcam, 

também, significativos avanços, na geoquímica orgânica, com conseqüente aumento no 

entendimento das áreas de geração e migração de petróleo. [6]  

Nos anos 80 e 90, os avanços tecnológicos reduzem os custos de exploração e de 

produção, criando um novo ciclo econômico para a indústria petrolífera. Em 1996, as reservas 

mundiais provadas eram 60% maiores que em 1980, e os custos médios de prospecção e 

produção caíram cerca de 60% neste mesmo período. [6]   
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Assim, ao longo do tempo, o petróleo foi se impondo como fonte de energia. Hoje, 

com o advento da petroquímica, além da grande utilização dos seus derivados, centenas de 

novos compostos são produzidos, muitos deles diariamente utilizados, como plásticos, 

borrachas sintéticas, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, explosivos, produtos 

farmacêuticos, cosméticos, etc. Com isso, o petróleo, além de produzir combustível, passou a 

ser imprescindível às facilidades e comodidades da vida moderna. 

 

2.1.2 No Brasil 

A história de petróleo no Brasil começa em 1858, quando o Marquês de Olinda assina 

o decreto n
o
 2.266 concedendo a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso 

para a fabricação de querosene, em terrenos situados às margens do Rio Marau, na então 

província da Bahia. No ano seguinte, o inglês Samuel Allport, durante a construção da Estrada 

de Ferro Leste Brasileiro, observa o gotejamento de óleo em Lobato, no subúrbio de Salvador. 

[6] 

Contudo, as primeiras notícias sobre pesquisas diretamente relacionadas ao petróleo 

ocorrem em Alagoas em 1891, em função da existência de sedimentos argilosos betuminosos 

no litoral. O primeiro poço brasileiro com o objetivo de encontrar petróleo, porém, foi 

perfurado somente em 1897, por Eugênio Ferreira Camargo, no município de Bofete, no 

estado de São Paulo. Este poço atingiu a profundidade final de 488 metros e, segundo relatos 

da época, produziu 0,5 m
3
 de óleo. [6] 

Em 1919 foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, que perfura, sem 

sucesso, 63 poços nos estados do Pará, Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 

Em 1938, já sob a jurisdição do recém-criado Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), inicia-se a perfuração do poço DNPM-163, em Lobato, Bahia.  

O poço foi perfurado com uma sonda rotativa e encontrou petróleo a uma profundidade de 

210 metros.  Apesar de não ser considerado economicamente viável, os resultados do poço 

foram de fundamental importância para o desenvolvimento das atividades petrolíferas no 

país. [8] 

Até o final de 1939 aproximadamente 80 poços tinham sido perfurados. O primeiro 

campo comercial, entretanto, foi descoberto somente em 1941, em Candeias, BA. 

A partir de 1953, no governo Vargas, foi instituído o monopólio estatal do petróleo 

com a criação da Petrobras, que deu partida decisiva nas pesquisas do petróleo brasileiro. 
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Desde sua criação, a Petrobras já descobriu petróleo nos estados do Amazonas, Pará, 

Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Cada década na Empresa tem sido marcada por 

fatos de grande relevância na exploração de petróleo no país. Na década de 50 foram as 

descobertas dos campos de petróleo de Tabuleiro dos Martins, em Alagoas, e Taquipe, na 

Bahia. Na década de 60 foram os campos de Carmópolis, em Sergipe, e Miranga, na Bahia. 

Ainda em Sergipe, um marco notável dessa década foi a primeira descoberta no mar, o campo 

de Guaricema. [6] 

O grande fato dos anos 70, quando os campos de petróleo do Recôncavo Baiano 

estavam na maturidade, foi a descoberta da província petrolífera da Bacia de Campos, RJ, 

através do campo de Garoupa. Nessa mesma década outro fato importante foi a descoberta de 

petróleo na plataforma continental do Rio Grande do Norte através do campo de Ubarana. 

A década de 80 foi marcada por três fatos de relevância: a constatação de ocorrências 

de petróleo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, apontando para o que viria a se constituir, 

em pouco tempo, na segunda maior área produtora de petróleo do país, as grandes descobertas 

dos campos gigantes de Marlim e Albacora em águas profundas da Bacia de Campos, no Rio 

de Janeiro, e as descobertas do Rio Urucu, no Amazonas. [6] 

Na década de 90 várias outras descobertas já foram contabilizadas, como os campos 

gigantes de Roncador e Barracuda na Bacia de Campos, estado do Rio de Janeiro. 

A produção de Petróleo no Brasil cresceu de 750 m
3
/dia na época da criação da 

Petrobras para mais de 182.000 m
3
/dia no final dos anos 90, graças aos contínuos avanços 

tecnológicos de perfuração e produção na plataforma continental. [6] 

Hoje, em 2009, a produção média de petróleo da Petrobras no Brasil, em setembro, foi 

de 2 milhões 3 mil e 940 barris diários, volume 1,8% maior do que o produzido agosto deste 

ano e 5,6% superior a de setembro do ano passado (2008). O resultado é ainda um novo 

recorde mensal de produção ao superar em 12 mil barris o recorde anterior obtido em março 

deste ano.  

 

2.2 Origem do Petróleo 

O petróleo tem origem a partir da matéria orgânica depositada junto com os 

sedimentos. A matéria orgânica marinha é basicamente originada de microorganismos e algas 

que formam o fitoplâncton e não pode sofrer processos de oxidação. A necessidade de 

condições não-oxidantes pressupõe um ambiente de deposição composto de sedimentos de 



 

 

21 

baixa permeabilidade, inibidor da ação da água circulante em seu interior. A interação dos 

fatores – matéria orgânica, sedimentos e condições termoquímicas apropriadas – é 

fundamental para o início da cadeia de processos que leva à formação do petróleo. A matéria 

orgânica proveniente de vegetais superiores também pode dar origem ao petróleo, todavia sua 

preservação torna-se mais difícil em função do meio oxidante onde vivem. [6] 

O tipo de hidrocarboneto gerado, óleo ou gás, é determinado pela constituição da 

matéria orgânica original e pela intensidade do processo térmico atuante sobre ela. A matéria 

orgânica proveniente do fitoplâncton, quando submetida a condições térmicas adequadas, 

pode gerar hidrocarboneto líquido. O processo atuante sobre a matéria orgânica vegetal 

lenhosa poderá ter como consequência a geração de hidrocarboneto gasoso. [8] 

 

2.3 Composição e Classificação do petróleo 

O petróleo é composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos (Carbono: 81 – 

88% e Hidrogênio: 10 – 14%) que associada a pequenas quantidades de nitrogênio (0.002 – 

1.70%), enxofre (0.01 – 5.00%) e oxigênio (0.01 – 1.20%), se encontra sob forma gasosa, 

líquida ou sólida, em poros e fraturas, em geral de rochas sedimentares. É uma substância 

inflamável que possui estado físico oleoso e com densidade menor do que a água. Sua 

coloração varia entre pardo - escuro e negro e é encontrado em jazidas no subsolo da crosta 

terrestre. [9] 

Nos depósitos encontram-se também água salgada e uma mistura de gases 

responsáveis pela pressão que provoca a ascensão do petróleo através de poços perfurados. O 

petróleo líquido é também chamado óleo cru para distingui-lo do óleo refinado, produto 

comercial mais importante. O gás de petróleo (gás natural) é uma mistura de hidrocarbonetos 

leves, enquanto as formas semi-sólidas são compostas de hidrocarbonetos pesados. [9] 

Segundo a predominância de hidrocarbonetos encontrados no óleo cru, pode ser 

classificado, pelas suas características, em: 

 Parafínicos: existência de óleos leves, fluidos ou de alto ponto de fluidez, com 

densidade inferior a 0.85, teor de resinas e asfaltenos menor que 10% e viscosidade 

baixa, exceto nos casos de elevado teor n-parafinas com alto peso molecular (alto 

ponto de fluidez). A maior parte dos petróleos produzidos no Nordeste Brasileiro é 

classificada como parafínica. [6] 
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 Nafténicos: nesta classe enquadram-se um número muito pequeno de óleos. 

Apresentam baixo teor de enxofre e se originam da alteração bioquímica de óleos 

parafínicos e mistos. Alguns óleos da América do Sul, da Rússia e do Mar do Norte, 

pertencem a esta classe. [6] 

 

 Mistos: quando existem misturas de hidrocarbonetos parafínicos e nafténicos. Os óleos 

desta classe são os que apresentam um teor de resinas e asfaltenos entre 5 e 15%, 

baixo teor de enxofre (menos de 1%), teor de naftênicos entre 25 e 40%. A densidade 

e viscosidade apresentam valores maiores do que os parafínicos, mas ainda são 

moderados. A maioria do petróleo produzido na Bacia de Campos, RJ, é deste tipo. [6] 

 

 Aromáticos Intermediários: compreende óleos freqüentemente pesados, contendo de 

10 a 30% de asfaltenos e resinas e teor de enxofre acima de 1%. O teor de 

monoaromáticos é baixo e em contrapartida o teor de tiofenos e de dibenzotiofenos é 

elevado. A densidade é usualmente maior que 0.85. Alguns óleos do Oriente Médio, 

Venezuela, África Ocidental, Califórnia e Mediterrâneo são desta classe. [6] 

 

 Aromáticos-naftênicos: óleos deste grupo sofreram processo inicial de biodegradação, 

no qual foram removidas as parafinas. Eles são derivados dos óleos parafínicos e 

mistos, podendo conter mais de 25% de resinas e asfaltenos, e teor de enxofre entre 

0,4 e 1%. Alguns óleos da África Ocidental são deste tipo. [6] 

 

 Aromáticos-asfálticas: estes óleos são oriundos de um processo de biodegradação 

avançada em que ocorreria a reunião de monocicloalcenos e oxidação. Podem também 

nela se enquadrar alguns poucos óleos verdadeiramente aromáticos não degradados da 

Venezuela e África Ocidental. Entretanto, ela compreende principalmente óleos 

pesados e viscosos, resultantes da alteração dos óleos aromáticos intermediários. Desta 

forma o teor de asfaltenos e resinas é elevado, havendo equilíbrio entre ambos. O teor 

de enxofre varia de 1 a 9% em casos extremos. Nesta classe, encontram-se os óleos do 

Canadá ocidental, Venezuela e sul da França. [6] 
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2.4 Perfuração 

A perfuração de um poço de petróleo é realizada através de uma sonda, conforme 

ilustrado na Figura 1. Na perfuração rotativa, as rochas são perfuradas pela ação da rotação e 

peso aplicados a uma broca existente na extremidade de uma coluna de perfuração, a qual 

consiste basicamente de comandos (tubos de paredes espessas) e tubos de perfuração (tubos 

de paredes finas). Os fragmentos das rochas são removidos continuamente através de um 

fluido de perfuração ou lama. O fluido é injetado por bombas para o interior da coluna através 

da cabeça de injeção, ou swivel, e retorna a superfície através do espaço anular formado pelas 

paredes do poço e a coluna. Ao atingir determinada profundidade, a coluna de perfuração é 

retirada do poço e uma coluna de revestimento de aço, de diâmetro inferior ao da broca, é 

descida no poço. O anular entre os tubos do revestimento e as paredes do poço é cimentado 

com a finalidade de isolar as rochas atravessadas, permitindo então o avanço da perfuração 

com segurança. Após a operação de cimentação, a coluna de perfuração é novamente descida 

no poço, tendo na sua extremidade uma nova broca de diâmetro menor do que a do 

revestimento para o prosseguimento da perfuração. Do exposto, percebe-se que um poço é 

perfurado em diversas fases, caracterizadas pelos diferentes diâmetros das brocas. [6] 
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Figura 1 – Esquema de uma sonda rotativa  

 

Descrição da Figura:  

1 – Bloco de coroamento: Conjunto estacionário de 4-7 polias montadas em linha 

num eixo suportado por dois mancais de deslizamento. O bloco de coroamento fica 

posicionado na parte superior do mastro ou torre. 

2 – Catarina: Conjunto de 3-6 polias móveis, montadas em um eixo que se apóia nas 

paredes externas da própria catarina. A catarina fica suspensa pelo cabo de 

perfuração que passa alternadamente pelas polias do bloco de coroamento e polias 

da catarina, formando um sistema com 8-12 linhas passadas. Na parte inferior da 

catarina encontra-se uma alça pela qual é preso o gancho. 
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3 – Gancho: Consiste de um corpo cilíndrico que internamente contém um sistema 

de amortecimento para evitar que golpes causados na movimentação das cargas se 

propaguem para Catarina. 

4 – Swivel (cabeça de injeção): Elemento que separa os elementos rotativos daqueles 

estacionários na sonda de perfuração. No swivel é conectado o cano que trás o 

fluido de perfuração. 

5 – Kelly: Elemento que transmite a rotação proveniente da mesa rotativa para a 

coluna de perfuração. O Kelly pode ter dois tipos de seção: nas sondas terrestres 

costuma ter seção quadrada (de menor custo); em sondas marítimas costuma ter 

seção hexagonal (de maior custo, mais resistente). Existem dois sistemas 

alternativos para transmissão da rotação da broca: top drive e motor de fundo. 

6 – Mesa rotativa: Equipamento que transmite rotação a coluna de perfuração, e 

permite o livre deslizamento do Kelly no seu interior. Em certas operações a mesa 

de rotação deve suportar o peso da coluna de perfuração. 

7 – Bombas de lama: Aspiram o fluido de perfuração dos tanques e injeta o fluido na 

coluna de perfuração. 

8 – Subestrutura: É constituída de vigas de aço especial montadas sobre a fundação 

ou base da sonda, de modo a criar um espaço de trabalho sob a plataforma, onde 

são instalados os equipamentos de segurança do poço. 

9 – Motores diesel: Geram energia que é levada a uma transmissão principal 

(compound) através de acoplamentos hidráulicos e embreagens. As embreagens 

permitem que os motores sejam acoplados ou desacoplados do compound, 

propiciando maior eficiência na utilização dos motores diesel. 

10 – Guincho: Recebe a energia mecânica necessária para a movimentação de cargas 

através da transmissão principal, no caso de sondas diesel, ou diretamente de um 

motor elétrico acoplado a ele, nas ondas elétricas. 

 

2.5 Completação 

Ao terminar a perfuração de um poço, é necessário deixá-lo em condições de operar, 

de forma segura e econômica, durante toda a sua vida produtiva ou de injeção. Ao conjunto de 

operações destinadas a equipar o poço para produzir óleo ou gás (ou ainda injetar fluidos nos 

reservatórios) denomina-se completação; ou seja, a partir do momento em que a broca de 
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perfuração penetra na formação produtora inicia-se a completação. Qualquer intervenção no 

poço, após a conclusão da perfuração faz parte da engenharia de completação. [6]  

 

2.5.1 Tipos de completação 

2.5.1.1 Quanto ao posicionamento da cabeça do poço 

A completação de um poço de petróleo permite que o reservatório de hidrocarbonetos 

seja conectado de maneira segura e controlada à unidade estacionária de produção, e consiste 

na instalação de diversos equipamentos tanto no interior do poço de petróleo como também 

no seu exterior. Estes equipamentos são responsáveis pelo controle da vazão dos fluidos e 

funções auxiliares como: elevação artificial, aquisição de dados e controle da produção de 

areia. 

É apresentado na Figura 2 o modelo de completação seca e molhada. 

 

Figura 2 – Arranjo esquemático de sistemas de produção (completação seca e molhada) 

 

Quando o sistema de cabeça do poço fica posicionado na superfície, denomina-se este 

sistema de completação seca. Neste caso, o conjunto de válvulas que controla a produção do 

poço é simples e de fácil manutenção, assim como o acesso ao mesmo. Este sistema é 

dependente de unidades flutuantes de produção com movimentos extremamente reduzidos, de 

forma a não comprometer a integridade dos risers rígidos que conectam a árvore de natal na 

superfície à cabeça do poço no fundo do mar. [7] 
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Quando o sistema de cabeça do poço fica posicionado no fundo do mar, denomina-se 

este sistema de completação molhada. Este sistema necessita de um conjunto de válvulas 

para controle da produção do poço, bem mais sofisticado (árvore de natal molhada – ANM). 

A manutenção do equipamento e o acesso ao poço são mais complicados e dispendiosos. 

Devido às configurações disponíveis para os risers, tanto rígidos quanto flexíveis, a 

completação molhada permite o emprego de unidades flutuantes de produção com maiores 

movimentos, tais como plataformas semi-submersíveis e FPSO’s (Floating-Production-

Storage-Offloading). [7] 

 

2.5.1.1.1 Completação seca 

Diz-se que um poço é de completação seca se a árvore de natal fica localizada acima 

da superfície do mar, este tipo de poço permite que sua intervenção seja feita por meio de uma 

sonda de superfície instalada na própria plataforma produtora. A conexão da árvore de natal 

ao poço dá-se através de um riser rígido, ancorado nos equipamentos instalados no fundo do 

mar. É ilustrado na Figura 3 um modelo de completação seca. 

 

Figura 3 – Componentes de um sistema de produção com árvore de natal na superfície (completação seca) 
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A possibilidade de acessar os poços diretamente permite que o fator de recuperação de 

reservatórios com completação seca seja maior do que nos reservatórios que utilizam 

completação submarina, sendo esta a maior das vantagens da completação seca. 

 

2.5.1.1.2 Completação molhada 

Na completação molhada, vista na Figura 4, a cabeça de poço e sua árvore de natal 

ficam no fundo do mar. Em águas profundas, este equipamento é instalado com o auxílio de 

ROV (Remote Operated Vehicle), já que não é viável a utilização de mergulhadores em 

profundidade superiores a 300 m. Para conduzir o óleo da ANM até a plataforma de produção, 

são utilizadas tubulações rígidas ou flexíveis. 

 

Figura 4 – Completação submarina (molhada) 

 

2.5.2 Etapas de uma completação 

A completação de um poço envolve um conjunto de operações subseqüentes à 

perfuração. Uma completação típica de um poço marítimo, com árvore de natal convencional 

e equipamentos de gás lift, obedece às seguintes fases: 

 

2.5.2.1 Instalação dos equipamentos de superfície 

Basicamente são instalados a cabeça de produção e o BOP para permitir o acesso ao 

interior do poço, com toda a segurança necessária, para a execução das demais fases. 

No mar, em águas rasas, pode-se trazer a cabeça do poço até a superfície, 

prolongando-se os revestimentos que se encontram ancorados nos equipamentos instalados no 
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fundo do mar. Após esta operação de reconexão dos revestimentos, a completação passa a ser 

similar à completação dos poços terrestres. 

 

2.5.2.2 Condicionamento do poço 

Uma vez instalados os equipamentos de superfície, procede-se à fase de 

condicionamento do revestimento de produção e à substituição do fluido que se encontra no 

interior do poço por um fluido de completação. 

Para o condicionamento, é descida uma coluna com broca e raspador, de modo a 

deixar o interior do revestimento de produção (e liner, quando presente) gabaritado e em 

condição de receber os equipamentos necessários, como é mostrado na Figura 5. A broca é 

utilizada para cortar os tampões de cimento e tampões mecânicos porventura existentes no 

interior do poço, bem como restos da cimentação. O raspador é uma ferramenta com lâminas 

retráteis, que desce raspando a parte interna do revestimento de produção, retirando o que foi 

deixado pela broca. Após o condicionamento do revestimento de produção, sua estanqueidade 

é testada sob pressão e feitas as devidas correções, se houver vazamentos. [6] 

 

Figura 5 – Condicionamento do liner e substituição do fluido de perfuração por fluido de completação 

 

O fluido de completação geralmente é uma solução salina, cuja composição deve ser 

compatível com o reservatório e com os fluidos nele contidos, para evitar causar dano á 
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formação, ou seja, originar obstruções que possam restringir a vazão do poço. Além disso, o 

fluido de completação deve ter uma densidade capaz de fornecer uma pressão hidrostática, no 

fundo do poço, ligeiramente superior à pressão estática do reservatório, para impedir que haja 

fluxo de fluidos da formação para o poço e assim mantê-lo amortecido. [6] 

 

2.5.2.3 Canhoneio 

Para comunicar o interior do poço com a formação produtora, perfura-se o 

revestimento utilizando-se cargas explosivas, especialmente moldadas para esta finalidade. A 

explosão dessas cargas gera jatos de alta energia que atravessam o revestimento, o cimento e 

ainda podem penetrar até cerca de um metro na formação, criando os canais de fluxo da 

formação para o poço (ou vice-versa). [6] 

As cargas moldadas são descidas no poço dentro dos canhões, que são cilindros de 

aço com furos nos quais se alojam as cargas. Estando o canhão posicionado em frente do 

intervalo desejado, um mecanismo de disparo é acionado para detonar as cargas. São 

mostrados na Figura 6 os tipos de canhões. Eles podem ser descidos dentro do revestimento, 

através de um cabo (Figura 6 a), enroscados na própria coluna de tubos (Figura 6 b) ou a 

cabo, através da coluna de produção (Figura 6 c). 

 

 

Figura 6 – Tipos de Canhoneios 

(a) Convencional                (b) TCP (Tubing Conveyed                   (c) através da coluna de 

                                                                    Perforator)                                     produção                
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2.5.2.4 Instalação da coluna de produção 

A coluna de produção, mostrada na Figura 7, é constituída basicamente por tubos 

metálicos, onde são conectados os demais componentes. É descida pelo interior do 

revestimento de produção com as seguintes finalidades básicas: 

 Conduzir os fluidos produzidos até a superfície, protegendo o revestimento contra 

fluidos agressivos e pressões elevadas. 

 Permitir a instalação de equipamentos para a elevação artificial. 

 Possibilitar a circulação de fluidos para o amortecimento do poço, em intervenções 

futuras. 

 

Figura 7 – Coluna convencional de produção equipada com gás-lift 
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2.5.2.5 Colocação do poço em produção 

A surgência dos fluidos na superfície pode ser induzida por válvulas de gás-lift, pelo 

flexitubo, pela substituição do fluido da coluna por outro mais leve ou por pistoneiro, que são 

formas de aliviar a pressão hidrostática do fluido existente na coluna de produção. [6] 

Os dois primeiros métodos trabalham com a gaseificação do fluido do interior da 

coluna como forma de diminuir sua hidrostática. No primeiro, o gás é injetado inicialmente no 

espaço anular, passando posteriormente para o interior da coluna, de forma controlada, através 

de válvulas especiais (válvulas de gás-lift). No segundo método o gás é injetado por um tubo 

flexível descido pelo interior da coluna de produção. O pistoneio consiste na retirada 

gradativa do fluido do poço, através de um pistão descido a cabo. [6] 

Quando o poço não tem condições de produzir por surgência, dá-se a partida no 

equipamento de elevação artificial e efetuam-se testes para verificar a eficiência dos 

equipamentos. Um teste inicial de produção é sempre realizado para medir a vazão de 

produção e avaliar o desempenho do poço, para que se possam realizar os ajustes necessários. 

 

2.6 Equipamentos de superfície 

São os equipamentos responsáveis pela ancoragem da coluna de produção, pela 

vedação entre a coluna e o revestimento de produção e pelo controle do fluxo de fluidos na 

superfície. Existe uma série de equipamentos padronizados que constituem os diversos 

sistemas de cabeça de poço, para a completação de poços terrestres e marítimos. São os 

seguintes os principais equipamentos de cabeça de poço: 

 

2.6.1 Cabeça de produção 

É uma tubulação de aço de pequeno diâmetro que transporta o fluido produzido da 

formação até a cabeça do poço no fundo do mar, no caso de campos de petróleo “öffshore”. 

Quando a cabeça de produção é instalada, o flange inferior fica apoiado na cabeça do 

revestimento de produção e o flange superior recebe a árvore de natal com seu adaptador. Em 

uma das saídas laterais geralmente é conectada a linha de injeção de gás (poços equipados 

para gás-lift) e na outra a linha de matar (kill line), para um eventual amortecimento do poço. 

Quando o reservatório não dispõe de energia suficiente para permitir os níveis de 

vazão considerados econômicos, torna-se necessária a suplementação de energia por meio de 

técnicas de “elevação artificial”. Dentre estas técnicas, a mais empregada no desenvolvimento 

de campos offshore no Brasil é o gas-lift. Esta técnica consiste na injeção de gás na parte 
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inferior da coluna de produção, de forma a utilizar a energia de gás comprimido para elevar o 

fluido até a superfície. 

É apresentada na Figura 8, uma cabeça de produção com adaptador para 

completações secas com válvula de segurança. 

 

Figura 8 – Cabeça de produção com adaptador 

 

2.6.2 Árvore de natal convencional (ANC) 

A árvore de natal convencional, ilustrada na Figura 9, é o equipamento de superfície 

constituído por um conjunto de válvulas tipo gaveta (com acionamento hidráulico, 

pneumático e manual), com a finalidade de permitir, de forma controlada, o fluxo de óleo no 

poço. 

Normalmente, as ANCs estão equipadas com duas válvulas mestras (uma inferior, 

manual, e uma superior, com acionamento hidráulico), duas laterais (uma com acionamento 

pneumático e outra manual) e uma válvula de pistoneio (manual). 

As válvulas mestras têm a função principal de fechamento do poço. 

As válvulas laterais têm o objetivo de controlar o fluxo do poço, direcionando a 

produção para a linha de surgência. À jusante de uma das válvulas laterais é instalada uma 

válvula com abertura regulável que permite controlar a vazão de produção do poço. 
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Figura 9 – Árvore de Natal Convencional (ANC) 

 

2.6.3 Árvore de natal molhada (ANM) 

A “Arvore de Natal” (ANM), ilustrada na Figura 10, é um equipamento constituído 

por um conjunto de válvulas, cuja principal função é permitir o controle do poço de produção 

ou injeção. Conforme o tipo de completação usada, a ANM pode ser do tipo molhada ou seca. 

A molhada é instalada na cabeça do poço no fundo do mar e a seca é instalada no topo do 

riser na plataforma. 

 

Figura 10 – Árvore de natal molhada (ANM) 
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2.7 Dutos 

Um dos maiores desafios da exploração de petróleo em alto-mar é obter dutos que 

levem o óleo do fundo do mar até a plataforma capazes de suportar o movimento das 

correntes e a pressão elevada das águas profundas. A flexibilidade dos dutos é necessária para 

compensar os movimentos das ondas e correntezas marítimas. 

 

2.7.1 Definição de dutos 

Dutos são tubulações utilizadas para o transporte de petróleo, fluidos de injeção, gás 

ou determinados produtos químicos. 

Os dutos têm sua melhor adaptação às condições operacionais severas devido a 

grandes profundidades, variações de temperatura, fortes correntes marítimas, ondas, ventos e 

passeio da plataforma. 

 

2.7.2 Definição de risers 

Os risers são tubulações verticais, geralmente dispostos em configurações de 

catenária, utilizados para transportar o óleo ou o gás do fundo do mar até a superfície. São 

revestidos por uma camada polimérica que sofre desgaste por deslizamento quando em 

contato com enrijecedores (bend stiffeners) instalados na plataforma, que também contém 

partes poliméricas. Esse desgaste pode levar a uma completa inutilização dos risers causando 

interrupção da produção de um poço.  

Também são usados para injetar a água necessária para estimular o poço durante o 

processo de exploração, podendo os risers ser flexíveis, compostos por camadas de plástico e 

aço, ou rígidos, compostos de aço. [2] 

São apresentados na Figura 11 os dois tipos básicos de risers utilizados no processo de 

exploração de petróleo. 
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(a) Riser Flexível                                                    (b) Riser Rígido 

 
Figura 11 – Exemplos de Risers: (a) Flexível e (b) Rígido (Carbono, 2005). 

 

2.7.3 Diferenças entre dutos flexíveis e rígidos 

Os dutos flexíveis levam uma grande vantagem sobre os dutos rígidos quando 

comparados dinamicamente. O duto flexível possui camadas metálicas e camadas plásticas 

sobrepostas. Estas por sua vez, movimentam-se relativamente de acordo com o esforço 

aplicado à linha. Tal fato possibilita que o flexível possa atingir grandes curvaturas, quando 

comparado aos dutos rígidos. 

Outra vantagem da utilização de dutos flexíveis sobre dutos rígidos é a simplificação 

das operações de transporte e instalação, pela pré-fabricação destes dutos em comprimentos 

longos e armazenagem em carretéis. 

Para grandes distâncias e diâmetros altos, os dutos rígidos se sobrepõem aos flexíveis 

em relação aos seus custos. 

 

2.7.4 Características da estrutura do duto flexível 

Pode-se enumerar como características gerais da estrutura do duto flexível: a alta 

flexibilidade, o que justifica o seu uso acoplada a estruturas complacentes e a capacidade de 

ser armazenada em rolos, que reduz o custo de transporte e instalação. 

A estrutura de um duto flexível, mostrada na Figura 12, é basicamente composta de 

camadas de aço enroladas helicoidalmente e de camadas homogêneas de termoplásticos com 

diferentes geometrias e materiais. 
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A camada interna de termoplástico assegura que o fluido transportado (óleo bruto, gás 

e água) não vaze, ao passo que a externa oferece proteção contra corrosão, abrasão e proteção 

mecânica. As camadas helicoidais de aço provêem a resistência mecânica. [3] 

 

Figura 12 – Estrutura de um duto flexível 

 

Para evitar a ruptura destes dutos são utilizados enrijecedores (bend stiffeners) 

instalados aproximadamente à 30 m abaixo da conexão com a plataforma, que suavizam os 

raios de dobramento, gerados pelos movimentos causados por ondas e correntes marítimas. 

[3]  

A movimentação dessas linhas em relação à estrutura das plataformas resulta em 

apreciável desgaste da camada externa polimérica.  

Como conseqüência dessa movimentação, a capa polimérica, que usualmente é 

confeccionada em PE (polietileno) ou nylon 11 (PA), pode ser completamente destruída, 

como ilustrado na Figura 13, inutilizando a linha. 
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Figura 13 – Desgaste da capa externa da linha flexível de PA, expondo a armadura na região do enrijecedor. 

 

2.7.4.1 Camadas de uma estrutura “típica” 

Uma estrutura “típica” de corpo tubular - composta por camadas un-bonded (camada 

não aderente), cada uma dotada de uma ou mais funções principais - é apresentada na Figura 

14 abaixo. 

 

Figura 14 – Estrutura “típica” 

 

 

Do interior para o exterior, temos: 
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1 - Carcaça Metálica  

Função principal: Prover resistência ao colapso hidrostático.  

Descrição: Perfis metálicos, intertravados entre si e dispostos de forma helicoidal em passo 

reduzido.  

 

2 - Camada (polimérica) de pressão interna (ou barreira de pressão)  

Função principal: Prover estanqueidade interna.  

Descrição: Camada extrudada a quente.  

 

3 - Armadura (metálica) de pressão  

Funções principais: Suportar a camada (polimérica) de pressão interna e prover resistência 

mecânica na direção radial. 

Descrição: Perfis metálicos (em formas de Z, C ou T), intertravados entre si e dispostos de 

forma helicoidal em passo reduzido (a exemplo da carcaça metálica).  

 

4 - Armadura (metálica) de pressão reserva ou “back-up”  

Função principal: Prover resistência mecânica adicional na direção radial.  

Descrição: Veja a descrição da camada 3 anterior.  

 

5 e 6 - Armaduras (metálicas) interna e externa de tração  

Função principal: Prover resistência mecânica na direção axial.  

Descrição: Perfis metálicos (redondos ou chatos), dispostos de forma helicoidal em passo 

longo. As armaduras são aplicadas aos pares (normalmente 1 par), em sentidos inversos (+/-), 

de modo a prover balanceamento ao tramo sob carga (i.e. pequenas rotações após tração ou 

pressão interna). 

 

7 - Conjunto de fitas de alta resistência  

Função principal: Prover resistência mecânica na direção radial, impedindo folgas radiais ou 

o desarranjo das armaduras de tração.  

Descrição: Conjunto de fitas de poliamida, fibra de vidro ou kevlar, aplicado 

individualmente, de forma helicoidal em passo reduzido. O número de aplicações e os 

sentidos de cada aplicação variam caso a caso, a depender da resistência requerida em projeto.  
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8 - Capa (polimérica) externa  

Funções principais: Prover proteção mecânica às fitas de alta resistência e contra a corrosão 

das armaduras de tração.  

Descrição: Camada extrudada a quente.  

 

9 - Camada (polimérica ou metálica) externa adicional  

Função principal: Prover resistência (mecânica ou contra a corrosão) adicional.  

Descrição: Pode ser constituída de perfis metálicos intertravados, de forma construtiva 

similar à carcaça metálica ou, no caso de ser polimérica, é extrudada a quente, a exemplo da 

camada de pressão interna.  

 

Além das 9 camadas “típicas” apresentadas na Figura 4, podemos ter ainda:  

 

10 - Camada (polimérica) intermediária anti-atrito  

Função principal: Reduzir o atrito e a abrasão entre perfis metálicos (entre as armaduras de 

tração interna e externa – Ver Figura 15 ou entre as armaduras de pressão e de tração interna). 

Descrição: Camada extrudada a quente. 

 

Figura 15 – Camada polimérica intermediária anti-atrito (entre as armaduras de pressão e tração) 

 

11- Camada (polimérica) intermediária de vedação  

Função principal: Prover vedação adicional (Ver Figura 16).  

Descrição: Camada extrudada a quente. 
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Figura 16 – Camada polimérica intermediária de vedação 

 

12- Camada de isolamento térmico  

Função principal: Prover isolamento térmico (Ver Figura 17).  

Descrição: Conjunto de fitas de material isolante, aplicadas individualmente, de forma 

helicoidal. O número de aplicações varia caso a caso, a depender do isolamento total 

requerido pelo projeto da estrutura. 

 

 

Figura 17 – Camada de isolamento térmico 

 

13- Fitas de acabamento  

Função principal: Prover acabamento na fabricação.  

Descrição: Conjunto de fitas, sem funções estruturais, aplicadas individualmente, de forma 

helicoidal. O número de aplicações e as propriedades das fitas variam caso a caso, a depender 

do acabamento desejado. 

 

Os risers flexíveis por serem constituídos por camadas independentes, misturando 

materiais poliméricos com aço montado de diferentes maneiras, não se comportam como um 

material homogêneo como um tubo de aço. No entanto, para efeito de análise global, o que se 

faz de forma aproximada é adotar valores de rigidez axial, flexional e torcional, equivalentes e 

que representam o comportamento do conjunto.  
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O valor de rigidez flexional é o parâmetro mais crítico nas análises e inclusive por 

causa dele o riser é chamado de flexível. Sua rigidez flexional pode ser 2 ordens de grandeza 

menor que a de um tubo de aço do mesmo diâmetro.  

As temperaturas do fluido interno e da água do mar alteram a rigidez das camadas 

poliméricas, causando impacto na rigidez flexional equivalente assumida na análise global. 

Atenção deve ser dada ainda ao efeito das pressões interna e externa que alteram as forças de 

contato entre camadas e levam também a alterações de rigidez flexional. 

O peso seco por metro de riser é um parâmetro importante por dar a medida de massa. 

O peso submerso é utilizado nos cálculos e em ambos os valores deve-se incluir o fluido 

interno. O peso específico do fluido interno altera o peso e a massa. Portanto importa para a 

análise global se o riser está vazio ou cheio de fluido. 

 

2.7.5 Determinação da vida útil 

2.7.5.1 Fadiga 

Designa-se por fadiga, o fenômeno da ruptura progressiva (ou de acumulação de dano) 

de materiais sujeitos a ciclos repetidos de tensão ou deformação.  

Uma característica importante da fadiga é que o carregamento não é suficientemente 

grande para causar a falha imediata. Ao invés disto, a falha ocorre após a ocorrência de um 

certo número de flutuações de carregamento, isto é, após o dano acumulado ter atingido um 

valor crítico. Este é geralmente restrito à região crítica da peça  

As falhas podem ser localizadas, progressivas e cumulativas. É apresentada na Figura 

18 uma falha em tubos flexíveis. 

 

Figura18 – Falha em tubos flexíveis 
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2.7.5.2 Fadiga para risers flexíveis 

A análise à fadiga em estruturas de tubos flexíveis é complexa, pois deve se basear no 

conhecimento dos mecanismos de falha de cada camada e no comportamento da estrutura, a 

depender do tipo de aplicação. Podem-se citar os seguintes mecanismos de falha de fadigas: 

 

 Fadiga associada ao desgaste nas armaduras de tração;  

 Fadiga pura nas armaduras de tração;  

 Fadiga associada ao desgaste da armadura de pressão;  

 Fadiga das camadas poliméricas;  

 Fadiga nos conectores; 

 Fadiga associada à corrosão (em serviço ácido ou não). 

 

Quando uma estrutura riser está sujeita a carregamentos dinâmicos, as diversas 

camadas sofrem deslizamentos umas em relação à outras. O deslizamento relativo entre as 

camadas da armadura de tração, associado à pressão de contato entre elas resulta num 

desgaste destas camadas. Em projeto, considera-se um aumento das tensões atuantes nos 

arames devido à diminuição da área seccional (resultante do desgaste esperado) e utilizam-se 

curvas características do material. Este mecanismo de falha é particularmente importante para 

antigos risers de águas rasas, onde não existiam camadas intermediárias anti-atrito entre as 

camadas metálicas (entre a camada de pressão interna e a armadura de tração interna e entre 

as camadas interna e externa das armaduras de tração). 

Os atuais risers, de uma forma geral e em especial os projetados para águas profundas, 

possuem camadas intermediárias anti-atrito reduzindo, portanto, a importância do desgaste. 

Neste caso, o mecanismo de falha que se apresenta como mais importante é o de fadiga pura 

(com pouco ou nenhum desgaste das camadas metálicas). Para as condições de operação dos 

risers no Brasil, sujeitos a pressões internas relativamente baixas, mas a trações elevadas, este 

é o principal mecanismo de falha a ser verificado. 

A fadiga na armadura de pressão tem como principal mecanismo de falha o desgaste 

localizado nos pontos de contatos do perfil, mostrado na Figura 19, sendo, portanto, altamente 

dependente da pressão interna à que a estrutura está sujeita. Para avaliação da fadiga nesta 

camada é necessária a adoção de critérios de tensões equivalentes, devido ao estado triaxial de 

tensões existentes. 
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Figura 19 – Pontos de desgaste e concentração de tensões na barreira de pressão (zeta) 

 

As camadas plásticas ao longo do tubo normalmente não apresentam problemas 

relacionados com fadiga, sendo a sua utilização limitada pela deformação limite definida em 

norma. 

 

2.7.5.2.1 Caracterização dos materiais 

A caracterização do material constituinte das diversas camadas é de extrema 

importância, do ponto de vista da vida à fadiga, bem como o ambiente à que estão expostos. 

Normalmente somente as camadas de tração e de pressão estão sujeitas à fadiga e desgaste, 

sendo a camada de pressão mais sujeita ao desgaste e fadiga para altas pressões internas de 

trabalho (5000 psi ou mais). 

 

2.8 Umbilicais 

O umbilical, mostrado na Figura 20, é um conjunto de mangueiras que transportam 

desde fluidos hidráulicos e de injeção química, assim como cabos elétricos transmissores de 

sinais e potência. Sua função é acionar os mecanismos de abertura e fechamento do 

equipamento de extração de óleo e gás submarinos monitorando as características do poço 

(temperatura e pressão). 

 

Figura 20 – Umbilical eletro-hidráulico 
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Os umbilicais hidráulicos, eletro-hidráulicos e elétricos são capazes de realizar 

diversas atividades de controle dos processos e injeção química para a extração submarina de 

óleo e gás, em poços localizados em até 3000 metros de lâmina d´água, por exemplo. Podem 

ser constituídos de mangueiras hidráulicas, de injeção química, de alta pressão e cabos 

elétricos, com ou sem armadura metálica, ou em tubos de aço inox combinados com cabos 

elétricos e de aço. São ilustrados na Figura 21, exemplos de umbilicais.  

 

Figura 21 – Exemplos de umbilicais 

 

2.9 Garantia de escoamento 

Num cenário cada vez mais competitivo, a indústria do petróleo evoluiu rapidamente, 

criando a necessidade de desenvolver técnicas que permitam a especificação e projeto de 

sistemas de produção que sejam capazes de movimentar misturas multifásicas. A garantia de 

escoamento tem se tornado um tópico fundamental para a definição e dimensionamento das 

instalações de produção em campos de produção de óleo e gás. Tais escoamentos ocorrem 

desde os reservatórios até as instalações de superfície, passando pelos poços de produção. O 

principal componente de todas as tubulações envolvidas nesse transporte é o riser, de natureza 

rígida ou flexível (abordado neste trabalho), que conecta um trecho de tubulação submarina à 

plataforma. A manutenção e/ou recuperação da produção de poços obstruídos por depósitos 

também é uma contribuição importante da garantia de escoamento. [4] 

É interessante frisar que mesmo nos campos ditos de gás, o aparecimento de líquido é 

usual e tal fato deve-se a condensação de hidrocarbonetos pesados e água; as quais ocorrem 

provocadas pelas constantes quedas de pressão e temperatura ao longo das tubulações de 

produção. A complexidade deste tópico é inerente, dentre outros aspectos, à diversidade de 

arranjos espaciais que as fases líquida e gasosa podem apresentar e a alta compressibilidade 

da fase gasosa. Tais aspectos fazem com que características do escoamento, tais como, 

determinação da perda de carga e a determinação dos coeficientes de transferência de calor e 
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de massa sejam de difícil execução. Portanto, o conhecimento do comportamento dinâmico do 

escoamento em um riser de produção de petróleo é de fundamental importância no controle 

das operações de uma plataforma. [5] 

 

2.9.1 Misturas multifásicas 

Um comportamento padrão esperado para um reservatório de petróleo é que ele 

produza óleo, gás natural e água; ocasionalmente poderá produzir areia. Nos escoamentos 

dessa produção, em quaisquer das regiões que a mesma atravessa (linha de produção 

submarina) poderá ocorrer formação de depósitos orgânicos (parafinação, hidratos de gás) e 

inorgânicos (incrustações de sulfato de bário). A composição química dos depósitos 

petrolíferos varia significativamente com a profundidade e localização (tipo de bacia). [4]  

Uma característica comum é o fato de serem formadas por átomos de carbono e 

hidrogênio (podem possuir em menores proporções átomos de enxofre, nitrogênio, oxigênio 

etc.). A composição química de um petróleo irá governar suas características de produção. 

Caso predominem as cadeias moleculares menores ele se apresentará na forma gasosa e se as 

maiores predominam, ele será um óleo pesado e de alta viscosidade.  

A depender de sua composição e das condições iniciais de pressão e temperatura do 

reservatório, o petróleo pode se encontrar no estado monofásico (óleo, todo o gás se apresenta 

dissolvido na fase líquida) ou bifásico (óleo e gás livre). Na produção de petróleo não se faz 

distinção rigorosa do conceito de fase e componente; assim quando da ocorrência de uma 

mistura de óleo (fase líquida), gás (fase gasosa) e água (fase líquida) se diz estar frente a uma 

mistura multifásica, apesar de que, na realidade temos uma mistura bifásica de 

multicomponentes. [4] 

 

2.9.2 Principais compostos formados 

2.9.2.1 Parafina 

É uma mistura de vários componentes de alto peso molecular (C20+), solúveis no 

petróleo (quanto maior o tamanho da cadeia, menor a solubilidade). A deposição de parafina 

nas paredes dos oleodutos é uma ocorrência relativamente comum em sistemas de produção 

submarinos e terrestres, e é um sério problema para a produção marítima de petróleo. A causa 

desse fenômeno é a solidificação das frações de parafinas pesadas do petróleo em decorrência 

da queda de temperatura e perda das frações leves que atuam como solventes da parafina 

presente no óleo.  
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A deposição da parafina pode ocorrer após o fluido ter alcançado uma temperatura 

denominada de TIAC (Temperatura Inicial de Aparecimento de Cristais), que depende do tipo 

de petróleo. Está ilustrada na Figura 22 a deposição de parafina num duto. Óleos com altos 

teores de parafinas sofrem alterações marcantes na reologia devido à formação de um sistema 

gelificado, mostrado na Figura 23, que pode levar à perda de fluidez devido ao congelamento 

do óleo. Ao longo do tempo, a parafina sólida deposita-se nas paredes internas dos dutos 

obstruindo o fluxo e promovendo o aumento de perda de carga nas linhas de produção. [1] 

 

Figura 22 – Deposição de parafina. 

 

Figura 23 – Processo de gelificar o petróleo 

 

A TIAC pode ser determinada através de viscosimetria, calorimetria, microscopia e 

ressonância magnética. A prevenção e/ou remoção da parafina pode ser feita através de: 

passagem de “pigs” (mostrados na Figura 24), inibição química, remoção termo-química, 

isolamento térmico, aquecimento elétrico, exposição magnética e introdução de bactérias. 
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Figura 24 – Tipos de PIG 

 

2.9.2.2 Asfaltenos 

Os asfaltenos, ilustrados na Figura 25, são os principais constituintes da fração pesada 

e polar do petróleo. Do ponto de vista estrutural, os asfaltenos são macromoléculas contendo 

camadas poliaromáticas e anéis naftênicos, além de cadeias alifáticas ligadas aos ciclos e 

grupos funcionais contendo S, N e O. A complexa estrutura dos asfaltenos determina a 

existência de interações intra e intermoleculares que resultam na formação de agregados 

(estruturas supramoleculares). Quando as condições do meio são desfavoráveis, o que 

acontece com a queda de pressão durante a produção, os agregados asfaltênicos perdem 

estabilidade e tendem a precipitar formando um material particulado. As partículas (ou 

aglomerados) de asfaltenos formadas podem depositar nas paredes de colunas e dutos de 

produção, causando sérios problemas ao escoamento do óleo. Com a redução de pressão do 

reservatório, o material particulado pode ser formado no ambiente do próprio reservatório 

levando à obstrução dos poros e, conseqüentemente, declínio mais acentuado da produção.  
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Figura 25 – Asfalteno 

 

2.9.2.3 Hidrato 

Hidrato de gás natural consiste em uma substância cristalina formado por uma mistura 

de água com gás natural quando submetida à alta pressão e baixa temperatura (semelhante ao 

gelo). São compostos de moléculas de água enclausurando moléculas hóspedes de gás, 

ilustrados na Figura 26. Em certas circunstâncias, o hidrato pode bloquear completamente a 

produção em linhas submarinas de petróleo e de gás. Esse problema é ainda mais severo para 

instalações em águas profundas, em decorrência da baixa temperatura do meio ambiente, 

tipicamente de 4ºC, e principalmente das altas pressões. Estudos mostram que há petróleos 

que conseguem manter os cristais em tamanhos pequenos, e neste caso não há problemas com 

tamponamento de linhas na produção. Por outro lado há petróleos que permitem que a 

formação de aglomerados possa bloquear estas linhas de transferência de petróleo e gás.  

 

Figura 26 – Hidrato  
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O hidrato pode ser prevenido e/ou inibido por: inibidor termodinâmico, inibidor 

cinético, isolamento térmico, aquecimento elétrico e desidratação. 

Pode-se ver na Figura 27 uma formação de hidrato sendo retirado de uma tubulação.  

 

 

Figura 27 – Hidrato retirado de tubulação. 

 

A emulsificação do óleo com a água da formação promove mudanças significativas na 

reologia do fluido produzido. Em alguns fluidos, a viscosidade do sistema emulsionado pode 

alcançar níveis muito altos, interferindo intensamente na elevação e escoamento do óleo. 

A formação de depósitos inorgânicos em dutos de produção e equipamentos de 

superfície é um dos grandes desafios da indústria do petróleo, o qual concentra esforços de 

pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias em todo o mundo. Os incrustantes 

inorgânicos aderidos a superfícies metálicas de dutos reduzem progressivamente o diâmetro 

livre para o escoamento, podendo em alguns casos bloquear totalmente a passagem do fluido. 

A adesão do material incrustante também pode danificar válvulas e equipamentos de 

produção, causando prejuízos e comprometendo a segurança de muitas operações. A 

utilização de produtos químicos inibidores é o método mais efetivo empregado no combate ao 

problema de incrustação. 
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3  DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA TÍPICO DE PRODUÇÃO 

3.1 Concepção do projeto 

Uma das propostas do presente trabalho é fazer uma exemplificação por meio de 

simulação computacional visando modelar um sistema típico de produção poço-plataforma, 

descrevendo suas principais características e principais procedimentos a serem executados, 

entre eles: 

 rotina; 

 sequência de ações necessárias para promover o teste de estanqueidade; 

 limpeza das linhas submarinas; 

 teste funcional das válvulas da ANM; 

 reabertura do poço. 

 Esta é uma forma de se ter uma visão mais ampla e real de como é realizada a partida 

de uma plataforma. 

Desta forma, vamos considerar que o sistema proposto tenha como características 

básicas de instalação as apresentadas nas Figuras 28, 29 e 30. 

No caso proposto é utilizado uma plataforma do tipo FPSO, uma árvore de natal 

(ANM) instalada em lâmina d’água de 1500 m, temperatura na superfície de 14°C e  

temperatura ao fundo do mar de aproximadamente 4°C. No fundo do reservatório a 

temperatura é de 80°C e pressão de 200 kgf/cm². 

 

Figura 28 – Sistema típico proposto 
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Figura 29 – Perfil de temperatura do sistema típico proposto. 

 

 

Figura 30 – Perfil de pressão do sistema típico proposto. 

 

3.2 Recursos Necessários 

Estão descritos na Tabela 1 os principais materiais e recursos que devem estar 

disponíveis para a partida de um poço. 

 

DESCRIÇÃO FUNÇÃO 

Óleo diesel 
Limpeza das linhas e substituição de 

fluidos (prevenção de hidratos). 

Etanol Prevenção de hidratos e flussing das 
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linhas de injeção química. 

Fluido Hidráulico 
Acionamento hidráulico das válvulas de 

sub-superfície. 

PIG espuma 
Servir de interface mecânica entre os 

fluidos. 

Barco equipado com veículo de operação 

remota (ROV) 

Apoio e acompanhamento das operações 

de Pull-in e testes funcionais. 

Unidade de bombeio multifuncional 
Permitir a circulação e a substituição dos 

fluidos. 

Tabela 1 - Recursos necessários para o comissionamento do poço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

4 COMISSIONAMENTO 

4.1 Diretrizes e procedimentos 

4.1.1 Premissas básicas 

Para fins deste procedimento foram assumidas as seguintes premissas, ilustradas na 

Figura 31: 

 Bloco da ANM preenchido com MEG, especificamente nos trechos compreendidos entre 

a W1 e M1, W2, M2 e XO. 

 Válvulas existentes no bloco da ANM e na BAP fechadas (W1, M1, W2, M2, XO e 

PXO). 

 Válvulas de injeção Química IQ1, IQ2 e IQ3 no painel de ROV da ANM. Finalidade: 

permitir a substituição do fluido hidráulico por etanol (flushing). 

 Linhas de produção e serviço a serem entregues completamente cheias com água do mar. 

 Mangueiras do umbilical hidráulico e de injeção química preenchidas com fluido 

hidráulico. 

 Conexões da linha de serviço e das mangueiras hidráulicas e de injeção química (UEH). 

 

Figura 31 – Esquema da ANM 
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4.1.2 Descritivo das operações de comissionamento 

4.1.2.1 Teste de estanqueidade linha de produção 

Com intuito de realizar o teste do riser de produção, o sistema deverá ser completado 

com água do mar até a posição da SDV. O circuito a ser testado compreende o trecho 

localizado entre a SDV e a W1 da ANM. 

A pressão de teste será equivalente a pressão de operação do turbo compressor, ou 

seja, 160 kgf/cm
2
 além de 10% de segurança. Em resumo, a pressão a ser aplicada na 

superfície (UEP) para o teste das linhas de produção e de serviço deverá ser em torno de 2275 

psi. 

A pressurização deverá ser feita a uma taxa não superior a 40 psi/min. Após alcançar a 

pressão de teste (2275 psi) deve-se aguardar a acomodação do fluido por pelo menos uma 

hora. Se for necessário, pressurizar novamente até atingir a pressão estabelecida (2275 psi) e 

aguardar até a estabilização. Com a pressão estabilizada no patamar de teste, dar início a 

contagem do tempo e acompanhar quaisquer alterações nesta variável. O tempo de duração do 

teste não deve ser inferior a quatro horas e a máxima queda de pressão admissível é 1% do 

valor da pressão de teste (<16,0 psi). Deverá ser feito o registro da pressão ao longo de todo o 

teste. Depois do término, a despressurização não poderá exceder a 250 psi/min. 

 

4.1.2.2 Flushing das linhas de injeção química 

Uma vez realizado o pull-in do UEH, o flushing para limpeza das linhas de injeção 

química de ½” (HCR) poderá começar independentemente dos testes de estanqueidade dos 

dutos flexíveis (produção e serviço). Deverá ser feito o flushing com etanol através de duas 

mangueiras de injeção, com retorno por outra mangueira, ilustrado na Figura 32. A partir 

deste ponto proceder o flushing injetando por volta de 1.500 litros de etanol pela mangueira 

11 e mais 3000 litros pela mangueira 12 retornando pela mangueira 9. Direcionar o fluido 

retornando para o sistema de dreno do Turret da UEP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Seção transversal de um umbilical eletro-hidráulico. 

 

4.1.2.3 Teste de estanqueidade linha de serviço 

Após o PULL-IN da linha de serviço, a ação prevista será realizar o teste de 

estanqueidade. Aplicam-se neste caso os mesmos parâmetros e valores de pressão utilizados 

no teste da linha de produção. O circuito a ser avaliado corresponde ao trecho entre a SDV e a 

W2 da ANM.  De forma idêntica ao primeiro teste, a PXO, a XO e demais válvulas da ANM 

deverão permanecer fechadas. A pressurização será feita a partir da linha de gás lift no FPSO.  

 

4.1.2.4 Limpeza das linhas de produção e serviço 

O próximo passo será iniciar a limpeza dos dutos com diesel utilizando-se uma 

interface física entre os fluidos (PIG). A limpeza será feita através da circulação de diesel para 

substituir o fluido existente (água do mar).  Como estratégia serão utilizados 02 PIG’s espuma 

de média densidade (6”) e bombeado uma vez e meia o volume total das linhas (produção e 

serviço). Logo, a principio serão usados cerca de 365 m
3
 de diesel. A intenção é remover 

detritos e água antes de abrir o poço para minimizar o potencial de formação e bloqueios por 

hidratos. 

Durante essa etapa serão realizados concomitantemente os testes das válvulas da 

ANM. 

 Durante as operações de limpeza com diesel as válvulas IQ1 e IQ3 deverão 

permanecer fechadas. 

 Conforme ressaltado, o volume de diesel necessário equivale a uma vez e meia (1,5) o 

volume total das linhas de produção e serviço. 
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 Evitar o deslocamento dos fluidos contidos na linha de serviço para dentro do anular 

do poço. 

 

4.1.2.5 Deslocamento do diesel da linha de serviço 

Na sequência das atividades, deverá ser retirado o diesel da linha de serviço para 

permitir a realização de gás lift no poço. 

Nessa etapa, é previsto o deslocamento de gás pela linha de serviço para a linha de 

produção através da PXO. 

O volume que deverá ser retornado para a plataforma é de no mínimo 55 m
3
 de diesel, 

o equivalente ao volume da linha de serviço. 

 

4.1.2.6 Equalização da DHSV 

O próximo passo será equalizar as pressões acima e abaixo da DHSV. Nesta etapa 

serão executadas as seguintes ações: 

 Conectar mangote flexível na tomada existente na linha de produção. 

 Testar estanqueidade das conexões de superfície com 2000 psi. Esta pressão deverá ser 

aplicada contra a válvula esfera manual. 

 Após confirmar a estanqueidade do sistema, abrir válvula localizada no ponto de 

tomada (VE). 

 Abrir a W1 para confirmar a pressão registrada no TPT. 

 Fechar a W1. 

 Abrir a M1. 

 Pressurizar a linha de produção com 15 Kgf/cm
2
 acima da pressão registrada no TPT. 

 Abrir W1 e acompanhar a variação da pressão no TPT. A finalidade é confirmar se 

ocorreu de fato a abertura da válvula. 

 Confirmar/manter pressão “zero” (nula) na linha de controle da DHSV (mangueira 1). 

Neste momento o poço estará sendo mantido fechado pelas SDV e o bean de teste 

deverá estar fechado. 

Dando prosseguimento, pressurizar linha de controle da DHSV com 4400 psi e 

aguardar por mais 20 minutos para verificar se há ocorrência de queda contínua de pressão. Se 

for constatada queda de pressão na linha de controle, deve-se procurar possíveis causas e/ou 

pontos de vazamento e corrigi-los se necessário. A partir daí não drenar mais a pressão da 
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linha de controle da DHSV. O objetivo de manter a linha de acionamento pressurizada é 

evitar que ocorra o fechamento não intencional desta válvula (DHSV). 

 

4.1.2.7 Abertura do poço 

Por fim, o poço estará pronto para iniciar sua produção. Com M1 e W1, resta somente 

a abertura da SDV. Devido ao longo período de fechamento do poço, é esperado que a 

temperatura do óleo esteja em equilíbrio com a temperatura do meio. Assim, com intuito de 

aumentar a produção e ajudar na repartida do poço, prevê-se a utilização do gás-lift, numa 

vazão de aproximadamente 200 Mm³/d. Após a estabilização da vazão, é recomendado à 

espera de 8 horas de produção para se iniciar coletas de óleo e gás para realização de 

cromatografia, análise PVT e determinação do teor de areia presente nas amostras. 

 

4.2 Sequência operacional resumida 

 

ITEM ATIVIDADE/EVENTO PORQUE 

1 Preparar e Comissionar Linha de Produção: 

1.1 Executar o teste de estanqueidade da linha 

de produção 

Identificar possíveis vazamentos 

no trecho compreendido entre as 

SDV e o MCV de produção. 

2 Preparar e Comissionar Linha de Serviço: 

2.1 Executar o teste de estanqueidade da linha 

de serviço. 

Identificar existência de possíveis 

vazamentos no trecho 

compreendido entre a SDV e o 

MCV da linha de serviço. 

3 

 

Substituir fluido hidráulico existente nas mangueiras de HCR por Etanol 

(Flushing das linhas de injeção química): 

3.1 Conectar as mangueiras 11 e 12 (HCR), uma 

de cada vez, na descarga da Bomba de 

flushing para permitir a injeção de Etanol. 

Prevenir quanto ao risco 

de bloqueio das linhas de HCR 

causada pela migração de gás 

tendo em vista o HW-525 ser um 

fluido a base de água. 

3.2 Comunicar a linha de produção com a 

atmosfera (vent). 

3.3 Direcionar a mangueira 9 (HCR) para o 
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dreno do Turret. 

3.4 Injetar 1500 litros de etanol (flushing) 

através da mangueira 11 (HCR) e 3000 litros 

pela mangueira 12 (HCR) devendo-se 

confirmar o retorno pela linha 9 (dreno). 

3.5 Retirar a mangueira 9 do dreno e conectá-la 

a unidade de injeção química do Turret.  

4 Limpeza das linhas de Produção e Serviço: 

4.1 
Liberar dutos flexíveis para início da 

limpeza com diesel. 

Pode dar início a remoção da água 

existente nas linhas de produção e 

serviço. 

5 Lançar 1º PIG: 

5.1 

Lançar PIG espuma de média densidade de 

6” e promover seu deslocamento com diesel. 

Servir como uma interface física 

entre os fluidos de forma a 

melhorar a eficiência da remoção 

da água.  

6 Bombear diesel: 

6.1 Deslocar 550 bbl de diesel pela 

linha de serviço com retorno pela linha de 

produção. 

Promover a limpeza do 

duto, garantindo a passagem do 1º 

PIG pela PXO. 

7 Lançar 2º PIG: 

7.1 

Lançar segundo PIG (mesma especificação 

do primeiro) e promover seu deslocamento 

com diesel sem interromper o bombeio. 

Servir como uma segunda barreira 

física para minimizar o risco de 

contaminação do diesel causado 

pelo retorno da água a frente do 

primeiro PIG. 

8 Executar a prevenção de hidratos na linha de produção através das 

mangueiras de injeção química (HCR): 

8.1 Abrir a válvula IQ1 no PN de ROV da 

ANM. 
Prevenção de hidratos. 

8.2 Abrir a válvula IQ3 no PN de ROV da 

ANM. 
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8.3 Pressurizar a mangueira 4 com 3000 psi para 

abrir a W1. Confirmar tempos levantados 

anteriormente. 

8.4 Certificar-se que a mangueira 9 (HCR) 

encontra-se bloqueada na superfície (rack de 

controle). 

8.5 Comunicar a linha de produção com a 

atmosfera (vent). 

8.6 Injetar aproximadamente 300 L de etanol 

pelas mangueiras 11 e 12 do umbilical 

(HCR). 

8.7 Fechar a W1 o que consiste em 

despressurizar a mangueira 4. 

8.8 Confirmar os tempos que foram levantados 

anteriormente. 

                            Tabela 2 – Atividades de comissionamento das linhas e testes das válvulas da ANM 

 

ITEM ATIVIDADE/EVENTO PORQUE 

1 Prevenção de hidrato: 

1.1 

Injetar na linha de serviço 200L de etanol. 

Prevenir formação de hidrato no 

contato do gás com possível 

presença de água ao longo da 

linha. 

2 Pressurizar linha de serviço: 

2.1 
Iniciar pressurização da linha de serviço 

com gás. 

Possibilitar o deslocamento do 

diesel existente na linha de serviço 

para a linha de produção. 

3 Abrir PXO: 

3.1 Realizar abertura da PXO. Atentar para a 

pressão da descarga do TC, de forma a 

impedir sua queda. 

Comunicar linha de serviço e linha 

de produção. 

4 Injetar gás: 
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4.1 
Manter a injeção de gás com a máxima 

vazão possível até o retorno de no mínimo 

70 m
3
 de diesel. 

Garantir que a maior parte do 

diesel da linha de serviço seja 

deslocado para a linha de 

produção. 

5 Fechar PXO: 

5.1 
Fechar a PXO sem despressurizar o anular. 

Interromper o fluxo de gás para a 

linha de produção. 

Tabela 3 – Sequência das atividades para deslocamento do diesel da linha de serviço 

 

ITEM ATIVIDADE/EVENTO PORQUE 

1 Abrir DHSV: 

1.1 
Equalizar as pressões acima e abaixo da 

DHSV. Pressurizar a DHSV para abri-la. 

Permitir a abertura da DHSV, de 

forma a evitar causar danos à 

flapper da válvula. 

2 Abrir poço para produção: 

2.1 Confirmar se as válvulas M1 e W1 

permanecem abertas e as demais válvulas da 

ANM fechadas (M2, W2, XO e PXO). 

Permitir produzir o poço e 

confirmar o potencial de 

produção, o que servirá de base 

para ajustar os simuladores. 

2.2 Certificar-se e/ou garantir que o bean de 

teste e as SDV, encontram-se fechados. 
 

2.3 Abrir a SDV e o bean de teste gradualmente.  

3 Iniciar injeção de gás lift: 

3.1 Alinhar o gás lift para o poço.  

Tabela 4 – Sequência das atividades para abertura da DHSV e abertura do poço. 
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5 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Para simulação das operações de comissionamento foi utilizado um simulador de 

regime transiente para levantamento e monitoração dos perfis de vazão, pressão e temperatura 

em função do tempo no caso de momentos de teste hidrostáticos das linhas flexíveis, de 

bombeamento de fluidos e/ou paradas, situações de pressurização e despressurização do 

sistema, bem como abertura do poço para produção. É ilustrado na Figura 33 o modelo do 

sistema de comissionamento usado no presente trabalho. 

 

Figura 33 – Modelo computacional do sistema de comissionamento 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Abaixo segue resultados da simulação transiente para as operações de 

comissionamento. 

Inicialmente foi realizado simulação de preenchimento das linhas de produção e 

serviço (risers e flowlines), com posterior pressurização das linhas para realização do teste 

hidrostático das mesmas.  

Na Figura 34 pode-se notar que a pressurização foi realizada com taxa inferior a 40 

psi/min (2,81 kgf/cm².min
-1

). Após estabilização, a pressão foi mantida constante 5 h. Em 

seguida foi realizado despressurização do sistema com taxa inferior a 250 psi/min (17,6 

kgf/cm².min
-1

). O mesmo comportamento foi observado para as linhas de produção (Figura 

35). 

 

Figura 34 – Variação da pressão na flowline e riser de serviço 
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Figura 35 – Variação da pressão na flowline e riser de produção 

 

Encontra-se representado nas Figura 36, Figura 37 e Figura 38 os perfis de pressão 

da flowline e riser de serviço durante teste hidrostático. Na Figura 36 encontra-se a 

representação do perfil de pressão equivalente a pressão hidrostática no início da operação. 

Na Figura 37 encontra-se a representação do perfil de pressão após 30 min do início do teste 

hidrostático das linhas. Após 1 h de operação, houve estabilização da pressão em todo 

sistema, de acordo com a Figura 38. 

 

Figura 36 – Perfil de Pressão da flowline e riser de serviço durante teste hidrostático (t = 0 min) 
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Figura 37 – Perfil de Pressão da flowline e riser de serviço durante teste hidrostático (t = 30 min) 

 

Figura 38 – Perfil de Pressão da flowline e riser de serviço durante teste hidrostático (t = 60 min) 

 

Encontra-se representado nas Figura 39, Figura 40 e Figura 41 os perfis de pressão da 

flowline e riser de produção durante teste hidrostático. O mesmo tipo de comportamento das 

linhas de serviço, também foi observado para as linhas de produção. 
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Figura 39 – Perfil de Pressão da flowline e riser de produção durante teste hidrostático (t = 0 min) 

 

 

Figura 40 – Perfil de Pressão da flowline e riser de produção durante teste hidrostático (t = 30 min) 
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Figura 41 – Perfil de Pressão da flowline e riser de produção durante teste hidrostático (t = 60 min) 

 

Na Figura 42 encontra-se representado a variação de vazão de água durante realização 

do teste hidrostático nas linhas de serviço. Durante a primeira hora de operação, pode-se 

perceber um declínio da vazão de água. Isso é um indício de que não há vazamentos na linhas. 

Nas 5 horas seguintes, a vazão de água permaneceu nula. Em seguida, nota-se uma variação 

de vazão negativa decorrente da despressurização das linhas. 

 

Figura 42 - Vazão de água durante teste hidrostático da linhas de serviço 
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Na Figura 43 encontra-se representado a variação de vazão de água durante realização 

do teste hidrostático nas linhas de produção. Durante a primeira hora de operação, pode-se 

perceber um declínio da vazão de água. Isso é um indício de que não há vazamentos na linhas. 

Nas 5 horas seguintes, a vazão de água permaneceu nula. Em seguida, nota-se uma variação 

de vazão decorrente da despressurização das linhas. 

 

Figura 43 - Vazão de água durante teste hidrostático da linhas de produção 

 

Após realização do teste hidrostático, foi realizado a limpeza das linhas com diesel 

para remoção de detritos, bem como retirada da água presente para evitar a formação e 

bloqueio devido a formação de hidratos. 

Na Figura 44 e na Figura 45 encontram-se representado o monitoramento do volume 

de diesel injetado pela linha de serviço. Para isso, foi lançado inicialmente um PIG espuma 

para servir de interface mecânica. Foram injetados cerca de 365 m³ de diesel, que 

correspondem a uma vez e meia o volume total das linhas (produção e serviço). Para a injeção 

desse volume, foi necessário 8,7 h de bombeio de diesel a uma taxa de 50 m³/d. 
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Figura 44 - Volume de diesel injetado na linha de serviço 

 

 

Figura 45 - Vazão de diesel injetado na linha de serviço 

 

Na Figura 46 encontra-se representado a velocidade e a posição do primeiro PIG 

lançado no sistema. O mesmo percorreu o trajeto UEP - riser de serviço – flowline de serviço 

– ANM – flowline de produção – riser de produção – UEP em aproximadamente 5,6 h. Vale 

salientar que a velocidade máxima deste PIG durante o trajeto não foi superior a 5 m/s, que é 
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a velocidade máxima recomendada para esse tipo de PIG em operações de comissionamento e 

limpeza de dutos. 

 

Figura 46 – Velocidade e posição do PIG nas linhas vs Tempo 

 

Após injeção do diesel na linha de serviço, foi injetado o segundo PIG, para 

isolamento do colchão de diesel nas linhas. Esperou-se aproximadamente 30 min e deu-se 

reinício do bombeio para retorno de no mínimo 55 m³ de diesel na plataforma (equivalente ao 

volume da linha de serviço). Nas Figuras 47 e 48 encontram-se representado o monitoramento 

do volume de diesel que chegou na UEP, que correspondeu a aproximadamente 75 m³. 
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Figura 47 - Volume de diesel na chegada da UEP vs Tempo 

 

 

Figura 48 - Vazão de diesel na UEP com injeção de gás 

 

Esta retirada do diesel da linha de serviço é efetuada para permitir a realização de gás 

lift no poço e dar prosseguimento as outras atividades. Na Figura 49 encontra-se representado 

a velocidade e a posição do segundo PIG lançado para a retirada no diesel. Notou-se que o 

PIG não percorreu por completo todo o trajeto (UEP - riser de serviço – flowline de serviço – 
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ANM – flowline de produção – riser de produção – UEP), assim como não ultrapassou 

velocidade superior a 5 m/s. 

 

 

Figura 49 – Velocidade e posição do segundo PIG nas linhas vs Tempo 

 

Após equalização da DHSV, foi realizado procedimento de abertura do poço. Para 

isso, efetuou-se abertura da SDV na UEP e a injeção de gas lift, numa vazão de 

aproximadamente 200 Mm³/d, para ajudar na repartida e reinício da produção do poço. 

Por meio da Figura 50 notou-se que após realização do procedimento de reabertura do 

poço, o segundo PIG lançado no sistema percorreu o restante do percurso. Vale ressaltar que 

na chegada do PIG houve aumento brusco da velocidade. Esse aumento se deu em função da 

redução da coluna hidrostática em frente ao pig, bem como pelo aumento da pressão à 

montante decorrente da pressão do reservatório e injeção de gás. 
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Figura 50 – Velocidade e posição do segundo PIG nas linhas após reabertura do poço vs Tempo 

 

Na Figura 51, encontra-se representado a variação da vazão de líquido na chegada à 

UEP. O tempo para o poço entrar em regime permanente de produção situou-se em torno de 5 

h, com estabilização da vazão em aproximadamente 1740 m³/d. 

 

Figura 51 - Vazão de óleo após abertura do poço 
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7 CONCLUSÕES 

Em virtude da importância de se efetuar atividades necessárias para que os sistemas de 

produção de petróleo e gás possam ser realizados de forma satisfatória, neste trabalho obteve-

se o seguinte conjunto de conclusões:  

 

 Foi realizado no trabalho levantamento bibliográfico a respeito das atividades 

petrolíferas correlatas às atividades de comissionamento de sistemas de produção, 

assim como as operações diretas as etapas de comissionamento de sistemas típicos de 

produção. Este material servirá como consulta acadêmica e fundamentação teórica às 

pesquisas futuras sobre o tema; 

 Foi realizada descrição sobre aspectos construtivos de poços, desde sua perfuração, 

equipamentos até sua completação e instalação de equipamentos de superfície e 

condicionamento, que são etapas que antecedem as operações de comissionamento; 

 Foram elencados os principais equipamentos e componentes envolvidos nas atividades 

de exploração e produção, descrevendo-se os tipos de dutos, suas características 

funcionais e principais aspectos estruturais; 

 Foram relatados os principais aspectos de garantia de escoamento e os principais 

compostos formados e problemas relacionados as instalações de produção que 

movimentam misturas multifásicas, que podem ocorrer antes e depois de operações de 

comissionamento; 

 Foram descritos os principais equipamentos que constituem um sistema típico de 

produção de petróleo; 

 Foram detalhadas as sequências operacionais de comissionamento de um sistema 

poço-plataforma e suas principais características, rotinas, testes, limpeza dos dutos 

submarinos (linhas de produção e linhas de serviço), os recursos necessários, 

premissas adotadas nas operações e sequências operacionais de partida para início da 

produção; 

 Foi realizada uma exemplificação por meio de simulação computacional de 

escoamento transiente para avaliar o sistema proposto no trabalho. Com essa 

ferramenta pôde-se realizar monitoração das vazões volumétricas dos fluidos durante 

o comissionamento, acompanhamento de perfis pressões e temperaturas durantes as 
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etapas de testes, paradas, pressurização e despressurização das linhas, e avaliação dos 

parâmetros durante o processo de abertura do poço. 
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