
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DE GÁS NO RISER EM SONDAS DE 
PERFURAÇÃO OFFSHORE 
 
 
 

 

Gabriel Costa Magalhães da Cunha 
 
 
 

 

Projeto de Graduação Submetido ao Corpo 

Docente do Curso de Engenharia do Petróleo da 

Escola Politécnica da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro como parte integrante dos 

requisitos necessários para a obtenção do título 

de Engenheiro de Petróleo. 

 
 

 
Orientador: Prof. Shiniti Ohara, Ph.D. 

 
 
 
 

Co-orientador: Prof. Paulo Couto, D. Eng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, RJ – Brasil 

 



 
 

Março, 2018 
 

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DE GÁS NO RISER EM SONDAS DE 
PERFURAÇÃO OFFSHORE 
 

 

Gabriel Costa Magalhães da Cunha 
 
 

 

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO 
 

CURSO DE ENGENHARIA DO PETRÓLEO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS 
 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 
 

ENGENHEIRO DO PETRÓLEO. 
 
 
 
 
 

 

Examinado por: 

 

________________________________________________ 
 

Prof. Santiago Gabriel Drexler, M. Sc. 
 
 

 

________________________________________________ 
 

Prof. Paulo Couto, Dr. Eng. 
 
 

 

________________________________________________ 
 

Matheus Alves Poubel, B. Sc. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL  



 
 

MARÇO, 2018 

 

  

 

Cunha, Gabriel Costa Magalhães da  

Análise e comparação de sistemas de gerenciamento 

de gás no riser em sondas de perfuração offshore/ Gabriel 

Costa Magalhães da Cunha – Rio de Janeiro: UFRJ/ 

Escola Politécnica, 2017. 

XIII, 55 p.: il.; 29,7cm. 

Orientador: Shiniti Ohara   

Co-orientador: Paulo Couto 

Projeto de Graduação – UFRJ/ Escola Politécnica/ 

Curso de Engenharia do Petróleo, 2017. 

Referências Bibliográficas: p. 38-40. 

1.Perfuração. 2.Poços. 3.Controle de Poço. 4.Riser 

Gas Handling. 5.Diverter. 6.BOP Bypass. I. Couto, Paulo 

& Ohara, Shiniti. II. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Escola Politécnica, Curso de Engenharia do 

Petróleo. III. Análise e comparação de sistemas de 

gerenciamento de gás no riser em sondas de perfuração 

offshore. 



 
 

Dedicatória 

 

Dedico este trabalho à minha família, que me acompanhou por estes 5 anos 

dando o suporte afetivo que um engenheiro em formação precisa.  

Incluo também minha companheira Larissa Matos, que mesmo com sua própria 

jornada em mãos se propôs a ajudar na minha.  

Aos que já se foram, mas tenho certeza que ainda olham por mim de onde 

estiverem, meus avós estão com certeza orgulhosos de ter um engenheiro na família.  

 

 

 

  



 
 

Agradecimentos 

 

 

Aos professores, cada um deles contribuiu com minha formação.  Professor 

Paulo Couto, que se desdobra dia e noite em prol do curso de Engenharia de Petróleo 

da UFRJ, Professor Santiago, que enquanto treinador do time de Petrobowl da UFRJ 

pôde contribuir não só para minha formação como engenheiro, mas como cidadão. Os 

agradecimentos se estendem aos membros do time.  

 

Aos amigos de trabalho da Transocean, empresa que me deu a oportunidade de 

conhecer a indústria e de ter um início de carreira, em um momento tão difícil para nós 

formandos. 

 

Aos amigos de turma, sem os quais nenhum universitário sobrevive à faculdade 

são. Vocês são a melhor parte desses 5 anos!  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Genius is patience.” 

Sir. Isaac Newton 

 

 

  



 
 

 



vii 
 

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro do Petróleo. 

 

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE GÁS NO 

RISER EM SONDAS DE PERFURAÇÃO OFFSHORE 

 

Gabriel Costa Magalhães da Cunha 

 

Dezembro/2017 

 

Orientador: Prof. Paulo Couto, Dr. Eng. 

 

Co-orientador: Prof. Shiniti Ohara, Ph. D. 

 

Curso: Engenharia do Petróleo 

 

Ocasionalmente durante a entrada de influxos indesejados de gás no poço 

durante a perfuração (Kick de gás), o Blowout Preventer (BOP) não é suficiente para 

impedir que gás suba pelo riser e chegue à mesa rotativa da sonda, por motivos de falha 

humana ou falha do equipamento. Nestas situações, o gás no riser deve ser gerenciado 

para evitar maiores danos à sonda e às pessoas. 

 

Serão avaliadas em especial três configurações para este gerenciamento: 

Diverter convencional, Diverter com linha para o MGS e Riser Gas Handling. 

 

O trabalho ainda considera o ambiente em que se encontra a indústria, com a 

premissa de que as operações no Brasil tendem a aumentar nos próximos anos a 

medida que a indústria mundial e brasileira se recupera da crise instalada desde 2014. 

Este ambiente influencia nas escolhas de configurações técnicas através da demanda 

gerada pela indústria. 

Comparamos aqui diferentes configurações de sistemas de gerenciamento do 

gás no riser de perfuração, com escopo focado nos aspectos econômicos, operacionais 

e de segurança da operação, bem como avaliar as possíveis vantagens e desvantagens 

da utilização de cada uma destas configurações. 

 

 

 Palavras-chave: Perfuração, Poços, Controle de Poço, Riser Gas Handling, 

Diverter, BOP Bypass.  
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the 
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ANALISYS AND COMPARISON OF RISER GAS MANAGEMENT SYSTEMS IN 

THEOFFSHORE DRILLING UNITS. 
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Occasionally during gas influx entrance in the well while drilling (Gas Kick), the 

Blowout Preventer (BOP) is not capable of preventing the gas from getting into the drilling 

riser and reaching the rig floor, by human failure or equipment failure. In these situations, 

the gas in the riser has to be managed to prevent major damage to the rig and people 

on board. 

Three special configurations will be compared regarding this management: 

Conventional Diverter, Diverter with a line to the MGS and Riser gas handling system. 

We also consider the industry environment with the premise that Brazil’s 

operations tend to grow in the next years with the worldwide industry recovering its 

operations after the 2014 crisis. This environment influences the technical configurations 

choices through the demands generated by the industry. 

We compare here different riser management system configurations with a 

focused scope in the economic, operational and safety aspects, and evaluate the 

possible pros and cons of the utilization of each of these configurations. 

 

 

 Keywords: Drilling, Well Control, Riser Gas Handling, Diverter, BOP Bypass.  
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Capítulo 1 

1.1. Introdução 
 

Em toda sua história, a indústria do petróleo se mostrou de suma importância para 

o desenvolvimento social e econômico mundial. De acordo com YUSGIANTORO (2004), 

Presidente e secretário geral da OPEP, a proeminência do setor de óleo e gás se seguiu, 

nos séculos XX e XXI, em paralelo com extensos avanços econômicos. Estima-se que 

a produção industrial cresceu cerca de 50 vezes no último século, aumentando o 

consumo mundial de energia e, assim, aumentando a demanda por óleo. 

Atualmente, com progressiva depleção dos campos mais antigos, cada vez mais 

a indústria se depara com cenários mais desafiadores e perigosos, à medida que são 

exploradas jazidas cada vez mais profundas, ou soterradas lâminas dágua cada vez 

maiores.  

De acordo com CUMMINGS (2015), para estes novos ambientes desafiadores, as 

empresas operadoras devem entender que o gerenciamento de risco e estrita aderência 

aos requerimentos regulatórios são de suma importância para evitar catástrofes com 

perda de vidas, dano ao meio ambiente e destruição de ativos.  

 

Um dos maiores problemas relacionados com a perfuração em lâminas dágua 

profundas (500-1500m) e ultraprofundas (mais de 1500m) é o fato da diminuição da 

janela operacional à medida que aumenta a lâmina d’água em questão (CUMMINNGS, 

2015).  

 A janela operacional é a zona entre as curvas de pressão de poros (a pressão 

exercida pelos fluidos da formação) e a pressão de fratura (a pressão necessária para 

iniciar a fratura da rocha), quando dispostos em um gráfico de Profundidade x Pressão. 

Assim, a pressão exercida pelo fluido no poço, em perfuração convencional, deve estar 

contida na janela operacional (COUTO, 2012). 
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Para uma mesma profundidade, a pressão de fratura é menor no caso de 

perfuração offshore em relação à perfuração onshore, uma vez que parte da coluna de 

overburden é trocada pela coluna de água. Com menor peso de rochas, as tensões in 

situ, responsáveis por impedir que fraturas se iniciem na formação por alta pressão no 

poço, são menores. A pressão de poros normal (pressão hidrostática da água salgada) 

não é afetada pelo mesmo mecanismos da pressão de fratura, e assim ocorre 

estreitamento da janela de operação. Quanto maior a lâmina dágua, maior esse efeito 

de estreitamento (CUMMINGS, 2015). 

  

Devido a esse estreitamento e também às incertezas envolvidas no processo de 

predição de pressões, o ambiente que envolve a perfuração offshore oferece grandes 

riscos relacionados a controle de poços e é de grande importância avaliar os cenários 

que podem acarretar em um acidente.  

No caso em que o peso de lama não é suficiente para superar a pressão de poros 

da formação e está sendo perfurada uma seção com boa permeabilidade, haverá influxo 

indesejado de fluidos da rocha para o poço (kick). Em uma situação normal em que este 

kick é detectado de maneira eficiente, o BOP é fechado e se desempenham técnicas de 

controle convencional de poço para que este kick seja circulado com segurança. Caso, 

por algum motivo, um kick de gás não seja detectado a tempo do fechamento do BOP, 

Figura 1 - Estreitamento da Janela de Operação em águas Ultra Profundas. Adaptado de CUMMINGS 
(2015). 
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o gás estará no riser e a equipe de perfuração deverá gerenciá-lo com os equipamentos 

disponíveis na sonda. Esta situação (chamada de BOP Bypass) não é incomum, já que 

o gás pode estar dissolvido na lama de perfuração e só ser detectado após este ser 

submetido a uma pressão menor do que a pressão de bolha da mistura, causando a 

expansão e assim detecção por aumento no retorno de lama (CUMMINGS, 2015). 

 

1.2. Objetivo 
 

O objetivo deste trabalho é comparar três diferentes configurações para o 

gerenciamento de gás no riser de perfuração, levando em consideração a segurança 

operacional de cada configuração estudada. 

A configuração 1 trata de um layout convencional, com diverter ligado à linhas 

de flowline e overboard. Já na segunda configuração, é adicionada uma linha que liga o 

diverter ao MGS. Para a terceira configuração avaliada, é considerado o RGH (Riser 

Gas Handling). 

Ao final, espera-se que sejam clarificadas as vantagens e desvantagens de cada 

configuração, e para quais situações cada uma é mais indicada. 

 

1.3. Descrição dos Capítulos 
 

Este trabalho foi estruturado da forma a seguir com o intuito de estabelecer uma 

sequência evolutiva lógica e concisa: 

Capítulo 2 – Descrição dos equipamentos e da operação: Apresentação do 

funcionamento básico dos equipamentos relevantes para o trabalho. 

Capítulo 3 – Configurações para gerenciamento de gás no riser: Apresentação da 

disposição de três conjuntos compostos por equipamentos referentes ao Capítulo 2, a 

serem comparados. 

Capítulo 4 – Expansão de gás no riser: Apresentação de conceitos, definição de 

hipóteses e análise do comportamento da ascensão de gás no riser de perfuração . 

Capítulo 5 – Análise das configurações: Apresenta a avaliação de cada 

configuração, considerando-se os aspectos de segurança, operacionais e financeiros. 
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Capítulo 6 – Conclusões e Recomendações: Apresentação das conclusões e 

recomendações futuras para este trabalho.  
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Capítulo 2 

Descrição dos equipamentos e da 

operação 
 

Os equipamentos aqui apresentados fazem parte da análise operacional das 

configurações que serão apresentadas posteriormente, e a descrição de cada um foi 

feito com base em pesquisa bibliográfica que inclui os principais modelos disponíveis na 

indústria atualmente. 

2.1. Riser 

 

 O riser de perfuração é um equipamento essencial para perfuração com sondas 

móveis offshore, ele consiste de um conjunto de tubos de grande diâmetro que liga o 

BOP até a superfície, promovendo a extensão do anular do poço até a sonda, e 

permitindo que o fluido de perfuração retorne até esta (SCHLUMBERGER, 2017). É 

importante salientar a diferença entre este equipamento e o riser de produção, conjunto 

utilizado para produção de petróleo, levando a mistura desde o fundo do mar à 

superfície. 

 As juntas são conectadas entre si por flanges de alta pressão, o topo da coluna 

é suspendido por tensionadores e a base é conectada ao BOP através de uma junta 

flexível, que serve como um aliviador de momentos fletores permitindo certo movimento 

lateral da sonda.  

 Podemos observar em uma pesquisa de modelos que os dois risers mais 

utilizados para sondas móveis atualmente são o Cameron Load King e o NOV Shaffer 

21”. Ambos podem ser fabricados de acordo com especificações do cliente quanto ao 

tamanho da junta e espessura de parede. 

 Os parâmetros de fabricação de uma junta de riser levam em conta o fato de que 

o a coluna está sob as extremas condições em que geralmente são colocadas na 

operação: grande tensão axial, alta pressão interna e externa, variado perfil de 

temperatura da sonda até o fundo marinho e ambiente altamente corrosivo. 
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2.2. Diverter 
 

De acordo com a API 16Q (2017), em um MODU, o Diverter é um dispositivo 

acoplado ao Riser de forma a possibilitar o alinhamento do retorno da lama de 

perfuração para uma determinada direção.  

O alinhamento da lama depende da configuração específica instalada na sonda 

e da decisão da equipe de perfuração quando ao procedimento adotado, em cada 

situação específica. Durante condições normais de perfuração (supondo utilização de 

perfuração convencional) o Diverter é utilizado para recolher o retorno de lama e levá-lo 

até o sistema de remoção de sólidos (MITCHELL, 2011). 

No mercado atual, estão disponíveis majoritariamente equipamentos com 

especificação de 500 psi, que têm como exemplo o modelo CF-A da Cameron, o modelo 

Shaffer da NOV e o FSP da Hydril/GE. O modelo MSPTM da Hydril/GE é exceção, com 

uma especificação de 1000 psi.  

Além da relativamente baixa especificação de pressão, não é recomendado que 

haja alta vazão nas linhas provenientes do Diverter por motivos de erosão destas e as 

decisões sobre a operação desse equipamento devem ser tomadas levando em conta 

essas limitações.  

Figura 2 - Juntas de riser de perfuração. Adaptado de [30] 
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Na figura abaixo, se encontra o esquemático de um diverter em configuração 

convencional, consistindo de uma saída superior levando às peneiras de lama e uma 

linha inferior que leva a overboard.  

 

 

Figura 3 - Esquemático simplificado de um sistema de Diverter. Adaptado de MITCHELL (2011). 

 

2.3. Mud Gas Separator (MGS) 
 

O MGS é um vaso de pressão degaseificador utilizado quando a quantidade de 

gás na lama é relativamente grande em comparação às gerenciadas pelos 

degaseificadores a vácuo (SCHLUMBERGER, 2017). Nos casos em que se percebe um 

aumento do Holdup de gás – fração de gás na mistura – no retorno de lama, a flowline 

é dirigida para o MGS, que consiste em um vaso de pressão que separa as fases através 

do choque da mistura com placas defletoras, que geram uma diferença de aceleração 

entre as duas fases, favorecendo a separação. O líquido é então retirado pela parte de 

baixo do separador, e o gás é ventilado até o topo da torre de perfuração, onde é então, 

queimado.  

A quantidade de gás que o MGS aceita depende da altura da perna de lama na 

saída de líquido, como pode ser visto na figura 3. Portanto, como essa perna não pode 

ser muito grande por limitações espaciais na sonda, a pressão de trabalho do MGS não 

Preventor 

Anular 

Flowline 

Válvula 

HCR 

Riser 
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é alta suficiente para gerenciar quantidades de gás comumente encontradas durante um 

BOP Bypass, e essa limitação deve ser levada em conta para planejar os procedimentos 

durante um evento de controle de poço.  

 

 

Figura 4 - Esquemático simplificado MGS. Adaptado de [17]. 

 

2.4. Choke Manifold  
 

 O Choke Manifold consiste em um conjunto de válvulas de alta pressão, 

arranjadas de forma a propiciar flexibilidade e redundância, já que esse equipamento é 

projetado para operar em situações de controle de poço. As válvulas do choke podem 

operar em até 15000 psi de pressão de trabalho (dependendo do modelo), propiciando 

a queda de pressão necessária para o controle do poço (SCHLUMBERGER, 2017).  

 Em aplicações com RGH e MPD, o choke manifold tem um papel 

contínuo durante a perfuração, e pode ser utilizado enquanto o poço é perfurado.  
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Figura 5 - Choke Manifold. Adaptado de JVS 
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Capítulo 3 
 

Configurações para gerenciamento de 

gás no riser 
 

3.1. BOP Bypass 

3.1.1. Definição 
 

Embora o BOP seja um elemento relativamente confiável, pelo fato de sua 

construção ser baseada em alto fator de segurança e altos níveis de redundância, 

algumas situações podem causar a passagem de parte do kick desde o revestimento 

abaixo do BOP até a coluna de riser acima deste. Nessa situação dizemos que ocorreu 

um BOP Bypass e o gás que agora se encontra no riser, deve ser gerenciado de forma 

segura.  

3.1.1. Causas 
 

 As principais causas de BOP Bypass são falha de isolamento hidráulico 

em alguma gaveta ou anular do BOP, conexão entre o interior da coluna de perfuração 

e o anular do riser causado por alguma falha da coluna, conexão entre as cavidades 

isoladas pelas gavetas por meio das linhas de choke e kill, e fechamento tardio do BOP. 

 O fechamento tardio do BOP é a causa mais comum, e também a que 

potencialmente permite uma maior quantidade de gás entrando no riser, e pode ser 

causado por detecção tardia do influxo, ou hesitação por parte da equipe de perfuração 

em fechar o poço.  

3.1.2. Consequências 
 

 De acordo com LEACH (1997), as consequências da presença de gás no 

riser são significativas a partir do momento em que a pressão da coluna de fluido dentro 

do riser diminui, ou seja, conforme o gás sobe e fica cada vez mais perto da superfície. 

Isso ocorre devido à alta compressibilidade do gás, que assume volumes muito maiores 

em relação ao volume inicial, à medida que a pressão diminui.  
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 A expansão do gás dentro do riser causa então 3 principais problemas 

para a operação: 

- Evacuação do fluido de perfuração; 

 -  Possível colapso da junta por pressão diferencial; 

- Fluxo excessivo através do diverter. 

Esta última consequência também afeta outros equipamentos, dependendo da 

configuração utilizada, como o MGS.  

 

3.2. Configuração com diverter convencional 
 

 Em uma configuração convencional, segundo MITCHELL (2011) o 

diverter é utilizado para recolher a lama proveniente do anular do riser de perfuração e 

dirigi-la para a flowline que irá chegar nos equipmentos de controle de sólidos, 

posteriormente vacuum degassers se necessário e enfim os tanques de lama, assim 

voltando ao poço pelos sistemas de alta pressão. Em situações em que há uma 

quantidade significativa de lama cortada por gás, o poor boy degasser, ou Mud Gas 

Separator (MGS) pode ser utilizado para separar o gás da lama de perfuração a pressão 

atmosférica.  
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Figura 6 - Diagrama de fluxo simplificado do sistema de circulação para a configuração com diverter 
convencional. 

 Nesta configuração, em caso de BOP Bypass, os equipmentos após o 

Diverter podem não ter a especificação necessária para gerenciar a vazão e pressões 

características do cenário, e então é utilizada a linha de overboard para dirigir o gás e a 

lama de perfuração para longe da sonda, sempre na direção de sotavento, para que o 

gás não retorne em direção à unidade. 

 Em termos de segurança operacional, a operação de divergir o fluxo para 

overboard mitiga o risco de uma explosão de um dos equipamentos como o MGS. No 

entanto, há casos em que a lama de perfuração não pode ser despejada no mar, como 

na utilização de lama a base óleo, ou em lamas com bactericidas.  
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3.3. Configuração com linha desde o diverter até o MGS 
 

Uma alternativa para o problema descrito na seção anterior é criar uma linha de 

alívio desde o diverter até o MGS, que mitigaria o risco de descarte de lama de 

perfuração no mar, levando a lama e o gás proveniente do diverter até o separador  

atmosférico, separando a mistura e descartando o gás através de uma vent line.  

A figura 7 mostra a configuração descrita nesta seção, com a linha em questão 

destacada em vermelho. É importante notar que a configuração de diverter convencional 

não exclui a presença do MGS, e que a configuração com a linha não exclui a presença 

da linha de overboard. Esta, por sua vez, permanece inativa caso o procedimento padrão 

leve a equipe da sonda a utilizar prioritariamente a linha para o MGS. O procedimento 

padrão sobre qual linha deve ser utilizada prioritariamente será discutido posteriormente.  

  

 

Figura 7 - Diagrama de fluxo simplificado do sistema de circulação para a configuração com linha desde o 
diverter até o MGS. 
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De acordo com WILLIAMSON (1994), grandes volumes de gás podem causar 

sobrecarga do separador atmosférico, causando vazamento de grandes volumes de 

hidrocarbonetos para o piso de perfuração e potencial risco de explosão. Essa situação 

colocaria os trabalhadores da sonda e o equipamento em si em sério risco. Portanto, a 

mitigação do risco de poluição ambiental deve ser feita, nesse caso, ponderando o 

aumento do risco de integridade gerado ao ativo e ao pessoal da sonda.  

 

3.4. Configuração com Riser Gas Handling 
 

Os problemas citados nas seções acima decorrem, principalmente, do fato da 

compressibilidade do gás ser muitas vezes maior do que a de líquidos, o que causa 

grande expansão deste dentro do riser enquanto a bolha se aproxima da superfície. 

Portanto, uma solução para a dualidade criada pelas duas configurações anteriores 

deve levar em conta essa expansão. 

Baseado em TAYLOR (2000) a solução apresentada nessa seção consiste em 

um sistema que mantém a pressão do gás dentro do riser em valores altos, diminuindo 

a expansão observada e assim fazendo com que o gerenciamento da presença de gás 

no riser seja feito de uma maneira mais segura e durante maior tempo até o descarte do 

gás.  

Proposto inicialmente por HALL et al (1986) o Riser Gas Handling consiste em 

um sistema instalado entre a última junta de riser e a junta telescópica, que conta com 

uma Flow Spool e um preventor anular semelhante ao do diverter logo acima. O 

posicionamento abaixo da junta telescópica faz com que seja eliminado um dos itens 

críticos para a especificação de pressão no caminho do gás. A junta telescópica, por 

conter diversos elementos dinâmicos de vedação, tem especificação baixa de pressão, 

comparada com os outros componentes adjacentes. Esse sistema é combinado com um 

manifold dedicado que garante o controle de pressão que segue até o MGS, mitigando 

o risco de sobrecarga deste.  

 

A figura 7 mostra o detalhe do equipamento adicional requerido no Moonpool da 

sonda, sendo instalado abaixo da junta telescópica. 
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Figura 8 - Detalhe do Rig Up requerido no moonpool para a configuração com Riser Gas Handling, 
adaptado de HALL et al (1986). 

 

O sistema é integrado com o restante do sistema de circulação da sonda através 

de linhas flexíveis saindo da flow spool e do manifold dedicado ao sistema, a figura 

abaixo mostra a configuração básica inicial proposta por HALL et al (1986) de integração 

ao sistema de circulação já existente em um MODU. 
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Figura 9 - Rig Up requerido na sonda para a configuração com Riser Gas Handling, adaptado de HALL et 
al (1986). 

3.4.1. MPD (Managed Pressure Drilling) 
 

 De acordo com FRINK (2006), as técnicas de MPD são processos 

adaptativos de perfuração, utilizados para controlar precisamente o perfil de pressão do 

anular ao longo do poço. O objetivo destas técnicas é gerenciar a BHP para se adequar 

aos limites de pressão no fundo do poço. 

 Como definido pelo IADC (2011), a técnica de PMCD – uma das técnicas 

de MPD – é utilizada em casos em que há severa perda de circulação para a formação 

perfurada, utilizando-se da injeção de um fluido de sacrifício pelo anular assistido por 

uma contrapressão de superfície. Essa contrapressão é feita através do RCD, 

equipamento que promove a vedação necessária para a aplicação da pressão no anular, 

ainda que a coluna de perfuração continue girando, possibilitando assim essa aplicação 

durante a perfuração.  

Muito tem se discutido na indústria sobre a demanda futura de MPD no Brasil e 

no mundo. A Grand View Research (2016) espera que até 2024 o mercado de MPD 

aumente e chegue até USD 5.06 Bilhões em valores de contrato. Diante desta demanda, 
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é importante salientar a similaridade técnica entre o RGH e o equipamento necessário 

para se realizar a técnica de PMCD. 

O PMCD é realizado através da instalação de uma Flow Spool, uma DSIT 

(Drillstring Isolation Tool) e um RCD (Rotating Control Device). A Flow Spool e DSIT 

funcionam de forma similar ao descrito anteriormente para o sistema de RGH, já o RCD 

completa o sistema fechando o caminho de carga da pressão da lama e possibilitando 

a atuação de um manifold dedicado para controle da pressão no anular.  

É utilizado um medidor de vazão de coriolis para alimentar a malha de controle 

com os parâmetros necessários para abertura ou fechamento das válvulas choke do 

manifold. Esse medidor utiliza a vibração de dois elementos metálicos para medir o fluxo 

de fluido de perfuração que retorna do poço, sendo capaz de detectar pequenas 

mudanças. 

Note na figra 9 que o Rig Up no moonpool para o MPD é muito similar ao do 

RGH, com exceção do RCD. Portanto, além de otimização do gerenciamento de gás em 

superfície, o custo voltado à compra e instalação de um sistema de RGH, também abriria 

possibilidade de um futuro upgrade para um sistema de MPD. Este upgrade ainda 

poderia ser previsto em um projeto para instalação do RGH, de modo que as conexões 

utilizadas já fossem pensadas de forma a serem compatíveis com um possível RCD a 

ser instalado no futuro. 

 

3.4.2. Custo 
 

Esta configuração é, de fato, a solução com maior custo das 3 mencionadas, 

com valores de aquisição, instalação, certificação e testes da ordem de valor estimado 

em USD 10,000,000, considerando o caso mais conservador, que seria uma sonda não 

preparada para receber este tipo de equipamento. Para uma sonda já construída 

prevendo eventual instalação, este custo pode diminuir à metade, já que a tubulação 

rígida necessária para o funcionamento já teria sido instalada.  

Figura 10 - Equipamento a ser instalado no MoonPool para técnica de PMCD. Adaptado de Kozicz (2017)  
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Para efeitos de comparação, um custo de USD 10.000.000,00 seria dissolvido, 

considerando um contrato de 100 dias, em USD 1,000/dia, o que não causaria grande 

impacto financeiro para o projeto.  
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Capítulo 4 
 

Expansão de gás no riser 
 

4.1. Experimentos  

Para analisar os riscos associados à implementação de cada configuração, 

precisamos entender o comportamento do gás durante a ascensão dentro do riser, para 

então determinarmos os tempos de subida e pressões características, que levam o 

equipamentos e procedimentos a diversos tipos de exposição. 

JOHNSON et al (1995) cita uma série de experimentos feitos na no centro de 

testes da Schlumberger em Cambrige, onde foi implementado um flow loop de 15 

metros, com paredes translúcidas para a análise do comportamento do fluxo multifásico 

gás-lama. Como fluido, foi utilizado uma solução com Goma de Xantana, o que permite 

que sejam verificadas as propriedades reológicas de um fluido com modelo de 

Herschel–Bulkley, ou seja, um fluido apresentando força gel e comportamento 

pseudoplástico – diminuição da viscosidade aparente com o aumento da tensão 

cisalhante.  

Outro estudo foi realizado na universidade de Louisiana, onde Ohara e 

Bourgoyne (1998) descrevem experimentos realizados no poço #2 de pesquisa do 

laboratório de pesquisa e tecnologia em engenharia de petróleo da universidade. O poço 

tem 1793m de profundidade e possui revestimento de 9 5/8”. Além disso, é completado 

com uma linha de 1 1/4” de injeção de gás, concêntrica com uma linha de ½” de injeção 

de fluido de perfuração. Para guiar ferramentas de Well Logging, o poço conta com um 

Perforated Tubing de 2 3/8”.  

4.2. Análise qualitativa 

 Uma das conclusões importantes de JOHNSON et al (1995) é o seguinte 

fenômeno: as bolhas de gás de maior tamanho (Holdup > 10%) experimentam uma 

maior influência das forças de corpo (gravitacionais), em comparação com as forças de 

superfície (ação da força gel do fluido de perfuração). As bolhas de tamanho menor 

(Holdup < 10%) por sua vez, experimentam uma ação majoritária das forças de 

superfície, sendo suspensas no fluido de forma similar ao carreamento de cascalhos, 

ficando então estáticas relativamente à lama de perfuração.  
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 Foi verificado também, que a bolha de gás inicialmente injetada se 

segregava, deixando bolhas menores para trás, em suspensão na lama. Essas bolhas 

menores faziam com que a mistura tivesse sua compressibilidade aumentada, 

desviando assim, os resultados do modelo com fluido incompressível.  

 Portanto, para uma bolha menor, o gás seria totalmente disperso na 

lama, sendo capturado em superfície somente com circulação do riser. No entanto, para 

uma bolha maior, o riser não teria comprimento suficiente para que o gás se dispersasse 

completamente, e assim a bolha principal chegaria à superfície.  

 O fenômeno de segregação do gás gera amortecimento do aumento de 

pressão na superfície, em comparação com o modelo de bolha única e fluido 

incompressível, justamente pela maior compressibilidade da lama com gás em 

suspensão. Isso pode causar mal interpretação da equipe de perfuração acerca da 

quantidade de gás presente no riser, e também interferir na previsão de tempo de 

chegada do gás em superfície, subestimando a urgência de tomadas de decisão.  

Ohara e Bourgoyne (1998) utilizam uma aproximação por triângulo para facilitar 

os cálculos, com base na geometria dos gráficos de fração de gás x profundidade. Para 

um determinado instante de tempo, a medida que aumenta a profundidade, a fração de 

gás aumenta até um pico, e então diminui até zero. Esta descrição pode ser vista na 

figura a seguir, que mostra o perfil de fração de gás para diversos instantes de tempo. 

No eixo vertical, podemos ver as posições dos sensores de pressão presentes no poço, 

sendo a fração de gás calculada pontualmente utilizando-se a pressão acusada por cada 

sensor. Ao final, é traçada uma curva passando pelos pontos obtidos a cada 

profundidade. 
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Esse perfil divide a velocidade do gás em 3 velocidades:  

Velocidade de frente – a velocidade do ponto em que a fração do gás sai de zero 

e começa a aumentar.  

Velocidade de pico ou velocidade de centro – Velocidade do ponto de máximo 

de fração de gás. 

Velocidade de cauda – velocidade do ponto em que a fração de gás volta a ser 

zero.  

 

Figura 11 - Perfil de movimentação de gás, adaptado de Ohara e Bourgoyne  (1995) [21]. 
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4.3. Análise quantitativa 

JOHNSON et al Trata também do desacordo entre a presença de uma regra 

prática na indústria com os resultados dos experimentos. A regra prática de campo diz 

que o gás se desloca com uma velocidade de cerca de 15 ft/min ou menos, no entanto, 

resultados em experimentos em pequenos flow loops e poços mostraram velocidades 

de mais de 100 ft/min. Testes feitos em campo por SHAUGHNESSY, reportaram gás na 

superfície 9 minutos após liberação deste no BOP, com quantidade pequena de gás.  

Para uma quantidade ainda maior de gás, o tempo de transito seria ainda menor 

do que o reportado por Ohara e Bourgoyne (1998), e com consequências ainda mais 

severas de expulsão de lama do riser por conta da expansão do gás.  

Modelo Triangular de distribuição do gás 

De acordo com Ohara e Bourgoyne (1998), Seja Ht a profundidade do topo do 

gás, o perfil de distribuição do gas é função de Ht, que por sua vez é função do tempo 

segundo a seguinte equação:  

𝐻𝑡 = 𝐻𝑡(0) − ∫ 𝑉𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡(𝑡) 𝑑𝑡       (1) 

A altura da base do triângulo (Hpf) é dada pela diferença de profundidade do 

topo e da cauda (Hc), portanto: 

𝐻𝑝𝑓 = 𝐻𝑡(𝑡) − 𝐻(𝑡)         (2) 

Substituindo (1) em (2): 

𝐻𝑝𝑓 = (𝐻𝑡(0) − ∫ 𝑉𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡(𝑡) 𝑑𝑡) − (𝐻𝑐(0) − ∫ 𝑉𝑡𝑎𝑖𝑙(𝑡) 𝑑𝑡)   

𝐻𝑝𝑓 = 𝐻𝑝𝑓(0) + ∫ (𝑉𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡(𝑡) − 𝑉𝑡𝑎𝑖𝑙(𝑡))𝑑𝑡     (3) 

Podemos observar pela equação 1 que o fluxo bifásico chega no topo do riser 

quando Ht = 0. 

Definindo a fração do gás média como:  

            �̅� =
𝑉𝑜𝑙𝑔𝑎𝑠(𝑡)

𝐴𝑎𝑛 ×𝐻𝑝𝑓(𝑡)
        (4) 

Onde 𝐴𝑎𝑛  é a área da seção transversal do anular, e 𝑉𝑜𝑙𝑔𝑎𝑠(𝑡)  pode ser 

calculado utilizando-se uma equação de estado. Utilizando a lei do gás real, temos:  

             𝑉𝑜𝑙𝑔𝑎𝑠(𝑡) =  𝑉𝑜𝑙𝑔𝑎𝑠(0)
 𝑍(𝑡) �̅�(0) �̅�(𝑡)

𝑍(0) �̅�(𝑡) �̅�(0)
      (5) 
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Com intuito de calcular a fração máxima de gás presente no fluxo bifásico, é 

aplicado um balanço de massa:  

 �̅�(𝑡)  × 𝐻𝑝𝑓(𝑡) = 0.5 × 𝛼𝑚𝑎𝑥(𝑡) × 𝐻𝑝𝑓(𝑡) 

 𝛼𝑚𝑎𝑥(𝑡) = 2 �̅�(𝑡)       (6) 

Ohara e Bourgoyne (1998) mostra ainda uma tabela de equações para estimar 

as velocidades, considerando o modelo triangular de distribuição do gás. Embora o 

paper em questão tenha desenvolvido seus experimentos dentro de um poço, a 

geometria anular continua no escoamento dentro do riser de perfuração, no entanto, a 

retirada de gás no experimento foi feita pela linha de choke, que induz uma perda de 

carga adicional, diminuindo a velocidade do gás. Portanto deveremos esperar 

velocidades ainda maiores para o escoamento no Riser.  

 

Podemos concluir então que a ascensão de gás no riser ocorre de forma 

complexa. Considerando o ambiente de pressão e tomadas de decisão rápida a bordo, 

unidos muitas vezes à falta de informação sobre os fluidos que estão contidos no riser 

e de seu estado, a velocidade de subida do gás pode ser difícil de ser estimada no 

momento de uma emergência. Devemos então, considerar o risco de que o gás chegue 

à mesa rotativa antes que alguma decisão seja tomada quanto ao seu gerenciamento.   

Para efeitos de comparação das alternativas de gerenciamento estudadas neste 

texto, podemos calcular a expansão de uma bolha de 1bbl em diferentes comprimentos 

de coluna de riser de perfuração, utilizando a equação 5. Para este cálculo, foi assumido 

um valor de 14ppg de fluido de perfuração no riser, temperatura do fundo do mar de 4ºC 

e temperatura da superfície de 20ºC. Para simplificação, o gás é considerado ideal:  

Caso Velocidade Frontal Velocidade de pico

Subida com o choke 

aberto

Subida com o choke 

fechado

Circulando com vls = 

0.64 ft/s

Circulando com vls = 

1.24 ft/s

    (  2  −  .0   −   × 𝑑)     (  255 −       −   × 𝑑)

    (    2 −       −   × 𝑑)

    (     − 2   0 −   × 𝑑)

    (     − 2  5  −   × 𝑑)

    (     − 2     −   × 𝑑)

    (    2 − 2 2   −   × 𝑑)

    (   0 −     2 −   × 𝑑)

Tabela 1 - Equações para o cálculo da velocidade de Ascenção do gás considerando o modelo 
triangular de distrubuição, adaptado de Ohara e Bourgoyne  (1995) [21]. 
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Podemos ver pela Tabela 1 que a expansão do gás é significativa, havendo 

grande risco de deslocamento do fluido de perfuração durante essa expansão.  

Quanto às velocidades, podemos utilizar outra equação presente em Ohara e 

Bourgoyne para estimar o tempo de subida do gás até a superfície. Esta correlação 

relaciona a velocidade do gas com a velocidade média da mistura mais a velocidade de 

escorregamento (Slip Velocity), e foi determinada utilizando dados de um trabalho 

experimental utilizando fluido de perfuração e gás natural. Esta correlação é 

independente do modelo triangular de perfil do gas, portanto só é calculado um tipo de 

velocidade do gás.  

𝑉𝑔 =    25 𝑉𝑚 + 0.2 25      [V] = ft/s      (7) 

Onde 𝑉𝑔 é a velocidade de subida do gás e 𝑉𝑚 é a velocidade da mistura 

Utilizando esta equação para Vm = 0 (Circulação pausada), temos que o tempo 

de subida do gás para diferentes lâminas dágua é:  

 

Analisando os tempos da tabela 2, podemos dizer que a ascensão do gás ocorre 

a tempo de uma resposta de emergência para a maioria dos casos, considerando uma 

equipe treinada e experiente para tal. No entanto, há diversos fatores complicadores que 

podem vir a ocorrer, de forma que não haja tempo hábil para a resposta, como detecção 

tardia da presença de gás no riser, divisão da atenção da equipe de perfuração entre a 

porção acima e abaixo do BOP, situações de emergência anteriores (Blackout, Perda 

de posicionamento). 

 Tamanho do Riser (m) Volume do gás na superfície (bbl)

1000 171,8

1500 257,6

2000 343,5

2500 429,4

3000 515,3

Lâmina dágua (m) Tempo de Subida (h)

1000 1,3

1500 2,0

2000 2,6

2500 3,3

3000 3,9

Tabela 2 - Volume de gás na superfície, considerando uma entrada de 1bbl de gás no Riser. 

Tabela 3 - Tempo de subida do gás para diferentes valores de lâmina d’água. 
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Fica evidente, então, apesar da baixa probabilidade de acontecimento, a 

necessidade de mitigação das consequências da chegada de gás na superfície, bem 

como da expansão do gás no riser, como mostrado na Figura 11, levando à expulsão 

de fluido de perfuração deste. O gerenciamento do gás na superfície deverá ser feito de 

forma a dispensar procedimentos de alinhamento de tubulação, ou fechamento de 

caminhos preferenciais do gás. Ou seja, o caminho padrão do gás, sem nenhuma 

intervenção dependente de detecção deste dentro do riser, deve ser intrinsecamente 

seguro. Caso não seja possível projetar o caminho desta forma, deve ser minimizado o 

número de procedimentos necessários para tal, diminuindo o risco de execução tardia. 
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Capítulo 5 

Análise das configurações 
 

5.1. Ferramentas de comparação 

Com o intuito de comparar e analisar os riscos envolvidos na operação com as 

três configurações, utilizaremos duas ferramentas de gerenciamento de risco bem 

aceitas em toda a indústria, o Bow Tie Diagram e a matriz de risco. 

5.1.1. Bow Tie Diagram 
 

 

Este diagrama é uma representação gráfica das causas e consequências de um 

determinado evento importante, bem como as medidas de prevenção deste evento e 

estratégias de mitigação das consequências, caso este aconteça. ERM Americas Risk 

Practice (2012). 

O diagrama permite visualização pelo usuário acerca dos possíveis gargalos, 

sejam eles acontecendo na prevenção do evento, ou na mitigação das consequências. 

A construção do diagrama passa por 9 procedimentos, para que o usuário organize seu 

exercício mental acerca das operações envolvidas, e consiga detectar e avaliar riscos. 

Os passos para a sua construção são:  

1. Definir o Evento Principal, que é também a consequência inicial 

2. Identificar as Ameaças que são as causas do Evento Principal 

Figura 12 - Diagrama de Bow Tie, adaptado de ERM Americas 
Risk Practice (2012) 
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3. Identificar as barreiras de proteção entre cada Ameaça e o evento Principal 

4. Identificar os fatores que podem levar a uma perda de barreira 

5. Identificar o controle destes fatores 

6. Identificar as Consequências 

7. Identificar as Medidas de Recuperação 

8. Identificar os fatores que podem fazer com que as Medidas de Recuperação 

falhem, e o controle desses fatores 

9. Para cada Barreira, Medida de Recuperação e Controle de Fatores responsáveis 

por quebra de barreira ou de Medida de Recuperação, identificar as Tarefas 

Críticas de Segurança 

As Tarefas Críticas de Segurança, a que se refere o item número 9, são as 

tarefas para prevenir e/ou minimizar a possibilidade de uma Barreira ou Medida de 

Recuperação falhar. Ao final da construção, se têm uma representação eficiente do 

resultado da avaliação de risco, feita pelo usuário do diagrama. 

Para cumprir o objetivo de comparar as 3 configurações, apresentaremos os 

diagramas simplificados, mostrando as barreiras que diferem de uma configuração e 

outra, ou que são relevantes na comparação. 

5.1.2. Matriz de Riscos 
 

A matriz de risco é uma ferramenta utilizada para definir o nível de risco de um 

determinado evento, considerando a probabilidade deste evento ocorrer, contra a 

severidade da consequência que a ocorrência deste evento tem JULIAN (2017).  

O ranking para severidade, neste trabalho, será definido da seguinte forma:  

 

Pessoas 

Insignificante – Evento pode causar um caso de primeiros socorros 

Pequeno – Evento pode causar um Tratamento médico 

Significante – Evento pode causar em um ferimento grave 

Severo – Evento pode causar uma fatalidade 

Extremamente Severo – Evento pode causar múltiplas fatalidades 

 

Ativo 
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Insignificante – Evento pode causar custo menor do que USD 10,000 

Pequeno – Evento pode causar custo entre USD 10,000 e USD 50,000 

Significante – Evento pode causar custo entre USD 50,000 e USD 500,000 

Severo – Evento pode causar custo entre USD 500,000 e USD 5,000,000 

Extremamente Severo – Evento pode causar custo maior do que USD 5,000,000 

 

Meio ambiente 

Insignificante – Perda de contingência controlada a bordo (sem perda)  

Pequeno – Perda de contingência menor do que 1 bbl 

Significante – Perda de contingência entre 1 bbl e 5 bbl 

Severo – Perda de contingência entre 5 bbl e 100 bbl 

Extremamente Severo – Perda de contingência maior do que 100 bbl 

 

O ranking de probabilidade de ocorrência do evento, segue os seguintes 

exemplos:  

Desprezível – Incidente nunca ocorreu na indústria 

Baixa – Incidente já ocorreu na indústria 

Média – Incidente ocorre na sonda 

Alta – Incidente ocorre anualmente na sonda 

Frequente – Incidente ocorre mais do que anualmente na sonda 

 

Multiplicando-se o valor de 1 a 5 atribuído a cada coluna ou linha da matriz, 

obtemos o Ranking de risco, que pode então variar de 1 até 25, e ser classificado da 

seguinte forma:  

Risco Baixo – 1 até 9  

Risco Médio – 10 até 17  

Risco Alto – 18 até 25 

A matriz de risco então pode ganhar a seguinte forma: 
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5.2. Diverter Convencional 

5.2.1. Bow Tie Diagram 
Para o Diverter Convencional, temos a Perda de Contingência como evento 

indesejado. Portanto as estratégias de mitigação do risco e das consequências são 

aplicadas para evitar danos ao meio ambiente. 

A expansão do gás gerando deslocamento do fluido de perfuração tem como 

barreira a tubulação que leva o fluido de perfuração para o sistema de tratamento, e 

como estamos assumindo que o BOP já teria sido fechado, a quantidade de gás dentro 

do riser não seria suficiente para gerar maiores danos, a barreira contra o deslocamento 

de fluido de perfuração do riser é a capacidade de fluxo do sistema de tratamento de 

lama. Para grandes quantidades de gás, esta barreira não seria suficiente para evitar a 

perda de contingência, devido à grande expansão gerada. 

A chegada do gás em superfície é contida pelo preventor anular presente no 

diverter, que tem a pressão de trabalho de 500 psi. Para uma pressão de gás maior do 

que a de trabalho, esta barreira também não impediria a perda de contingência.  

Como forma de mitigação da contaminação do meio ambiente, teríamos a 

contenção rápida do vazamento e o controle dos fluidos dispostos no mar, utilizando 

cinturões de contenção de óleo.  

Para diminuição das responsabilidades criminais da empresa, é de suma 

importância a aplicação correta do plano de emergência, bem como a prévia concepção 

deste.    

Portanto, o diagrama para a configuração do diverter convencional fica:   

Probabilidade\Severidade Insignificante Pequeno Significante Severo Extremamente Severo

Desprezível 1 2 3 4 5

Baixa 2 4 6 8 10

Média 3 6 9 12 15

Alta 4 8 12 16 20

Frequente 5 10 15 20 25

Baixo Médio Alto

Tabela 4 - Matriz de Risco  
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5.2.2. Matriz de Riscos 
 

Considerando o fato de que a perda de contingência no diverter já ter acontecido 

na indústria, classificamos como probabilidade Baixa de ocorrer. 

 Meio ambiente 

As consequências nessa operação podem causar Perdas de contingência de 

mais de 100 bbl, então a severidade é classificada Extremamente Severo. 

Pessoas 

Nesta configuração, pelo alinhamento do fluxo, o caminho tomado pelo gás não 

oferece risco às pessoas, portanto a severidade é considerada Insignificante 

Ativo 

O alívio de pressão gerado pelo diâmetro da linha de overboard é suficiente para 

não haver risco de dano a algum equipamento por pressão, no entanto, pode ocorrer 

erosão das linhas devido à velocidade de fluxo, com possibilidade de prejuízos de até 

10,000 USD, portanto a severidade é considerada Insignificante. 

Portanto, a matriz de risco para a configuração com Diverter Convencional fica:  

 

Figura 13 - Diagrama de Bow Tie Para a Configuração com diverter convencional. 

Probabilidade\Severidade Insignificante Pequeno Significante Severo Extremamente Severo

Desprezível

Baixa Pessoas/Ativo Meio ambiente

Média

Alta

Frequente

Tabela 5 - Matriz de risco para Diverter convencional 
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E o Risco é considerado médio. 

5.3. Diverter Com Linha para o MGS 

5.3.1. Bow Tie Diagram 
 

Para o Diverter com a linha para o MGS, temos a explosão no Rig Floor como 

evento indesejado. Portando as estratégias de mitigação do risco e das consequências 

são aplicadas para evitar danos às pessoas e ao ativo da empresa. 

A pressão do gás no MGS será contida pela pressão hidrostática existente na 

Mud Leg. Na eventualidade da pressão do gás superar essa pressão hidrostática, 

haverá vazamento de gás, e, portanto, risco iminente de explosão, caso a atmosfera 

explosiva tenha proporções ótimas de gases para combustão e encontre uma fonte de 

ignição. Mesmo com esse vazamento, o projeto dos equipamentos da sonda é feito para 

que os dispositivos utilizados sejam intrinsecamente seguros, diminuindo o número de 

fontes ignitoras. No entanto, é tecnicamente inviável reduzir este número para zero. 

Outra possibilidade de vazamento de gás está nos equipamentos do moonpool. 

Nesta configuração, por exemplo, a junta telescópica fica no caminho de carga da 

pressão exercida pelo gás. Pela construção da junta telescópica, o fato da vedação 

ocorrer de forma dinâmica pode fazer com que ela seja o elo mais fraco, e permita 

passagem de gás. Neste caso, o problema se reduziria ao mesmo do caso do 

vazamento no MGS, somente com a barreira da diminuição de fontes ignitoras.  

Na eventualidade de uma explosão, as barreiras de mitigação contra uma ou 

mais fatalidades são a instalação de Equipamentos de proteção coletiva (Como escudos 

de proteção) e Equipamentos de Proteção Individual (Como capacete, Macacão 

retardante ao fogo, óculos). As barreiras de mitigação contra danos ao patrimônio são 

as que fazem parte do plano de combate a incêndio, impedindo que o incêndio gerado 

pela explosão não se propague para o resto da unidade. 
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5.3.2. Matriz de Riscos 
 

Considerando o fato de que o vazamento de gás no MGS causando explosão já 

ter acontecido na indústria, classificamos como probabilidade Baixa de ocorrer. 

Meio ambiente 

As consequências nessa operação podem causar Perdas de contingência de 

mais de 100 bbl, então a severidade é classificada Extremamente Severo. 

Pessoas 

As consequências nessa operação podem causar múltiplas fatalidades, então a 

severidade é classificada Extremamente Severo. 

Ativo 

Uma explosão no rig floor pode propagar um incêndio de grandes proporções na 

sonda, gerando um prejuízo de mais de 5 MM USD, portanto a severidade é considerada 

Extremamente Severo.  

Figura 14 - Diagrama de Bow Tie Para a Configuração com Diverter com linha para o MGS. 
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Portanto, a matriz de risco para a configuração com Diverter com linha para o 

MGS fica:  

 

5.4. RGH 

5.4.1. Bow Tie Diagram 
Na configuração com RGH, a perda de contingência ainda é uma preocupação, 

colocando a operação em risco de danos ao meio ambiente. No entanto, nesta 

configuração, barreiras adicionais são colocadas entre as ameaças e o evento 

indesejado.  

A expansão do gás pode ser controlada alinhando a saída da Flow Spool com o 

manifold dedicado ao RGH, diminuindo o risco de perda de contingência por 

deslocamento de fluido de perfuração. 

A pressão do gás é contida por mais uma barreira, que é a retirada dos elos mais 

sensíveis do caminho de carga da pressão do gás. O RGH é instalado abaixo da Junta 

telescópica, portanto não é necessário que a pressão de trabalho desta supere a 

pressão dentro do riser.  

 

Probabilidade\Severidade Insignificante Pequeno Significante Severo Extremamente Severo

Desprezível

Baixa Pessoas/Ativo/MA

Média

Alta

Frequente

Tabela 6 - Matriz de risco para Diverter com linha para o MGS. 

Figura 15 - Diagrama de Bow Tie Para a Configuração com RGH. 
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5.4.2. Matriz de Riscos 
 

Considerando as barreiras adicionais que o sistema de RGH traz, e também o 

fato de que o projeto do sistema já foi concebido especificamente para o caso, não tendo 

ocorrência de acontecimentos na indústria, temos que a probabilidade de ocorrência, 

neste caso é desprezível. 

Meio ambiente 

As consequências nessa operação podem causar Perdas de contingência de 

mais de 100 bbl, então a severidade é classificada Extremamente Severo. 

Pessoas 

As consequências nessa operação podem causar múltiplas fatalidades, então a 

severidade é classificada Extremamente Severo. 

Ativo 

Uma explosão no rig floor pode propagar um incêndio de grandes proporções na 

sonda, gerando um prejuízo de mais de 5 MM USD, portanto a severidade é considerada 

Extremamente Severo. 

Portanto, a matriz de risco para a configuração com RGH fica: 

 

De posse da análise de risco, podemos estabelecer uma hierarquia entre as três 

configurações. É evidente que a configuração com o RGH adiciona barreiras 

fundamentais para a diminuição do risco da operação, portanto sendo a alternativa ideal 

no âmbito operacional, embora com custo adicional. No entanto, para uma comparação 

mais prática, consideraríamos as configurações com diverter convencional e com linha 

para o MGS, devido à sua vasta utilização  nas sondas existentes hoje. Entre essas 

duas configurações, a primeira se torna intrinsecamente mais simples – devido à 

ausência de linhas rígidas e flexíveis entre o diverter e o MGS –, menos custosa, se 

Probabilidade\Severidade Insignificante Pequeno Significante Severo Extremamente Severo

Desprezível Pessoas/Ativo/MA

Baixa

Média

Alta

Frequente

Tabela 7 - Matriz de Risco para configuração com RGH. 
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comparada ao  RGH - e que apresenta um risco menor para as pessoas e para o 

patrimônio, conforme mostrou a matriz de risco. 
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Capítulo 6 

Conclusões  
 

Os riscos associados à exploração de petróleo devem ser pauta do planejamento 

das empresas do setor, principalmente no âmbito offshore, onde há dificuldades 

adicionais que aparecem devido ao aumento da lâmina d’água. O estreitamento da 

janela de operação conforme aumenta a lâmina d’água aumenta a preocupação da 

equipe de perfuração quanto à ocorrência de kicks e possíveis blowouts, gerando danos 

aos trabalhadores, à sonda e ao mar. Os riscos associados às pessoas, meio ambiente 

e ao patrimônio foram analisados neste texto para que se propusesse a melhor 

configuração de gerenciamento de gás no riser de perfuração.  

Na análise das 3 configurações – Diverter convencional, Diverter com linha para 

o MGS e RGH –  foi levado em conta o comportamento do gás em ascensão pelo riser 

após um BOP Bypass, ou seja, subida livre até a superfície, sem fluxo na base da coluna 

(BOP fechado) e sem circulação de fluido.  

Foi discutido que a ascensão do gás acontece de forma complexa devido ao 

padrão de fluxo comumente encontrado no fluxo multifásico lama-gás. Há a presença 

de uma bolha maior que sobe com maior velocidade, deixando bolhas menores que vão 

perdendo velocidade conforme sofrem o efeito das forças de superfície geradas pela 

força gel do fluido de perfuração. 

A partir dos resultados obtidos de expansão do gás e de tempo de subida, 

conseguimos concluir que há o risco de chegada do gás à superfície, portanto se fez 

necessário a elaboração de uma análise de risco comparando as 3 configurações frente 

a essas ameaças.  

Essa análise de risco foi feita utilizando duas ferramentas: o diagrama de Bow 

Tie e a matriz de riscos. A primeira, fornece uma representação gráfica das barreiras 

que levam ao evento indesejado, e das estratégias de mitigação das consequências 

caso este ocorra. A segunda, utiliza a definição de risco para quantificar o risco de um 

evento, dados a sua probabilidade de ocorrência e severidade das consequências.  

Para as duas primeiras configurações, é evidente que embora as ameaças de 

expansão do gás e sua chegada à superfície já tenham significativas medidas de 

correção evitando o evento indesejado, algumas barreiras têm fatores muito 

significantes de rompimento, ou seja, o controle do risco poderia ser feito de melhor 
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maneira para evitar danos ao meio ambiente (no caso do Diverter convencional), às 

pessoas e ao patrimônio (como no caso do Diverter com linha para o MGS). No âmbito 

da matriz de risco, o valor atribuído ao risco é médio, dadas as probabilidades de 

ocorrência e severidade das consequências. 

Já a configuração com o RGH apresenta barreiras adicionais entre as ameaças 

e o evento indesejado, e os fatores de rompimento destas são de menor probabilidade 

de ocorrência do que aqueles das outras configurações. Na matriz de risco, foi atribuído 

risco Baixo utilizando-se esta configuração, uma vez que a probabilidade de ocorrência 

diminui.  

Portanto a análise de riscos teve resultados similares para as configurações de 

Diverter Convencional e com linha para o MGS. No entanto, os resultados para o Riser 

Gas Handling são claramente superiores no que tange à mitigação de riscos.  

Uma conclusão mais imediatista compararia as duas primeiras configurações, 

pela já vasta implementação. Se formos comparar o diverter convencional com o diverter 

com linha para o MGS, levaríamos os riscos ora antes baixos para o patrimônio e as 

pessoas para o nível médio, como analisamos na matriz de riscos para essas duas 

situações. A configuração com a linha para o MGS é intrinsecamente mais complexa e 

custosa do que a configuração convencional, devido à instalação das linhas rígidas e 

mudanças no layout da sonda, além de não trazer o benefício de diminuição de risco a 

que se propõe. Portanto, embora ainda não ideal, a configuração convencional ainda 

prevaleceria sobre a com linha para o MGS.  

Mostradas as características de cada configuração frente a ascensão do gás no 

riser, sugerimos que sejam abordadas propostas para incentivo da implementação do 

RGH em detrimento das outras duas configurações.  

As propostas de incentivo devem levar em conta a situação da indústria, bem 

como a previsão para as próximas demandas no setor de perfuração. Elas podem definir 

padrões de divisão de obrigações contratuais entre as Drilling Contractors e as 

operadoras. Além disso, como medida de transição, podem ser abordadas propostas de 

melhorias às configurações de Diverter convencional e com linha para o MGS. Essas 

melhorias podem se basear nas barreiras de controle cujos fatores de rompimento sejam 

os mais prováveis.  

Como exemplo, na configuração convencional, poderia ser projetado um 

dispositivo de captação da lama e do gás deslocados do riser, como a manutenção de 

um tanque de lama vazio dedicado a situações de emergência como essa. Na 

configuração com linha para o MGS, pode ser utilizado um maior tamanho de Mud Leg 
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como o intuito de aumentar a pressão hidrostática necessária para que esta seja vencida 

pela pressão do gás. Para esta modificação, deve ser considerado o layout de uma 

sonda, e a viabilidade da extensão da Mud Leg, ainda dentro dos limites do casco.  

Para a instalação do RGH, deve ser feita uma análise mais criteriosa para ter 

valores mais acurados de custo, considerando o tempo que a sonda precisaria ficar 

parada para a instalação, custo de obras estruturais para instalação das linhas rígidas, 

custos dos materiais e sua respectiva tributação aduaneira. Também deve ser analisada 

a necessidade de manter uma equipe especializada para operação deste equipamento, 

em detrimento de oferecimento de treinamento aos trabalhadores da Drilling Contractor 

para a operação deste. 
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