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Resumo – O sector de perfuração automatizada em ambiente Offshore é das mais 
exigentes em termos técnicos e científicos por razões de risco de vida e impacto 
ambiental. Ao longo das últimas décadas a tecnologia tem vindo a introduzir novas formas 
de controlar processos tradicionalmente feitos por operadores em ambientes altamente 
complexos. Esta combinação de características produz riscos elevados de se cometerem 
erros com impactos devastadores sobre a tripulação, a plataforma, condição financeira 
da operadora e o ambiente. A introdução de controladores lógicos programáveis para a 
operação do equipamento de perfuração e manuseamento de tubos abriu novos 
horizontes para monitorizar e automatizar processos tipicamente delicados 
tradicionalmente executados por operadores altamente qualificados e com muitos anos 
de experiencia de campo. Com a ocorrência de desastres na indústria do petróleo tem 
havido uma maior exigência de sistemas que reduzam a ocorrência de erros humanos e 
para esse efeito foram desenvolvidas vários produtos nomeadamente simuladores 
virtuais em 3D, sistemas de perfuração automática (eControl), sistemas responsáveis 
pela monitorização e gestão dos múltiplos sistemas de controlo abordo da Plataforma de 
perfuração (eConcept), entre outros no mercado. 
 
O autor deste trabalho tem vindo a trabalhar na companhia First Interactive com sede 
principal na Noruega, a desempenhar funções relacionadas com sistemas de Automação 
e Controlo de processos industriais, designadamente na área da extração petrolífera.  
Esta dissertação de mestrado, desenvolvida em contexto industrial, versa o estudo e 
desenvolvimento de conceitos tecnológicos em torno de sistemas de perfuração 
automática, sistemas de gestão, monitorização e controlo aplicados a grupos de sistemas 
de controlo de máquinas em processos inerentes à indústria extrativa de petróleo para 
plataformas off-shore.  
 
 
Palavras‐chave: Sistemas de CM/CBM  (Condition Monitoring/Condition Based 
Maintenance),  Sistemas  de  Controlo;  Automação  Industrial;  Simuladores  de 
ambiente virtual em 3D focados na indústria; Simulador de treino, Simulador de 
ambientes de perfuração (downhole);  
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Abstract – The automated drilling sector in offshore environments is one of the most 
demanding in technical and scientific terms due to life threatening risks and extreme 
impact of environmental disasters. Over the past decades technology has been 
introducing new forms of controlling complex processes traditionally executed by 
operators in highly complex environments; this combination of characteristics produces 
elevated risks of committing critical errors with devastating consequences to the crew, 
Rig, financial condition of the operator and the environment. The introduction of 
programmable logic controllers for controlling drilling and pipe handling equipment 
opened up new horizons for monitoring and automating typically delicate processes 
traditionally performed by highly skilled operators with many years of field experience. 
With the occurrence of disasters in the oil industry there has been a great demand for 
systems which reduce the occurrence of human error and to this end many products 
have been developed including 3D virtual simulators, automatic drilling systems 
(eControl), systems responsible for the monitoring and management of multiple control 
systems on-board the drilling platform (eConcept), amongst others on the market. 
 
The candidate Marco Pires has been working at First Interactive with headquartered in 
Norway, performing functions related to automation and industrial process control 
systems, especially in the field of oil extraction. 
The overall objective of this master's thesis, developed in industrial context, is to study 
the development of technological concepts around automated drilling systems and a 
system of management, monitoring and controls applied to groups of machine control 
systems in processes related to the industry of extraction of oil in offshore platforms. 
 
 
 
 
Keywords: CM/CBM systems (Condition Monitoring/Condition Based 
Maintenance), Data Base Management, virtual environment simulators in 3D 
focused on industry; training simulator, drilling environments simulator 
(downhole); Control systems; 
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I. – INTRODUÇÃO 

 

A indústria do Petróleo é das mais exigentes em termos tecnológicos, segurança, impactos 

ambientais e consistência de resultados. Estas características fazem com que se procurem 

constantemente novas soluções que possam ser implementadas de forma segura e que 

melhorem significativamente o rendimento de qualquer operação. Estas soluções devem trazer 

benefícios económicos com o mínimo de impactos negativos, sendo que a maior parte das 

soluções são de automatização em que se procura minimizar ou mesmo quando possível, 

eliminar erros humanos. 

 

Neste contexto, este trabalho está centrado em dois produtos que visam satisfazer estes 

requisitos caraterizados pelo sector de furação: eControl e eConcept. Qualquer poço de 

petróleo antes de entrar em produção tem que ser acedido pelo processo complexo de 

perfuração em que se faz um ou múltiplos furos para aceder a zona de produção. Este processo 

implica uma monitorização de múltiplas variáveis e consequentemente uma operação 

otimizada de varias máquinas de forma a poder maximizar a taxa de penetração (Rate of 

Penetration, ROP), que é fundamentalmente a velocidade com que a broca de perfuração está 

a penetrar as camadas de rocha. Toda esta operação tem que ser cuidadosamente monitorizada 

para evitar catástrofes ou perca de rendimento. 

 

O eControl é um produto eletrónico de componentes de software e hardware integrados no 

sistema de controlo da plataforma que procura otimizar o sistema de controlo das máquinas 

responsáveis pelo processo de furação. Toma controlo absoluto do sistema durante esse 

processo de forma a poder otimizá-lo em termos de rendimento e também em termos de 

salvaguardar a integridade do poço e assegurar a integridade da plataforma e consequentemente 

a sua tripulação. 
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1.1. Motivação e Objetivos 

 

Operadoras como as seguintes: Shell, BP, Chevron, entre outras têm vindo a exigir cada vez 

mais do equipamento de perfuração e manuseamento de tubos, aumentando a capacidade 

tecnológica para novos níveis de eficiência sem perder o foco nas características de segurança 

exigidas pela indústria. Esta tendência tem vindo a produzir sistemas com funcionalidades 

autónomas com objetivo principal de eliminar a necessidade de envolvimento direto da 

tripulação nos processos mais perigosos. A indústria tem também aumentado os níveis de 

produtividade para suportar a instabilidade dos preços do barril de petróleo. Estes níveis de 

exigência são também responsáveis pela origem de dois produtos; o eControl e o eConcept, 

que iremos rever neste trabalho, para além de muitos outros que visam atender aos pontos 

referidos. Cada produto tem objetivos independentes mas os dois produtos resultam de uma 

necessidade de responder a alteração das exigências indústrias. 

 
Os objetivos desta dissertação são:  

1. Rever e apresentar o equipamento tipicamente envolvido nos processos de perfuração 

e manuseamento de tubos descrevendo as suas funcionalidades;  

 

2. Rever e apresentar o eControl como um produto em fase de desenvolvimento 

detalhando sobre a sua funcionalidade e integração nos sistemas de controlo existentes 

nas máquinas e processos de perfuração nas plataformas de perfuração;  

 

3. Rever e apresentar o eConcept como um produto em fase de desenvolvimento 

detalhando sobre a sua funcionalidade componentes e integração nos sistemas de 

controlo existentes nas máquinas e processos de perfuração nas plataformas de 

perfuração; 

 
4. Apresentar os aspetos práticos de implementação dos dois produtos apresentados: 

eControl e eConcept; 

 
5. Apresentar a conclusão sumativa dos dois produtos em desenvolvimento incluindo 

perspetivas de trabalhos futuros. 
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1.2.  Organização	da	dissertação		

	
Esta dissertação está dividida em seis capítulos. No presente capítulo fez-se uma introdução de 

enquadramento e apresentou-se a motivação e objetivos do trabalho.  

 

No Capítulo 2 apresenta-se uma descrição dos diversos tipos de equipamento essenciais para o 

processo de perfuração de plataformas petrolíferas marítimas incluindo máquinas com 

participação física e produtos software responsáveis por funcionalidades críticas dos processos 

descritos.  

 

O Capítulo 3 descreve um produto em fase final de desenvolvimento; descrevendo as suas 

componentes, as suas funcionalidades e a importância das suas aplicações.  

 

No Capítulo 4 apresenta-se outro produto em fase de desenvolvimento inicial; descrevendo a 

sua aplicação e diversas funcionalidades em desenvolvimento fase ao ambiente que visa servir.  

 

O Capítulo 5 é dedicado a analisar os diversos aspetos práticos de implementação destes dois 

produtos face ao ambiente de uma plataforma offshore. 

 

No Capitulo 6 apresenta-se a conclusão incluindo perspetivas futuras de desenvolvimento 

destes produtos. 
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II.  – CONTROLO ELETRÓNICO AUTOMÁTICO DE MÁQUINAS NA INDÚSTRIA 

DO PETRÓLEO 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de máquinas controladas diretamente pela atuação direta de válvulas hidráulicas e 

a intervenção física da tripulação têm vindo a ser substituídas por sistemas mais complexos, 

mais capazes, com maior segurança e mais independentes da cooperação direta do homem. 

Este tipo de sistemas tem vindo a eliminar a presença de elementos da tripulação nas zonas de 

maior perigo, oferecendo um centro de comando sofisticado e resguardado por uma cabine em 

aço (ver Figura II-1) pressurizado, onde os operadores têm visibilidade para efetuar as 

operações da cadeira de controlo. A cabine de comando é desenhada para oferecer um controlo 

absoluto de todo o equipamento envolvido na manipulação de tubos e na perfuração do poço.  

 

Figura II-1 – Fotografia adaptada de uma Cabine de comando dos Operadores 

 

No sentido de o par de operadores ter todas as condições, o sistema oferece uma cadeira de 

controlo equipada com manipuladores de controlo e com botões configurados para a seleção 

de máquinas que o operador pretender operar. Oferece também um painel táctil onde o operador 
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pode visualizar, com algum cuidado as reações da sua manipulação sobre os Joysticks de 

comando, para além de também poder operar algumas funcionalidades automáticas de cada 

máquina (ver Figura II-2). Através destes painéis tácteis o operador tem assistência para 

visualizar a configuração dos botões dos manipuladores e também selecionar o modo de 

operação desejado para cada máquina sobre seu controlo. Com a interligação destas cadeiras 

os operadores têm noção das escolhas e ações feitas pelo operador da outra cadeira. 

 

Figura II-2 – Fotografia duma Cadeira de comando com monitores para SCADA, estando 
estes elevados à altura sentada do operador 

 

Aos operadores também é possível ter a visualização do estado das máquinas, através das 

páginas no menu Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). Estas estão dispostas 

em dois ecrãs situados à frente de cada cadeira (ver Figura II-2), sendo possível, desta forma, 

escolher a página respetiva de cada máquina ou optar por visualizar informação mais 

importante de um grupo de máquinas pertencentes ao mesmo controlador lógico. Através desta 

página o operador tem acesso à informação da máquina respetiva à página SCADA que abriu, 

dando ao operador valores de posição de cada sensor convertidos em valores compreensivos 

(graus, mm, rotações, etc.), valores de temperatura, pressão hidráulica, caudal, estado de 

válvulas, contacto da máquina com tubos, peso, etc. Todos estes dados ajudam o operador a 

saber o estado da máquina e também a avaliar informação impercetível ao olhar. Através destes 

ecrãs SCADA o operador pode também ajustar as configurações da máquina de forma a obter 

uma manipulação mais adequada a operação, tendo acesso a configurações de velocidade, 

aceleração de cada eixo, definição de momento de binário máximo, etc. 
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Com os conhecimentos adquiridos, e com alguma experiência o operador tem potencial para 

resolver da cadeira de controlo toda a afinação eletrónica necessária sem interferir 

mecanicamente com o equipamento. Convém referir que o sistema SCADA também dispõe de 

uma apresentação de alarmes onde se encontram listados e apresentados com informação atual 

do estado de cada alarme e a hora de ocorrência do mesmo. Assim, o operador pode consultar 

a ocorrência de todos os alarmes num registo histórico e pode também confirmar a tomada de 

reconhecimento da ocorrência de um alarme em particular ou mesmo eliminar o seu registo se 

assim o desejar. Desta forma pode prosseguir com a operação da máquina tendo tomado 

conhecimento da causa que conduziu a esta ocorrência, reconhecendo não ter influência sobre 

o funcionamento do equipamento na operação a executar. Estas máquinas têm várias funções 

que são utilizadas para diferentes operações, ou seja, o alarme pode ser ignorado caso o 

operador avalie qual o problema e queira continuar a operar a máquina num modo que não é 

influenciado pelo alarme apresentado. 

Através das páginas SCADA os operadores podem também aceder a um grupo de câmaras do 

tipo Closed-Circuit Television (CCTV), que estão distribuídas em vários pontos estratégicos 

pela plataforma, como pode ser visualizado nos ecrãs mais elevados na figura II-3, permitindo 

a visualização assistida das operações com equipamento nas zonas mais afastadas da cabine de 

controlo. Estas câmaras com interface de controlo remoto podem ser controladas a partir de 

uma interface gráfica no sistema SCADA que permite escolher a câmara desejada. Dispõem 

também de uma configuração de botões nesse tipo de páginas, que permitem orientar a direção 

da câmara e também manipular o zoom para oferecer ao operador um plano mais detalhado da 

operação. A imagem resultante das câmaras é apresentada em ecrãs partilhados pelos 

operadores, respondendo apenas ao controlo sobre o sistema SCADA, que é feito a partir de 

apenas uma das cadeiras de cada vez. 

A cabine está também apetrechada com equipamento de comunicação para ligar ao mundo 

exterior. Por exemplo, um meio telefónico através de um telefone de parede conectado ao 

sistema telefónico da plataforma. Para além deste meio de comunicação os operadores também 

têm ao seu dispor uma conexão internet de onde podem aceder à sua conta de correio 

eletrónico, fazer partilha de ficheiros, acompanhar processos de alteração ao sistema de 

controlo das máquinas, acompanhar discussões técnicas relevantes à plataforma, etc. Existe 

também um sistema de comunicação por rádio conectado aos canais rádio da tripulação na 

plataforma. Deste modo é proporcionado aos operadores um meio de comunicação completo 

para poderem coordenar operações entre máquinas independentemente controladas, como por 
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exemplo, o Pipe Deck Pipe Handler (PDPH) e o Gantry Crane (GC) que são controladas em 

zonas diferentes. Estes manipuladores de tubo no convés possuem cabines de controlo 

independentes posicionadas na estrutura da própria máquina, encontrando-se estas mais 

afastadas da cabine principal dos operadores (ver Figura II-3). 

 

Figura II-3 – Fotografia do Interior da cabine de comando. 

 

2.2. OS MODOS DE CONTROLO DAS MÁQUINAS 

 

As máquinas têm vários modos de controlo disponíveis de forma a satisfazer as necessidades 

do operador em relação à execução de qualquer operação ou manipulação do equipamento. De 

seguida são explicados os modos de operação que habitualmente as máquinas possuem 

encontrando-se disponíveis nos dois ecrãs tácteis montados nas cadeiras. 

 

 

2.2.1. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL  

 

Este modo serve para efetuar operações mais complexas com a assistência do controlador 

lógico programável (PLC) e das ferramentas disponíveis para evitar colisões e excedências de 

limites operacionais configurados para a máquina. De outra forma, a máquina iria parar com 
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frequência devido aos mecanismos de proteção que fazem com que a mesma saia do modo de 

operação sempre que um limite é excedido. Algumas das máquinas funcionam orientadas pelo 

sistema RMC (Robotic Motion Control) que controla a orientação e o percurso de cada eixo 

controlado da máquina para que esta opere sobre um percurso otimizado direcionado a levar a 

máquina à sua posição final em relação a esse percurso. Este sistema possibilita uma operação 

mais simplificada para o operador, permitindo que este efetue a manobra com a atuação da 

maneta de comando sobre um único eixo. Assim a máquina calcula para todos os eixos de 

movimento uma combinação de movimentos dos vários eixos mais apropriada para viajar sobre 

esse percurso já definido no sistema. Para operações repetitivas que não saiam dos parâmetros 

normais da sequência, este modo de operação demonstra ser bastante útil, aumentando a 

eficiência da operação enquanto também salvaguarda o desgaste excessivo do equipamento. 

 

 

2.2.2. MODO DE OPERAÇÃO SEQUENCIAL 

 

O modo sequencial é uma opção disponível dentro do modo de operação normal que é utilizado 

para algumas máquinas de montagem e manuseamento de tubo. O sistema de controlo da 

máquina divide a sequência cíclica da operação de cada tarefa em múltiplas subsequências, 

parando no final de cada subsequência até que haja confirmação do operador para prosseguir 

para a próxima. Volta novamente a pausar no final desta subsequência e assim sucessivamente, 

até a sequência voltar ao ponto inicial e se der início ao novo ciclo de subsequências, se assim 

for pretendido. Este modo é frequentemente partilhado com outras máquinas sendo as 

subsequências divididas entre as máquinas envolventes, respeitando a ordem do 

desenvolvimento da tarefa. Cada subsequência requer um conjunto de condições que permitem 

que a próxima subsequência só seja executável quando todas as condições que definem o fim 

dessa forem satisfeitas e o operador confirmar que deseja avançar para a sequência a seguinte. 

Desta forma o modo sequencial oferece uma segurança redobrada pelo facto de exigir 

confirmação do operador e simultaneamente condições satisfeitas para avançar com a operação 

sobre o conjunto de máquinas. Este modo de funcionamento é feito só para sequências que 

sejam muito repetitivas e que apresentem nenhumas variações na operação. Na situação de 

haver necessidade de interromper o ciclo da sequência, apresenta-se a desvantagem de ter que 

se sair do modo e voltar ao final da fase de uma das subsequências, ficando assim satisfeitas as 

condições necessárias para a reativação do modo de operação. Geralmente a utilização deste 

modo de operação acrescenta um grau de eficiência às tarefas executadas. 
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2.2.3. MODO DE OPERAÇÃO MANUAL 

 

Este modo de operação serve para operar as máquinas sem assistência do modo guiado 

(normal) normalmente para fazer ajustes à posição da máquina ou executar manobras fora do 

abito normal de operação do equipamento. Em situações em que o sistema de controlo da 

máquina esteja mal configurado para o modo normal, este modo manual permite a operação da 

respetiva máquina com menos limitações mas respeitando certos bloqueios de segurança para 

evitar incidentes típicos de operação. Muitas das máquinas que funcionam sobre o RMC tendo 

um percurso definido pelo sistema, tem que voltar às proximidades desse itinerário antes de 

poder voltar a ser operadas novamente em modo normal. 

 

 

2.2.4. MODO DE OPERAÇÃO DIRETO 

 

O modo direto funciona só com acionamento temporizado digital e física através de uma chave; 

permitindo ao operador manipular em modo completamente manual a máquina, sendo este 

diferente do modo manual por não possuir qualquer proteção do sistema de controlo. Pelos 

riscos apresentados neste tipo modo de operação, o operador limita-se a utilizar este modo de 

operação só para situações criticas que não possam ser resolvidas noutro modo. A execução de 

uma tarefa neste modo de operação tem um temporizador eletrónico definido no sistema de 

controlo que irá fazer com que a máquina saia deste modo ao fim de um determinado tempo. 

Este temporizador está integrado no modo de operação para evitar que haja situações em que 

o modo permaneça ativo por esquecimento ou por uso excessivo do mesmo. 

 

 

2.3. INTERFACES DA CABINE 

 

A cabine está conectada ao contentor do sistema de controlo, através de uma rede de profibus. 

As cadeiras são controladas por um PLC, entre outros controladores instalados no sistema 

operativo, que permitem receber e enviar dados entre o PLC e os ecrãs tácteis da respetiva 

cadeira. A cabine dispõe de uma rede Ethernet conectada ao contentor de forma a poder aceder 

a dados e também providenciar um meio de ligação remota ao sistema de PLC lá instalados.  

O contentor oferece uma instalação facilitada à complexa instalação de PLC com interfaces já 

preparadas para configuração de redes profibus internas, externas e a módulos da WAGO com 
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múltiplos sinais digitais e analógicos partilhados entre o PLC e os instrumentos de campo das 

máquinas sobre o seu controlo. Estes dados são depois mapeados em formato bruto para blocos 

de dados no PLC, de forma a serem processados nas várias funções de cada equipamento e 

também para serem enviados para o sistema SCADA já com um formato compreensível ao 

operador. Este contentor tem os PLC montados num espaço limitado, sendo necessário haver 

um sistema de ar condicionado dimensionado para o calor produzido no seu interior, um 

sistema de evaporadores e filtros de forma a garantir um ambiente limpo e controlado, ideal 

para o funcionamento dos elementos eletrónicos instalados. Quando se considera plataformas 

que podem estar em locais com condições climatéricas extremas, tem que se tomar em 

consideração, a necessidade de características de robustez em relação ao sistema de controlo 

das máquinas, de forma a evitar paragens desnecessárias, provocadas por sobreaquecimento ou 

avarias, devido à exposição do equipamento a condições indesejáveis ao seu funcionamento. 

 

 

2.4. ROBOTIC MOTION CONTROL  

 

Este é um sistema de controlo utilizado para máquinas com múltiplos eixos de movimento, que 

operadas manualmente seriam extremamente complicadas e lentas de manobrar. O sistema 

RMC, através da receção do comando do operador sobre um eixo de manipulação da maneta 

de controlo, interpreta a direção desejada pelo operador e consecutivamente, executa sobre os 

múltiplos eixos de manipulação da máquina, uma sequência de movimentos que a levam a 

completar a tarefa sobre um percurso configurado. O sistema PLC da máquina vai gerir em 

combinação com o RMC os limites de velocidade, aceleração e posição de cada eixo de 

manobra da máquina durante o percurso calculado pelo sistema até chegar à posição de destino. 

Devido a exigência computacional este software é criado sobre uma plataforma de sistema 

operacional a tempo real (RTOS) [1]. Este sistema tem em atenção a presença de objetos 

passivos na plataforma, como por exemplo o espaço ocupado pelo armazenador de tubos de 

furação (fingerboard) e a sua configuração, de modo a chegar à posição do tubo para o 

armazenar ou chegar ao tubo armazenado. Fica ao critério do operador apenas selecionar a 

origem e o destino que deseja percorrer com a máquina, se avança ou recua no trajeto definido, 

o controlo da velocidade da manobra, a sua direção e executar os comandos para a máquina 

agarrar o tubo de forma a podê-lo transportar até ao destino pretendido. Este percurso é 

ilustrado no ecrã SCADA do equipamento para visualização do operador (ver Figura II-4). As 

máquinas que tipicamente requerem a integração do sistema RMC são as seguintes: 
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o VPH – Vertical pipe handler (manipulador vertical de tubo) 

o ELT – Eagle light (manipulador de tubo horizontal para vertical) 

o SBA – Stand building arm (manipulador de tubo horizontal para vertical) 

o GC – Gantry Crane (manipulador de tubo no convés)  

o PDPH – Pipe Deck Pipe Handler (manipulador de tubo no convés)  

 

Todas estas máquinas servem para transportar o tubo entre dois locais de pequena dimensão, 

sendo uma tarefa muito exigente a nível de controlo. Se estas fossem conduzidas sobre o 

controlo absoluto do operador; tendo este que recorrer apenas ao auxílio das câmaras CCTV e 

talvez à assistência doutros elementos da tripulação para poder posicionar o tubo no local exato 

pretendido, a operação teria um risco consideravelmente mais elevado e o tempo para executar 

a tarefa seria muito maior. Em operações caracterizadas como sendo muito repetitivas, a 

diferença apresentada pelo uso deste sistema é colossal e reflete-se diretamente sobre o 

rendimento das operações sobre as outras máquinas tendo estas que esperar mais tempo para 

desempenhar as suas funções na sequência das operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II-4 – Exemplo de trajeto Robotic Motion Control. 

 

A máquina mais dependente deste sistema é sem dúvida a VPH por ser constituída por dois 

equipamentos mecanicamente independentes, que funcionam sincronizados de forma a 

carregar o tubo do local de recolha até ao destino. Esta secção de tubo é conhecida por stand e 

é constituída por vários sectores de tubo conectados, resultando num elemento longo (cerca de 

40m) e muito flexível. O transporte deste elemento exige que este seja pegado em cima e o 

WC
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fundo do tubo seja também detido de forma a não baloiçar durante a sua deslocação até ao 

destino pretendido. 

 

 

2.5. SISTEMA ANTI-COLISÃO 

 

O sistema de anti-colisão é um sistema de supervisão do grupo de máquinas que operam sobre 

o espaço partilhado na plataforma. É um sistema programado em PLC e ligado por profibus a 

todas as máquinas abrangidas por esta monitorização. Tem como função introduzir alguns 

bloqueios que previnem que certas operações sejam executadas até que as condições reunidas 

pelo conjunto de máquinas sejam satisfeitas. Desta forma, evita-se que haja incidentes na 

operação das mesmas, não só relacionadas com colisões mas também com manobras que 

possibilitem a queda do tubo manipulado. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura II-5 – Ilustração de comunicação com o PLC Anti-Colisão 

PLC 
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O sistema cria um mundo virtual geométrico em que coloca cada máquina num espaço a 3 

dimensões através dos dados relacionados à posição do equipamento, atualizados pelo PLC da 

máquina. O sistema vai receber a posição X, Y, Z de todas as partes móveis da máquina e criar 

uma caixa à volta destas partes de forma que essa caixa represente as limitações físicas da 

máquina. O resultado será uma caixa ou conjunto de caixas que cobrem por completo o espaço 

ocupado pela máquina. Estas caixas apresentam limites máximos de X min X max, Y min Y 

max, Z min Z max, constantemente calculados de forma a acompanhar todos os movimentos 

da máquina, em tempo real, com uma pequena margem de segurança na sua dimensão 

incluindo os espaços ocupados por mangueiras hidráulicas do equipamento e outros itens do 

género com posição móvel desconhecida (Ver Figura II-6). 

 

Figura II-6 – Colocação de equipamento no espaço virtual do sistema de Anti colisão. 

 

Estas caixas têm a capacidade de ajustar não só a sua posição mas também o seu tamanho em 

qualquer direção, estendendo-se no sentido do crescimento dos membros com um tamanho 

variável. Por exemplo, para máquinas com braços telescópicos as caixas que cobrem esses 

braços têm que variar com a variação do espaço ocupado pelos mesmos. A variação do tamanho 

da caixa também varia em relação à velocidade instantânea e direção do movimento da 

componente da respetiva máquina, aumentando no sentido e direção do movimento da máquina 

de forma a considerar a distância necessária para parar a máquina. O sistema quando deteta 

que as caixas envolventes de máquinas diferentes começam a ocupar o mesmo espaço, inicia a 
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paragem da máquina no eixo respetivo de forma a evitar a colisão. Todos estes fatores são 

calculados em tempo real, com base nos dados fornecidos pelos sistemas de controlo das 

diversas máquinas, podendo desta forma supervisionar e intervir, quando necessário, sobre o 

movimento das máquinas envolvidas. 

O sistema também ajuda o operador a minimizar o espaço entre as máquinas quando está a 

operar vários equipamentos em simultâneo, aliviando-o da preocupação de uma possível 

colisão. Doutra forma, o operador tinha que executar manobras com margens de segurança 

excessivas em termos dos espaços entre os equipamentos e também em termos de velocidade 

de aproximação a outras máquinas, consumindo muito mais tempo para executar as mesmas 

manobras. Assim, o sistema alivia alguma responsabilidade ao operador da máquina 

permitindo a este maior concentração noutras tarefas executadas na operação. Este sistema é 

equiparado a um sistema de controlo de tração num automóvel, balançando sempre o valor do 

momento de binário do motor de forma a garantir valores máximos de aceleração sem perder 

o controlo no eixo de tração da viatura. Deste modo, permite que o condutor dê maior atenção 

ao trajeto que deseja fazer e às condições da estrada, melhorando a qualidade da sua condução. 

 

 

2.6. AS MÁQUINAS 

 

 

As máquinas são a força trabalhadora da plataforma, sem elas não há progresso; para melhor 

compreensão das operações de máquinas envolvidas no processo de perfuração e 

manuseamento de tubo apresente-se abaixo os diferentes grupos de máquinas que diretamente 

ou indiretamente se envolvem nestas operações. 

 

 

2.6.1. EQUIPAMENTO DE CONTROLO VERTICAL DO TOP DRIVE 

 

 

2.6.1.1. DRAWWORKS  

 

Este equipamento é desenhado para controlar a posição vertical do Top-drive/ DDM (Derrick 

Drilling Machine). Trata-se de um guincho de alta potência preparado para suportar cargas 
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elevadas com auxílio de um sistema de roldanas que desmultiplicam o peso do DDM e do tubo 

conectado. Esta máquina pode ser energizada por vários meios; com modelos motorizados por 

máquinas elétricas, a gasóleo e também hidráulicas através do sistema de hydraulic power unit 

(HPU). Existe também a possibilidade de instalar configurações com uma, duas ou múltiplas 

velocidades de forma a otimizar o rendimento do motor e possibilitar o suporte de cargas até 

15214 KN [2]. A máquina controlada por um sistema de controlo sofisticado permite-lhe um 

domínio preciso de posição e velocidade do Top-drive. O sistema vem equipado com um 

sistema de travão a disco e com um segundo disco redundante para assegurar o controlo 

absoluto da carga.  

 

Figura II-7 – Ilustração do princípio de funcionamento do sistema Drawworks.(Standard 

Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering By William C. Lyons) 

Como ilustrado na figura II-7, o drawworks (DW) utiliza um Crown Block fixo no topo da 

torre, também conhecido por Derrick que é por onde passa o cabo do guincho. Após as voltas 

desmultiplicadoras do cabo entre o Crown Block e o Traveling Block este vai para o Dead Line 

anchor (ver Figura II-8) que se encontra no drillfloor, local onde vai fixar a extremidade do 

cabo proveniente do DW. 
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Figura II-8 – Fotografia de um Dead Line Anchor. 

 

 

2.6.1.2. RAM 

 

Este sistema é um pouco diferente do sistema DW por não haver nenhum guincho a controlar 

o comprimento do cabo alimentado no sistema de roldanas entre o crown block fixo no topo 

do Derrick e o traveling block (ver Figura II-8). O RAM tem o equivalente a um crown block 

chamado sheave system, móvel que acompanha a elevação do par (es) de cilindros hidráulicos 

característico do RAM. Na configuração do sistema RAM, o cabo de comprimento fixo tem 

uma ponta ancorada ao Equaliser Assembly e o resto do cabo passa pelo sheave no topo dos 

cilindros e termina afixado ao Top-drive. O Equaliser Assembly vem balançar a tensão entre 

os cabos paralelos que suportam através dos sheaves a carga associada ao Top-drive de forma 

a prolongar a vida do cabo de aço. Em relação ao sistema DW este apresenta uma configuração 

com um centro de massa mais baixo e um peso mais reduzido por não haver necessidade de 

um crown block, um traveling block ou um Derrick reforçado para suportar a carga exercida 

sobre o crown block. Em vez do Derrick, o RAM possui um sistema guia para os RAM, 

conhecidos por RAM guides. Este sistema tem a capacidade de suportar cargas acima das 1000 

toneladas [3].  
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Figura II-9 – Esquema e fotografia do sistema RAM instalado na Aker Barrents. 

 

 

2.6.1.3. TOP DRIVE OU DERRICK DRILLING MACHINE 

 

O Top-drive (ver Figura II-10) é a máquina principal numa plataforma de furação pois esta 

máquina é responsável pela furação propriamente dita e participa no manuseamento do tubo de 

furação. Esta máquina pode ser operada com um motor elétrico de corrente alternada ou 

corrente continua e também por um motor hidráulico conectado ao HPU [4]. Utilizando uma 

caixa de velocidades esta máquina pode ser configurada para operar sobre uma variedade de 

configurações de momento de binário e velocidade. Através da utilização do pipehandler esta 

pode manipular rapidamente um tubo sem ter que se conectar a este através do drive shaft ou 

quill (veio enroscado de conexão) para o manusear. O Top-drive tem ligação hidráulica às 

linhas de lamas com o objetivo de direcionar a injeção de lamas para o poço pela conexão à 

Drillstring (sequência de tubos conectados com o Bottom Hole Assembly (BHA) no final 

incluindo a broca de furação).  
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Figura II-10 – Fotografia de um Top Drive. 

 

 

2.6.1.4. TRAVELING BLOCK 

 

O traveling Block é constituído por uma série de roldanas conhecidas por sheaves por onde irá 

passar o cabo proveniente do DW através do Crown Block no topo do Derrick. O Traveling 

Block é fixado ao top drive de forma a este poder ser manipulado verticalmente pelo sistema 

DW. 

 

 

2.6.2. DRILL FLOOR EQUIPMENT 

 

 

2.6.2.1. HYDRAULIC ROUGH NECK  

 

O Hydraulic Rough Neck (HRN) serve para conetar e desconetar tubos e colares de furação. 

Estas conexões são feitas através das roscas nas pontas dos tubos e colares de perfuração. O 
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HRN recebe o tubo do Top-drive ou VPH, preparado com componentes para enroscar/ 

desenroscar o tubo e também ajustar o momento de binário de conexão entre tubos, de modo a 

assegurar uma boa conexão para garantir que não se irá desenroscar durante as operações de 

furação. Este pode gerar até 185KNm de momento de binário numa conexão, podendo assim 

operar com tubos de várias configurações [5]. Operada em Modo Normal, esta máquina executa 

sequências que são comandadas apenas com o pressionar de um botão. O momento de binário 

é selecionado pelo operador e a máquina faz múltiplas sequências automáticas de “torque-up” 

até atingir o momento de binário alvo, ficando registado o valor de momento de binário para 

cada conexão e criando-se, desta forma, um registo de todas as conexões feitas. Esta máquina 

é instalada para operar na zona do well center (WC) e também sobre os mouse holes (MH) (ver 

Figura II-11). O WC é a zona na plataforma diretamente por cima do poço, por onde se faz a 

furação. O MH é utilizado para conectar múltiplas secções de tubo para forma stands que 

podem depois ser utilizados para conectar ao WC ou podem ser armazenados no fingerboard. 

 

 

Figura II-11 – Fotografia de um HRN conectando o colar de furação sobre os mouse holes. 

 

 

2.6.2.2. TORQUE MASTER 

 

O Torque Master é uma máquina com funções semelhantes ao HRN. Faz as conexões e 

desconexões de tubo e colar de furação e devido ao seu tamanho superior, também está 
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preparado para conectar e desconectar secções de Casing. O torque-up deste equipamento 

funciona de forma diferente do HRN já que este permite agarrar o tubo com o upper tongue e 

rodá-lo indefinidamente com o conceito do sistema de correntes rolantes (ver Figura II-12) 

capaz de gerar até 203KNm de momento de binário numa conexão [5]. Ao contrário deste, o 

HRN tem um limite de rotação de 60 graus devido ao upper tongue ser operado por um cilindro 

hidráulico que terá que encolher e estender de forma a fazer rodar o main/ upper tongue em 

torno do tubo. 

 

 

Figura II-12 – Imagem de um Torque Master. 

 

 

2.6.2.3. MUD BUCKET 

 

O mud bucket (ver Figura II-13) é utilizado para recuperar a lama nos tubos e colares 

desconectados no processo de trip-out, onde o tubo de furação é retirado do poço ainda com 

lama no seu interior após o processo de furação. Ao desconectar este tubo o mud bucket envolve 

a conexão e recolhe a lama derramada que por gravidade escorre do tubo desconectado, 

devolvendo a lama ao circuito de processamento de lama. Este sistema minimiza a lama 

derramada sobre o drillfloor ajudando na monitorização do controlo de volume de lamas 

durante o processo de trip-out. 
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2.6.2.4. HYDRAULLIC CATHEAD 

 

O Hydraulic Cathead serve para desconectar manualmente o tubo através de uma ferramenta 

chamada rig tongue, que se encontra ligado ao cathead por um cabo de aço. O cathead aplica 

um toque no rig tongue tencionando o cabo de aço, como é ilustrado na fotografia da figura II-

14 (a).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura II-13 – Fotografia do Mud Bucket instalado junto ao well center. 
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Figura II-14 – Fotografia de um Hydraulic Cathead em operação (a).  

Fotografia de perfil de um Hydraulic Cathead (b). 

 

 

2.6.2.5. POWER SLIPS 

 

O Power Slips é um equipamento que pode ser operado por uma linha pneumática ou hidráulica 

[6] e tem como função suspender todo o peso do drill string em WC enquanto as outras 

máquinas operam livremente sobre a conexão acima dele. O power slips com a sua forma 

cónica e superfície dentada no interior (ver Figura II-15 (a)) envolve-se à volta do tubo quando 

o power slips baixa (fecha). Quando o peso do tubo é solto sobre os slips a sua forma cónica 

vai exercer maior pressão à volta do tubo com os dentes a fixarem-se na superfície exterior do 

tubo. Desta forma o peso do drill string vai levar a um aperto mais acentuado dos slips 

contribuindo para um aperto seguro do tubo envolvido. Para o tubo ser solto os slips têm que 

ser abertos e o operador tem que subir um pouco o tubo para permitir que o perfil cónico dos 

slips se soltem e consequentemente por atuação do sistema de molas, este abra soltando o tubo 

do aperto afixador. 

 

 

 

ba
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Figura II-15 – Fotografia de um sistema de Power Slips (a).  

Ilustração do princípio de funcionamento dos Power Slips (b). 

 

 

2.6.3. PIPE HANDLING EQUIPMENT (EQUIPAMENTO DE MANUZEAMENTO DE TUBO) 

 

 

2.6.3.1. VERTICAL PIPE HANDLER  

 

Como o nome indica, esta máquina faz o manuseamento do tubo e colar de furação sobre uma 

orientação na vertical, sendo esta a orientação desejada para conectar ou retirar stands do Drill 

String, localizado no WC, ou do MH para os Fingerboards ou Monkeyboards. Este 

equipamento é constituído por duas máquinas hidráulicas que em conjunto fazem o 

manuseamento vertical de stands pelo drillfloor da plataforma.  

Existem duas configurações mecânicas que formam o par de máquinas constituintes do VPH 

[7]. Uma destas configurações utiliza o Bridge Rack Crane (BRC) para suportar o peso do 

Stand, pegando este na zona acima dos Fingerboards e utiliza o Lower Guiding Arm (LGA) 

para apenas guiar o fundo do tubo de forma a evitar que este balance durante o seu transporte. 

O LGA dá assistência na descarga inclinada do tubo quando este for armazenado, já que os 

tubos devem estar com uma ligeira inclinação orientada para a traseira dos Fingerboards de 

modo a acomodar o funcionamento desta configuração de VPH.  

a  b 
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Outra configuração mais antiga utiliza o Inner Racking Arm (IRA) para suportar o peso do tubo 

na zona inferior deste e utiliza o Upper Racking Arm (URA) para apenas guiar o tubo na zona 

acima do nível dos fingerboards (um pouco abaixo do topo do tubo). Tanto esta configuração 

como a anterior servem para armazenar os tubos e colares de furação com uma inclinação, mas 

neste caso na direção da frente do fingerboard. Os tubos têm esta inclinação porque o URA 

não tem espaço entre os tubos armazenados para fechar a garra, então deixa que o tubo caia 

ligeiramente sobre a garra antes de a fechar. Esta configuração de VPH apresenta algumas 

desvantagens em relação à configuração anterior, pois há maior instabilidade no transporte de 

tubos mais finos e flexíveis (Spagetti Pipe). Estes oscilam mais, devido ao facto de terem o 

peso do seu próprio corpo solto sobre a sua estrutura flexível, levando-o a oscilar com maior 

intensidade do que se pegasse o peso na secção mais elevada deste. 

 

 

2.6.3.2. BRIDGE RACK CRANE  

 

Este equipamento tem como função suportar o peso do stand, pegando-o na zona superior 

(acima do nível do fingerboard). O BRC (ver Figura II-16) tem dois modos de manipular o 

tubo. Um deles em modo guiado em que o BRC não suporta o peso do tubo mas simplesmente 

o mantem na vertical deixando-o livre para rodar em torno do seu eixo vertical. Este modo 

serve para fazer as conexões de stands em que o tubo é enroscado pelo HRN. O VPH mantem 

apenas o tubo na vertical sem o agarrar para permitir que este rode livremente com o seu peso 

assente sobre as roscas do tubo à qual vai conectar.  

O modo Grip já suporta todo o peso do tubo e regista o peso para assistir o operador na manobra 

do tubo, como por exemplo quando o tubo está pousado. Este modo é utilizado para o transporte 

do tubo entre o fingerboard, WC e o MH. 
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Figura II-16 – Fotografia da Bridge Rack Crane. 

 

 

2.6.3.3. LOWER GUIDING ARM  

 

O LGA (ver Figura II-17) em conjunto com o BRC faz o transporte do tubo mantendo-se as 

duas máquinas sincronizadas durante o transporte do tubo, de forma a mantê-lo sempre na 

posição vertical sem haver esforços desnecessários. Este movimento sincronizado é controlado 

pelo sistema RMC deixando apenas para o operador controlar a velocidade e direção que 

pretende e a operação de agarrar, guiar ou soltar o tubo.  
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Figura II-17 – Fotografia do Lower Guinding Arm a colher um stand do fingerboard. 

 

 

2.6.3.4. INNER RACKING ARM  

 

Esta máquina funciona da mesma forma que o BRC com exceção da sua posição e controlo 

vertical. O IRA (ver Figura II-18) agarra o tubo na zona inferior e move-se na vertical (para 

levantar/pousar o tubo) através de um cabo de aço conectado a um guincho. Do resto esta 

máquina partilha as mesmas funcionalidades com o BRC. 
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Figura II-18 – Imagem de Inner Racking Arm extraída do simulador. 

 

 

2.6.3.5. UPPER RACKING ARM  

 

O URA (ver Figura II-19) é utilizado em conjunto com o IRA para transportar o tubo entre os 

fingerboards, MH e o WC. Este é desenhado de forma diferente do LGA, no entanto 

desempenha funcionalidades semelhantes. Enquanto o URA limita-se a mover no plano 

horizontal, o LGA tem movimentos mais livres em qualquer dimensão. Com este sistema os 

tubos são orientados de forma a inclinar para fora do fingerboard de modo a permitir que 

quando o tubo é solto do fingerboard este se encoste ao braço do URA. 
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Figura II-19 – Fotografia do Upper Racking Arm apontado na direcção dos fingerboards. 

 

 

2.6.3.6. FINGERBOARD OU MONKEYBOARD 

 

Este equipamento é utilizado para armazenar stands, colares de perfuração e Casing, (ver 

Figura II-20) com capacidade para armazenar até 550 stands e 14 colares de perfuração. Este 

sistema de armazenamento é bastante útil dado a sua localização (próxima do WC) e 

funcionalidade. Tem separadores movíveis de ativação pneumática individuais (ver Figura II-

20 (c)) que podem ser abertos ou fechados pelo sistema de controlo quando o VPH está a 

transportar um stand para uma divisão do fingerboard ou a retirá-lo. Em muitos dos sistemas 

de controlo estes separadores estão programados para abrir na recolha do stand só mesmo 

quando o VPH está com o tubo seguro de forma a evitar que o tubo se possa soltar da sua 

posição. Como o fingerboard mantem os tubos na vertical pode ser facilmente acedido pelo 

VPH, permitindo uma entrega do tubo do MH ou WC sem haver necessidade de o orientar 

entre a vertical e horizontal, otimizando desta forma o espaço utilizado na plataforma para a 

manobra. O fingerboard está geralmente localizado no Derrick de plataformas com DW. No 

caso das plataformas com RAM system, o fingerboard já está localizado fora do drillfloor e 

recorre ao Tubular chute para transportar os stands ao nível do drillfloor para o poder conectar. 

O fingerboard tem uma estrutura com formato semelhante (sem separadores) (ver Figura II-20 

(b)) mais abaixo para minimizar a oscilação dos stands armazenados. 
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Figura II-20 – Imagem de configuração fingerboard (a). 

Fotografia de fingerboard visto de baixo (b) 

Detalhe de separadores (c). 

 

 

 

2.6.3.7. MOUSE HOLE 

 

Este equipamento hidráulico serve para montar ou desmontar stands. Trata-se de um poço com 

elevador móvel, no seu interior, chamado rabit (ver Figura II-21 (a)). Pode-se ajustar a sua 

profundidade de forma a poder receber os tubos, condicionando a altura da conexão de forma 

a poderem ser montados pelo HRN (ver Figura II-21 (b)). Com a colaboração do SBA vai 

havendo a manipulação e conexão de tubos em cada um dos dois MH. O MH é constituído 

sempre por um par de MH com profundidades diferentes sendo estes utilizados em sequência 

para se poder montar um stand de 3 ou 4 secções de tubo que, quando montados chegam a um 

comprimento que se aproxima dos 40 metros. O número de secções depende do tipo de tubo 

que constitui o stand resultante. O MH utiliza um sistema de centralizadores no topo para 

manter o tubo centrado quando não está a ser movido pelo rabit (para cima ou para baixo). Os 

tubos para a montagem de stands no MH vêm do pipedeck, transportados pelo TFM que é 

carregado pelo PDPH ou GC. No final da montagem do stand, o VPH transporta este para WC 

ou para o fingerboard. 

a  b  c 
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 b  

 

Figura II-21 – Imagem ilustrativa do modo de funcionamento do Mouse Hole (a)  

Imagem de HRN fazendo uma conexão de tubos sobre o Mouse Hole (b). 

 

 

 

2.6.3.8. STAND BUILDING ARM  

 

O stand building arm (SBA) tem como função alimentar o MH com tubos transportados do 

pipedeck pelo Tubular Feeding Machine (TFM) (ver Figura II-22 (a)). Esta máquina é 

configurada com o tamanho do tubo que vai montar de forma a permitir que o RMC calcule 

uma trajetória de deslocação do tubo da horizontal (no TFM) para a vertical no MH (ver Figura 

II-22 (b)) e vice-versa no caso da desmontagem de stands. A cabeça desta máquina possui uma 

pega para agarrar o tubo e outra que permite só guiar. No transporte do tubo estas duas pegas 

estão sempre fechadas, mas quando o HRN estiver a enroscar o tubo o SBA mantém só a pega 

do guia fechada de forma a permitir que o tubo rode livremente. O SBA faz o transporte do 

tubo de um MH para outro de forma a conseguir montar o stand completo, para depois o 

entregar ao VPH. Esta máquina faz parte do sistema horizontal para vertical (HTV), que leva 

o tubo de uma orientação horizontal para vertical. 

a 
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Figura II-22 – . Fotografia de Stand Bulding Arm a colher o colar de furação do Tubular 

Feeding Machine (a).  

Fotografia de Stand Building Arm a descarregar o colar de furação sobre o 

Mouse Hole (b). 

 

 

2.6.3.9. EAGLE LIGHT 

 

O Eagle Light (ELT) é semelhante ao SBA na sua funcionalidade. Este equipamento transporta 

não só para o MH mas também diretamente para o WC (ver Figura II-23) sem necessidade de 

montar stands para o VPH transportar para o WC. Utiliza também o sistema de RMC para 

controlar o seu movimento tomando também em consideração o tamanho do tubo que 

transporta. 

 

 

 

 

 

a  b 
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Figura II-23 – Fotografia de Eagle Light a manipular tubo sobre o well center. 

 

 

2.6.3.10. TUBULAR FEEDING MACHINE OU CATWALK 

 

O TFM tem como função transportar os tubos do pipedeck (ver Figura II-24) onde os tubos são 

armazenados na horizontal para o drillfloor e vice-versa onde é recebido pelo SBA, ELT ou 

Top-drive. Esta máquina é configurada para funcionar por sequências, se o operador assim o 

desejar. A máquina vai executar os passos dessa sequência conforme o operador a comandar 

para avançar na sequência pressionando o botão no manípulo de comando. Também pode ser 

operado em modo manual em que o operador controla todas as componentes da máquina de 

forma visual. Esta máquina é alimentada com tubo, colar de perfuração e casing pelo PDPH, 

GC ou Pipe Rack Crane (PRC) do pipedeck. 
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Figura II-24 – Fotografia do Tubular Feeding Machine a transportar tubo para o drillfloor. 

 

 

2.6.3.11. PIPE DECK PIPE HANDLER  

 

Para ser possível carregar tubos, colares e casing na horizontal do pipedeck para o TFM é 

utilizado como opção o PDPH (ver Figura II-25). Esta máquina é controlada por um operador 

através da cabine instalada na própria máquina que se encontra localizada no pipedeck. Utiliza 

um braço longo de forma a poder aceder a qualquer fila de tubos no pipedeck e também ao 

VPH rodando apenas sobre si para o fazer. Com a assistência do RMC esta máquina torna-se 

muito fácil de operar, já que operada manualmente requeria grande precisão de forma a 

posicionar a pega sobre o tubo à distância. O RMC configurado com o local de recolha ou 

descarga de tubo faz o trajeto automaticamente, facilitando a manobra ao operador, tendo este 

apenas que mover o manípulo num eixo para mover a máquina pelo trajeto definido do RMC. 
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Figura II-25 – Fotografia da máquina Pipe Deck Pipe Handling. 

 

 

2.6.3.12. GANTRY CRANE  

 

Como alternativa ao PRC, o GC (ver Figura II-26) também carrega e descarrega na horizontal 

tubos de furação, casing e colares de furação entre o pipedeck e o TFM. Esta máquina utiliza 

um sistema de carris paralelos em lados opostos do pipedeck e é conectada entre carris por uma 

ponte e grua móvel que se desloca entre os carris, baixando para aceder aos tubos do pipedeck. 

Estes carris correm perpendicularmente ao TFM e estendem-se ao longo do pipedeck para 

permitir à máquina aceder a qualquer fila de tubo do pipedeck e posicionar-se sobre o TFM 

para efetuar a carga ou descarga do tubo. Alguns modelos utilizam força magnética para colher 

múltiplos tubos que são descarregados para o alimentador do TFM de forma a minimizar o 

tempo de espera deste. Este alimentador também pode ser utilizado de forma inversa, onde o 

TFM descarrega tubos para o alimentador para depois serem colhidos simultaneamente pelo 

GC. 
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Figura II-26 – Fotografia adaptada do Gantry Crane. 

 

 

2.6.3.13. PIPE RACK CRANE  

 

Outra alternativa ao PDPH é o PRC (ver Figura II-27) que tal como o GC também corre sobre 

carris. No entanto, estes correm do mesmo lado no pipedeck (lado mais afastado do drillfloor). 

Esta máquina conhecida por grua tipo cantilever tem um braço que se estende por cima das 

fileiras de tubos, mas mantem sempre o tubo na posição horizontal durante o seu transporte. O 

PRC é mais indicado para plataformas com elevações mínimas devido à sua configuração 

geométrica. 

 

 

Figura II-27 – Fotografia de Pipe Rack Crane em operação. 
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2.7. HYDRAULIC POWER UNIT 

 

Esta máquina fornece carga hidráulica a todo o equipamento operado por pressão hidráulica da 

plataforma através do circuito hidráulico conhecido por Ringline que é uma rede circulatória 

de pressão hidráulica estável a 207Bar [8]. Estas bombas são energizadas por motores elétricos 

com configurações capazes de debitar uma pressão até 227 bar e conforme a quantidade de 

elementos hidráulicos pode ter uma ou mais ringlines independentes com acoplamentos de 

várias bombas (ver Figura II-28 (a)) a carregar as ringlines mais exigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II-28 – . Fotografia do sistema de acoplamento de múltiplas HPU (a).  

Fotografia do sistema de HPU simples (b). 

 

 

2.8. BOMBA DE LAMAS – MUD PUMPS 

 

As bombas de lamas (ver Figura II-29) são responsáveis por bombear lamas para o poço através 

da conexão ao Top-drive. Esta máquina permite caudais de lama até 3348 litros por minuto e 

pressões que podem atingir os 517 bar com um motor de 2200 hp [9]. A bomba é energizada 

por um motor elétrico a corrente alternada ou contínua. Estas máquinas garantem uma 

estabilização do valor de caudal e pressão das lamas bombeadas, permitindo um controlo 

absoluto do seu funcionamento a partir da cadeira do operador (normalmente operado pelo 

Driller). 

O papel deste equipamento é muito importante já que a lama tem as seguintes funções no 

processo de furação: 

o Lubrificar e arrefecer a broca; 

a  b 
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o Elevar os fragmentos da furação à superfície; 

o Estabilização das paredes do poço; 

o Criar uma camada sólida como reboco chamado mud cake nas formações mais 

permeáveis do poço; 

o Estabilidade hidrostática; 

o Diagnosticar o estado do poço; 

o Prevenir a ocorrência de um Blowout. 

 

 

Figura II-29 – Fotografia do sistema de Mud pumps. 
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III.  – ECONTROL 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria no sector do petróleo tem evoluído no sentido de se minimizar a utilidade da 

tripulação com vista à redução de erros humanos, à eliminação de riscos de fatalidade humana 

associadas às operações de furação e exploração de petróleo e consequentemente, aumentar a 

rentabilidade das operações nas plataformas de última geração. Assim, tem-se verificado um 

aumento no desenvolvimento de máquinas mais independentes da assistência humana, 

equipadas com ferramentas capazes de substituir quase todas as tarefas tradicionalmente feitas 

por elementos da tripulação. Com a instalação destas máquinas consegue-se diminuir e, em 

muitas tarefas, mesmo eliminar por completo a presença de membros da tripulação das zonas 

caracterizadas como sendo de alto risco. Auxiliadas por sistemas eletrónicos sofisticados, estas 

máquinas ainda oferecem modos de operação automáticos para execução de tarefas de controlo 

mais complexas. O objetivo deste conceito visa diminuir ao mínimo o risco de ocorrência de 

acidentes por envolvimento direto de elementos da tripulação nos processos de perfuração, 

manipulação e montagem de tubos. 

Atualmente já se começa a falar em plataformas de furação sem tripulação, surgindo mesmo 

alguns projetos com simulação de sistemas protótipos de plataformas “unmanned” [10] (sem 

a presença de tripulação a bordo).  

Entre estas propostas de projeto surgem as que contribuem com avanços tecnológicos 

aproximando-as ao conceito de plataformas autónomas. Este é o caso do desenvolvimento do 

projeto designado por eControl que visa contribuir com um sistema de furação completamente 

automático utilizando um conjunto de máquinas participantes no processo de perfuração já 

instaladas nas plataformas em operação. Este projeto está direcionado para automatizar o 

processo de perfuração regulando o controlo de um conjunto de máquinas, de forma a alcançar 

uma furação estável e de controlo otimizado sem necessidade da interferência do operador. 
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Oferece também informação do estado do poço em tempo real e contribui com sistemas para 

auxiliar o operador com tarefas tecnicamente mais exigentes. 

O projeto foi desenvolvido por uma parceria entre a SINTEF (Stiftelsen for industriell og 

teknisk forskning, que significa Fundação para Pesquisa Científica e Industrial) e a Aker 

Solutions. A Aker contribuiu com a disponibilização do equipamento envolvido com o processo 

de furação, incluindo os sistemas de controlo e interface SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition) modificados para este projeto, com todas as interfaces disponíveis das 

cadeiras de operador e com os simuladores. A SINTEF contribuiu com os perfis de dados 

extraídos de múltiplos ambientes de perfuração, o sistema de procura e comparação de dados 

que procura entre os dados dos perfis valores semelhantes ao que são registados pelos sensores 

do poço, o sistema de ajuste dos valores de controlo das três máquinas que visa ajustar a 

operação de cada máquina de acordo com os valores sugeridos pelo perfil escolhido. 

Para conseguir realizar todas estas tarefas propostas, o sistema recorre ao controlo das 

máquinas a seguir listadas: 

o DDM (Derrick Drilling Machine) – Máquina que fura através de uma configuração de 

caixa de mudanças acionada por um motor hidráulico; 

o RAM – Cilindros hidráulicos que controlam a posição vertical da DDM; 

o Mud pumps – Bombas de lama responsáveis por manter a estabilidade do poço, remover 

fragmentos resultantes da furação e lubrificar a broca de perfuração. 

 

Geralmente estas máquinas são diretamente controladas a partir da cabine de controlo por um 

par de operadores designados por Driller e Assistente de Driller. Estes operadores partilham 

as tarefas envolventes das operações de montar tubo de furação, casing e colares de furação, 

vigia do estado do equipamento, monitorização dos dados provenientes do poço durante a 

furação e o ajuste das respetivas configurações das máquinas acima mencionadas para todas as 

tarefas envolvidas no processo de perfuração. Para a regulação de todo o equipamento os 

operadores têm que ajustar as configurações das máquinas de forma a responder às condições 

atuais no fundo do poço. Utilizando os dados recebidos dos sensores no BHA (Bottom Hole 

Assembly) é deixado ao critério e experiência dos operadores decidir que ajustes fazer ao 

equipamento de forma a otimizar o processo de furação tentando maximizar o rendimento do 

processo sem comprometer a segurança da plataforma nas tarefas desempenhadas.  
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O objetivo do eControl é auxiliar os operadores na execução das tarefas mais complexas da 

operação, tomando o controlo completo ou parcial dos processos. Na execução automática 

destas funções, as tarefas são auxiliadas pelo sistema de controlo eletrónico que ajusta de forma 

automática as configurações do equipamento, consoante os dados recebidos pelo sistema de 

controlo e da informação proveniente do poço, recorrendo à biblioteca de perfis abrangentes 

de diversos cenários de perfuração para otimizar o controlo do processo.  

A arquitetura deste sistema envolve, para além dos controladores lógicos programáveis (PLC) 

respetivos às 3 máquinas englobadas no processo de furação (acima mencionadas), também um 

outro PLC responsável por supervisionar e intervir no controlo destes PLC de equipamento (ver 

Figura III-1). Serve ainda como canal de comunicação entre o sistema de controlo da 

plataforma, referente às três máquinas supramencionadas e o sistema de controlo automático 

da SINTEF. Este PLC tem também implementado um sistema de segurança que vigia o estado 

das máquinas na operação das mesmas, de forma a interromper com segurança o processo de 

controlo automático, em caso de alguma das máquinas não poder prosseguir com a sua 

operação.  
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Figura III-1 – Arquitetura básica da constituição do sistema de controlo automático. 
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3.2. DESENVOLVIMENTO NO SIMULADOR 

 

O desenvolvimento deste projeto foi realizado e intensamente ensaiado sobre uma plataforma 

de simulação, de modo a poder testar todas as funcionalidades do sistema sem impor riscos a 

uma plataforma em operação. A plataforma de simulação divide-se em duas partes: uma é o 

simulador “topside” que faz toda a simulação da componente física e eletrónica das máquinas 

envolvidas no processo de perfuração; o outro simulador é o “downhole” simulator, que faz a 

simulação das condições do poço durante o processo de perfuração. Juntamente os dois 

simuladores completam com as suas interfaces em 3D a interface de simulação para o eControl 

.  

Relativamente ao simulador Topside, as implementações de código foram executadas num 

sistema com características semelhantes a uma verdadeira plataforma, quer em termos de 

interfaces eletrónicas, quer em termos de resposta física na operação das máquinas. Esta 

estratégia contribui para uma análise mais detalhada da funcionalidade eletrónica a ser 

desenvolvida, já que o simulador apresenta as mesmas características operacionais das 

plataformas. Este simulador permite ao projeto utilizar um sistema de controlo cópia de um 

grupo de plataformas tipicamente conhecidos como semi-submersible. Este tipo de plataforma 

é muito mais exigente em termos de sistemas de controlo passivo e/ou ativo por ter 

compensador de ondulação. Como não é uma plataforma com posição vertical fixa, necessita 

de ter um sistema de compensação para evitar que a broca de perfuração esteja a subir e baixar 

com a ondulação do mar. Esta característica dá à equipa técnica de desenvolvimento do 

eControl uma compreensão da dimensão e complexidade de um sistema real para além de 

terem um sistema já pronto para instalar nessas plataformas no futuro. 

Munindo o simulador com uma cópia atual do sistema de controlo das 3 máquinas e cadeiras 

de operadores, permite analisar todos os pormenores na filosofia de controlo das máquinas a 

serem considerados para o desenvolvimento das funcionalidades intervenientes à operação do 

sistema de controlo da máquina e das cadeiras. Resulta, deste modo, num produto final 

inteiramente alinhado com os requisitos exigidos pela plataforma, havendo total 

compatibilidade com todas as suas características de controlo originais. 
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3.2.1. PREPARAÇÃO DA INTERFACE 3D E SIMULAÇÃO DAS MÁQUINAS 

 

No desenvolvimento do simulador de perfuração e manuseamento de tubo são criados os 

modelos representativos a 3D da plataforma e de todas as máquinas, para oferecer uma 

operação visualmente mais realista ao utilizador a partir das cadeiras de controlo inteligentes. 

Estes modelos gráficos são configurados para incorporar os movimentos típicos do 

equipamento que são mapeados para variáveis que depois serão controlados pelas variáveis do 

respetivo PLC da máquina através de OPC. No sentido de se obter uma reposta com 

características físicas semelhantes às das máquinas representadas, são implementadas funções 

que simulam as propriedades físicas e eletrónicas das respetivas máquinas, para que o sistema 

de controlo receba todos os sinais característicos dos blocos de simulação, como se este 

estivesse verdadeiramente ligado ao equipamento na plataforma. Com a componente 

simuladora de propriedades físicas e eletrónicas a operar com uma relação de igualdade na 

resposta mecânica, eletrónica e hidráulica do equipamento real da plataforma para o 

equipamento virtual do simulador; este está pronto a ser utilizado como meio de ensaio para o 

desenvolvimento das funcionalidades do eControl. Assim obtém-se uma ferramenta com 

capacidade de apresentar com precisão resultados muito semelhantes aos que seriam obtidos 

num cenário real da verdadeira plataforma. Este sistema não só serve como ferramenta de 

ensaio para o projeto mas também futuramente, como instrumento virtual para o treino de 

operadores da plataforma.  

 

 

3.2.2. ESCOLHA DO SISTEMA DE CONTROLO 

 

O sistema de controlo eleito para este projeto foi o sistema que é instalado nas plataformas 

modelo H-6e, um grupo de plataformas semi-submersíveis. Este sistema de controlo, pela 

popularidade da configuração das máquinas que o caracterizam, está implementado em várias 

plataformas com uma configuração semelhante. Pela mesma razão, a escolha deste sistema de 

controlo também oferece uma maior disponibilidade de plataformas candidatas a testar o 

sistema na fase piloto. As restantes plataformas H-6e podem vir a beneficiar da disponibilidade 

imediata das funcionalidades deste sistema, caso seja bem-sucedida a sua implementação na 

plataforma piloto. O sistema de controlo é utilizado como base para desenvolver o código de 
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simulação para as 3 máquinas de interesse para o desenvolvimento do sistema. Para além destas 

três máquinas também é utilizado o sistema de controlo da cadeira de controlo inteligente, 

incluindo a própria cadeira ou versão compacta da cadeira tipicamente utilizada para fins de 

ensaio. Para este efeito, é utilizado o equipamento respetivo ao main well (Poço Principal) 

incluindo a cadeira de controlo respetiva com as funções do Driller. 

 

 

3.3. COMUNICAÇÃO ENTRE PLC 

 

Para se poder criar canais de comunicação entre os PLC das máquinas existentes e o sistema 

eControl é introduzido um novo PLC, designado por PLC eControl que irá servir de meio de 

comunicação entre o sistema de controlo das máquinas e o sistema SINTEF. O sistema de 

controlo das máquinas é configurado de forma a integrar este PLC como mais um dispositivo 

na rede de comunicação do sistema existente. A configuração destes canais de comunicação é 

contemplada no código de comunicação, através da criação de dois blocos de dados (Data 

Blocks (DB)) nos PLC de cada máquina. Um para receber dados do PLC eControl e outro para 

enviar dados para o eControl. Este tipo de comunicação é vigiado por um sistema designado 

por rolling counter que é utilizado para garantir que o canal de comunicação está operacional.  

O princípio de funcionamento do rolling counter pode-se descrever como sendo um valor 

inteiro que é passado entre dois PLC em comunicação. Cada PLC compara o valor que recebe 

com o valor recebido anteriormente, para confirmar que foi atualizado pelo outro PLC. Ao 

confirmar que este valor foi atualizado, este acrescenta 1 ao valor e volta a enviá-lo para o outro 

PLC fazer o mesmo processo, resultando num valor rolante no caso de haver comunicação. 

Este valor de contagem geralmente cresce até um valor definido como máximo, que quando 

atingido volta ao valor zero, sendo incrementado novamente com cada receção. Se este valor 

se mantém sem atualização durante um período que excede o valor de tolerância é gerado um 

erro de comunicação. Com este sistema, é possível detetar todo tipo de interrupção de 

comunicação, como por exemplo a interrupção física de cabos de comunicação, bloqueio do 

PLC, reiniciação do PLC remoto, etc. Este tipo de falha vai gerar uma interrupção no controlo 

automático de furação pela ausência da entidade controladora. O sistema de comunicação gera 

assim 3 pares de blocos de dados para comunicação no PLC eControl (um par para cada 

máquina) e o respetivo par de blocos de dados nos PLC de cada máquina (ver Figura III-2).  
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Figura III-2 - Ilustração da configuração de Blocos de Dados (DB) de comunicação de PLC 

eControl. 

 

 

3.4. SUB-MODO ECONTROL 

 

Para acomodar os comandos provenientes do PLC do eControl, o sistema de controlo de cada 

máquina tem acrescentado ao modo de operação normal mais um sub-modo que irá permitir 

que o eControl tome controlo das respetivas máquinas quando for ativado. A ativação deste 

controlo automático requer que as máquinas do processo de perfuração estejam ativas e 

selecionadas para operar em modo de controlo normal, devidamente configuradas para se 

iniciar a sequência de controlo automático conduzido pelo eControl. 
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3.4.1. INTERRUPÇÃO DO CONTROLO AUTOMÁTICO 

 

O sistema de controlo está preparado para responder a condições “gatilho” (trigger) de 

interrupção ao controlo automático do sub-modo eControl. Esta interrupção foi considerada 

para garantir a opção de interromper o controlo assistido às máquinas em caso de algum 

imprevisto não ser detetável ao sistema de controlo. Esta condição é exigida pelos dirigentes 

das plataformas para que o projeto possa avançar para a implementação numa plataforma.  

Uma das condições de trigger ou disparo para interrupção ao sub-modo eControl é ativada pela 

tomada de controlo intencional de um dos operadores (Driller ou assistente de Driller) numa 

das cadeiras sobre uma das máquinas ativadas no sub-modo eControl. Se a dada altura do 

controlo automático do sub-modo eControl, um dos operadores quiser tomar o controlo de uma 

das máquinas abrangidas pelo controlo automático, este pode iniciar a interrupção de controlo 

ao sub-modo, através do acionamento normal na cadeira. Ao intervir no controlo da máquina, 

o operador inicia o processo de interrupção ao controlo automático do eControl que irá retirar 

todas as máquinas deste sub-modo. O operador para retomar o controlo da máquina tem que 

manter a manipulação da maneta de controlo ativa por um período superior a 2 segundos, 

garantindo desta forma, que a manipulação é intencional. Para que não haja um disparo na 

alteração das configurações de controlo da máquina que o operador quis controlar, este terá 

que largar a maneta de comando antes de voltar a ter controlo sobre a máquina. Este código 

evita que o operador possa fazer alterações demasiado acentuadas sobre as configurações da 

máquina quando esta voltar a estar sobre o seu controlo. 

Existem ainda outros triggers de interrupção ao sub-modo eControl provocados pelo estado 

funcional das máquinas que interrompem de imediato o comando automático de todas. A 

ocorrência deste género de falhas faz com que a máquina saia de modo normal e 

consequentemente do sub-modo eControl provocando desta forma uma interrupção geral das 

máquinas sobre o sub-modo eControl.  

O botão de paragem de emergência tem prioridade sobre qualquer modo de operação. Vai 

retirar de imediato todas as máquinas do modo de funcionamento em que estiverem. Os 

sistemas de controlo das máquinas, comandadas sobre a funcionalidade do eControl, vão 

responder imediatamente à paragem de emergência e vão efetuar o pedido para abortar o modo 

automático, invocando o comando para interromper a funcionalidade do modo eControl. Neste 
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caso, todas as máquinas são paradas sem qualquer exceção, por isso esta paragem deve ser 

utilizada só mesmo para uma situação de extrema urgência.  

Quando uma máquina é sujeita a uma das condições de trigger de interrupção, o seu sistema 

de controlo inicia a sequência para abortar o controlo automático das máquinas. O PLC da 

respetiva máquina envia um pedido ao PLC eControl (ver Figura III-3) para abortar o sub-

modo de controlo automático das máquinas sobre o comando do eControl incluindo a máquina 

que iniciou o processo de interrupção. O PLC eControl recebe este pedido de interrupção e 

envia para todas as máquinas que estão sobre o seu domínio, uma instrução para sair do sub-

modo de controlo automático esperando confirmação destas antes de dar por concluído a 

sequência de aborto. Na saída do sub-modo eControl as máquinas alteram o estado para modo 

normal parando a descida do RAM e consequentemente a do DDM. No entanto, os sistemas de 

controlo do DDM e das bombas de lama continuam a operar com as últimas configurações do 

sub-modo. O sistema de controlo do DDM mantém a rotação da broca sobre os últimos valores 

de velocidade e momento de binário e as bombas de lamas com as últimas configurações 

recebidas pelo eControl, deixando ao critério do operador alterar ou parar a operação das 

máquinas. Este modo é implementado para garantir a estabilidade do poço mantendo a 

circulação da lama e pressão do poço estável, para evitar complicações com o poço e tubo de 

furação. O DDM continua com a sua rotação para aliviar a carga da broca sobre o fundo e evitar 

que o tubo de furação fique alojado no poço.  

 

Figura III-3 – Filosofia de um exemplo de interrupção do Sub-modo eControl. 
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A utilização dos simuladores de downhole e de máquinas de furação e manuseamento de tubo, 

permite uma constante avaliação dos impactos causados pelos algoritmos. Permite também 

refinar o desenvolvimento ao ponto de ser suficientemente seguro para a sua implementação 

na plataforma. No fundo, para a sua instalação na plataforma é apenas feita a substituição do 

sistema visual do simulador pelas verdadeiras máquinas da plataforma. De resto não tem mais 

modificações aos sistemas de controlo para que estes operem diretamente sobre as máquinas.  

Para se poder ter amostras simuladas de valores sensoriais provenientes do poço foi usado o 

Downhole Simulator que é um sistema simulador utilizado para simular os dados provenientes 

dos sensores do BHA situado no fundo do tubo de furação. O sistema de controlo automático 

da SINTEF analisa esses dados essenciais para poder otimizar o funcionamento das máquinas 

sobre o seu domínio. Este simulador apresenta uma simulação de todos os valores tipicamente 

produzidos pelos sensores do BHA contendo informação sobre as condições do poço com 

capacidade de simular diversos cenários de furação. A utilização deste simulador permite um 

ensaio completo das funcionalidades do sistema da SINTEF. Os dados apresentados pelo 

simulador são baseados nos dados registados nas operações executadas nas plataformas com 

uma resposta simulada mediante as alterações e estratégias implementadas pelo operador sobre 

o seu equipamento. Neste caso através do mapeamento feito entre as 3 máquinas do simulador 

da plataforma e o simulador Downhole. Este simulador completa, desta forma, as interfaces 

necessárias para efetuar uma avaliação completa do funcionamento do sistema eControl (ver 

Figura III-4). 
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Figura III-4 – Arquitetura de funcionamento simulado do sistema eControl. 
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3.5. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

 

Na furação automática há alguns parâmetros que são críticos para se controlar, de forma a 

evitar incidentes que possam causar a perda do poço ou mesmo uma catástrofe como a 

ocorrência de um blowout. Uma das componentes mais importantes na furação de um poço 

é o controlo da lama, em que parâmetros como o volume, pressão, viscosidade, densidade 

e caudal são determinantes para efetuar com sucesso a furação de um poço. Para além de 

lubrificar, arrefecer a broca e levar à superfície os fragmentos provenientes da furação, a 

lama também cumpre outras funções igualmente importantes, tais como: manter uma 

pressão equilibrada no poço entre a pressão de fracturação das paredes do poço e a pressão 

de desabamento ou invasão de agentes externos como água, hidrocarbonetos, gases, etc, 

no espaço anelar. A lama também serve como um meio diagnóstico do estado do poço e 

como uma barreira de proteção para a plataforma, podendo ser utilizada para controlar a 

ocorrência de kicks que são dos primeiros indicadores de um blowout. Mesmo no caso de 

o kick evoluir para um princípio de um blowout o operador pode utilizar uma lama densa 

conhecida por Kill Mud para travar a subida de gás pela zona anelar do tubo. O eControl 

tem várias funções para ajudar o operador a controlar processos complexos da perfuração 

além da perfuração automática dominada como AAD (Advanced Auto Driller). Todas 

estas funções são ativadas pelo operador e podem ser todas interrompidas pelo mesmo 

quando quiser tomar controlo do processo manualmente sem haver grandes desvios dos 

parâmetros de controlo no momento de tomada de controlo manual. Estas funções são 

conhecidas por Assistência a Safe Tripinha, Deteção de Kick/Loss, Advanced Auto-

Driller, Assistente de prevenção de prisão de tubo, Assistência de Reaming e Iniciação de 

circulação Automática. 

 

 

3.5.1. ASSISTÊNCIA A SAFE TRIPPING  

 

Este sistema faz o controlo balançado da pressão do poço nas operações de inserção e remoção 

de tubo de furação do poço, limitando a velocidade com que o tubo é içado e ajustando o 

bombeamento de lama automaticamente para que não haja variações drásticas de pressão e 

caudal que possam comprometer o estado do poço. 
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3.5.2. DETEÇÃO DE KICK/ LOSS 

 

Através da monitorização do volume e do caudal da lama que é injetada no poço e da lama que 

retorna do mesmo obtém-se informação importante acerca do estado do poço. Um aumento 

significativo de volume no tanque de retorno significa que a lama contém agentes externos 

provenientes do poço. Esta situação também é expressa com o aumento repentino da diferença 

no caudal de retorno em relação ao caudal injetado, indicando que há gás a ser libertado da 

formação do poço. Este é um dos primeiros indicadores de um kick que poderá evoluir para um 

blowout. O loss é detetado com a perda de volume no tanque de retorno que significa que a 

lama está a ser injetada na formação rochosa do poço podendo causar fracturação dessa 

formação e eventualmente provocar um desabamento das paredes do poço. Por esta razão, 

deverá haver uma monitorização constante destes valores para se poder evitar uma catástrofe 

com o acionar de medidas de deteção de um potencial blowout. Com a finalidade de evitar essa 

catástrofe, o sistema está preparado para enviar alarmes para o operador caso detete a 

ocorrência de um kick ou de um loss.  

 

 

3.5.3. ADVANCED AUTO-DRILLER  

 

Esta funcionalidade tem como objetivo otimizar o processo de furação através da estabilização 

do valor de WOB (Weight on Bit) ou seja, a força exercida sobre a broca de perfuração ou de 

ROP (Rate of Penetration) ou seja, passo de perfuração. O operador decide que valor definir 

para restringir o sistema e define o seu setpoint (valor de configuração). Estas limitações são 

para otimizar o rendimento do processo tendo em consideração o tipo de formação rochosa que 

está a ser perfurada. Com valores muito altos podem-se estar a danificar a broca de perfuração 

que por sua vez afeta o rendimento da plataforma, tendo operador que recolher a broca 

danificada e substitui-la por uma nova. Tanto como se os valores forem definidos abaixo do 

seu ponto ótimo perde-se o rendimento por não haver uma taxa de perfuração aceitável para o 

rendimento desejado da plataforma. Estra função tem como objetivo maximizar a rentabilidade 

de todos os componentes participantes no processo, através do controlo equilibrado das 

máquinas. O sistema procura manter o WOB balanceado de forma a favorecer uma penetração 

mais rápida sobre a formação sem provocar um desgaste excessivo da broca de furação. O 

sistema pode também ser regulado para operar sobre o valor de SPP (Stand Pipe Pressure) que 

é a pressão hidráulica no sistema de circulação de lama. O Operador pode também ao meio do 
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processo de perfuração automática alterar qual o parâmetro que deseja definir como constante 

para o resto do processo; pode utilizar um modo mais avançado do AAD, em que o sistema 

definirá o ROP baseado nos valores de RPM (rotações por minuto da broca), WOB, SPP e 

vibrações de perfuração. Adicionalmente o AAD irá ajudar a selecionar os parâmetros ideais 

para a perfuração através da análise do rendimento de perfuração e monitorização da vibração 

de perfuração. 

 

 

3.5.4. ASSISTÊNCIA DE “REAMING” 

 

Reaming é um processo que permite suavizar as paredes do poço causado pela passagem da 

broca de furação. Este processo alarga o poço cerca de 5% e pode soltar formações mais fracas 

provocando um desabamento de fragmentos que podem levar à prisão da broca. Esta situação 

pode piorar se o operador não reagir rapidamente e regular corretamente a velocidade de 

reaming. O sistema tem uma ação imediata na deteção deste tipo de ocorrência, baixando 

automaticamente a velocidade de reaming evitando a prisão da broca. A correta circulação de 

lama também é essencial para evitar o packing off devido ao repouso de fragmentos da furação 

à volta da broca o que leva a um aumento súbito de pressão no sistema de circulação de lama 

e prisão do tubo de furação (drillstring). O sistema monitoriza todas as variáveis indicadoras 

destas ocorrências (Hookload, Momento de binário do DDM e SPP) fazendo os ajustes 

necessários para evitar estas situações críticas. Adicionalmente esta função permite também ao 

operador definir zonas em que a velocidade de movimento vertical da broca deverá ser abaixo 

de um limite configurado por ele, assim sempre que passar nessa zona o sistema de controlo 

irá ajustar automaticamente a velocidade caso esta seja superior ao valor limite. O sistema no 

final do processo Reaming irá avaliar as condições do poço e se necessitar fazer novo Reaming, 

aconselha ao operador a correr novamente o processo. 
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Figura III-5 – Ferramenta utilizada para Reaming 

 

 

3.5.5. ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PRISÃO DE TUBO 

 

Durante o processo de furação, a rotação do tubo, a vibração causada pela operação da broca 

de furação e a agitação de formações rochosas mais frágeis pode conduzir à prisão do tubo 

resultante do desprendimento significativo de fragmentos das formações geológicas do poço 

levando ao consequente prender do tubo (ver Figura III-5). No processo de extração do tubo 

do poço, o sistema impõem um controlo de velocidade e direção constante, de forma a evitar 

que este fique preso na formação do poço. Quando o sistema deteta uma situação de prisão de 

tubo toma logo controlo do sistema automaticamente sem ser ativado pelo operador por este 

tipo de situação exigir uma intervenção imediata para evitar situações mais criticas. Como 

precaução o sistema nunca irá aumentar velocidades ou direção de movimento sem a 

confirmação do operador. 
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Figura III-6 – Ilustração do tubo de furação preso por fragmentos libertados da formação 
rochosa. 

 

 

3.5.6. ASSISTENTE DE CIRCULAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

Esta função é direcionada a automatizar um processo delicado durante o processo de perfuração 

quando a circulação de lamas está parada há algum tempo. Este processo é delicado porque a 

característica da lama no poço altera com a falta de circulação em que se forma uma camada 

com propriedades de viscosidade muito diferente que na indústria é conhecida por gel. Esta 

camada é proveniente da falta de circulação de lama que contenha um aditivo de Bentonite. 

Com a formação desta camada e o depositar de fragmentos no sistema de circulação de lamas; 

a recirculação de lamas fica condicionada até que se quebre esta camada e seja estabelecida a 

circulação normal de lamas. O controlo das bombas de lamas tem que ser feito com bastante 

cuidado, vigiando constantemente a subida de pressão das lamas para que seja o suficiente para 

quebrar esta camada e não seja demasiado alta para evitar ruturas da formação rochosa do poço 

que poderá iniciar um Kick ou Loss. Então esta função do eControl irá fazer o controlo 

automático das bombas de lamas para quebrar de forma controlada a camada gelatinosa e 

reestabelecer a circulação de lamas para proceder a perfuração do poço. 
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Figura III-7 – Ilustração demostrativa de circulação Automática. 
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IV. – ECONCEPT 

 

4.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Na indústria do petróleo, a rotação de turnos de operadores é muito frequente, devido às 

condições impostas pela natureza e localização das zonas de exploração. O curto período de 

exploração dos poços petrolíferos e a distância que estes têm relativamente às zonas 

habitacionais dos grandes centros metropolitanos, obrigam os operadores a ficarem instalados 

no próprio local de trabalho, em instalações providenciadas para esse efeito, geralmente 

localizadas na própria plataforma petrolífera ou em plataformas vizinhas. Estas condições 

forçam as empresas de exploração de petróleo a planear pares de turnos intensivos com duração 

de cerca de 12 horas de trabalho durante 2 a 4 semanas, não existindo dias de descanso durante 

esse tempo. No final desse período de operação, o grupo de operadores é substituído por outro 

grupo que já usufruiu de um período de descanso que em geral com uma duração de igual 

proporção ao período de trabalho. Desta forma proporcionando um mínimo grau de qualidade 

de vida aos operadores em questão. 

Devido ao facto da rotação dos grupos de operadores ser tão frequente, os operadores não 

usufruem das melhores condições para poderem aperfeiçoar as técnicas necessárias para 

executar corretamente as sequências de manuseamento de tubo e de perfuração. Isto deve-se a 

fatores como a falta de continuidade da sua experiência; interrupções frequentes e de longa 

duração; turnos em que a fadiga desfavorece uma concentração contínua; pressão provocada 

pela exigência dos altos níveis de produção e exigências de segurança que levam o operador a 

ter prudência excessiva na execução das suas tarefas. [11] 

Geralmente, por cada plataforma construída haverá um novo grupo de operadores. 

Maioritariamente, este novo grupo não tem a experiência desejada para executar corretamente 

as suas funções sobre as máquinas de manuseamento de tubo, pois não conhecem as sequências 

de montagem de tubo ou os detalhes envolvidos com as operações de perfuração. Assim, 

poderão por em grande risco o equipamento e mais importante ainda, a segurança na plataforma 

e tripulação. Para que os operadores com menos experiência, possam adquirir mais 
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conhecimentos, em relação às máquinas e às sequências de operação das mesmas, criam-se 

turnos para coincidir com a presença de técnicos de comissionamento ou formadores, com a 

finalidade de haver uma partilha de conhecimentos provenientes destes técnicos e 

consecutivamente uma aprendizagem especializada por parte dos operadores [12]. Dada a curta 

duração das suas campanhas, os técnicos de comissionamento tipicamente expressam pouco 

interesse na preparação técnica dos operadores. 

Atualmente com o auxílio de Simuladores 3D aplicados a plataformas, as equipas de 

operadores têm a oportunidade de poderem operar as máquinas, sobre o mesmo sistema de 

controlo que terão na plataforma, mesmo que a plataforma ainda esteja em fase de construção. 

Este aspeto permite aos operadores um treino atempado com uma réplica exata do sistema de 

controlo e também conhecerem as sequências de manuseamento de tubo que posteriormente 

terão que executar durante os turnos na plataforma em questão. Este tipo de treino tem vindo a 

ser utilizado não só para treinar novos operadores, como também para reintroduzir a 

mecanização das sequências aos operadores antes de regressarem à plataforma após o seu 

período de descanso ou férias. Essa será talvez a única oportunidade para operarem as máquinas 

sem consequências de um incidente e sem a pressão para atingirem os altos níveis 

produtividade exigida numa plataforma. Neste ambiente simulado os operadores podem correr 

sequências mais complexas com ajuda de formadores experientes que lhe vão guiando para 

melhorar os métodos de manuseamento das máquinas para além de lhes explicar certos detalhes 

do sistema controlo. Com o passar do tempo os sistemas de controlo das máquinas de 

manuseamento de tubo e perfuração têm vindo a crescer em dimensão e associado a este 

crescimento vêm um acréscimo de complexidade; tornando-se assim cada vez mais difíceis de 

possuir um domínio absoluto do sistema de controlo do conjunto de máquinas. 

 

A principal necessidade das ferramentas desenvolvidas no eConcept foi gerada pela falta de 

apoio que as equipas de operadores menos experientes tinham relativamente à operação das 

máquinas controladas por sistemas de controlo sofisticados. Este apoio veio na forma de poder 

acompanhar operações remotamente e também através do treinamento em serviço do operador 

em que um grupo de especialistas presentes numa estação remota que designamos por 

laboratório faz uma análise a operação em questão juntamente com instrutores que vão dando 

formação a nível dos interfaces de controlo. 
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A fase inicial de desenvolvimento desta ferramenta visava partilhar todos os dados dos sistemas 

de controlo (extraídos da rede SCADA através de OPC ou endereçamento periférico) de todo 

o equipamento entre a plataforma e o laboratório em terra utilizando uma conexão segura via 

internet. No laboratório, estes dados seriam carregados para um simulador com representação 

visual da plataforma e suas máquinas a 3D, dando assim, à equipa de monitorização uma 

representação exata do das operações de máquinas que estão a decorrer na plataforma, com um 

desfasamento desprezável de tempo (ver exemplo da Figura IV-1). Com esta ferramenta as 

sequências executadas pelos operadores de qualquer das múltiplas plataformas podiam ser 

analisadas e retificadas em tempo real por um só instrutor de operadores experiente situado no 

laboratório através da disponibilidade de múltiplos simuladores 3D, de forma a melhorar o 

desempenho dos operadores em cada turno. O conceito de replicar em “tempo real” a operação 

de máquinas através de uma representação gráfica foi apenas o arranque de um projeto com 

um potencial bem para além do que era inicialmente esperado. 
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Figura IV-1 – Ilustração de interligação das várias tecnologias 

 

Esta ferramenta experimental conquistou interesse nas estratégias de crescimento da empresa 

por valorizar de uma forma inovadora a promoção na venda de novo equipamento. A empresa 

tinha em desenvolvimento uma ferramenta com potencial para resolver as complicações 

tipicamente geradas nos serviços de apoio ao cliente na venda de novo equipamento. A criação 

desta ferramenta veio também oferecer um acréscimo de valor ao equipamento em serviço, por 

poder oferecer maior consistência no apoio técnico ao cliente. Como ainda estava no início a 

equipa do eConcept tinha ainda que conquistar financiamento para continuar com o 

desenvolvimento do conjunto de ferramentas para além do sistema de monitorização visual. 

Com a tentativa de conquistar maior interesse e consequentemente mais financiamento; o 

projeto adotou outras funcionalidades utilizando os meios apresentados pelo conceito inicial. 

Formou-se então o conceito de gravação de dados em caso de incidente que poderia dar valor 

para a investigação de incidentes nas plataformas de furação. Com o desenvolvimento desta 

nova linha veio o produto que é hoje conhecido por Riglogger que será detalhado noutros itens 

deste capítulo. Com a apresentação do conceito do Riglogger aos potenciais clientes e 

departamentos de serviço técnico, cresceu o interesse em gerar um portal de acesso a estes 

dados para as empresas operadoras da plataforma que depois gerou a criação do portal 

designado por myDrilling. Estes dois subprodutos visam servir tanto os operadores das 
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máquinas como seus técnicos e o cliente ao criar também um portal para melhor gerir e divulgar 

as atividades na plataforma. 

 

 

4.2. CONFIGURAÇÃO NA PLATAFORMA 

 

 

4.2.1. SISTEMA EXISTENTE 

 

Para melhor perceber como se integra o sistema do eConcept numa plataforma de perfuração 

temos que analisar a configuração típica desse sistema de controlo. Utilizando uma descrição 

geral do sistema de controlo característico de uma plataforma de perfuração, apresenta-se um 

conjunto típico de máquinas de manuseamento de tubo e perfuração, que passo a listar: 

o Fingerboards  

o Gantry Crane 

o Pipe Rack Crane 

o Pipe Deck Pipe Handler 

o Tail In Arm 

o Hydraulic Roughneck 

o Catwalk 

o Eagle Light 

o Stand Building Arm 

o Mouse Hole 

o Cathead 

o Torque Master 

o Top Drive 

o RAM System 

o Drawworks 

o Vertical Pipe Handler 

o Vertical Pipe Racking System 

o Hydraulic Power Unit 

o Mud Pumps 

o Rotatry Table 

o Power Slips 
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o Riser Handling Crane 

o Manipulator Arm 

o Mud Bucket 

o Drill String Compensator 

o Active Heave Compensator 

o Conductor Tensioner System 

o Operator Chair Multiplas 

 

Figura IV-2 – Fotografia de uma operação de montagem de tubo no Well Centre 

 

Para controlar estas máquinas são utilizadas vários PLC interligados por redes de profibus, de 

forma a poderem manter uma comunicação a tempo real entre sistemas de controlo destas 

máquinas, condição essencial para assegurar uma operação sincronizada e segura. Uma das 

redes profibus é partilhada entre todas as máquinas em que estas compartilham informação do 

seu estado e algumas variáveis importantes para o funcionamento em conjunto com as 

máquinas vizinhas; para poder haver bloqueios de funções em que as condições de uma 

máquina possa gerar conflitos com outras máquinas. Esta rede também serve para comunicação 

entre o sistema de controlo das cadeiras dos operadores (IOC) e as máquinas. Para além desta 

rede profibus ainda existe outra rede profibus no sistema de controlo das máquinas; esta rede é 
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atribuída ao sistema anti-colisão em que todas as máquinas cobertas pelo sistema estão ligadas 

a um PLC dedicado ao sistema de anti-colisão (ver Figura IV-3). Este PLC define uma caixa 

virtual ou múltiplas caixas que irão definir a zona ocupada por cada máquina evitando assim 

que as máquinas ocupem espaços em comum ou seja colidam umas com as outras. Então esta 

rede partilha informação da posição e cada máquina e outros dados relevantes para o sistema 

de anti colisão como estado de alguns manipuladores, velocidade, direção de movimento, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV-3 – Ilustração de redes de comunicação entre os vários PLC de máquinas 

 

O sistema de controlo está ligado a cabine dos operadores (‘Driller’s cabin’) com ligação as 

cadeiras de controlo com manipuladores, paneis com acionamento táctil e também o sistema 

de SCADA com dois clientes SCADA divididos entre dois ecrãs para cada um dos operadores 

(Driller e Assistant Driller). Cada PLC é configurado de forma a poder partilhar variáveis por 

meio de uma interface OPC sobre uma rede TCP/IP que serve para ligar uma grande variedade 

de aplicações com interface OPC incluindo o sistema SCADA referido.  

 

Esta interface de partilha de dados por OPC ou endereçamento periférico permite a extração 

de dados utilizando um cliente OPC que depois fará o mapeamento dos dados para o sistema 

eConcept através da unidade designada como Riglogger. Desta forma conseguimos integrar o 

eConcept sem causar qualquer impacto ao sistema de controlo existente; sem ser pela ocupação 

do espaço físico e consumo elétrico este sistema pode-se considerar passivo. Atualmente nas 

plataformas usa-se OPC para esta rede mas dada as características e taxas de transferência do 
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sistema WinAC (por endereçamento periférico) já se planeia substituir futuramente para este 

tipo de canal de comunicação, podendo aumentar para taxas de 100MB/segundo que 

corresponde a 50 000 variáveis de 32bits (Double Interger, Float, Double Word) 

 

 

4.3. EQUIPAMENTO ECONCEPT NA PLATAFORMA 

 

O sistema eConcept necessita de instalar alguns componentes de hardware para poder 

implementar as suas funcionalidades na plataforma. Utilizando a rede TCP/IP já existente do 

sistema SCADA o eConcept irá adicionar a essa rede um OSM (On site Monitor) que é 

composto por uma interface de ligação de rede, um sistema de registo de dados históricos a 

tempo real e equipamento de transmissão/receção de dados. Presentemente o OSM utiliza um 

cliente OPC para poder aceder aos dados partilhados dos PLC e através de tunneling enviar e 

receber dados via satélite para o Laboratório em terra. O OSM terá também opcionalmente um 

cliente WinAC para poder extrair os dados em plataformas que utilizem este meio. O Envio de 

dados é protegido por um firewall tipicamente instalada em plataformas modernas para 

proteger a rede interna da plataforma de possíveis ataques cibernéticos externos e é utilizado a 

encriptação de dados para poder transmitir dados com a estação remota sem riscos de 

interceção de informação. A largura de banda do sistema de comunicação da plataforma poderá 

necessitar de um upgrade para poder suportar a transferência de dados entre as duas estações, 

isto dependendo da dimensão dos sistemas de controlo e também da ocupação máxima da 

largura de banda existente por parte doutras aplicações já utilizadas na plataforma. No OSM 

haverá também um componente para monitorizar e analisar os dados extraídos em tempo real. 

Esta ferramenta monitoriza dados críticos de varias máquinas e compara esses dados com 

padrões de operação normal, tendo assim a capacidade de alertar o operador da ocorrência de 

problemas no equipamento em operação. Este sistema poderá também opcionalmente alertar o 

operador quando a operação da máquina está a ser feita de forma errada, tendo a possibilidade 

de sugerir alterações no modo de operação da mesma. 
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Figura IV-4 – Ilustração de integração de equipamento eConcept na Plataforma 

 

 

4.3.1. FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE DADOS HISTORIAN 

 

Esta ferramenta visa registar como um sistema de caixa negra já muito conhecida na indústria 

aeronáutica todos os dados provenientes dos sistemas de controlo da plataforma como valores 

de temperatura, de pressão, de posição de codificadores, de nível nos depósitos de óleo, de 

momento de binário, de estado das válvulas, etc; Estes dados serão registados com o respetivo 

identificador e também com outras informações que possam ser atribuídas ao sector desse 

registo em tempo real. 

Os dados são organizados de forma a poderem ser facilmente extraídos do registo 

histórico recorrendo a uma ferramenta de pesquisa e a utilização adicional de filtros. A 

localização de um sector de dados particular é facilitada através da introdução de tags 

identificadoras que são atribuídas a dados que fazem com que o sector seja facilmente 

encontrado. Estes deverão ser atribuídos a cada secção do registo de dados gravados com 

características relevantes a plataforma. Ao atribuir tags informativas e relativas ao sector de 

dados como fase de comissionamento, o tipo de operação efetuado pela máquina, a fase da 
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operação do equipamento, relacionar a operação com nome de projeto em execução, alterações 

de configurações, substituição de peças, etc. Estes registam o respetivo tag num ponto temporal 

no registo de dados de forma a identificar o sector pertencente a esse tag. Múltiplos tags podem 

pertencer ao mesmo sector de dados partilhando o mesmo espaço temporal como por exemplo: 

Comissionamento Completo DECS 20080702 e Substituição de transmissor de pressão DECS 

PT 1023. Neste caso o sector de dados específico a este evento é facilmente localizado através 

do cruzamento destes dois tags e/ou outros relevantes a operação. Pode também fazer-se uma 

pesquisa por data ou por identificador de erro (tag automaticamente inserido pelo sistema), 

filtrando da base de dados o sector de interesse desta forma não há necessidade de se procurar 

grandes sectores do registo para localizar um sector específico. A atribuição automática de tags 

a secções de dados facilita muito ao utilizador por atribuir tags a eventos de ocorrência 

frequente em que a precisão do registo temporal é crucial para a análise do sector em questão. 

Com configurações inteligentes o sistema é capaz de identificar secções dados com tags 

utilizando limites ou padrões indicadores de uma ocorrência. Atualmente os sistemas de 

controlo são capazes de utilizar a ocorrência de alarmes, avisos, distinção de modos de 

operação das máquinas, deteção de algumas operações básicas, excedências de limites, etc. No 

exemplo da Figura IV-5 pode-se ver como se faz a identificação da sequência de tripout através 

da análise de alguns dados. Pela sequência de operações das diversas máquinas identificadas 

neste sector de dados o sistema é capaz de extrair bastante informação sobre a operação como 

a altura e peso da Stand (múltiplas secções de tubo montadas), momento de binário de aperto 

da conexão ao Drillstring, altura de stickup, etc. Como esta sequência há muitas outras que 

podem ser caracterizadas no eConcept para este poder depois identificar sempre que esses 

padrões de dados ocorrem e sucessivamente atribuir o respetivo tag que identifica a operação 

em questão. 
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Figura IV-5 – Sequência de dados típicos da tarefa Tripout 

 

O sistema também permite fazer gravações de incidentes que quando ativado gera um ficheiro 

que pode ser configurado para conter somente os dados relevantes ao incidente, permitindo que 

o utilizador selecionar apenas o equipamento e variáveis que necessita. Este ficheiro serve para 

resolver investigações e servir de prova facilmente representada num dispositivo móvel sendo 

este exportável para vários formatos populares. Para além de gerar um ficheiro este também 

marca o registo de dados com um indentificador especial que se distingue pelo tag de gravação 

de incidente ou seja é um sector de dados referente ao incidente em questão e por isso requer 

um tag específico. Uma gravação pode ser ativada através do terminal do operador na 

plataforma, automaticamente através do sistema de monitorização inteligente e também 

podendo ser iniciada através da estação remota pelo analisador localizado em terra num 

laboratório de armazenamento e análise de dados. Os dados são constantemente passados por 

um buffer de memória que na verdade é um ficheiro no disco com dimensão suficiente para 

armazenar todos os dados do sistema de controlo por um período a definir na configuração do 

sistema. Este buffer funciona com a filosofia FIFO, ou seja vai eliminando os ficheiros de 

registo de dados mais antigos, sendo estes dados já transferidos para um laboratório em onshore 

em tempo real; desta forma nada é perdido. Esta é apenas uma forma de gerir o espaço em 
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disco do sistema. Quando é dada a ativação para iniciar a gravação de dados em tempo real, os 

dados já armazenados no buffer são automaticamente transferidos para um ficheiro de gravação 

e o sistema continua a acrescentar novos dados á gravação até haver instrução para interromper 

a gravação por parte do operador local ou analisador da estação remota. Esta filosofia permite 

ter um registo de dados antes da ocorrência que levou a iniciar a gravação podendo depois o 

utilizador definir a data e hora de começo e filtrar também apenas as variáveis que achar 

relevantes, desta forma comprimindo o tamanho original do ficheiro e eliminando informação 

irrelevante ao incidente. Desta forma o ficheiro de gravação contém um registo de dados antes 

da ocorrência do incidente, durante o incidente e depois do incidente; facilitando a deteção da 

causa do incidente e também dos efeitos causados pelo incidente. Um ficheiro de gravação 

também pode ser gerado utilizando o registo histórico de dados armazenados nos arquivos do 

laboratório. Em que o operador seleciona o sector de dados pretendido, configurando o tempo 

de inicio e fim da gravação e selecionando as variáveis que acha relevante ao incidente. 

O número de dados registados influencia a frequência máxima da gravação de dados, quantas 

mais variáveis configuradas no sistema menor será a frequência do registo perdendo desta 

forma a qualidade de alguns sinais. Cada dado tem a sua importância e conforme a sua 

relevância e variação máxima dessa variável no ciclo de registo; será assim atribuída a sua 

prioridade em termos frequência de registo, assim melhorando a qualidade da cativação de 

dados em ambientes com maior dimensão. A configuração da prioridade das variáveis é 

configurada no início do comissionamento do sistema, mas o sistema já virá com uma 

configuração defeito já definida através de conhecimento das configurações de sistemas 

anteriores. Os dados armazenados no buffer são utilizados para serem enviados para o 

laboratório de forma a permitirem aos analisadores acesso em tempo real ao estado do 

equipamento na plataforma. Esta receção de dados em tempo real permite aos instrutores no 

laboratório em terra poder acompanhar as operações através do mapeamento destas variáveis 

para um simuladores 3D com interfaces gráficas desenhadas para que o instrutor possa 

visualizar ao vivo todas as operações efetuadas sobre as máquinas da plataforma. Doutra forma 

o cliente teria que contratar serviços de operadores experientes para se deslocarem a plataforma 

em turnos para treinar as equipas de operadores no meio das operações de perfuração; este 

método apresenta algumas complicações tais como a disponibilidade de pessoal especializado 

para se deslocar no período coincidente com a tripulação em treino, disponibilidade de 

alojamento na plataforma, imprevisibilidade das operações na plataforma, etc. Na ausência dos 

instrutores as operações de perfuração são efetuadas com riscos acrescentados devido a 
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inexperiência da tripulação, aumentando assim o risco de um acidente com potencial para 

impactos económicos ou mesmo provocar acidentes graves com impactos ambientais.  

 

 

4.3.1.1. COMPONENTE ANALISADOR DE DADOS 

 

Este componente tem como função analisar os dados extraídos do sistema de controlo em 

tempo real para monitorizar a condição das máquinas de forma assistir na deteção de erros 

técnicos. O sistema está programado para reconhecer padrões configurados para poder alertar 

o utilizador de uma alteração de estado. A lista de padrões reconhecidos vai crescendo com o 

número de instalações e passar do tempo. Sempre que existe uma avaria ou erro no sistema de 

controlo, os dados serão analisados pelos especialistas utilizando as ferramentas no laboratório 

para detetar os primeiros sinais do desenvolvimento da avaria e assim o especialista configura 

mais um padrão realçando as condições típicas identificadoras dessa avaria. Na próxima vez 

que o sistema reconhecer esse mesmo padrão vai alertar o utilizador que os primeiros sinais da 

mesma avaria foram reconhecidos. Se for confirmado que se trata de sinais precoces da mesma 

avaria é adicionado um caso de confirmação e o sistema ficará com uma taxa de deteção de 

100% na deteção dessa avaria. Se o padrão for causado por outra razão, este recebe uma nota 

de pedido de revisão em que a intensão é que o especialista faça uma nova investigação para 

poder destingir entre os dois casos e faz uma atualização do padrão melhorando 

consequentemente a precisão do sistema. Este processo de melhoramento da lista de padrões 

reconhecidos vai aumentando com o número de plataformas em operação com o eConcept 

instalado; podendo estas plataformas partilhar a experiência umas com as outras e se ganha 

conhecimentos mais profundos do funcionamento do equipamento em condições menos 

observadas como condições climatéricas e condições de perfuração já que o eConcept faz uma 

comparação de condições semelhantes entre plataformas para poder sugerir a influência de 

certas condições menos óbvias. Desta forma ganha-se uma maior compreensão das tolerâncias 

de equipamento e também se melhora os conceitos de engenharia no desenho de sistemas 

semelhantes no futuro. O conceito deste sistema é poder detetar as condições de uma avaria 

numa fase precoce e poder afetar o sistema de controlo de forma a evitar ou pelo menos atrasar 

deterioração dessas condições até que uma manutenção programada possa resolver o assunto. 

Este conceito permite a tripulação proceder a encomenda antecipada de peças e planear uma 

manutenção preventiva para resolver todos os assuntos detetados pelo sistema numa só 
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operação, maximizando desta forma o tempo produtividade da plataforma. O sistema também 

servirá para analisar a progressão da avaria após a deteção dos primeiros sinais, permitindo ao 

utilizador afinar as medidas de conservação utilizadas para a conservação do equipamento 

nestas situações futuramente.  

 

 

4.4. CONFIGURAÇÃO NO LABORATÓRIO 

 

O laboratório é uma estação fixa num andar de escritório da Aker Solutions onde está localizada 

a componente central do nosso sistema de eConcept. Esta estação tem capacidade de suportar 

intervenções com múltiplas plataformas através de uma única sala de comando onde está 

reunida uma equipa multidisciplinar especializada com capacidade de atender a qualquer 

problema que possa ocorrer no grupo de plataformas sobre monitorização. Esta estação garante 

um apoio técnico de 24 horas todos os dias da semana; com turnos rotativos para poder servir 

o grupo de plataformas durante todo o período das suas operações. A equipa de especialistas 

está sempre a monitorizar o grupo de plataformas através dos registos atuais recebidos em 

tempo real de cada plataforma e também analisando os dados históricos gravados no sistema 

para implementar novos conceitos de otimização do sistema de controlo. O Laboratório tem ao 

seu dispor o sistema de armazenamento de dados do Riglogger onde qualquer plataforma tem 

até 10 anos de dados históricos guardados em arquivo offline para poderem ser extraídos e 

analisados a qualquer altura. Este sistema de armazenamento de dados históricos é conhecida 

por Data Warehouse, em pode armazenar 2 anos de dados em forma online, permitindo ao 

utilizador aceder a dados deste tipo diretamente. Esses dados depois serão arquivados no 

sistema offline que permite acumular os 10 anos de dados nesta filosofia. Estes dados estão 

também disponíveis em discos de alta capacidade que terão que ser conectados ao sistema de 

forma a aceder aos dados pretendidos. A plataforma também armazena os dados mais recentes 

localmente, com capacidade de cerca de 2 meses de dados armazenados no sistema abordo. 
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4.5. CONFIGURAÇÃO NO SIMULADOR 3D 

 

A Componente Simulador 3D é instalada no laboratório onde é feita a recolha e gravação de 

dados históricos. Esta unidade é muito semelhante ao sistema utilizado para o treinamento de 

operadores, tendo a mesma configuração gráfica e interface simuladora de ambiente físico da 

plataforma. Esta componente é composta por pelo menos dois simuladores 3D; o simulador 

das máquinas de perfuração e manuseamento de tubo e o simulador de ambientes de perfuração. 

Haverá também a opção de acrescentar um terceiro simulador de operações subaquáticas em 

que há a visualização das operações feitas de equipamento subaquático de controlo e 

distribuição, incluída representação visual das operações de Veículos operados por controlo 

remoto (ROV) sobre estes equipamentos.  

A maior diferença entre a configuração do simulador típico de treino de perfuração e 

manuseamento de tubo e o simulador utilizado para o eConcept está no mapeamento das 

variáveis. O simulador de treino tem um mapeamento entre a interface gráfica e cada PLC de 

máquina feito individualmente para além da máquina virtual não só receber valores do PLC 

como também enviar respostas simuladas de instrumentos de campo. Na configuração para o 

eConcept o Simulador não conta com a resposta destes instrumentos virtuais já que esta 

informação já vem incluída nos dados registados pelo sistema de gravação na plataforma. Outra 

característica que distingue estes dois conceitos de simulador é que o simulador do eConcept 

não necessita de utilizar a interface de controlo das cadeiras de operação já que estas não têm 

qualquer funcionalidade para a visualização das operações das máquinas utilizando dados 

gravados (Ver figura IV-6). 

 

  

 

 

 

 

Figura IV-6 – Ilustração comparativa Simulador Treino VS Simulador de eConcept 
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Com a interface do simulador os operadores das plataformas podem ser assistidos em tempo 

real como também pode ser feita uma investigação de acontecimentos históricos e comparações 

de situações semelhantes entre várias plataformas. Para auxílio de monitorização das operações 

das máquinas o simulador 3D tem ferramentas que permitem ao especialista visualizar no ecrã 

junto a máquina os valores de interesse para poderem fazer uma avaliação visual mais focada 

sem terem que olhar para vários ecrãs para poderem ver dados importantes. Estes dados podem 

ser configurados para mudarem de cor quanto entram em intervalos configurados pelo 

utilizador ou mesmo serem ancorados a objetos fixos ou moveis. A velocidade de reprodução 

de dados é também manipulável para facilitar uma análise pormenorizada dos dados e 

operações em situações críticas. Para além dessas ferramentas há muitas outras que facilitam a 

investigação, como a configuração de transparência de objetos incluído máquinas, podendo 

atribuir ao objeto o grau de transparência entre 0-100%, ferramentas de medida em que permite 

ao utilizador medir distâncias entre quaisquer pontos de objetos havendo também a ativação de 

snap points para facilitar a localização dos pontos de referencia.  

 

 

4.6. MYDRILLING 

 

Esta é um portal criado como uma interface de informação gerada com todos os dados 

sobre a plataforma e relacionada com o perfil do utilizador que a acedeu; para além do 

Riglogger este portal está ligado a outras aplicações que irão completar os serviços oferecidos 

como informações de encomendas, peças suplentes, documentação técnica, etc. utilizando 

informação extraída do SAP. Tem acesso a todos os dados gerados pelo Riglogger para além 

de cálculos estatísticos que refletem o desempenho da plataforma em geral e também o 

desempenho dos operadores e ou equipamento. Esta ferramenta está disponível através de 

qualquer dispositivo informático com ligação de internet, podendo ser acedida através de 

aplicações desenvolvidas para dispositivos móveis tais como portáteis, smartphones, tablets, 

etc. Ao criar o perfil, cada utilizador tem acesso personalizado dependente da sua relação com 

uma ou mais plataformas; podendo assim aceder e monitorizar o estado e progresso na 

plataforma de seu interesse de quase qualquer lugar desde que tenha um dispositivo com acesso 

a internet ao seu dispor. As informações disponíveis neste portal são exibidos em boletins 

informativos, requerimentos, encomendas, documentação técnica, projetos decorrentes, peças 

suplentes, colaborações e indicações chave de desempenho com atualização em tempo real, de 
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monitorização das operações na plataforma. Serve também para ajudar a gerir a plataforma 

permitindo ao utilizador aceder a dados gerais do desempenho da plataforma como também 

introduzir pedidos online para execução de tarefas mediante a sua análise dos dados fornecidos. 

Através desta aplicação há uma melhoria de comunicação entre as diferentes entidades da 

plataforma e todos os intervenientes dos serviços (ver figura IV-7). Este portal permite ao 

utilizador aceder informação de múltiplos serviços postos ao dispor da interface. Todos estes 

serviços estão entreligados de forma a poderem fornecer toda a informação de forma mais 

precisa e completa.  

 

 

 

Figura IV-7 – Ilustração da filosofia de integração do sistema eConcept 
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4.6.1. SERVIÇOS MYDRILLING 

 

Através do acesso ao portal myDrilling o utilizador tem acesso aos seguintes serviços: 

 Atualizar os boletins da aplicação myDrilling com dados atuais e valores 

mínimos, médios e máximos de valores expressivos da produtividade da 

plataforma, atualização do tempo, localização geográfica, etc. 

 Registar todos os requerimentos feitos e servir como meio de comunicação para 

discussões entre intervenientes de cada requerimento até houver uma ordem 

aprovada. 

 Registo de todas as ordens de execução referentes a requerimentos aprovados 

com referência de prioridade. 

 Manter uma lista atual de peças suplentes com registo de quantidade, se estiver 

a ser encomendado tem o registo de data prevista de entrega, atualização de 

tracking data, motivo de encomenda, data de validade se for aplicável, etc, de 

todas as peças encomendadas. 

 Um registo de todos os documentos relativos ao equipamento instalado, aos 

contratos, aos relatórios de manutenção, aos projetos executados, as operações 

de perfuração, etc…  

 Manter um registo atualizado dos projetos em execução com informação sobre 

o estado do projeto, o registo das discussões entre intervenientes, relatórios de 

desenvolvimento, informação atualizada da fase de execução do projeto, um 

registo da comunicação escrita entre todos os envolvidos, etc… 

 Informação atualizada do estado geral da plataforma com indicações do tempo 

de produção, fase de operação, estado geral de máquinas, Alarmes, etc. 

 O estado a tempo real dos Indicadores Chave de Desempenho (KPI) da 

plataforma. 

 O laboratório tem como objetivo atender a todos os requerimentos que possam 

chegar através do sistema de myDrilling. 

 Relatar ocorrência de incidentes e iniciar dialoga com todos intervenientes para 

avaliar o impacto da ocorrência e discutir um plano para uma intervenção se for 

necessário. 
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 Gerir contas de acesso de todos perfis com informação atualizada das respetivas 

plataformas e envio por serviços auxiliares como mensagens de texto ou por 

correio eletrónico de informação indicada como urgente. 

 Gerir o espaço colaborativo entre aplicações; em que o Portal irá reunir toda a 

informação relevante a plataforma numa única interface, tornando-se assim 

menos confuso e mais acessível para o utilizador de qualquer. 

 Gerar relatórios que permitam resolver disputas técnicas com terceiros, através 

da apresentação de dados inquestionáveis e conclusivos  

 Manter diálogo aberto entre as várias entidades existentes na plataforma. 

 

 

4.6.2. SERVIÇOS DE APOIO AO ARRANQUE DA PLATAFORMA 

 

Este serviço inicia-se nas após das primeiras fases do desenvolvimento do conceito da 

plataforma em que o cliente juntamente com a equipe de engenheiros compara os conceitos já 

desenvolvidos e refinados de plataformas existentes através de dados registados com o que 

pretende no conceito da plataforma em projeto. Com os dados obtidos do equipamento 

escolhido pode-se fazer uma simulação aproximada do desempenho do equipamento 

selecionado e afinar a solução mediante o conceito os critérios do cliente. 

Após a fase de definição de equipamento a equipa pode iniciar a fase de construção da 

plataforma em 3D recorrendo a um conjunto de dados registados no sistema doutras 

plataformas de referência. Pacotes completos de software de PLC, SCADA, parâmetros de 

afinação de máquinas semelhantes em produção, os ficheiros de objetos geométricos em 3D do 

equipamento selecionado entre outros ficheiros são descarregados para iniciar a fase de 

construção virtual da plataforma através dum simulador 3D para avaliar junto ao cliente as 

pequenas alterações que necessita para atingir os critérios desejados. Após a configuração do 

simulador e com consentimento da parte do cliente o software da plataforma esta pronta a ser 

pré-comissionado.  

O conceito de pré-comissionamento tem muito em comum com o processo de 

comissionamento convencional na plataforma, tirando os ensaios mecânicos que o sistema 

virtual não possui. A maior parte deste processo é comissionamento do software e 
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instrumentação que pode ser quase todo executado no simulador. Com os dados de 

configuração de equipamento semelhantes doutras plataformas, o processo de 

comissionamento é facilitado na instalação e também ganha uma considerável vantagem 

temporal na sua execução. Todo este processo pode ser executado antes do início de construção 

da plataforma diminuindo significativamente o tempo entre o fim de construção da plataforma 

ao dia de entrega ao cliente e entrada em produção. O equipamento estará já configurado para 

com todos os parâmetros resultantes de problemas ocorrentes noutras plataformas de 

referência. Desta forma o sistema tem um desenvolvimento de aprendizagem e com 

“experiência” vai refinando para um sistema mais completo e com menor probabilidade de 

ocorrência de falhas que possam impedir produtividade. 

Com o comissionamento completo no simulador, o sistema pode ser utilizado para treinar 

operadores de máquina na plataforma que irão operar no futuro. O programa de treino completa 

a preparação da equipa num ambiente muito semelhante ao verdadeiro gerando competências 

para resolver muitos dos problemas que irão ter que enfrentar na execução das suas tarefas na 

plataforma. Desta forma tornam-se mais independentes com conhecimentos já adquiridos e 

uma mecanização intelectual na execução das mais comuns. Com este método diminui-se 

consideravelmente o tempo de NPT e danos causados ao equipamento. Muitas das vezes nas 

plataformas acidentes ocorrem porque são desativados bloqueios de proteção ao sistema porque 

não sabem como resolve-lo, preferindo continuar a operação desprotegidos; estes métodos 

geralmente resultam em danos materiais e até mesmo acidentes graves com pessoas por haver 

falta de conhecimentos sobre o funcionamento do equipamento em questão. Estes atalhos 

podem causar grandes perdas de produtividade e podem também por em risco a plataforma e a 

sua tripulação. 

No comissionamento das máquinas na plataforma e já com o sistema de monitorização em 

pleno funcionamento, a equipa de técnicos na plataforma tem assistência remota do laboratório 

para acompanhar o processo de comissionamento das máquinas e em caso de ocorrência de 

falhas ou dificuldades técnicas mais complicados, os técnicos podem recorrer a experiência dos 

especialistas com conhecimentos adquiridos com experiência e claro as ferramentas do sistema 

de monitorização para detetar facilmente anomalias mais difíceis de detetar no local. 

A fase final deste serviço é posto em prática no arranque oficial da plataforma quando a equipa 

de operadores toma controlo do equipamento. Esta fase é muito conhecida pelos problemas 

associados com a falta de experiência da equipa de operadores e arranque inicial das máquinas 

no local de operação. Para diminuir o impacto das dificuldades desta fase o laboratório faz um 
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acompanhamento próximo de todas as operações em que a equipa tem elementos a vigiar todos 

os dados das máquinas e outros a manter comunicação constante com a equipa de operadores 

para poderem dar assistência imediata na ocorrência de qualquer dificuldade. 

 

4.6.3. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO LOGÍSTICO 

 

Com acesso direto aos pacotes de documentos respetivos a cada máquina numa dada 

plataforma a encomenda de peças ou máquinas é facilitada por um sistema com acesso imediato 

a toda a informação sobre o item de interesse; documentos como Datasheets, especificações 

técnicas, manuais de utilizador, prazos de entrega mais recentes, SDRL (Supplier Document 

Requirement List) que são necessários para gerar uma encomenda podem ser facilmente 

reunidos para compra poder ser processada, diminuindo assim o tempo do processo de 

encomendas. 

Informação sobre peças suplentes como identificação da peça e disponibilidade desta pode ser 

facilmente consultada através do mesmo sistema que está ligado ao sistema gestor de 

armazenamento global. Com esta ferramenta uma peça pode ser enviada doutro armazém de 

peças suplentes da Aker e uma nova encomenda ser feita para repor o stock nesse armazém, 

reduzindo significativamente os prazos de entrega das peças. Caso não haja em armazém e 

tenha que ser encomendada para a plataforma diretamente do fornecedor o sistema faz um 

acompanhamento da encomenda apresentando dados atualizados de remessa.  

 

O sistema mantém uma atualização do estado de todas as ordens de serviço permitindo um 

acompanhamento do desenvolvimento de todas as atividades e planeamento mais detalhado da 

lista de serviços na plataforma. O registo de todos os certificados de cada peça está 

eletronicamente anexado a peça e estarão disponíveis na entrega da peça. 

 

 

4.6.4. SERVIÇOS DE APOIO À MANUTENÇÃO 

 

Cada equipamento tem uma biblioteca de vídeos completos de processos de manutenção feitos 

para cada operação de manutenção. Estes vídeos estão ligados a peças individuais do 

equipamento para poderem ser descarregados juntamente com a ordem de serviço. Os vídeos 

instrutivos explicam passo a passo todas as etapas da manutenção com notas especiais para 
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processos de segurança e processo de comissionamento. A equipa de manutenção pode também 

consultar o simulador 3D para processo de intervenção especiais. Criando um arquivo com 

imagens e vídeos do plano de manutenção feito no simulador com possibilidade de atribuir 

características semitransparentes a peças conforme acharem relevante.  

Condition Monitoring é uma ferramenta que avalia através de dados registados o estado de 

cada equipamento. Utilizando os dados registados de cada máquina este sistema pode avaliar 

desgaste mecânico, elétrico, eletromecânico de componentes de cada máquina. A ferramenta 

também pode estimar através do estado da máquina o tempo que a máquina pode operar até a 

avaria podendo através de um canal de comunicação com o sistema de PLC e restantes serviços 

do eConcept perlongar o tempo de operação da máquina limitar o stresse imposto pelo sistema 

de controlo ou se for caso minimizando ou mesmo retirado a máquina do ciclo de 

funcionamento em turno.  

Geralmente as máquinas de grande desgaste funcionam em turnos ou tem um equipamento 

auxiliar para caso de avaria que pode ser posto em funcionamento reduzido até a data da 

manutenção dando tempo para fazer encomenda de peças e tratar de todo o processo de 

requisição de serviço antecipadamente. Com este mecanismo conhecido por Condition Based 

Maintenance (CBM), pode-se fazer um plano de manutenções geral na plataforma mais 

completo, minimizando intervenções de avarias espontâneas em que a plataforma em muitos 

casos tem que interromper produção e é obrigada a proceder a encomenda das peças 

urgentemente com custos acrescidos para poder encomendar e instala-las num tempo mínimo, 

para além do tempo de paragem que pode custar mais de 600 000 Dólares por dia. Outra 

característica das avarias espontâneas que se evita com este sistema de monitorização é danos 

causados ao equipamento para além do perigo envolvido com o desgaste de equipamento até 

ao final da sua condição física; provocando acidentes mais graves podendo encerrar produção 

da plataforma por períodos mais longos do que a intervenção de reparação de equipamento. 

Com registo de avarias de cada máquina pode-se avaliar a possibilidade de a substituir por 

outra máquina mais indicada para o esforço ou tipo de serviço efetuado na plataforma de forma 

a minimizar a ocorrência de avarias por desgaste e perlongar o tempo entre períodos de 

manutenção. Todas as alertas são enviadas para os Operadores através do serviço SCADA e 

também incluída nos Boletins de myDrilling para informar antecipadamente todos 

intervenientes da proximidade duma avaria; dando tempo para decidirem com tempo sobre o 

tipo de intervenção e poderem também avaliar a causa do desgaste da máquina de forma a 
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poderem apresentar a solução mais indicada ao problema. Por vezes o problema não está no 

equipamento danificado mas noutro que o possa estar a danificar e com o registo histórico de 

dados há a possibilidade de analisar a fundo todas as possibilidades em cada avaria. 

 

 

4.6.5. SERVIÇOS DE APOIO A TEMPO REAL 

 

Estes serviços servem cada plataforma com serviços de apoio proactivo em termos técnicos e 

operacionais através da possibilidade de poder acompanhar a equipa na plataforma com a 

monitorização detalhada de todos dados partilhados e outros não visíveis aos operadores. Com 

este serviço a equipa no laboratório pode antecipadamente contribuir com conselhos 

antecipados relevantes as operações a executar de forma a reduzir o número de erros que 

possam prolongar o processo da operação desta forma melhorando a produtividade da 

plataforma e acrescentando valor técnico as operações correntes e futuras para além da 

contribuição á competência técnica dos operadores de máquina. 

Com registo e transferência de dados em tempo real para o laboratório, o sistema pode utilizar 

esses dados do equipamento para fomentar a sua animação das máquinas criando assim uma 

réplica virtual da plataforma com a possibilidade de poder manipular a câmara virtual para a 

posição e ângulo mais vantajoso á observação da operação em curso. Desta forma, permite o 

acesso a ângulo visuais muitas vezes inacessíveis ao operador no local. 

Este tipo serviço oferece acompanhamento de competências chave a qualquer hora do dia 

durante todos os dias de operação por haver facilidade de acesso ao laboratório e eliminação 

de custo acrescidos de deslocação e operação em zonas de risco para além de não haver 

necessidade de longos períodos de descanso exigidos por ausência extensa domiciliar. O 

serviço faz um acompanhamento completo para qualquer dificuldade que possam ter nas suas 

operações e contribui com conhecimentos de especialistas com acesso a ferramentas de análise 

pormenorizado de toda a operação. 

O laboratório também faz um acompanhamento de todo os incidentes ocorridos através da 

gravação e acesso facilitado aos dados registados e apresenta um diagnostico pormenorizados 

da causa do incidente. Para que seja facilmente acessível o sistema marca sobre configuração 

do técnico laboratorial todos os dados com uma tag identificadora do erro com um espaço 

temporal que inclui todos os acontecimentos antes, durante e depois da ocorrência do incidente. 
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Para além de identificar secção de dados que apresentam variações e valores fora dos limites 

definidos como normais; facilitando assim a deteção da causa do incidente. 

 

 

4.6.6. SERVIÇOS DE APOIO À OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA 

 

Com a utilização dos simuladores 3D pode-se fazer uma avaliação “offline” do desempenho do 

sistema sem necessidade de interromper os serviços da plataforma, já que o simulador utiliza 

para animação das máquinas uma cópia exata do software instalado na plataforma. Com esta 

tecnologia pode-se aplicar métodos de avaliação e ajuste da máquina e sistema de anti colisão 

que na plataforma é muito difícil de fazer e em certos casos demasiado arriscada para tentar 

com as verdadeiras máquinas para além dos custos envolvidos com a paragem de produção. O 

sistema de anti colisão é extremamente difícil de configurar na plataforma já que as caixas dos 

limites virtuais da máquina são invisíveis ao operador e só mesmo no simulador se pode ativar 

a visualização destas para melhor otimizar os limites de forma a maximizar o rendimento do 

sistema. 

A base de dados de múltiplas plataformas ajuda também a comparar sistemas semelhantes e 

aplicar estratégias de melhoria ao rendimento do sistema já testados e implementados com 

sucesso noutras plataformas, com resultados calculáveis da implementação das mesmas. Sobre 

este serviço todas as plataformas têm acesso a um desenvolvimento mais acelerado da 

otimização do seu equipamento, maximizando o rendimento e atingindo maiores níveis 

lucrativos. A equipa pode apresentar novas soluções de upgrades de equipamento utilizando o 

simulador para facilmente carregar equipamento alternativo e apresentar relatórios de impacto 

a eficácia ao sistema (geralmente medido em Stands por Hora). 

 

 

4.6.7. SERVIÇOS DE APOIO A MODIFICAÇÕES 

 

O laboratório tem sempre o simulador pronto a arrancar sobre requerimento de qualquer 

proposta de alteração ao sistema de controlo ou modificação de equipamento com facilidade 

de avaliar qualquer sugestão da parte do cliente na presença do mesmo. Para que se possa 

compreender melhor o potencial da alteração resultando numa decisão tomada com base em 

factos conhecidos e testados em benefício do sistema. Para além da avaliação funcional do 
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sistema também se pode acrescentar a avaliação do processo de instalação utilizando a 

biblioteca com vídeos de animações em 3D para a avaliação e compreensão do que impõem a 

modificação proposta. Com esta etapa completa e se a modificação for aprovada; a equipa de 

operadores pode tomar benefício de conhecer as alterações e atualizar as suas competências em 

torno do novo sistema com um programa de treino no simulador de forma a estar familiarizado 

com o sistema que seja futuramente instalado na plataforma. Este treino pode também servir 

para propor ajustes a modificação para ser avaliada antecipadamente de forma que seja 

finalizado todos os parâmetros antes da instalação oficial na plataforma. 

Todas as modificações ao software é registado em versões com relatório completo do que foi 

alterado em cada versão podendo assim regressar a qualquer versão de software se for 

necessário. O software estará sempre acompanhado com relatórios de resultados e relatório de 

teste FAT do sistema, dando ao utilizador uma perceção mais completa do desenvolvimento 

de cada versão. Estes dados estão todos conectados com dados registados dos projetos, da(s) 

plataforma(s), peça(s) e equipamento(s), relatórios de incidentes, etc. Podendo extrair toda a 

informação da configuração para qual o software foi desenvolvido.  

Com a avaliação do sistema modificado, a certificação do sistema pode ser aprovada pelo 

fabricante utilizando a simulação para avaliação operacional da modificação na presença das 

entidades competentes de todos envolvidos.  

 

O laboratório está equipado com todo equipamento necessário para poder manter um diálogo 

aberto com as equipas de operadores em qualquer das plataformas e também com os gerentes 

das Plataformas. Estes meios servem para apoiar a tripulação com as modificações feitas e 

também para dar instrução em direto aos operadores caso tenham alguma dificuldade com 

novas melhorias introduzidas. Para isso tem várias estações de monitorização onde cada 

especialista pode aceder a informação que desejar e também conectar-se por telefone ou 

videoconferência com quem necessitar apoio.  

Para projetos de introdução de novo equipamento a plataformas em operação, existem salas 

com simuladores configurados para poder efetuar qualquer operação comissionamento a 

interface eletrónica e também avaliar os resultados da implementação desse equipamento no 

ambiente existente; podendo-se verificar a sua integração no espaço existente, detetar qualquer 

possível colisão com a estrutura da plataforma, avaliar a operacionalidade em relação a outras 

máquinas, etc. O simulador opera sobre uma versão atualizada do código PLC da plataforma 
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em questão; podendo assim e se necessário efetuar alterações ao modo de funcionamento da 

máquina e testar todas as suas funcionalidades antes de efetuar a sua instalação na plataforma. 

Desta forma a plataforma pode continuar com outras operações enquanto o trabalho está a ser 

executado na segurança de um simulador sem expor o equipamento a alterações que possam 

originar em danificação e sucessivamente a perda de produção se for uma máquina 

indispensável as operação em curso. Será como fazer alterações ao motor de um carro de 

corrida, analisar os resultados dessa alteração e quando a alteração estiver pronta e pré-afinada; 

instalar as alterações ao motor sem o remover da pista de corrida. Para o mundo do petróleo 

poder fazer este tipo de manobra poupa-lhes custos consideráveis a operação. Tendo em conta 

que o custo de uma plataforma pode exceder os 600 000 Dólares por dia [13] e uma reparação 

poderá levar semanas até a plataforma voltar a produção, este modo de intervenção pode na 

sua implementação reduzir os custos ao ponto de se poder pagar a modificação apenas com o 

valor que seria gasto na sua implementação por métodos tradicionais. 

 

 

4.7. RIGLOGGER 

 

Esta é a componente mais importante do sistema todo do eConcept, tendo a função principal 

de extrair os dados que todas as outras ferramentas irão usar para processar as suas funções. É 

composto por uma variedade de aplicações responsáveis pela recolha e processamento de dados 

incluindo compactação dos dados e envio de dados, análise dos dados recolhidos em tempo 

real, envio de dados encriptados e armazenamento de dados. Esta informação é importante para 

monitorizar todo o equipamento da plataforma e fornecer dados atuais para o myDrilling (ver 

figura IV-8).  
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Figura IV-8 – Pagina myDrilling ilustrando o estado de comunicação do Riglogger. 

 

O sistema tem como função registar todos os dados com a maior frequência possível para que 

a informação registada contenha maior qualidade de informação. O software que gere o registo 

tem como função compactar o mais possível a informação que regista com bits a indicar se 

houve alteração de cada variável de uma interação para a próxima; desta forma só registando 

o valor dessa variável se houver alteração, reduzindo a quantidade de dados registados sem 

perder informação de nenhum registo. Simplesmente registando com um único bit o valor do 

registo de uma variável que se registada em cada interação pode ocupar até 32bits de 

informação inútil. Com configuração deste sistema registador podemos também configurar a 

frequência com que queremos registar dados desta forma compactando ainda mais o registo de 

dados no sistema e maximizando registos mais importantes com variações mais acentuadas que 

nos possam ser críticos na fase diagnóstica de dados.  
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Para perceber melhor o conceito e arquitetura do sistema temos que analisar as características 

do local onde será instalado, a plataforma. Todas as plataformas são diferentes que exige 

alguma flexibilidade na interface comunicativa da ferramenta que procura satisfazer as 

condições do sistema de controlo em operação da plataforma.  

As plataformas controladas por autómatos podem ter mais de um sistema PLC que irá 

comunicar geralmente por meio de OPC com algumas possibilidades de se utilizar 

endereçamento periférico WinAc (Siemens) para aumentar o fluxo de dados e descongestionar 

o sistema OPC mais utilizado por aplicações PLC e SCADA em geral. A Aker utiliza nas 

plataformas de perfuração com o seu equipamento PLC Siemens que tem tempos cíclicos na 

ordem dos 20ms ou seja a ferramenta Riglogger regista dados dos PLC da Aker a cada 20ms 

(50Hz). Enquanto os dados registados dos PLC de outros fornecedores de equipamento só 

permitem registar com tempos cíclicos até 1s (1Hz), já que estes são os valores utilizados para 

sistemas SCADA em que atualizações na ordem dos 50Hz não seriam percetíveis ao operador. 

Desta forma estamos a olhar para um sistema que terá registos de dados com uma frequência 

máxima de 20ms, que irá definir a sensibilidade do sistema para registar com precisão picos 

repentinos nos valores registados. 

Para que haja transferência a tempo real dos dados registados para terra, o sistema necessita de 

uma rede de comunicação capaz de enviar todos os dados para o Laboratório sem atrasos nem 

grandes perdas de pacotes, idealmente uma rede internet com uma largura de banda adequada 

e estável. As plataformas podem comunicar através de redes por fio ou rede satélite. Para 

sabermos a capacidade do sistema de registo de dados temos que detetar o ponto de 

estrangulação do sistema em termos de transferência de dados ou seja para sabermos quantas 

variáveis conseguimos enviar para terra em condições consideradas a tempo real. Os sistemas 

de satélite são, sem margem de comparação, os mais fracos em termos de largura de banda, na 

ordem dos 34kb/s que será a nossa margem limite para dimensionar o tamanho do registo e 

frequência. Esta largura de banda permite ter um valor estimado de cerca de 900 variáveis. 

Com um upgrade para o sistema satélite de 34kb/s para 256kb/s já aumentamos para uma 

dimensão de cerca de 10000 variáveis. Em média a largura de banda de uma plataforma ronda 

os 2MB/s que servirá cerca de 50000 variáveis, que nos permite registar outras variáveis que 

possam ser consideradas menos importantes mas por vezes importantes para investigações mais 

complexas ou mesmo para carregar valores de ferramentas diagnosticas.  
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V.  – ASPETOS PRÁTICOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

  

Como os conceitos associados ao eConcept e eControl no que se refere à sua implementação 

prática, esta ainda é muito precoce devido a estar em fase de desenvolvimento. Assim não é 

possível nesta fase apresentar resultados concretos de um a caso de estudo. Deste modo, neste 

capítulo apresentam-se aspetos muito relevantes para a implementação prática destes modelos. 

Este capítulo baseia-se na apresentação de alguns aspetos de implementação detalhados nos 

itens 5.2 e 5.3. 

 

 

5.2. IMPLEMENTAÇÃO DO ECONTROL 

 

Esta secção está estruturada da seguinte forma: 

 Comunicações; 

 Impactos sobre sistema de controlo em operação; 

 Aspetos de segurança; 

 Vantagens práticas da utilização do eControl; 

 
 

5.3. COMUNICAÇÕES 

 

A integração do equipamento do eControl nas redes de comunicação existentes terá que ser 

adequadamente planeado e previamente testado para que não haja qualquer impacto sobre a 

funcionalidade do sistema existente. Para isso é feito uma configuração de endereços estáticos 

para não haver sobreposição com um sistema já existente. Apesar de sistema do eControl já 

terem passado por testes intensivos em ambiente simulado, haverá sempre a necessidade de 

testar a integração nas redes do sistema existente. Isto é para garantir que não há qualquer 

influência sobre o sistema de máquinas e também para confirmar que o sistema do eControl se 

integra bem nas redes existentes. Os dois servidores do eControl mencionados no capítulo II 
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(PLC eControl & servidor SINTEF) terão redundância de comunicação para aumentar a 

robustez no aspeto de comunicação, algo bastante comum na indústria de Petróleo. 

 

 

5.4. IMPACTOS SOBRE SISTEMA DE CONTROLO EM OPERAÇÃO 

 

Para integrar o eControl nos sistemas de controlo existentes na plataforma têm que ser feitas 

múltiplas alterações tanto à configuração de hardware como também integração de funções 

novas no sistema de controlo lógico bem como alterações nas funções existentes. A alteração 

destes sistemas de controlo introduz sempre um maior risco de ocorrência de erros e também 

irá introduzir novos cenários, típicos da integração de novas funcionalidades em sistemas de 

controlo existentes. Por esta razão é feita uma pré-integração em ambiente simulado em se 

utiliza o mesmo sistema de controlo da plataforma para se poder testar a fundo todas as 

funcionalidades do eControl e também ensaiar todos os cenários de integração utilizando os 

mesmos sistemas de controlo da plataforma. Só depois de uma fase rigorosa de testes no 

simulador é que se prepara para fazer a instalação e comissionamento do eControl na 

plataforma em questão.  

 

As alterações que se fazem aos blocos lógicos existentes nas máquinas vão permitir que o 

eControl tome controlo sobre a máquina em questão e simultaneamente bloqueie qualquer 

comando da cadeira a menos que seja uma interrupção voluntária do operador para tomar 

controlo da máquina; Esta funcionalidade é descrita com mais detalhe na secção de segurança 

do eControl mais à frente. Algumas alterações são simples como o mapeamento de dados 

importantes de cada máquina para DB (Data Blocks) que são enviados para o sistema de 

eControl e vice-versa, os dados recebidos do eControl para outro DB que serão utilizados como 

entradas nas funções novas de controlo remoto das máquinas em questão. 

 

Para poder fazer o controlo sincronizado das máquinas, nomeadamente as Bombas de Lamas, 

o DDM (Topdrive) e o RAM é necessário alterar o software dos respetivos PLC para permitir 

uma comunicação adicional de cada um destas máquinas com o PLC do eControl. 
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Figura V-1 – Alterações aos sistemas de Controlo existentes 

O eControl irá gerir o controlo das máquinas através de comandos enviados num canal (DB 

local para DB da máquina Remota) e receber informação da máquina da mesma forma 

utilizando outro canal com o outro par de DB de comunicação. Estes canais de comunicação 

são configurados através de alterações feitas no configurador de hardware e claro que também 

será adicionado em cada sistema de controlo de máquina o par de DB, um que recebe dados do 

eControl e outro que envia dados para o eControl. Para gerir estes canais de comunicação é 

utilizado uma função de comunicação que faz a gestão de receção e envio de dados para o PLC 

do eControl e em caso de falha de comunicação manda um aviso ao operador e se essa falha 

durar mais que um determinado tempo será dado um comando para abortar a furacão 

automática. Para saberem o estado de comunicação entre cada par de PLC é utilizado em cada 

DB de comunicação (envio/receção de dados) uma palavra (Word) que faz de contador 

contínuo ou seja recebido por cada PLC participante num dado canal de comunicação irá ser 

recebido o valor do outro PLC comparado com o valor anterior recebido e se houver uma 

diferença é incrementado esse valor e enviado pelo DB de envio. O processo será depois feito 

da mesma forma do outro lado e assim que se tem um contador contínuo que se para de 

incrementar há uma indicação de falha de comunicação entre as duas máquinas. Quando o 

estado de falha de comunicações é detetado há um temporizador que irá determinar o tempo 

timeout antes de disparar o bit de alarme de falha de comunicação. 

SCADA LógicaDB

 
 

Lógica integrada 

eControl 

 
 

Lógica integrada 

eControl

 
 

Dados integrados 

eControl 

Blocos de Dados 

Originais 

Blocos eControl 

Lógica de Controlo 

Original 

Blocos de Lógica 

eControl 

Lógica SCADA 

Original 

Lógica SCADA 

eControl 

IOC  DDM  RAM 
Bombas 

de lamas 



 

88 
 

 
 

5.5. ASPETOS DE SEGURANÇA 

 

Sendo o eControl um sistema de operação autónoma; responsável pelo controlo equilibrado de 

um processo potencialmente desastroso, o software tem integrado nas suas rotinas de 

emergência um procedimento para abortar o Controlo automático de perfuração do eControl. 

Desta forma permite-se ao operador retomar o domínio sobre as máquinas utilizando a cadeira 

de comando. Este processo de interrupção da perfuração automática é feito utilizando um 

simples bit que quando acionado interrompe a operação de eControl e leva as três máquinas a 

um estado conhecido por fail-safe. Para as máquinas este é um estado de funcionamento seguro 

que mediante a operação pode ser parado ou pode ser mantido o último estado em que a 

máquina se encontrava antes de acionar a interrupção do sistema de emergência.  

 

Para as bombas de lamas, será mantido o ponto de funcionamento atual já que estas têm como 

função manter a estabilidade do poço através da pressão das lamas sobre as paredes do poço e 

só podem ser paradas por um botão de emergência local que se encontra ao lado de cada bomba. 

Dando este comando de passagem de duração automática para controlo tradicional das 

máquinas onde o operador tem domínio absoluto sobre o processo e todo o conjunto de sistemas 

de controlo. Este sistema de interrupção do eControl tem acionamento a múltiplos níveis; 

podendo ser acionado pelo operador através sistema de botões de emergência já integrados no 

sistema de controlo tradicional e adicionalmente este sistema também é integrado no eControl 

para que com a interrupção de emergência de qualquer das máquinas sobre o domínio do 

sistema será feito também uma interrupção ao controlo automático do processo de furação. O 

sistema de interrupção poderá também ser acionado por falha de comunicação de qualquer das 

três máquinas mencionadas com o eControl. Ou seja, se um dos PLC destas máquinas falhar 

ou houver por algum motivo uma falha de comunicação que dure para além de um determinado 

tempo (timeout) o sistema de controlo do eControl dá como perdida a máquina e inicia a 

interrupção do controlo automático das máquinas. O operador pode também interromper o 

controlo de perfuração automática tomando comando das máquinas na cadeira; Se for feita uma 

tomada de controlo por parte do operador ao carregar no Deadman Switch por mais de 2 

segundos, é iniciado a interrupção do controlo automático e todas as máquinas voltam a estar 

sobre controlo do operador a partir desse momento. O Deadman Switch é um botão utilizado 

para informar ao sistema de controlo que o operador está a fazer um acionamento voluntário 
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do joystick para operar a respetiva máquina; Este botão encontra-se em cada um dos dois 

joysticks nas cadeiras de comando. 

 
 

5.6. IMPLEMENTAÇÃO DO ECONCEPT 

 

Esta secção está estruturada da seguinte forma: 

 Comunicações 

 Aspetos de Segurança 

 Vantagens Páticas da Utilização do eConcept 

 

 

5.6.1. COMUNICAÇÕES 

 

Para podermos utilizar o eConcept é necessário uma ligação de internet com uma 

disponibilidade de largura de banda fiável e adequada ao volume de transmissão de dados do 

sistema para poder enviar com sucesso todos os dados do sistema (Largura de banda upload). 

Para garantir essa qualidade de rede teremos que analisar a rede existente na plataforma que 

em muitos casos já está esgotada e tem variações frequentes de largura de banda por ser 

utilizada por outras aplicações e também pela utilização de toda a tripulação a bordo. Para 

podermos garantir a largura de banda exigida pelo sistema temos que considerar instalar um 

sistema de comunicações independente ou gerir a largura de banda de forma a garantir a 

disponibilidade de largura de banda necessária para suportar a transferência de todos os dados 

a tempo real. Há várias tecnologias utilizadas para providenciar uma ligação de internet, 

dependendo das características individuais de cada plataforma. Todas estas tecnologias 

apresentam as suas limitações geralmente associadas a localização geográfica e tipo de 

plataforma em questão. Entre estas tecnologias as mais frequentemente utilizadas são por fibra 

ótica, por satélite ou por micro-ondas. Tanto os sistemas de micro-ondas como a ligação por 

fibra ótica tem maiores restrições em termos de distância ao fornecedor terrestre, mas em 

termos de largura de banda são soluções bem mais atraentes. A tecnologia de internet por 

satélite é bem mais eficiente em termos de mobilidade e cobertura, só tendo a limitação de estar 

numa zona em que haja satélites sobrevoando o local. Esta limitação aplica-se apenas a zonas 

mais próximas dos polos. 
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5.6.2. CRUZAMENTO ENTRE TECNOLOGIAS DE DIFERENTES FORNECEDORES   

 

Em muitas das plataformas existem configurações muito variadas, em que muitas vezes a 

operadora da plataforma opta por selecionar as máquinas individualmente independente dos 

fornecedores. Este tipo de configuração já por si já apresenta imensas complicações para a 

integração dos sistemas de controlo, visto que a funcionalidade das máquinas é bastante 

próxima entre fornecedores, os conceitos e processos de furação e manuseamento de tubos é 

muito semelhante. Quando se trata de partilhar dados provenientes de sistemas de controlo 

protegidos por propriedade intelectual as coisas podem-se complicar bastante, principalmente 

quando se trata de empresas concorrentes. Nesse sentido têm que ser feito acordos e assinados 

contratos para poder haver esta partilha essencial de dados e uma sincronia entre os sistemas 

de controlo. Este processo pode apresentar várias limitações e muitos atrasos na implementação 

e comissionamento do eConcept. Haverá também a opção de excluir equipamento de 

fornecedores concorrentes se houver demasiada resistência em colaborar, apesar de o sistema 

não poder cobrir toda plataforma criando assim algumas lacunas na sua funcionalidade. 
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VI.  – CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO  

 

 

A introdução de novas tecnologias de sistemas de controlo tem elevado o desempenho de 

sistemas automatizados para outro nível, adaptando rapidamente as necessidades da Industria 

do Petróleo. Destas tecnologias destacamos nesta dissertação a importância de sistemas como 

o eControl, cujas múltiplas funções auxilia o operador com processo tradicionalmente 

complicados e através da monitorização constante das condições do poço mantem um nível de 

segurança redobrada durante as operações constituintes da perfuração do poço. Com a 

introdução deste sistema as plataformas de perfuração atingem outros níveis de produtividade 

para além de melhorar significativamente a segurança da tripulação durante a execução de 

processos tipicamente reconhecidos por ser de alto risco. Nesta dissertação apresentou-se 

também o eConcept que apresenta outra vertente muito útil num sector que esta sempre em 

constante desenvolvimento e requer uma interface de monitorização constante não só para 

otimizar processos mas também para providenciar uma plataforma de acesso a dados essenciais 

para analisar e compreender eventos ocorridos no sistema complexo de múltiplas dimensões.  

No decorrer da experiência profissional do autor, o desenvolvimento de sistemas de controlo 

direcionadas a área de perfuração e extração de petróleo tem contribuído para um 

enriquecimento de conhecimentos em múltiplas disciplinas, incluindo redes, telemetria, PLC 

(da Siemens), Bases de Dados, sistemas SCADA, instrumentação, etc. Entre os vários projetos 

em que o autor participou salientam-se dois projetos de maior enriquecimento na área de 

desenvolvimento de sistemas de controlo avançados aplicados a indústria do petróleo. O seu 

trabalho com simuladores tem contribuído significativamente para um rápido desenvolvimento 

de tecnologias pioneiras no sector.  

Os dois produtos apresentados são uma amostra das transformações técnicas que afetam o 

sector de perfuração e também realçam a necessidade de adaptar as novas exigências do sector. 

O trabalho desenvolvido e apresentado nesta dissertação pode ser sintetizado nos seguintes 

pontos:  
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 Foi feita uma revisão dos vários tipos de equipamento que compõem os sistemas de 

perfuração e manuseamento de tubos nas plataformas petrolíferas que operam em 

ambiente off-shore.  

 Foram apresentados os sistemas de controlo com vertente puramente eletrónico 

responsáveis para o controlo auxiliado e seguro das máquinas (RMC e sistemas de anti-

colisão).  

 Foram apresentados dois produtos pioneiros de controlo avançado de equipamento de 

perfuração e manuseamento de tubos nomeadamente o eControl e o eConcept onde se 

fez uma descrição das suas funções salientando a necessidade destas funções nas várias 

tarefas executadas numa plataforma. 

 Foram apresentados os vários aspetos de implementação referentes a integração do 

eControl e do eConcept numa plataforma de perfuração. 

 
Presentemente a empresa Aker PTC está num fase de concluir testes destes dois produtos em 

ambiente virtual e consequentemente esta a negociar com operadoras para iniciar testes numa 

plataforma verdadeira, idealmente numa das plataformas com o mesmo sistema de controlo 

utilizado para o desenvolvimento e ensaios em ambiente simulado, nomeadamente dos grupos 

de plataformas Semi-submersiveis H6e. 

O próximo passo para ambos os produtos em desenvolvimento apresentados é sem dúvida uma 

integração completa numa plataforma pioneira para poder medir a sua influência e também 

afinar pequenos detalhes que são apensas percetíveis num ambiente real. Um avanço neste 

sentido iria trazer muitos benefícios para os projetos, permitindo uma avaliação dos métodos 

de desenvolvimento em ambientes virtuais e claro de todas as suas funcionalidades. Esta será 

uma integração passiva nas primeiras fases com os sistemas a participar de modo offline ou 

seja sem influenciar diretamente a operação das máquinas passando uma funcionalidade de 

cada vez a modo online com operação vigiada pela equipa de desenvolvimento e os operadores.  

Com o aparecimento de ferramentas de transmissão de dados que permitem medir condições 

do poço em tempo real durante o processo de perfuração será possível introduzir novas 

funcionalidade para além de melhor outras pendentes dessa informação do poço. Como o 

sistema Intelliserv [14] desenvolvido pela NOV e a Schlumberger que permite fazer medidas 

MWD e LWD a tempo real graças a utilização da sua transmissão de dados utilizando Ethernet 

(Capacidade de transmissões até 1Gbps). Este sistema como não utiliza pulsação da lama para 
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transmitir dados, pode transmitir dados mesmo a seco que permite fazer um controlo constante 

do poço mesmo entre operações de troca de tubo, operações secas, etc. 

Seria interessante desenvolver o eConcept para criar uma vertente para os fabricantes dos 

diferentes componentes que constituem o equipamento a bordo de forma a poderem analisar o 

desempenho destes nas diferentes plataformas localizadas em ambientes que apresentam uma 

variedade de condições conhecidas pelo sistema eConcept. Será também relevante a integração 

de outras tecnologias de monitorização de condições como o sistema acústico de deteção de 

fugas (ALD) [15], a ser desenvolvido atualmente pela GE Oil and Gas. Este sistema utiliza 

hidrofones e uma lógica avançada para detetar e localizar fugas hidráulicas em ambiente 

subaquático. Outra vertente que esta a ser ponderada para as próximas versões é a gravação de 

dados das camaras CCTV e também a gravação de comunicações por voz entre todos os 

membros da tripulação. Esta vertente está só pendente do aumento da largura de banda de 

plataformas com sistemas sem fios para poder suportar as altas taxas de transferências de dados 

exigidas para transmissão de vídeo das múltiplas camaras CCTV instaladas em simultâneo. 
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