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O Blowout Preventer (BOP) é um dos equipamentos de segurança de uma sonda indispensável durante a 

perfuração. O BOP é o equipamento utilizado para controlar as pressões no interior do poço e a circulação de 
fluidos durante a ocorrência do kick. O kick é um fenômeno que pode ocorrer durante a perfuração quando o 
poço de petróleo atinge uma formação de pressão anormalmente alta. O diferencial de pressão entre o poço e a 
formação causa o influxo de fluido da formação para dentro do poço e aumentando a sua pressão de fundo, o que 
pode resultar, se não controlado apropriadamente através do BOP, no escoamento descontrolado de fluidos do 
poço para a superfície, induzindo a um blowout. 

Além disso, usualmente em operações de perfuração marítimas, o BOP é instalado sob solo marítimo na 
cabeça do poço. No entanto, a operação de instalação do BOP no fundo do mar tem se mostrado uma das 
maiores restrições para a operação de perfuração marítima. A operação de perfuração não pode continuar sem a 
correta instalação do BOP, a qual pode consumir grande tempo operacional.  

Devido a estas dificuldades, algumas companhias de petróleo estão desenvolvendo uma nova tecnologia, 
denominada BOP de Superfície (SBOP), para operação de perfuração em águas profundas. Segundo a literatura, 
está aplicação pode ser favorável, pois tem demonstrado aspectos promissores para a segurança da tripulação e 
do meio ambiente. Além disso, reduz o tempo da operação de instalação do riser, e consequentemente diminui o 
custo operacional.  Ainda, o uso do SBOP possibilita a utilização de risers de diâmetros menores e, portanto 
mais leves, favorecendo o uso de plataformas menores e de menor custo operacional.  

O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento mecânico do riser de perfuração durante a sua 
instalação através de análise dinâmica no domínio do tempo. No sistema de perfuração convencional, o BOP está 
pendurado na extremidade inferior do riser durante esta operação. Já para o sistema de perfuração utilizando o 
BOP de Superfície, na extremidade inferior do riser é conectado o Sistema de Desconexão Submarino (SDS), 
cerca de 10 vezes mais leve que o BOP.     

Os resultados serão obtidos por simulação computacional. O comportamento mecânico do sistema tem base 
no Método dos Elementos Finitos, considerando o carregamento ambiental de correnteza/ondas e o movimento 
da sonda flutuante de perfuração.   
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