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Downhole & Drilling Technology

Tecnologia de perfuração e de equipamentos dentro dos poços

Produzidos no Brasil
Made in Brazil

Bauer have used their vast 
experience to develop a new 
generation of deep drilling rigs 
designed for the Brazilian market 
and manufactured in Brazil

A Bauer tem utilizado sua vasta 
experiência para desenvolver uma nova 
geração de plataformas de perfuração 
profunda projetadas para o mercado 
brasileiro e fabricadas no Brasil.

Transferindo 40 anos de experiência na fabricação de plataformas 
de perfuração e engenharia para o Brasil, a Brasbauer introduziu 
um novo nível de segurança, eficiência energética, conforto 

de serviço e produtividade com sua nova série de plataformas de 
perfuração profunda TBA. As capacidades de carga nos ganchos 
variam de 100 até 440 toneladas.

A Brasfond do Brasil formou um empreendimento conjunto com a 
BAUER Maschinen da Alemanha sob o nome de Brasbauer, com base 
em São Paulo, para fabricar equipamentos de perfuração profunda 
que recebem a etiqueta ‘Fabricado no Brasil’.

Manipulação rápida e transporte fácil:
Com as localizações das perfurações se tornando mais e mais 

remotas e o acesso se tornando cada vez mais complicado, os custos 
de transporte estão aumentando a uma taxa alarmante. Duas das 
metas principais para o projeto das plataformas de perfuração 
profunda são, portanto, atender as necessidades de uma instalação 
rápida e fácil e simplificar o processo de transporte e, desse modo, 
reduzir seu custo. As configurações de transporte das plataformas de 
perfuração dependem de seu tamanho e capacidade. Plataformas de 

Transferring 40 years of experience in drilling rig manufacturing 
and engineering to Brazil, Brasbauer has introduced a new level 
of safety, energy efficiency, service comfort and productivity 

with their new TBA-series of deep drilling rigs. They range from 100 
tons to 440 tons hook load capacity. 

Brasfond Brazil has formed a joint venture with BAUER 
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menor capacidade com um gancho suportando até 200 toneladas de 
carga são montadas em um trailer com um mastro telescópico e um 
sistema de elevação. Isto reduz e muito o número de envios de carga 
quanto o tempo de instalação.

Com as crescentes demandas por maiores capacidades de perfuração 
as dimensões da plataforma podem ultrapassar as anteriormente 
ditas, que possibilitam um transporte rentável baseado em trailers.  
Os componentes das plataformas maiores TBA de perfuração 
correspondem às dimensões convencionais de container de 20 ou 
40 pés (6m ou 12m), possibilitando um transporte rápido e seguro 
utilizando caminhões de transporte padrão.

Apenas alguns dessas cargas excedem as dimensões normais ou 
pesam mais de 25 toneladas. Para possibilitar movimentos rápidos, 
flexíveis, no próprio local ou em curtas distâncias, com a unidade 
completamente montada e incluindo um contrapeso completo, três 
sistemas diferentes – sistemas de derrape, caminhada e rodas – podem 
ser adotados nas plataformas TBA.

Todos os sistemas de locomoção da plataforma eliminam o 
processo demorado de montagem e desmontagem, reduzem o 
desgaste na estrutura e possibilitam mais tempo para a operação 
essencial de perfuração. Além disso, reduzem a emissão de carbono 
do equipamento em cerca de metade, se comparada a plataformas 
convencionais de mesma capacidade, diminui os custos para a 
preparação no local e também diminui o impacto ambiental.

Para acelerar a montagem da plataforma com um nível maior de 
segurança, todos os pinos de trabalho pesado – tais como os pinos 
conectores das seções do mastro – não são mais inseridos a mão, mas 
sim por meio da utilização de cilindros hidráulicos operados a partir 
da estação de controle.

Sistemas de movimentação de cargas
Para eliminar o trabalho perigoso na gaiola suspensa ou na 

plataforma de estocada localizada muito acima do convés de 
perfuração, todas as plataformas TBA são equipadas com sistemas de 
manipulação de dutos. 

Muita importância é dada para a segurança durante todos os 
procedimentos de operação, em particular durante os processos de 
descida, retirada e nas operações de revestimento. A manipulação de 
cargas interage diretamente com as unidades do topo, eliminando a 
necessidade de um buraco de rato. 

Dependendo do tamanho da plataforma, os dutos de perfuração 
e os revestimentos são armazenados de forma segura em sistemas 
horizontais ou verticais de armazenagem de dutos. Os sistemas 
de movimentação de cargas aumentam o nível de segurança e 
a produtividade ao mesmo tempo devido a automatização das 
sequências repetitivas.

Para garantir uma maior disponibilidade de equipamentos, todos 
os sistemas principais das plataformas TBA são redundantes. Devido à 
localização da Brasbauer em São Paulo, um serviço com rápida reação 
pós-venda e disponibilidade de peças de reposição são garantidos.

Maschinen of Germany under the name of Brasbauer, based in Sao 
Paolo, to manufacture deep drilling equipment that bears the tag 
‘made in Brazil’.

Fast rigging and easy transport:
With drilling locations becoming more and more remote and 

access becoming more difficult, transportation costs are increasing at 
an alarming rate. Two of the main goals for the design of deep drilling 
rigs are, therefore, to meet the needs for fast and easy setting up and 
to simplify the transportation process and thereby reduce its costs. 

The transport configurations of the drilling rigs depend on its size and 
capacity. Lower capacity rigs up to 200 tonnes hook load are trailer-based 
complete with telescopic mast and hoisting system. This vastly reduces 
both the number of shipments and the time for setting up. 

With increasing demands for higher drilling capacities the rig’s 
dimensions can exceed those, which enable cost-effective trailer-
based transportation. The components of the larger TBA drilling rigs 
correspond with conventional 20ft. or 40ft. container dimensions, 
enabling fast and secure transportation with standard trucks. Only a 
few of these shipments exceed normal heights dimensions or weights 
over 25 tonnes. 

To allow fast and flexible on-site or short distance rig moves, with 
the unit fully rigged up and including full setback, three different 
systems – skidding, walking and wheel systems – can be adopted with 
the TBA rigs. All the rig moving systems eliminate the time-consuming 
rig down/up process, reduce the wear on the structure and allow more 
time for the essential drilling operation.

In addition, reducing the footprint of the layout by around a half 
compared to conventional rigs of the same capacity, lowers both the 
costs for site preparation and the environmental impact. 

To accelerate rig assembly with a higher safety level, all heavy duty 
pins – such as the connecting pins of the mast sections - are no longer 
inserted by hand, but with the use of hydraulic cylinders operated 
from the control station. 

Pipe handling systems
To eliminate the dangerous work place on the monkey board or 

the stabbing board high above the drill floor, all TBA rigs are equipped 
with pipe handling systems. Safety is of utmost importance during 
all operating procedures in particular during the trip-in and trip-out 
processes and the casing running operations. The pipe handlers directly 
interact with the top drives, eliminating the necessity of a mouse hole. 
Depending on the size of the rig the drill pipes and casings are stored 
safely in horizontal or vertical pipe storage systems. The pipe handling 
systems increase the safety level and the productivity at the same 
time due to the automation of repetitive sequences. 

To ensure increased equipment availability, all key systems of the 
TBA rigs are redundant. Due to the local set-up of Brasbauer in Sao 
Paolo a fast reacting after-sales service and the availability of spare 
parts can be guaranteed.n
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