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Resumo de Calibração.

Monitoração e Suporte da ClampOn

Todo proprietário ou operador quer operar sua planta da forma mais eficiente e lucrativa possível. Os poços de petróleo 
ou de gás podem ser considerados como fábricas onde os nossos serviços e instrumentos oferecem ao operador a 
melhor ferramenta para maximizar os lucros. Ao longo de quase 15 anos, a ClampOn tem fornecido serviços à indústria 
do petróleo e do gás de todo o mundo. Mais de um milhar de poços estão protegidos pelos sistemas ClampOn. Os 
serviços da ClampOn são bem conhecidos. Nossa equipe de engenheiros de campo, experientes e dedicados, trabalha 
com afinco para manter todos os sistemas em operação, muitos deles localizados em lugares extremamente remotos.

Gráfico típico mostrando a produção de areia registrada em um sistema automático.

As novas soluções de comunicação têm 
possibilitado à ClampOn melhorar os nos-
sos serviços, tornando-nos capazes de 
monitorar e manter nosso sistema de moni-
toração de areia desde o nosso escritório.

A nossa equipe de engenheiros de 
suporte monitora mais de 200 poços dia-
riamente, o que confere à ClampOn uma 
experiência exclusiva na análise e compre-
ensão sobre a produção e a monitoração de 
areia.

Monitoração da Areia
Em alguns casos o total de areia produzida 
durante um longo período é a única infor-
mação necessária. Um sistema Clamp-
On bem desenhado, bem configurado e 
mantido adequadamente pode, facilmente, 
fornecer esta informação. Entretanto, a in-
dústria do petróleo e do gás está mudando 
e a produção está se tornando mais com-
plexa. Os reservatório são mais profundos 
e mais complicados. A necessidade de 
uma rápida recuperação é crescente e a 
instrumentação está se tornando cada vez 
mais sofisticada, enquanto o acesso à ma-
nutenção é difícil e caro. Todos estes fato-
res estão levando à necessidade de uma 
melhor gestão da areia. Cerca de cinqüen-
ta por cento de todos os poços de petró-
leo e gás que produzem de solos arenosos 
têm que limitar sua produção devido aos 
problemas de produção de areia causados 
por uma informação inadequada. Os ser-
viços e instrumentos ClampOn ajudam os 
operadores a obter uma informação impor-

tante e correta sobre os poços. Uma pe-
quena melhoria na exatidão na gestão da 
areia poderia levar a um grande aumento 
na produção.

Os operadores foram alertados e con-
centram sua atenção na gestão de areia. 
Uma monitoração de areia exata requer tem-
po, experiência e continuidade. O tempo é 
caro e a continuidade muitas vezes dificulta 
uma operação. O suporte e a monitoração 
oferecidos pela ClampOn podem ser uma 
alternativa rentável, economizando dinheiro 
e recursos dos operadores, assegurando a 
máxima produção.

Ponto de Contato Único
A pedra angular da gestão de areia e do 
serviço de suporte da ClampOn é o nosso 
ponto de contato único. Independentemen-
te da dimensão da operação, nomeamos 
um engenheiro para o contrato. Recomen-
damos a realização de reuniões regulares 
entre o engenheiro de suporte da ClampOn 
o pessoal operacional, uma vez que envol-
vemos nosso engenheiro em todas as ques-
tões referentes aos operadores da gestão 

de areia. Uma boa forma de fazer isto é a 
participação nas reuniões, seminários ou 
cursos internos sobre gestão de areia. To-
dos os nossos engenheiros de suporte es-
tão certificados para viajar às locações em 
mar aberto, por isso as reuniões nessas 
locações e pequenos trabalhos de campo 
podem ser realizados pela mesma pessoa. 
Ter um único ponto de contato como um 
parceiro para as questões da produção de 
areia torna as operações mais fáceis e mais 
efetivas.

A monitoração de areia diária, o plane-
jamento e a coordenação das atividades 
relacionados com a areia durante o teste de 
poço, a manutenção de rotina, reparações, 
modificações e atualização são alguns 
exemplos de operações onde o engenheiro 
de suporte vai ser muito útil.

Monitoração da Qualidade da 
Areia

A monitoração de areia mediante detecto-
res acústicos é, em princípio, relativamente 
simples. O desafio é entender exatamente 
o que ocorre dentro do poço, e manter a 



alta exatidão necessária requer tempo e 
esforço. É importante também observar 
os dados mais relevantes com freqüência. 
Qualquer engenheiro que analise os dados 
de areia do mesmo campo diariamente, 
durante um período, obterá a experiência 
necessária. Conhecendo que este poço 
sempre produz areia nos primeiros dias 
após a partida, ou que outro poço produzi-
rá areia se produzido a altas vazões, é uma 
informação que torna a análise mais rápida 
e mais exata. A alta taxa de rotatividade de 
pessoal das companhias pode dificultar a 
manutenção do nível requerido de experi-
ência e o controle das horas extras. Isto é 
algo que o contrato de suporte ClampOn 
pode solucionar.

Saber que alguém está mantendo seus 
detectores de areia sob vigilância e que 
o notificará sempre que houver qualquer 
ocorrência, é uma garantia importante.

Manutenção
Muitos usuários de equipamentos de moni-
toração de areia estão investindo recursos 
consideráveis em manutenção de rotina e 
na calibração do sistema. Sem uma pro-
priedade do sistema existe o risco crescen-
te de que estes investimentos não estejam 
sendo utilizados da forma mais eficiente. 
Um enfoque no sistema durante algumas 
semanas por ano pode ser suficiente para 
detectar qualquer falha técnica ou opera-
cional. Entretanto, uma propriedade as-
segurará que será tomada uma medida 
para garantir as necessidade do operador. 
Quando existe um engenheiro de suporte 
com “propriedade” do sistema, a manu-
tenção será otimizada e as melhorias ne-
cessárias ou as recomendações terão um 
acompanhamento. Um planejamento e um 
acompanhamento estreitos de manuten-
ção reduzem os custos e melhoram signi-
ficativamente a qualidade. Um sistema de 
gestão da areia apropriado caminha “lado 
a lado” com o crescente enfoque em HSE 
na indústria!

Experiência
Interpretação e compreensão do compor-
tamento do poço durante a produção são 
as palavras-chave da gestão de areia e, 
algumas vezes, são necessários recursos 
limitados para obter uma melhor compreen-
são da produção de areia. Ao trabalhar com 
operadores de todo o mundo, o pessoal da 
ClampOn tem obtido uma experiência única 
nesta área tornando-os mais capazes para 
abordar os desafios corretamente. Como 
fabricantes de instrumentos ultra-sônicos, 
somos capazes de oferecer ao operador as 
melhores soluções disponíveis no merca-
do. Como uma empresa de serviços, nosso 
conhecimento constitui uma pedra angular 

Resumo do relatório de monitoração de areia.

Análise de dados em tempo real.

para a predição e compreensão do poço, 
permitindo-nos operá-lo de forma eficiente 
e segura.

Atualmente (2008) monitoramos 200 
poços em cerca de 25 campos diaria-
mente, e este número está em constante 
crescimento.

Soluções Técnicas
Oferecer um suporte eficiente adquire um 
caráter diferente em cada operação. Em 
muitos casos é possível oferecer um aces-
so direto da ClampOn a todos os dados e 

sistemas relevantes. Em outros casos, de-
pendemos da correspondência manual ou 
de e-mails. Existem até mesmo casos onde 
o equipamento de processamento da moni-
toração de areia está localizado na Clamp-
On e o operador pode acessar os dados da 
ClampOn. Disponibilizar a infra-estrutura 
necessária é o que com freqüência toma a 
maior parte do tempo ao definir um contrato 
de suporte. Entretanto, é sempre possível 
encontrar uma solução adequada.



ClampOn - líder na monitoração de areia, raspa-tubos e corrosão-erosão

Desde o início do ano 1995 a ClampOn tem crescido até tornar-se o maior fornecedor de sistemas ultra-sônicos pas-
sivos para a monitoração de areia/partículas ao setor internacional de petróleo e gás. Todos os produtos fornecidos 
pela ClampOn, monitor de partículas, detector de raspa-tubos, monitor de corrosão e erosão e monitor de vazamentos, 
baseiam-se na mesma e testada plataforma de tecnologia. Tanto os instrumentos de convés como os submersos incor-
poram o Processamento de Sinais Digitais (DSP), digitalização completa eliminando filtros, circuitos e amplificadores 
analógicos.

O Sensor Inteligente Ultra-sônico ClampOn 
processa todos os dados no próprio sen-
sor (princípio patenteado), permitindo desta 
forma que o instrumento diferencie entre o 
ruído da areia gerada e a vazão gerada. Isto 
é importante para o usuário, uma vez que as 
mudanças nas vazões e a relação gás/óleo 
não afetarão o desempenho do sistema.

Uma boa relação sinal-ruído é vital para 
este tipo de medições de qualidade, e os 
sensores ClampOn são os melhores neste 
aspecto. Com a nova versão, o ruído exter-
no foi completamente eliminado.

Sensores Submarinos
Os sensores submarinos foram desenvol-
vidos em estreita colaboração com a Shell 
Deepwater Development Inc., em Houston, 
e com a FMC Energy Systems, na Noruega. 
O feliz resultado do projeto foi um sistema 
de monitoração de areia que combinou uma 
vida útil extremamente longa com excelentes 
propriedades acústicas, oferecendo confia-

bilidade em ambientes de alta pressão em 
águas profundas Desde 1998 a ClampOn 
já forneceu cerca de 1000 sensores sub-
marinos à indústria de petróleo e gás. Os 
monitores submarinos têm sido continu-
amente desenvolvidos a fim de otimizar a 
qualidade e o desempenho e satisfazer as 
necessidades do mercado.

Detector de Raspa-tubos 
ClampOn DSP

O Detector de Raspa-tubos ClampOn DSP 
é um sistema de detecção de raspa-tubos 
não invasivo concebido para ser o primeiro 
estágio do sistema de alarme fornecendo 
um registro preciso e confiável do momen-
to em que os raspa-tubos estão passando, 
transmitindo o sinal ao operador. O detec-
tor também pode indicar a quantidade de 
detritos anteriores ao raspa-tubos durante 
as operações de limpeza. Disponível para 
aplicações em convés e submarinas.

Monitores de Partículas ClampOn 
SandQ™ & ClampOn DSP-06

Todos os sensores são exatamente iguais e 
intercambiáveis, uma vantagem no caso de 
os sensores serem movidos/transferidos ou 
no caso de serviço. O aumento do DSP em 
capacidade de processamento permite ao 
sensor combinar sinais vindos de diversas 
faixas de freqüência ao analisar a vazão. Os 
sensores ClampOn são versáteis e são os 
únicos instrumentos do mercado que ofere-
cem comunicação bidirecional entre o sen-
sor e o sistema de controle. Esta solução 
permite a atualização futura do sensor sim-
plesmente descarregando o novo software. 
Ao utilizar a saída digital dos sensores, os 
mesmos podem ser instalados num sistema 
“multiponto”. O sensor é instalado depois 
de uma curva, onde as partículas (gipsita 
ou areia) são lançadas para fora do fluxo e 
impactam o interior da parede da tubulação, 
gerando um impulso ultra-sônico.
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E-mail: mail@clampon.com - EUA: ClampOn, Inc., 15720 Park Row, Ste. 300 (77084), PO Box 219206 (77218-9206), Houston, TX, USA,

Telefone: +1 281 492 9805, Fax: +1 281 492 9810, e-mail: info@clamponinc.com - WEB: www.clampon.com


