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Alaskan Star é uma plataforma 
semissubmersível de perfuração, 

originalmente construída em 
1976, e que marcou nossa 

entrada no negócio de 
perfuração offshore em 1994. 

Esta plataforma de perfuração é 
capaz de perfurar em 

profundidades de até 2.000 pés e 
tem uma capacidade de 

profundidade de perfuração de 
até 25.000 pés. A plataforma 
passou por um upgrade em 

dezembro de 2010.

Atlantic Star é uma plataforma 
semissubmersível de perfuração, 

construída originalmente em 
1976, passando a operar para a 

QGOG em 1996. Esta plataforma 
de perfuração é capaz de 

perfurar em profundidades de 
até 2.000 pés e tem uma 

capacidade de profundidade de 
perfuração até 21,320 pés. A 

plataforma passou por um 
upgrade em fevereiro de 2011.

Olinda Star é uma plataforma 
semissubmersível de perfuração, 

originalmente construída em 
1983, e que iniciou as suas 

operações de perfuração em 
agosto de 2009. Esta plataforma 

de perfuração é capaz de 
perfurar em profundidades de 

até 3.600 pés e tem uma 
capacidade de profundidade de 
perfuração de até 24.600 pés.

Gold Star é uma plataforma 
semissubmersível de perfuração, 

que iniciou suas operações em 
fevereiro de 2010. Esta 

plataforma de perfuração é 
capaz de perfurar em águas com 
profundidades de até 9.000 pés e 

tem uma capacidade de 
profundidade de perfuração de 
até 30.000 pés, equipada para 

operar em profundidades típicas 
do pré-sal da água.
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Hydrill – Choke Line Nível 3

Gold Star

v Hydril Pressure Control Hydrostatic Pressure 
Assisted Shearing System (HPAS) – A key function of 

blowout preventers is to shear tubulars and seal the wellbore in 
the event of an unplanned influx (a “kick”) of fluids from the 
well. By harnessing hydrostatic pressure from the surrounding 
seawater, GE’s innovative BOP ram shearing solution enables 
operators to significantly increase the force available for the 
shearing operation without requiring additional accumulator 
bottles, which are used to supply hydraulic pressure needed for 
shearing, on the stack. GE’s new HPAS system can reduce the 
accumulator bottle count by up to 90% and can also be reset for 
repeated use without requiring intervention.

v GE Oil & Gas Drilling iBox™ System** – The Drilling 

iBox™ System is a hardware/software solution that allows 
operators to turn existing data into useful information, such as 
reports and status updates for event sequence, cycle counts, 
and both condition-based and predictive maintenance. The 
Drilling iBox™ System connects to the existing datalogger and 
provides diagnostic and prognostic condition monitoring 
reports using GE Intelligent Platform’s proven Proficy software 
suite. The technology can be retrofitted to all GE BOP Multiplex 
(MUX) control systems.
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Initial 107                                53,42                      160,26                  176                                                9                             

After 1 year 454                                227,24                    681,72                  750                                                314                        
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