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RESUMO 

 

A necessidade de exploração do petróleo em águas cada vez mais profundas leva ao 

desenvolvimento de novas tecnologias nas mais diversas áreas do conhecimento humano. 

Entre as diversas áreas da ciência, a verificação em sistemas de “risers” - tubos responsáveis 

pela condução de fluidos entre a plataforma e o leito marinho - em condições ambientais 

extremas ou operacionais, se destaca pela importância em identificar possíveis falhas a fim de 

se evitar perda da previsibilidade quanto às condições dos entre inspeções dos sistemas de 

“risers” e de sua integridade. Deste modo, torna-se necessário propor melhores práticas nos 

serviços de Verificação para Sistemas de “Riser Offshore” em Águas Profundas. É realizado 

um estudo de caso através de entrevistas com profissionais vistoriadores experientes na área, 

com a finalidade de listar os diversos problemas presentes durante as fases de projeto, 

fabricação e instalação de um “riser” rígido vertical tracionado no topo (TTR) de produção 

utilizado em plataforma de pernas tracionadas para águas profundas segundo critérios da 

norma DNV-OSS-302 (2010). O método de análise desses problemas (dados) utilizado é o 

Diagrama de Pareto que objetiva ordenar a frequência dos dados em ordem decrescente, 

permitindo a priorização dos problemas. O programa adotado para aplicação do Diagrama de 

Pareto é o MINITAB 17 (2013). O trabalho ainda apresenta um diagrama onde é possível 

visualizar os principais problemas que ocorrem em um “riser” do tipo TTR – gráfico esse 

que pode servir para vistoriadores seguirem durante os serviços de verificação. Por fim, 

pretende-se otimizar os serviços de verificação com o intercâmbio de não conformidades 

relevantes através da interação entre empresas classificadoras e respectivos clientes. 

Concluindo-se que é possível otimizar os servicos de verificação entre os envolvidos. 

Palavras-Chave: “Riser”; “pipeline”; “offshore”; diagrama de Pareto; pré-sal; verificação 
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ABSTRACT 

 
The need for oil exploration in increasingly deep water leads to the development of new 

technologies in different areas of human knowledge. Among the various areas of science, 

verification in riser systems - pipes responsible for conducting fluid between the platform and 

the seabed - in extreme or operational environmental conditions, stands out for its importance 

in identifying possible failures in order to avoid loss of predictability in half-life between riser 

systems inspections and its integrity. Thus, it is necessary to propose best practices in 

verification services for offshore riser systems in deepwater. A case study is carried out 

through interviews with experienced surveyors professionals in the field, with the aim of list 

the different problems present during the design, construction and installation phases of a 

production Top Tensioned Riser (TTR) used in tension leg platform for deep water according 

to the criteria of the standard DNV-OSS-302 (2010). The method of analysis of these 

problems (data) used, is the Pareto chart that aims to order the frequency of the data in 

descending order, allowing the prioritization of problems. The program adopted for the 

application of Pareto chart is MINITAB 17 (2013). The work also shows diagrams where you 

can view the main problems that occur in a TTR riser - diagrams that can be used by 

surveyors to follow during the verification services. Lastly, it is intended to optimize the 

verification services with the exchange of relevant non-conformities through the interaction 

between classification societies and their customers. Concluding that it is possible to improve 

the verification services between both parts. 

 

Key-Words: Riser; pipeline; offshore; Pareto chart; pre-salt; verification 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A necessidade de exploração do petróleo em águas cada vez mais profundas1 leva ao 

desenvolvimento de novas tecnologias nas mais diversas áreas do conhecimento humano.  

Entre as diversas áreas da ciência, a verificação em sistemas de “risers” - tubos 

responsáveis pela condução de fluidos entre a plataforma e o leito marinho - em condições 

ambientais extremas ou operacionais, se destaca pela importância em identificar possíveis 

falhas a fim de se evitar perda da previsibilidade quanto à meia-vida entre inspeções dos 

sistemas de “risers” e de sua integridade. Qualquer falha nos sistemas de “risers” pode 

causar sérios danos ao ambiente marinho e provocar a interrupção da produção de óleo, 

incorrendo em altos custos tanto no reparo do sistema quanto na recuperação do meio 

ambiente. Desta maneira, entende-se que o sistema de “riser” é uma das partes mais críticas 

em um projeto de estruturas “offshore”.2 

Na região do pré-sal, no Brasil, região na qual ainda abriga os maiores desafios 

tecnológicos na área “offshore”, diversas alternativas de sistemas de explotação do petróleo 

estão sendo avaliadas para futura implantação.  

Segundo MORAIS (2013), a exploração desta região foi dividida em duas fases, Fase 

0 e Fase 1 (A e B). A Fase 0, que começou em 2008 e tem previsão de término em 2017, é 

caracterizada pela aquisição de dados. Ela vai definir os limites das descobertas visando 

desenvolver a caracterização da área geológica que consiste o pré-sal. A Fase 0, então, irá 

                                                 
1 Nas atividades de exploração e produção de petróleo, as medidas de profundidade no mar, isto é, a distância 

vertical entre a superfície do mar e o solo marinho (ou lâmina d´água – LDA), é definida em três níveis: águas 

rasas - até 300 metros; águas profundas - entre 300 a 1.500 metros; e águas ultraproprofundas - igual/acima de 

1.500 metros. 
2 O termo “offshore”, no setor de petróleo, refere-se às operações de exploração e de produção efetivadas no 

mar, isto é, envolve as operações petrolíferas realizadas tanto ao largo da costa marítima quanto em alto mar. 
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alimentar a Fase 1 que é dividida em duas etapas, A e B. Durante a Fase 1A serão utilizados 

conceitos de produção já dominados e adaptados para as condições do pré-sal. Esta fase 

funcionará como um laboratório para o desenvolvimento de novas tecnologias. A Fase 1B 

visa completar o desenvolvimento do campo do pré-sal com o uso intensivo de novas 

tecnologias. É esperada a utilização de unidades de produção com equipamentos de 

perfuração dedicados e novas soluções que garantam o escoamento do fluido, a injeção 

alternada de água e gás e/ou CO2 para melhorar a recuperação de óleo dos campos e o uso de 

sistemas de completação3 seca. 

No que se refere à utilização dos sistemas de completação seca pode-se destacar 

algumas de suas vantagens, que são bem conhecidas dentro da indústria do petróleo, por 

exemplo, por ter um conjunto de válvulas mais simples que controlam a produção do poço, ter 

fácil manutenção e também fácil acesso, minimizando os custos associados. Como exemplo 

nesta redução de custos temos a otimização do tempo para realizar as tarefas de perfuração, 

completação e intervenção (“workover”), onde necessitam da plataforma de perfuração que 

tem uma taxa diária de aluguel bastante elevada. De forma a reduzir os custos dessas 

atividades em águas profundas, aumenta-se o interesse em plataformas do tipo “Spar-buoy” e 

TLP, que tem como característica baixos movimentos de “heave” (movimento vertical) que 

permitem a utilização de árvores de natal4 secas, bem como o uso de “risers” rígidos verticais 

que realizam o escoamento do fluido do fundo do mar até a unidade flutuante.  

A TLP preenche o espaço entre as plataformas fixas e os sistemas flutuantes de 

produção. Ela combina a redução de custos iniciais associados com os sistemas flutuantes de 

produção e os benefícios operacionais atribuídos às plataformas fixas.  

De acordo com NETO & SHIMA (2008) a primeira TLP do mundo foi construída em 

1984 pela “Conoco Oil Company” e foi usada para desenvolver o campo de Hutton, no mar 

do norte do Reino Unido (Figura 1.1). Localizado em uma lâmina d’água de 148 metros, o 

campo de Hutton poderia ser explorado facilmente usando uma plataforma fixa de aço, mas, 

para a empresa Conoco, as severas condições ambientais associadas ao mar do norte 

configuravam um ótimo cenário para o teste inicial do projeto de TLP’s.  

                                                 
3 O termo completação refere-se ao conjunto de operações destinadas a equipar o poço para produzir óleo ou gás, 

ou ainda injetar fluidos nos reservatórios. 
4 A árvore de natal é um equipamento constituído por um conjunto de válvulas, cuja principal função é permitir o 

controle do poço de produção ou injeção. 
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Muitos investimentos foram feitos em tecnologia até que pudesse ser viabilizada a 

instalação de uma TLP em uma lâmina d’água de 1425 metros, em 2005, no campo de 

Magnólia, no Golfo do México (Figura 1.2). Esta é a maior profundidade de instalação 

alcançada por uma TLP até o momento.  

 

Figura 1.1: TLP no campo de Hutton 

Fonte: Disponível em: < www.oilrig-photos.com > (2015) 

 

 

 

Figura 1.2: TLP no campo de Magnólia 

Fonte: Disponível em: < www.oilrig-photos.com > (2015) 
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O emprego dos TTR’s (“Top Tensioned Risers”), “risers” rígidos verticais que 

utilizam tracionadores no topo permite a utilização de sistemas de completação seca (Figura 

1.3). O tracionamento provido previne a compressão do riser e ainda limita a interferência 

entre os “risers”. O estudo deste tipo de “riser”, segundo THOMAS (2004), é feito pela 

Petrobrás para viabilizar sua futura utilização nos campos de exploração do pré-sal. 

 

 

 

Figura 1.3: Exemplo de TLP com TTR 

Fonte: Thomas (2004, pg. 113) 

 

 

1.1 RELEVÂNCIA 

Este cenário, com as novas descobertas do pré-sal trazendo consigo toda a sua 

complexidade e impasses tecnológicos e de altos investimentos em tecnologia e 

desenvolvimento, aumenta, ainda mais, a necessidade de estudos sobre temas relacionados a 

essa área, garantindo a confiabilidade necessária para a perfeita utilização e funcionamento de 

seus sistemas estruturais. 
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1.2 OBJETO DA PESQUISA 

O objeto da pesquisa é realizar uma análise das não conformidades apresentadas nos 

serviços de verificação de “riser” rígido vertical tracionado no topo para águas profundas durante 

as fases projeto, fabricação e instalação, visando a melhoria em tais serviços. 

 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

Este trabalho tem como objetivo propor melhores práticas5 nos serviços de verificação 

de um “riser” rígido vertical do tipo TTR (“Top Tensioned Riser” – “Riser” Tracionado no 

Topo) de produção, utilizado em uma plataforma do tipo TLP (“Tension Leg Platform” – 

Plataforma de Pernas Tracionadas) em águas profundas, esperando responder a seguinte 

pergunta: 

“É possível otimizar os serviços de verificação de empresas classificadoras em 

conjunto com seus respectivos clientes?” 

A seguir, serão descritos de forma sintetizada a sequência e o escopo de cada capítulo 

que compõe o presente trabalho. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

É realizado um estudo de caso através de entrevistas com profissionais vistoriadores 

experientes na área, com a finalidade de listar os diversos problemas presentes durante as 

fases de projeto, fabricação e instalação de um “riser” do tipo TTR segundo critérios da 

norma DNV-OSS-302 (2010). Ponte (2006) considera que um estudo de caso: 

É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, 

pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais 

essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenómeno de interesse. (Ponte, 2006, p. 2)  

 

 

                                                 
5 Melhores práticas ou Boas práticas, é uma expresão derivada do inglês “Best practice”, a qual denomina 

técnicas identificadas como as melhores para realizar determinada tarefa. 
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O método de análise desses problemas (dados) utilizado é o Diagrama de Pareto6 que 

objetiva ordenar a frequencia dos dados em ordem decrescente, permitindo a priorização dos 

problemas. O programa adotado para aplicação do Diagrama de Pareto é o MINITAB 17 

(2013). 

O trabalho ainda apresenta um diagrama onde é possível visualizar os principais 

problemas que ocorrem em um “riser” do tipo TTR – gráfico esse que pode servir para 

vistoriadores seguirem durante os serviços de verificação nas fases de projeto, fabricação e 

instalação de sistemas de “risers offshore”. 

Os principais objetivos do gráfico de Pareto são: 

 Servir como um guia prático para verificação durante o projeto, a fabricação e 

a instalação de sistemas de “risers offshore” para o cumprimento da norma 

DNV-OSS-302 (2010). 

 Melhorar a coerência na execução de projetos de verificação entre e dentro das 

regiões, e para melhorar a qualidade dos resultados técnicos. 

 Harmonizar as práticas de verificação e facilitar o intercâmbio de recursos de 

sistemas de “riser offshore” entre unidades de Sociedades Classificadoras7. 

 

 

 

                                                 
6 Vilfredo Pareto foi um cientista político, sociólogo e economista italiano. 
7 De acordo com a IACS (“International Association of Classification Societies LTD.”), Sociedades 

Classificadoras são organizações não governamentais que estabelecem e mantém normas técnicas para a 

construção e operação de navios e estruturas “offshore”. Elas também irão validar que a construção está de 

acordo com esses padrões e realizar pesquisas regulares em serviço para garantir a conformidade com as normas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

Antes de descrever os sistemas típicos de “risers”, faz-se necessário detalhar as 

unidades “offshore” utilizadas na explotação e produção de petróleo e gás. Estas, situam-se 

em diferentes regiões do oceano, instaladas tanto em águas rasas (até 300 m de profundidade) 

quanto em águas ultra profundas (acima de 1500 m de profundidade) e, ainda, enfrentando 

diferentes classes de agressividade ambiental. Dependendo desses condicionantes, o arranjo 

estrutural destas unidades deve ser avaliado e definido para cada região MORAIS (2013). 

 

2.1 PRINCIPAIS UNIDADES “OFFSHORE” DE EXPLOTAÇÃO 

Baseado na geometria e no comportamento dessas unidades “offshore” pode-se dividi-

las nas seguintes categorias: 

2.1.1 Estruturas fixas  

 

a) Plataformas tipo jaquetas  

b) Plataforma de gravidade  

c) Torre Complacente  

d) Plataformas auto-eleváveis 

 

2.1.2 Estruturas flutuantes  

 

e) Semi-submersível  

f) FPSO  

g) TLP e mini-TLP 5  

h) SPAR  

i) MONO BR  

j) FPSO BR 
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a)  Plataformas tipo jaquetas  

 

Comumente chamadas de jaquetas, esse tipo de plataforma constituiu o primeiro tipo 

de estrutura utilizado na explotação do petróleo. São estruturas treliçadas em aço fixadas por 

estacas cravadas no solo marinho e instaladas em lâminas d’água de até 500 m. Podem operar 

sozinhas (mandando óleo diretamente para terra através de tubulação) ou com navio acoplado 

à plataforma. A figura 2.1 mostra um exemplo de Jaqueta. 

 

 

Figura 2.1: Exemplo de Jaqueta 

Fonte: Disponível em: < http://www.isiengenharia.com.br > (2015) 

 

b)  Plataforma de gravidade  

 

É mais frequentemente usada onde a viabilidade de instalação de estacas é remota. É, 

basicamente, estrutura construída em concreto (mais comum) e/ou aço na qual se apóiam no 

fundo do mar por gravidade. O nome plataforma de gravidade vem da grande estabilidade 

horizontal que essa estrutura tem contra as forças ambientais que nela atuam, onde essa 

estabilidade se dá pelo seu elevado peso. É instalada em lâminas d’água de até 400 m. A 

figura 2.2 mostra a plataforma Troll-A, o mais alto e mais pesado objeto móvel já construído 

pelo homem. 
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Figura 2.2: Troll-A 

Fonte: Disponível em: < http://www.psa.no > (2015) 

 

Ela está localizada a 69,2 km da Noruega, no conturbado mar do norte. Sua maior 

parte fica embaixo da água, e foi construída para suportar as piores condições do ambiente 

marinho, podendo ser atingida por ondas de 30,5 m de altura. 

 

c) Torre Complacente  

 

O custo das jaquetas aumenta significativamente com a profundidade devido ao 

aumento do tamanho de sua base e do aumento necessário de espessura dos componentes 

tubulares da estrutura para resistir à pressão externa. Consequentemente, as jaquetas são 

geralmente consideradas não econômicas para lâminas d’água além de 460 metros. Então, 

uma alternativa para esta configuração é a plataforma do tipo torre complacente (“Compliant 

Tower” – CT). Ela, conforme mostra a figura 2.3, consiste, essencialmente, de uma torre 

estreita e flexível fixada a uma fundação com pilares capazes de suportar uma superestrutura 

convencional para operações de perfuração e produção. Geralmente, são utilizadas em 

lâminas d’água entre 300 e 600 metros e possuem capacidade de suportar grandes forças 

laterais. 

 

Figura 2.3: Exemplo de Torre Complacente 

Fonte: Disponível em: < http://www.psa.no > (2015) 
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d)  Plataformas auto-eleváveis  

 

São dotadas de balsas equipadas com três (às vezes quatro) pernas, de seção 

transversal triangular (às vezes retangular), que acionadas mecânica ou hidraulicamente 

podem movimentar-se, permitindo uma maior flexibilidade com relação à profundidade e 

posição de operação. São plataformas móveis, sendo transportadas por rebocadores ou com 

propulsão própria. Essas plataformas ainda continuam limitadas a pequenas profundidades 

para sua instalação THOMAS (2004). Na figura 2.4, pode-se observar uma plataforma auto-

elevável no litoral do Maranhão. 

 

 

Figura 2.4: Plataforma auto-elevável no litoral do Maranhão  

Fonte: Thomas (2004, pg. 111) 
 

 

e)  Semi-submersível  

 

É parte integrante dos sistemas flutuantes, a qual proporciona a possibilidade de 

explotação de poços de petróleo em águas profundas. Alavancou de forma significativa a 

indústria de exploração de petróleo, principalmente no Brasil. Consiste em dois flutuadores 

compartimentados em tanques com finalidades de oferecer lastro e flutuação à plataforma. 

Estes flutuadores são denominados pontões, ou em inglês “pontoons”. Sobre estes 

flutuadores se apoiam as colunas, também chamadas de pernas, que sustentam os conveses. A 

plataforma é mantida na locação através de linhas de ancoragem que podem ser do tipo 

convencional (Figura 2.5(a)), instaladas em catenária, ou do tipo “Taut-Leg” (Figura 2.5(b)), 

na qual a linha de ancoragem fica esticada. Ela também pode manter a posição, através de 

propulsores controlados por um sistema de posicionamento dinâmico por satélite, e é 

normalmente usado durante a fase de perfuração ou completação (sonda de perfuração 

MODU – “Mobile Offshore Drilling Unit”) THOMAS (2004). 
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Figura 2.5: Exemplo de Semi-submersíveis: a) Sistema convencional de ancoragem b) Sistema 

“Taut-Leg”. 

Fonte: Thomas (2004, pg. 110) 
 

 

 

f) FPSO  

 

Os FPSO’s (“Floating, Production, Storage and Offloading”) são navios com 

capacidade de processar e armazenar petróleo ou gás natural sendo o tipo de sistema de 

explotação flutuante mais completo atualmente. Tem as mesmas características de operação e 

projeto das semi-submersíveis, mas com a vantagem do armazenamento do óleo produzido. O 

posicionamento é mais crítico, pois a área atingida pelas ondas é maior. Os navios são muitas 

vezes utilizados como suporte de outras unidades (plataformas) para armazenar o óleo; neste 

caso adquire o nome de FSO (“Floating Storage and Offloading”). Na figura 2.6 pode-se ver 

um exemplo de FPSO. 

 

 

Figura 2.6: Exemplo de FPSO 

Fonte: Disponível em: < http://www.isiengenharia.com.br > (2015) 
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g)  TLP e mini-TLP  

 

A TLP (Figura 2.7) é, basicamente, uma unidade flutuante de produção ancorada no 

fundo do mar por cabos tracionados (pernas). Uma das pontas dessas pernas é conectada à um 

sistema de fundação com estacas no fundo do mar, enquanto a outra ponta é conectada à 

plataforma. A flutuação dessa plataforma é maior que o peso, o que faz com que essas pernas 

estejam sempre tracionadas. O projeto de fundação da TLP pode parecer complicado quando 

comparado com os sistemas de ancoragem tradicional de navios adotados pelos sistemas 

flutuantes de produção, mas as vantagens são consideráveis. A restrição do movimento de 

“heave” (vertical) permite à plataforma utilizar um sistema de completação seca em conjunto 

com um sistema de “risers” rígidos verticais, utilizados por plataformas fixas. Assim, as 

operações de perfuração e completação são semelhantes às das plataformas fixas. Existem 

também, derivadas das TLP’s, as mini-TLP’s (Figura 2.8), que como seu próprio nome 

insinua, são pequenas TLP’s de custo relativamente baixo desenvolvidas para pequenos 

campos de produção de óleo em águas profundas. Ela pode ser utilizada como uma plataforma 

satélite ou como uma plataforma de produção antecipada para maiores descobertas em águas 

ultra-profundas. A primeira mini-TLP foi instalada no Golfo do México em 1998. 

 

 

Figura 2.7: TLP 

Fonte: Disponível em: < https://www.offshoreenergytoday.com > (2015) 
 

 



29 

 

 

Figura 2.8: Mini-TLP 

Fonte: Disponível em: < https://www.offshoreenergytoday.com > (2015) 

 

                                                             

 

h)  SPAR  

 

As plataformas SPAR são constituídas de um único cilindro de grande diâmetro que 

dá suporte ao “deck”. Elas têm um “topside” (superfície do “deck” onde se localizam 

equipamentos de perfuração e produção) típico de uma plataforma fixa, três tipos de “Risers” 

(produção, perfuração e exportação), e um casco no qual é ancorado à superfície do solo 

marinho utilizando um sistema de seis a vinte linhas de ancoragem. Devido à sua forma 

possuem baixo movimento vertical (“heave”), possibilitando, assim, operações que são 

restritivas no sentido vertical como a utilização de “Risers” rígidos e a utilização de poço 

equipado por completação seca. A primeira SPAR, chamada Neptune, foi instalada em 1997 

em uma profundidade de 558 metros. O desenvolvimento tecnológico foi tão acelerado que 

em menos de quinze anos a SPAR Perdido bateu o recorde de profundidade de instalação em 

2010, chegando aos seus 2383 metros de lâmina d’água. A Figura 2.9 apresenta a foto da 

SPAR Perdido sendo rebocada para sua instalação no Golfo do México, em águas ultra 

profundas. 
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Figura 2.9: SPAR Perdido 

Fonte: Disponível em: < https://www.offshoreenergytoday.com > (2015) 

 

 

i) MONO-BR  

 

A plataforma mono-coluna adaptada às condições brasileiras, conhecida como Mono-

BR (Figura 2.10), deverá atender às especificações de movimentos reduzidos em ondas, 

permitindo o uso de SCR’s (“Steel Catenary Risers”). De fato, estes movimentos são 

inferiores aos de uma plataforma semi-submersível, com capacidade de carga equivalente. 

Para alcançar este objetivo, utilizou-se uma saia externa, que aumenta a massa adicional e o 

amortecimento da unidade, além de um tanque do tipo “moon-pull” interna à estrutura. O 

“moon-pull” tem a sua altura e abertura inferior projetadas com o objetivo de sintonizar o 

período natural do movimento vertical fora da faixa dos períodos mais críticos de onda, 

reduzindo o movimento vertical da unidade. Nesta concepção, os SCR’s serão conectados à 

unidade pela saia externa do casco. Outro aspecto importante é a redução do risco de 

alagamento progressivo da unidade em situação de avaria. Os elementos estruturais do casco 

desta unidade estão sendo projetados para serem construídos em pequenos módulos, 

aproveitando sua forma axissimétrica. 
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Figura 2.10: MONO-BR  

Fonte: Disponível em: < http://www.abb.com.br > (2015) 

 

 

j) FPSO-BR 

 

No projeto do FPSO-BR (Figura 2.11) busca-se um casco otimizado para a redução de 

seus movimentos durante a operação e que permita a estocagem de óleo em seus tanques 

internos para ser empregada em regiões onde não existam oleodutos ou para locais em que é 

interessante manter esta alternativa em razão de um possível contingenciamento. Existem 

duas versões para este projeto, uma para a aplicação com um sistema de ancoragem DICAS 

(“Differentiated Compliance Anchoring System”), que permite mudanças restritas no 

aproamento da unidade, e outra com a utilização do sistema “Turret”, em que a mudança do 

aproamento é ilimitada, mas na qual os SCR’s são conectados à estrutura do “Turret”. Estas 

unidades são projetadas para se movimentarem menos que navios convencionais, 

principalmente com relação ao movimento de jogo (“roll”), com a utilização de tanques 

laterais elevados. Os movimentos de “heave” e “pitch” podem ser reduzidos, utilizando o 

princípio dos tanques do tipo “moon-pull” para permitir a utilização de SCR’s. O projeto do 

FPSO-BR também apresenta como vantagem a facilidade de construção, a adequação 

estrutural de arranjo com a planta a ser instalada e seu menor custo. 
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Figura 2.11: FPSO-BR 

Fonte: Disponível em: < http://www.abb.com.br > (2015) 

 

 

 

 

2.2 TIPOS DE COMPLETAÇÃO 

 

Logo após o término da perfuração de um poço, é necessário deixá-lo em condições de 

operar, de forma segura, durante toda a sua vida de produção ou injeção. O termo 

completação refere-se ao conjunto de operações destinadas a equipar o poço para produzir 

óleo ou gás, ou ainda injetar fluidos nos reservatórios. A completação de um poço de petróleo 

permite que o reservatório seja conectado de maneira segura e controlada à plataforma de 

produção THOMAS (2004). 

 

2.2.1 Árvore de Natal 

 

A árvore de natal é um equipamento constituído por um conjunto de válvulas, cuja 

principal função é permitir o controle do poço de produção ou injeção. Conforme o tipo de 

completação usada, a árvore de natal pode ser do tipo molhada ou seca. A molhada é instalada 

na cabeça do poço no fundo do mar e a seca é instalada no topo do “riser” na plataforma. 

Figuras ilustrativas destes dois tipos serão apresentadas nos tópicos subsequentes. 
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2.2.2 Completação Seca 

 

Quando a árvore de natal fica instalada na plataforma de produção, ou seja, fora da 

água, este sistema é denominado de completação seca. O conjunto de válvulas que controla a 

produção do poço é simples e de fácil manutenção, bem como o acesso ao poço. Este tipo de 

completação é limitado à utilização de plataformas fixas e às unidades flutuantes que tenham 

movimentos verticais extremamente reduzidos, assim, não comprometem a integridade dos 

“risers” rígidos que conectam a árvore de natal, na plataforma, à cabeça do poço, no fundo do 

mar. A Figura 2.12 mostra uma árvore de natal seca. 

 

 

Figura 2.12: Árvore de Natal Seca 

Fonte: Disponível em: < http://www.cbc.ca/ > (2015) 

 

 

 

2.2.3 Completação Molhada 

 

Quando a árvore de natal fica instalada no fundo do mar (ANM – Árvore de Natal 

Molhada), este sistema é denominado de completação molhada. O conjunto de válvulas que 

controla a produção do poço é bem mais sofisticado em relação ao de completação seca, 

sendo a manutenção do equipamento e o acesso aos poços mais complicados. A ANM é 

instalada com o auxílio de um ROV (“Remote Operated Vehicle” – Veículo Operado 

http://www.cbc.ca/
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Remotamente), uma vez que não é viável que mergulhadores ultrapassem a linha dos 300 

metros de profundidade, onde graves problemas de saúde poderiam ser desencadeados 

devidos à pressão. Este sistema de completação é utilizado em conjunto tanto com “risers” 

rígidos (na forma de SCR’s – “Steel Catenary Risers”) ou com “risers” flexíveis, havendo, 

então, a possibilidade de utilização de plataformas do tipo Semi-submersíveis e FPSO’s. A 

Figura 2.13 mostra uma ilustração de uma árvore de natal molhada. 

 

 

 

Figura 2.13: Ilustração de uma Árvore de Natal Molhada 

Fonte: Disponível em: < http://www.cbc.ca/ > (2015) 

 

 

 

2.3 SISTEMAS TÍPICOS DE “RISERS” OFFSHORE 

 

Os “risers” são dutos que fazem a ligação entre um equipamento no fundo do leito 

marinho, e as unidades de explotação e produção, na superfície. São considerados como uma 

das partes críticas de um sistema de exploração “offshore”. Essas estruturas ficam 

continuamente sujeitas às ações dinâmicas de ondas, correntes marítimas e movimento da 

plataforma, podendo ter o seu comportamento influenciado pelo grande número de esforços a 

que são submetidos. Especialmente no caso de águas mais profundas, esses componentes 

passam a merecer atenção especial, visto que as condições de pressão e temperatura em 

grandes profundidades não são as ideais para seu funcionamento. Como requisitos mínimos, 

os “risers” devem ser estanques para o transporte de fluido, devem resistir a todos os 

http://www.cbc.ca/
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carregamentos e combinações dos mesmos, devem executar sua função pelo tempo de serviço 

e seu material deve ser compatível com o fluido, o ambiente e com os requisitos de controle 

de corrosão. A Figura 2.14 mostra diversos sistemas de “riser offshore”. 

 

 

           Figura 2.14: Diversos Sistemas de “Riser Offshore” 

            Fonte: Disponível em: < http://www.odebrechtonline.com.br > (2015) 

 

 

2.3.1  Classificação dos “Risers” quanto à funcionalidade 

 

 

 “Riser” de produção: utilizado para transferir os fluidos produzidos (óleo e gás) da 

cabeça do poço até a plataforma (Figura 2.15). 

 

 

 

Figura 2.15: Exemplo de “Riser” de Produção 

Fonte: Disponível em: < http://www.topside.com.br > (2015) 
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 “Riser” de injeção: pode injetar água no reservatório para ajudar a manter sua pressão, 

ou pode injetar gás para aumentar o diferencial de pressão entre a árvore de natal 

molhada e o topo do “Riser” (Figura 2.16).  

 

 

          Figura 2.16: Exemplo de “Riser” de injeção 

             Fonte: Disponível em: < http://www.ogj.com > (2015) 

 

 

 “Riser” de exportação: transfere fluido processado da plataforma até a terra ou outra 

unidade (Figura 2.17).  

 

 

Figura 2.17: Esquema de um “riser” de exportação 

Fonte: Disponível em: < http://www.ogj.com > (2015) 
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 “Riser” de perfuração: tem como principal função proteger a coluna da broca de 

perfuração do poço, bem como conduzir o influxo de fluidos indesejáveis originados 

na perfuração para que sejam eliminados. Também conduz lama especial para 

estabilizar o poço perfurado e manter uma pressão maior que a do reservatório, 

evitando assim uma possível elevação do óleo durante a perfuração, ou, como é mais 

conhecido, um “blow out” (Figura 2.18). 

 

 

             Figura 2.18: Esquema de um “riser” de perfuração 

               Fonte: Disponível em: < http://www.ogj.com > (2015) 
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2.3.2  Classificação dos “Risers” quanto à estrutura 

 

 

 “Riser” Rígido 

 

Os “Risers” rígidos (Figura 2.19) são tubos de aço formados por uma série de juntas 

que podem ser soldadas ou mesmo rosqueadas. Pode estar envolvido por flutuadores para 

diminuir o seu peso, quando em lâminas d’água profundas. Essas estruturas possuem 

usualmente grande rigidez e resistência a cargas axiais, radiais e de flexão. Podem ser 

dispostos verticalmente (“Top Tensioned Riser” - TTR) ou em catenária (“Steel Catenary 

Riser” - SCR). Os dutos rígidos em catenária (SCR) poderão ser do tipo “pipe-in-pipe”, que 

consistem basicamente de dois tubos de aço concêntricos com um espaçamento anular entre 

eles. Este anular contém algum material de propriedade isolante (exemplo: gás inerte, espuma 

polimérica, etc.) para impedir a perda de calor do fluido de produção para o meio externo. O 

duto de aço mais interno, ou “inner pipe”, tem como função escoar a produção de óleo ou 

gás. O duto mais externo, “outer pipe”, tem como função proteger o anular e o “inner pipe” 

do meio externo. A parte que garante resistência mecânica do “pipe-in-pipe” é caracterizada 

pelos seus tubos interno e externo, uma vez que o material contido no anular não exerce 

nenhuma função estrutural. 

 

 

Figura 2.19: Seção transversal de um “Riser” rígido  

Fonte: TECPETRO (2014) 
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 “Riser” Flexíveis  

 

Os “Risers” flexíveis são dutos especiais compostos por uma superposição de camadas 

plásticas, que fornecem estanqueidade interna e externa, e de camadas metálicas espiraladas, 

responsáveis pela resistência à ação dos diversos carregamentos mecânicos aos quais as linhas 

flexíveis estão submetidas ao longo da sua vida útil. Sua principal característica é a baixa 

rigidez à flexão.  

O flexível, dependendo de sua função, poderá ser do tipo 

 “Rough bore” (duto de parede rugosa): “Riser” flexível, com carcaça, destinado ao 

transporte de fluido contendo gás (utilizado na produção de óleo e gás); 

 “Smooth bore” (duto de parede lisa): “Riser” flexível, sem carcaça, destinado ao 

transporte de fluido sem gás (utilizado como linhas injetoras de água). 

 

 

a)                                               b)                                                  c)  

Figura 2.20: “Riser” de aplicação dinâmica (a); “Riser” de aplicação estática: “Rough bore” (b) e 

“Smooth bore” (c) 

Fonte: Disponível em: < http://www.odebrechtonline.com.br > (2015) 

 

 

 

A seguir, são apresentadas as camadas que compõem um “riser” flexível, bem como 

suas respectivas funções, referentes à Figura 2.20. Importante observar que nem todas as 

camadas apresentadas abaixo irão compor uma única linha flexível, tudo irá depender da 

função prevista em projeto ao longo de sua vida útil. 

 

 Carcaça: resiste ao colapso hidrostático e às compressões mecânicas radiais.  
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 Camada de pressão: assegura a estanqueidade interna e transmite o esforço da pressão 

interna. 

 Tubo interno: tem a mesma função da camada de pressão.  

 Armadura de pressão: tem a função de resistir à pressão interna, às compressões 

mecânicas radiais e ao colapso hidrostático (no caso de estrutura “smooth bore”). 

Como efeito secundário proporciona o confinamento da carcaça para aumentar a 

resistência ao colapso hidrostático (no caso de estrutura “rough bore”).  

 Espiral: auxilia a armadura de pressão, sendo uma camada formada por fios de aço 

espiralados.  

 Camada anti-colapso: transmite a pressão externa para a armadura de pressão.  

 Armadura de tração: resiste aos esforços axiais.  

 Capa externa: garante a estanqueidade, protegendo as camadas internas.  

Um novo conceito de “riser” flexível, patenteado pela TECHNIP (2011), fruto do 

desenvolvimento tecnológico, pode ser visto na Figura 2.21 com os IPB’s (“Integrated 

Production Bundle”). 

Pode ser, por exemplo, um tubo flexível com um sistema de aquecimento elétrico para 

aumentar a temperatura do fluido interno. Esta solução será utilizada no campo de Papa-

Terra para aumentar a temperatura do fluido produzido após longas paradas, a fim de 

reduzir a sua viscosidade, permitindo assim que a produção de óleo seja reiniciada mais 

rapidamente. 

 

Figura 2.21: Exemplo de IPB (“Integrated Production Bundle”) 

Fonte: Disponível em: < https://www.technip.com > (2015) 
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2.3.3 Classificação dos “Risers” quanto à configuração 

 

Os “risers” podem estar dispostos em diferentes configurações. A configuração a ser 

utilizada depende de alguns fatores como custo de manutenção, viabilidade de instalação e até 

mesmo atendimento aos critérios de projeto, no que diz respeito aos esforços solicitantes 

gerados. Algumas das principais configurações encontradas na literatura serão apresentadas a 

seguir. 

 

 “Riser” em Catenária Livre 

 

A configuração mais comum encontrada no Brasil é a catenária livre, conforme 

mostrado na Figura 2.22. Tanto o “riser” flexível quanto o “riser” rígido podem ser 

utilizados neste tipo de configuração, tendo como diferença principal o ângulo de saída da  

catenária, podendo variar de 5 a 7 graus para o flexível e para o rígido ficando em torno de 20 

graus. 

 

 

Figura 2.22: “Riser” em catenária livre  

Fonte: (OFFSHORE MAGAZINE, 2010) 

 

 

 “Risers” Tracionados no Topo (“Top-Tension Risers”) 

 

Neste tipo de configuração geralmente são utilizados “risers” rígidos de aço 

tracionados no topo por flutuadores ou por tracionadores hidráulicos (Figura 2.23). A 

utilização de flutuadores no “riser” exerce a mesma função dos tracionadores hidráulicos. 

Eles mantêm uma tração constante no “riser”, de forma a evitar a flambagem e limitar sua 
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movimentação. Este tipo de dispositivo flutuante é bastante empregado em “risers” que serão 

utilizados em plataformas do tipo SPAR. O flutuador pode ser integrante ou não, conforme 

CHAKRABARTI (2005). O flutuador integrante é fixado diretamente na junta de “Riser”, 

enquanto que o não integrante consiste de um duto interno chamado de “stem” (haste) o qual 

fixa os flutuadores. 

 

 

Figura 2.23: Flutuador integrante (esq.) e não integrante (dir.)  

Fonte: Disponível em: < https://www.technip.com > (2015) 
 

 

 

A Figura 2.24 apresenta os principais tipos de TTR utilizados para águas ultra 

profundas OFFSHORE MAGAZINE (2010). 

 

 

 
Figura 2.24: Sistemas de “Riser” de produção para águas profundas – “Top-Tension”  

Fonte: OFFSHORE MAGAZINE (2010) 
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 “Risers” Híbridos 

 

Os “risers” híbridos estão sendo bastante estudados para aplicações atuais e futuras. 

Recebe esse nome de híbrido por misturar dois tipos de “risers” com estruturas diferentes: os 

rígidos e os flexíveis. Dentro desse conjunto destacam-se os seguintes tipos: 

 a) “Riser Tower”  

 b) “Riser” com bóia de sub-superfície – Boião 

 

a) “Riser Tower”  

Este sistema é formado por um “riser” rígido que se estende desde o fundo do mar até 

100 metros abaixo do nível d’água, e que em seu topo é ligado a um tanque flutuante que 

promove a auto-sustentação do “riser” vertical. A ligação deste “riser” com a plataforma se 

dá através de linhas flexíveis como pode ser observado na Figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25: “Riser Tower” utilizado em um FPSO com “Turret” 

Fonte: Disponível em: < http://www.offshore-mag.com/ > (2015) 

 

Os movimentos impostos pela plataforma não são transmitidos diretamente ao longo 

do duto flexível para a extremidade do duto vertical. Desta forma, diz-se que as 25 

extremidades do duto estão desacopladas. A resposta quase estática é boa no que diz respeito 

à fadiga e ainda há a possibilidade de instalação do sistema submarino e dos “risers” antes da 

chegada da plataforma. Os problemas atrelados a este sistema ficam por conta da instalação e 

interferência entre as linhas e a dificuldade de acomodar futuros “risers”. O “bundle” rígido 

permite a montagem dos dutos que compõem determinada interligação submarina em um 

único tubo condutor como pode ser visto na Figura 2.26. 
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Figura 2.26: “Bundle” rígido do “riser tower” 

Fonte: Disponível em: < http://oceanicabr.com/ >  (2015) 

 

 

Este tipo de torre tem sido desenvolvido e implantado, por exemplo, no campo 

Girassol (Angola) (Figura 2.27 e Figura 2.28). Material isolante na forma de blocos de 

espuma sintética circunda o núcleo e separa os tubos e condutos de fluidos quentes e frios, 

protegendo-os quanto a trocas térmicas e funcionando também como um sistema de flutuação. 

A torre se liga a aparelhos flutuantes no seu topo promovendo o tracionamento da mesma. O 

tracionamento garante que a estrutura não sofra grandes excursões, com relação a sua posição 

vertical inicial, que ultrapassariam seus limites aceitáveis. Deve sempre haver tração 

suficiente para assegurar a estabilidade, não importa o peso da estrutura e o peso dos “Risers” 

pendurados na estrutura.  

O “riser tower” recebe baixos carregamentos advindos da embarcação flutuante, além 

de prover alta proteção térmica e ser pouco sensível à fadiga. Por outro lado, seu projeto é 

bastante complexo, e também deve ser avaliado se existem canteiros disponíveis para a 

fabricação e montagem do “bundle” rígido e se há embarcações capazes de operar este tipo 

de duto. 

 

 

http://oceanicabr.com/
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Figura 2.27: Canteiro de montagem do “bundle” rígido do campo de Girassol 

Fonte: Disponível em: < http://www.offshore-mag.com > (2015) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: Montagem do “bundle” rígido do campo de Girassol 

Fonte: Disponível em: < http://www.offshore-mag.com > (2015) 
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b) “Riser” com bóia de superfície – Boião 

 

Este sistema, segundo GRAVINA (2011), consiste de uma grande bóia submersa, 

ancorada abaixo da superfície d’água, suportando “Risers” de aço em catenária (SCR’s) entre 

o fundo do mar e a bóia, e jumpers flexíveis conectando os SCR´s à unidade flutuante. A bóia 

deste sistema é ancorada no fundo do mar por quatro tendões e estacas de fundação adequadas 

como pode ser visto na Figura 2.29. 

 

 

 

Figura 2.29: Sistema de “Risers” com boião 

Fonte: Disponível em: < http://oceanicabr.com > (2015) 
 

 

Este sistema resolve os principais problemas encontrados na utilização de um único 

tipo de “riser” em águas profundas: a necessidade de maiores diâmetros para linhas flexíveis, 

o que inviabiliza o transporte e produção, e para os “risers” rígidos em catenária (SCR), a 

presença de esforços concentrados na região de topo e em contato com o solo, com o 

desacoplamento dos movimentos do topo. Este sistema também permite a instalação dos 

“risers” antes da chegada da plataforma, possibilitando, assim, um ganho no prazo de 

interligação dos poços à plataforma, e consequentemente, a antecipação da produção do 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://oceanicabr.com/
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3 METODOLOGIA 

Inicialmente, é preciso definir o conceito de Verificação, que segundo a norma DNV-

OSS-302 (2010, p. 28, sec. 3) é a atividade realizada para confirmar que o sistema de “Riser” 

satisfaz os requisitos para a localização específica e método de instalação e operação, tendo 

em consideração o projeto, incluindo a seleção de materiais e proteção contra a corrosão, e os 

métodos de análises utilizados.  

A Verificação constitui em um exame sistemático e independente das várias fases na 

vida de um sistema de “Riser”, para determinar se ele tem (ou continua a ter) integridade 

suficiente para a sua finalidade. 

As atividades de verificação são esperadas para identificar erros ou falhas no trabalho 

associado com o sistema de Riser e contribuir para a redução de riscos na operação deste 

sistema, e para a saúde e segurança de pessoas associadas ou nas suas imediações.  

A verificação é focada principalmente na integridade e segurança (humana), mas o 

risco do negócio (custo e cronograma) também pode ser abordado.  

Ela deve ser complementar as atividades de projeto, fabricação e operação, e não um 

substituto delas e deve ser desenvolvida e implementada de forma a minimizar o trabalho 

adicional, o custo, e maximizar a sua eficácia. Este desenvolvimento de verificação deve 

depender dos resultados da examinação dos sistemas de gestão da qualidade, a análise de 

documentos e atividades de produção (DNV-OSS-302, 2010, p. 29, sec. 3).  

É importante ressaltar que a Petrobrás possui a norma N-0462 (2011) com requisitos 

técnicos e práticas recomendadas que estabelece as condições mínimas exigíveis para a 

fabricação, construção, montagem, instalação, testes, pré-comissionamento, entrega e 
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aceitação de dutos rígidos submarinos que inclui “riser” rígido de plataforma fixa e/ou do 

"riser" em catenária livre - SCR), incluindo todos seus componentes instalados ao longo do 

duto. Todas as atividades realizadas durante a construção, montagem, instalação, testes, 

pré-comissionamento devem seguir as diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(SMS) da Petrobrás. 

 

3.1 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

A finalidade deste estudo é de aperfeiçoar os serviços de verificação de um “riser” 

rígido vertical do tipo TTR (“Top Tensioned Riser” – “Riser” Tracionado no Topo) de 

produção, utilizado em uma plataforma do tipo TLP (“Tension Leg Platform” – Plataforma 

de Pernas Tracionadas) em águas profundas, ou seja, propor melhores práticas através da 

análise das não conformidades e posterior exposição dos principais dados incluindo as fases 

de Projeto, Fabricação e Instalação.  

 

3.2 TEMÁTICA DE ESTUDO – “TOP TENSIONED RISER” (TTR) 

“Top Tensioned Risers”, ou em português “risers” tracionados no topo (Figura 3.1), 

são usados como dutos que conectam as plataformas de produção e os equipamentos 

utilizados no fundo do mar, permitindo a utilização do sistema de produção com completação 

seca (árvore de natal seca), sendo utilizados tanto em SPARS como em TLPs. 

 

Figura 3.1: Configuração geral de um TTR de produção  

Fonte: DNV-OS-F101 (2001) 
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Este tipo de “riser” é utilizado como “riser” de perfuração (Figura 3.2(a)) e 

completação em MODUs (“Mobile Offshore Drilling Unit”) ou como “risers” de produção 

(Figura 3.2(b)) em SPAR’s e TLP’s. 

 

 

Figura 3.2: Exemplos de: a) “riser” de perfuração; b) “riser” de produção 

Fonte: Disponível em: < https://www.offshoreenergytoday.com > (2015) 

 

A configuração TTR depende da função do “riser” (perfuração, produção, etc.) e do 

número de tubos selecionados (“casing” simples ou duplo). No caso de “casing” simples, a 

seção do “riser” é constituída por um tubo de produção chamado de “tubing” e é protegido 

externamente por um tubo externo chamado de “casing”. O “casing” duplo é formado 

quando a seção transversal apresenta dois “casings” concêntricos. O grande problema em 

utilizar “casings” duplos é no significativo aumento de peso do “riser”. Isso implica na 

limitação do sistema de tracionamento, pois, para lâminas d’água ultra profundas o “riser” 

pode ficar tão pesado que não seria possível encontrar no mercado um tracionador que 

suportasse toda essa carga. Isso implicaria também no tamanho desses tracionadores, 

demandando uma maior área para o posicionamento dos mesmos na plataforma, além de 

aumentar os custos do “riser” (THOMAS et al., 2004). Ambos os “casings” podem ser 

vistos na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: “Casing” simples ou duplo 

       Fonte: Silva (2011, pg. 111) 

 

 

 

3.3 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

 

Inicialmente, no dia 20 de novembro de 2015 foram realizadas entrevistas de forma 

individual com 5 engenheiros experientes no área de petróleo e gás com especialização em 

diferentes tipos de dutos, dentre eles os “risers”, de uma empresa classificadora, que 

trabalham no mesmo setor desta empresa, afim de coletar dados e listar os diversos problemas 

que ocorrem durante um processo de verificação de um “riser” rígido vertical do tipo TTR de 

produção, utilizado em uma plataforma do tipo TLP em águas profundas, incluindo as fases 

de Projeto, Fabricação e Instalação.  

Esses dados são observados em um período de 6 meses, ou seja, um período entre o 

dia 20 de maio e o dia 20 de novembro. A escolha do período se deu devido a ser uma 

estimativa média de duração de projetos envolvendo verificação de “risers”, possibilitando 

assim, uma análise completa durante todas as fases de um projeto. 
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3.4 QUANTO AO MÉTODO DE ANÁLISE - DIAGRAMA DE PARETO 
 

 

O método de análise de dados que a ser utilizado é o Diagrama de Pareto que tem o 

objetivo de compreender a relação ação/benefício, ou seja, prioriza a ação que trará o melhor 

resultado. O diagrama é composto por um gráfico de barras que ordena as frequências das 

ocorrências em ordem decrescente, e permite a localização de problemas vitais e a eliminação 

de futuras perdas. É baseado no princípio de que a maioria das perdas tem poucas causas, ou, 

que poucas causas são vitais, a maioria é trivial. Muitas vezes no Diagrama de Pareto são 

incluídos valores em porcentagem e o valor acumulado das ocorrências. Assim, torna-se 

possível avaliar o efeito acumulado dos itens pesquisados (TOMIO, 2016).  

Segundo KOCH (2015), Vilfredo Pareto enunciou o chamado princípio de Pareto ou 

comumente chamado princípio 80-20 com base no chamado conhecimento empírico. Ele 

estudou que as pessoas em sua sociedade eram divididas naturalmente entre os “alguns de 

muito" e "muitos de pouco"; se estabeleceram assim dois grupos de proporções 80-20 de tal 

modo que o grupo maioritário, que compreende 20% da população, ostentava o 80% de 

alguma coisa e o grupo minoritário, formado por 80% da população, o 20% dessa mesma 

coisa. Especificamente, Pareto estudou a propriedade de terras na Itália e o que ele descobriu 

foi que 20% dos proprietários possuíam 80% das terras, enquanto os restantes 20% das terras 

pertenciam aos 80% da população restante. Estes números são arbitrários, eles não são exatos 

e podem variar. Sua aplicação encontra-se na descrição de um fenômeno e, como tal, é 

aproximado e adaptável a cada caso particular. 

No presente estudo, o princípio de Pareto é aplicado com diferentes proporções nas 

três fases de verificação estudadas, não se limitando ao “80-20”. A idéia é mostrar de forma 

clara que há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves, sendo nestes 

onde deve-se concentrar os esforços. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conhecimento_emp%C3%ADrico&action=edit&redlink=1
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3.5 VERIFICAÇÃO NA FASE DE PROJETO 

 

O Quadro 3.1 apresenta as principais não conformidades obtidas através das 

entrevistas com os engenheiros de uma empresa classificadora, durante a fase de projeto em 

uma atividade de verificação durante um período de 6 meses. Além disso, também é possível 

visualizar a frequência com quem o profissional presenciou as não conformidades. 

 

 

Profissional Projeto Frequência 

Engenheiro “A”  Resistência sob cargas acidentais 

 Ovalização  

 Deflexão  

3 

5 

1 

Engenheiro “B”  Resistência sob cargas acidentais 

 Carregamento combinado 

 Ovalização 

1 

2 

2 

Engenheiro “C”  Resistência sob cargas acidentais 

 Flambagem 

4 

1 

Engenheiro “D”  Ovalização  4 

Engenheiro “E”  Resistência sob cargas acidentais 

 Flambagem 

 Ovalização 

2 

2 

3 

Quadro 3.1: Não Conformidades obtidas na fase de Projeto. 

Fonte: do Autor (2015) 

 

 

É possível perceber que alguns itens foram citados mais de uma vez por diferentes 

engenheiros. O que mostra que são itens em que se devem ter maior atenção durante os 

serviços. Posteriormente são tratadas estas não conformidades no Diagrama de Pareto para 

classificá-los por ordem de frequência. As não conformidades do Quadro 3.1 estão descritas a 

seguir: 

 

 Resistência sob cargas acidentais: Capacidade de uma estrutura ou de parte de uma 

estrutura de resistir aos efeitos de carregamentos acidentais como: colisão entre 

navios, objetos soltos e explosões (DNV-RP-C204, 2010, p. 9, cap. 2). 
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 Ovalização: Desvio do perímetro de um círculo. Perda da circularidade da seção 

transversal de um duto, por deformação elasto-plástica, pela ação de esforços externos 

(DNV-OS-F201, 2010. p. 7, sec. 1). Na figura 3.4 pode ser visto a ovalização de um 

tubo de aço. 

 

Figura 3.4: Ovalização de um tubo de aço 

                   Fonte: DNV-OS-F201 (2010) 

 

 

 

 Deflexão: Deformação, alteração, afastamento ou desvio da posição natural. 

 Carregamento combinado: Critérios de carregamento combinado devido a momento de 

flexão, força axial e pressão. 

 Flambagem: Fenômeno que ocorre em peças esbeltas (peças onde a área de secção 

transversal é pequena em relação ao seu comprimento), quando submetidas a um 

esforço de compressão axial. Na figura 3.5 temos um exemplo de Flambagem. 

 

 

Figura 3.5: Exemplo de Flambagem 

Fonte: Disponível em: < http://www.engenhariax.com > (2015) 
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Segundo a norma DNV-OSS-302 (2010, p. 32, sec. 3), é possível ver que os itens 

acima são relevantes para verificação no Quadro 3.2 extraído da norma. 

 

 

 

Quadro 3.2: Escopo de trabalho para verificação na fase de Projeto 

Fonte: DNV-OSS-302 (2010) 
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Uma versão em português do Quadro 3.2 adaptada pelo Autor, pode ser vista no 

Quadro 3.3 e mostra o escopo de trabalho com diversos itens a serem verificados por uma 

empresa classificadora de um “riser” rígido vertical do tipo TTR durante a fase de projeto. 

 

 

 

Atividades de Verificação 

Estado limite de operacionalidade 

- ovalização 

- “riser stroke” (se aplicável) 

- “clearance” (se aplicável) 

Estado limite final 

- deflexão dentro de limites aceitáveis 

- critérios de carregamento combinado devido a momento de flexão, força axial e pressão 

- “bursting” (sobrepressão interna) 

- sistema “hoop” de flambagem / colapso (sobrepressão externa) 

- propagação de flambagem 

- flambagem global da coluna (isto é, sem a tensão efetiva negativa) 

Estado limite de fadiga 

- cálculo do dano parcial por fadiga devido ao movimento flutuante para alguns estados de fadiga do 

mar (análise simplificada) 

- avaliação de curvas SN selecionadas, fatores de correção de espessura e SCFs 

- cálculo da vida à fadiga do “riser” devido ao movimento flutuante e dinâmico do “riser” (baseado 

em curvas SN, análises avançadas, algoritmo “rain-flow counting”) 

- cálculo do dano por fadiga do “riser” devido as fases temporárias (por exemplo, transporte, reboque, 

instalação) (se apropriado) 

- cálculo do dano por fadiga do “riser” devido ao VIV (se apropriado) 

- avaliação de fadiga usando cálculos de propagação de trinca (se apropriado) 

Estado limite acidental 

- resistência contra carga acidental direta 

- resistência final e avaliação de conseqüências devido ao excesso de um SLS 

- resistência pós-acidental contra cargas ambientais 

Quadro 3.3: Escopo de trabalho para verificação na fase de Projeto 

Fonte: adaptado de DNV-OSS-302 (2010)  pelo Autor (2016) 
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3.6 VERIFICAÇÃO NA FASE DE FABRICAÇÃO 

 

 

O Quadro 3.4 apresenta as principais não conformidades obtidas através das 

entrevistas com os engenheiros de uma empresa classificadora, durante a fase de fabricação 

em uma atividade de verificação durante um período de 6 meses. Além disso, também é 

possível visualizar a frequência com quem o profissional presenciou as não conformidades. 

 

Profissional Fabricação Frequência 

Engenheiro “A”  Problemas nos END’s 

 Certificado do material 

 Rastreabilidade 

9 

1 

1 

Engenheiro “B”  Qualificação profissional  

 Certificado do material 

 Problemas nos END’s 

1 

1 

6 

Engenheiro “C”  Problema dimensional 

 Certificado dos consumíveis 

 Rastreabilidade 

8 

2 

1 

Engenheiro “D”  Problemas nos END’s 

 Problema dimensional 

 Certificado dos consumíveis 

7 

4 

3 

Engenheiro “E”  Rastreabilidade 

 Problemas nos END’s 

 Problema dimensional 

1 

4 

6 

Quadro 3.4: Não Conformidades obtidas na fase de Fabricação 

Fonte: do Autor (2015) 

 

 

Assim como na fase de projeto, alguns itens foram recorrentemente citados por 

diferentes engenheiros. O que mostra que são itens em que deve-se ter maior atenção durante 

os serviços. Posteriormente são tratadas estas não conformidades no Diagrama de Pareto para 

classificá-los por ordem de frequência. 

As não conformidades do Quadro 3.4 estão descritas a seguir: 
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 Problema nos END’s: Ensaio Não Destrutivo ou NDT (“Non destructive testing”) é 

qualquer tipo de ensaio praticado a um material que não altere de forma permanente 

suas propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais. Os ensaios não 

destrutivos implicam um dano imperceptível ou nulo. Na Figura 3.7 pode ser visto um 

ensaio por líquido penetrante realizado em um duto. 

 

 

Figura 3.6: Ensaio por Líquido penetrante (um tipo de END) realizado em um duto 

Fonte: Disponível em: < http:// www.faend.com.br> (2015) 

 

 

 Certificado do material: Representa a identificação do material. 

 

 

 Qualificação profissional: Formação profissional para que o profissional possa 

aprimorar suas habilidades para executar funções específicas demandadas. 

 

 Problema dimensional: As especificações das dimensões de cada item do “riser” devem 

estar de acordo com a norma. 

 

 Certificado dos consumíveis: Os consumíveis utilizados na soldagem devem ter a sua 

finalidade específica e não podem estar fora de validade para uso. Na Figura 3.8 pode 

ser visto exemplos de consumíveis para soldagem. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Material
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtpdLnkcXLAhXClZAKHW6ECp4QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.faend.com.br%2Fliquido.asp&psig=AFQjCNFNhkIl8GFU6ZELdpvQih1-4eCv_A&ust=1458215385096381
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_profissional
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Figura 3.7: Consumíveis para soldagem 

Fonte: Disponível em: < http://locmaislocacoes.com.br/ > (2015) 

 

 

 

 Rastreabilidade: Capacidade de identificar matérias-primas, insumos, materiais ou 

componentes de determinado produto ou serviço. 

 

Segundo a norma DNV-OSS-302 (2010, p. 32, sec. 3), é possível ver que os itens 

acima são relavantes para verificação no Quadro 3.5. 

 

 

Quadro 3.5: Escopo de trabalho para verificação na fase de Fabricação 

Fonte: DNV-OSS-302 (2010) 
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Uma versão em português do Quadro 3.5 adaptada pelo Autor, pode ser vista no 

Quadro 3.6 e mostra o escopo de trabalho com diversos itens a serem verificados por uma 

empresa classificadora de um “riser” rígido vertical do tipo TTR durante a fase de fabricação. 

 

 

 

Atividades de Verificação 

Revisão das especificações de produção / fabricação por: 

- revisão da especificação dos procedimentos de fabricação (MPS) 

- as especificações de produção/fabricação estão de acordo com os regulamentos públicos e requisitos 

de segurança? 

- revisão do material e especificações do procedimento de soldagem  

- revisão dos registros de qualificação (se aplicável) 

- revisão dos planos de qualidade e manual do sistema de qualidade do fabricante 

Revisão dos procedimentos de produção / fabricação: 

- as instruções de trabalho e procedimentos são satisfatórias? 

- revisão dos procedimentos Ensaios Não Destrutivos (ENDs) 

- os profissionais são qualificados? 

- os métodos e equipamentos em matéria de controle de dimensões e qualidade do “riser”, 

componentes e materiais são satisfatórios? 

- as dimensões estão de acordo com as premissas básicas feitas durante o projeto? 

- os procedimentos de desvios são adequados? 

- o transporte e armazenamento de materiais e conjuntos fabricados são adequados? 

Vistoria durante a fabricação: 

- Visita à base de atendimento durante os testes, para garantir, com base em “spot checks”, que os 

produtos entregues foram produzidos em conformidade com a especificação de fabricação 

- Visita à base de atendimento durante a produção e fabricação para garantir, com base em “spot 

checks”, que os produtos entregues foram produzidos em conformidade com a especificação de 

fabricação 

Quadro 3.6: Escopo de trabalho para verificação na fase de Fabricação 

Fonte: adaptado de DNV-OSS-302 (2010) pelo Autor (2016) 
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3.7 VERIFICAÇÃO NA FASE DE INSTALAÇÃO 

 

O Quadro 3.7 apresenta as principais não conformidades obtidas através das 

entrevistas com os engenheiros de uma empresa classificadora, durante a fase de instalação 

em uma atividade de verificação durante um período de 6 meses. Além disso, também é 

possível visualizar a frequência com quem o profissional presenciou as não conformidades. 

 

Profissional Instalação Frequência 

Engenheiro “A”  Disponibilidade de embarcação 

 Certificados dos equipamentos 

8 

2 

Engenheiro “B”  Dano ao revestimento  

 Disponibilidade de embarcação 

 Falta de controle na velocidade de lançamento 

3 

9 

2 

Engenheiro “C”  Dano ao revestimento 

 Disponibilidade de embarcação 

2 

8 

Engenheiro “D”  Falta de controle na velocidade de lançamento 

 Problemas no manual de instalação do “riser” 

 Disponibilidade de embarcação 

2 

1 

4 

Engenheiro “E”  Disponibilidade de embarcação 3 

Quadro 3.7: Não Conformidades obtidas na fase de Instalação. 

Fonte: do Autor (2015) 

 

 

 

Assim como na fase de projeto e fabricação, alguns itens foram recorrentemente 

citados por diferentes engenheiros. O que mostra que são itens em que se deve ter maior 

atenção durante os serviços. Posteriormente são tratadas estas não conformidades no 

Diagrama de Pareto para classificá-los por ordem de frequência. 

As não conformidades do Quadro 3.7 estão descritas a seguir: 
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 Disponibilidade de embarcação: São diversos fatores que influenciam no adiamento do 

transporte de cargas e passageiros até a plataforma. Por exemplo: condições marítimas 

adversas, condições climáticas ruins, erro no cronograma de embarque, profissional 

impossibilitado de embarcar. Na figura 3.10 pode ser visto a Disponibilidade de 

embarcação. 

 

 

Figura 3.8: Disponibilidade de embarcação 

            Fonte: Disponível em: < http://nitsea.com.br/ > (2015) 

 

 

 Dano ao revestimento: A corrosão externa é um dos principais riscos para a integridade 

de dutos. As principais técnicas para prevenção e controle desta ameaça são 

revestimentos anticorrosivos e proteção catódica. A falta de cuidado no transporte de 

dutos pode ocasionar em sérios danos a estrutura do material expondo-o aos agentes 

externos. Na figura 3.11 pode ser visto um dano ao revestimento de um duto. 

 

 

Figura 3.9: Dano ao revestimento de um duto 

             Fonte: Disponível em: < http://nitsea.com.br/ > (2015) 
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 Certificado dos equipamentos: É imprescindível que todos os equipamentos 

relacionados ao “riser” estejam devidamente certificados pela qualidade, segurança, 

performance e funcionalidade. 

 

Segundo a norma DNV-OSS-302 (2010, p. 32, sec. 3), é possível ver que os itens 

acima são relavantes para verificação no Quadro 3.8. 

 

 

 

Quadro 3.8: Escopo de trabalho para verificação na fase de Instalação 

Fonte: DNV-OSS-302 (2010) 
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Uma versão em português do Quadro 3.8 adaptada pelo Autor, pode ser vista no 

Quadro 3.9 e mostra o escopo de trabalho com diversos itens a serem verificados por uma 

empresa classificadora de um “riser” rígido vertical do tipo TTR durante a fase de instalação. 

 

 

 

Atividades de Verificação 

Revisão dos procedimentos de instalação por: 

- revisão dos planos e procedimentos operacionais (por exemplo, manutenção, execução, operação, 

desconexão de emergência, “rang-off”) 

- revisão dos Efeitos no Modo de Falha (e criticidade) e Análise (FME (C) A) e estudos realizados no 

HAZOP 

- revisão das especificações e desenhos de instalação e teste 

- revisão dos manuais de instalação do “riser” 

- revisão dos procedimentos de contingência 

- revisão dos critérios operacionais das análises realizadas 

- revisão das análises e cálculos de resistência  

- revisão dos certificados dos equipamentos 

- revisão de qualificação profissional 

- revisão do Manual do Sistema de Qualidade do contratante 

Análises Independentes 

- análises de instalação 

Vistoria antes das atividades de instalação por: 

- atendimento durante testes importantes 

- realizar inspeções de equipamentos essenciais e elementos estruturais 

Vistoria durante as atividades de instalação por: 

- visita à base de atendimento durante o início das operações 

- atendimento em tempo integral durante as operações “offshore” 

Quadro 3.9: Escopo de trabalho para verificação na fase de Instalação 

Fonte: adaptado de DNV-OSS-302 (2010) pelo Autor (2016) 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Observando-se os resultados apresentados pela metodologia do Princípio de Pareto 

pode-se afirmar que eles têm capacidade de identificar as não conformidades de maior 

relevância em cada fase de um projeto de “riser” rígido do tipo TTR para águas profundas.  

 

4.1 DIAGRAMA DE PARETO APLICADO A FASE DE PROJETO 

A fim de mostrar a eficiência do princípio de Pareto, foi possível tratar os dados 

obtidos das não conformidades e suas respectivas frequências no MINITAB 17 (2013) e obter 

o gráfico de Pareto na Figura 4.1.  

 

Figura 4.1: Gráfico de Pareto em “riser” TTR na fase de Projeto 

Fonte: do Autor (2016) 
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Os dados de não conformidade são introduzidos de forma aleatória no programa, ou 

seja, sem nenhuma preocupação em relação ao ordenamento dos mesmos. O programa realiza 

o trabalho de alocar os dados em ordem decrescente.  

A amplitude do gráfico em coluna representa o valor absoluto da frequência de cada 

não conformidade, ou seja, o número de vezes que os engenheiros testemunharam a 

ocorrência desses itens durante um período de 6 meses.  

O gráfico em linha ligando os pontos de cada não conformidade mostra a porcentagem 

acumulada, somando-se a porcentagem individual dos itens. 

Observa-se de forma clara e objetiva que os itens de não conformidade Ovalização e 

Resistência sob carga acidental, que são 2/5 (ou 40%) do total de itens, representam juntos, 

80% da frequência acumulada. Isso significa dizer que:  

80% dos problemas encontrados durante a verificação de um “riser” rígido vertical do tipo 

TTR na fase de Projeto, advém de 40% das causas. 

 

4.2 DIAGRAMA DE PARETO APLICADO A FASE DE FABRICAÇÃO 

A fim de mostrar a eficiência do princípio de Pareto, foi possível tratar os dados 

obtidos das não conformidades e suas respectivas frequências no MINITAB 17 (2013) e obter 

o gráfico de Pareto na Figura 4.2.  

 

Figura 4.2: Gráfico de Pareto em “riser” TTR na fase de Fabricação 

Fonte: do Autor (2016) 
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Os dados de não conformidade são introduzidos de forma aleatória no programa, ou 

seja, sem nenhuma preocupação em relação ao ordenamento dos mesmos. O programa realiza 

o rearranjo dos dados em ordem decrescente.  

A amplitude do gráfico em coluna representa o valor absoluto da frequência de cada 

não conformidade, ou seja, o número de vezes que os engenheiros testemunharam a 

ocorrência desses itens durante um período de 6 meses.  

O gráfico em linha ligando os pontos de cada não conformidade mostra a porcentagem 

acumulada, somando-se a porcentagem individual dos itens. 

Observa-se de forma clara e objetiva que os itens de não conformidade Problema nos 

End’s e Problema dimensional, que são 2/6 (ou 33.33%) do total de itens, representam 

juntos, 78.8% da frequência acumulada. Isso significa dizer que:  

78.8% dos problemas encontrados durante a verificação de um “riser” rígido vertical do tipo 

TTR na fase de Fabricação, advém de 33.33% das causas. 

 

4.3 DIAGRAMA DE PARETO APLICADO A FASE DE INSTALAÇÃO 

A fim de mostrar a eficiência do princípio de Pareto, foi possível tratar os dados 

obtidos das não conformidades e suas respectivas frequências no MINITAB 17 (2013) e obter 

o gráfico de Pareto na Figura 4.3.  

 

Figura 4.3: Gráfico de Pareto em “riser” TTR na fase de Instalação 

Fonte: do Autor (2016) 
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Os dados de não conformidade são introduzidos de forma aleatória no programa, ou 

seja, sem nenhuma preocupação em relação ao ordenamento dos mesmos. O programa realiza 

o rearranjo dos dados em ordem decrescente.  

A amplitude do gráfico em coluna representa o valor absoluto da frequência de cada 

não conformidade, ou seja, o número de vezes que os engenheiros testemunharam a 

ocorrência desses itens durante um período de 6 meses.  

O gráfico em linha ligando os pontos de cada não conformidade mostra a porcentagem 

acumulada, somando-se a porcentagem individual dos itens. 

Observa-se de forma clara e objetiva que o item de não conformidade Disponibilidade 

de Embarcação, que é 1/5 (ou 20%) do total de itens, representa 72.7% da frequência 

acumulada. Isso significa dizer que:  

72.7% dos problemas encontrados durante a verificação de um “riser” rígido vertical do tipo 

TTR na fase de Instalação, advém de 20% das causas. 

 

4.4 DIAGRAMA DE PARETO GLOBAL 

A partir dos resultados estabelecidos com o Diagrama de Pareto nas fases de projeto 

fabricação e instalação de “riser” rígido vertical do tipo TTR de produção utilizado em uma 

plataforma do tipo TLP para águas profundas, torna-se possível e até necessário obter uma 

visualização global com as três fases estudadas, com a finalidade de mostrar as não 

conformidades de um projeto como um todo, como pode ser visto na Figura 4.4.  
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Figura 4.4: Gráfico de Pareto com as principais não conformidades 

Fonte: do Autor (2016) 

 

 

Observa-se que durante um período de 6 meses foram observados diversas não 

conformidades de um projeto como um todo, e alguns itens são de grande relevância, 

possuindo uma parcela significativa de representatividade em relação ao total. 

 A otimização e melhoria dos serviços de verificação de empresas classificadoras em 

conjunto com seus clientes torna-se possível a partir do momento em que ambas as partes 

tenham conhecimento dos principais problemas presentes durante as atividades de verificação.  
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5 CONCLUSÕES E PESPECTIVAS FUTURAS 

 

Pelos resultados apresentados, verifica-se a aplicabilidade do Método de Pareto para 

os serviços de verificação de um “riser” rígido vertical do tipo TTR de produção.  

O aspecto mais importante a ser comentado é a possibilidade que este estudo 

demonstra de abrangência para outras análises de outros sistemas de “risers”, não 

consideradas na norma. 

Com a utilização do Diagrama de Pareto, torna-se muito mais fácil a identificação dos 

itens mais problemáticos para uma empresa. Essa ferramenta é de extrema importância para 

ressaltar a prioridade relativa de vários problemas constantes nos processos de verificação. 

Sugerem-se para desenvolvimento de trabalhos futuros nessa linha de pesquisa, os 

seguintes assuntos:  

 Análise de “riser” em catenária livre que é a configuração mais comum encontrada no 

Brasil. 

 Análise de outras fases do projeto por completo, como exemplo o pré-comissionamento. 

 Análise de custo e economia com relação a implementação do método de pesquisa 

utilizado nas empresas classificadoras. 
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