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RESUMO
NASCIMENTO, Rafael Fernando Soares. Importância da Gestão de Interfaces Técnicas em
Projeto de Plataforma Marítima de Produção. Orientadora: Suzana Borschiver. Rio de
Janeiro: UFRJ/ EQ, 2016. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e
Bioquímicos).
Os projetos de plataformas marítimas de produção de petróleo estão cada vez mais complexos
e de maior porte visto os crescentes desafios impostos na área, que envolve uma grande
variedade de partes interessadas, distribuídas geograficamente e com seus princípios e
culturas. Apesar do modelo tradicional de fases de projeto ter um fluxo linear, em que cada
uma se inicia somente após o término da anterior, a característica atual dos projetos exige o
desenvolvimento de atividades simultâneas.
Neste contexto, a gestão das interfaces possui o propósito de melhorar o alinhamento entre os
envolvidos e reduzir os riscos do projeto. Isso é possível através de um modelo estruturado
capaz de identificar as interfaces e definir um modelo de gestão que propicie a coordenação
dessas interfaces através do nivelamento do entendimento do escopo, da melhoria da
comunicação entre os envolvidos e do acompanhamento contínuo.
Desse modo, este trabalho reuniu os principais conceitos de plataformas marítimas e gestão de
projetos com ênfase na gestão de interfaces. Além disso, buscou-se apresentar o papel das
principais áreas técnicas envolvidas em um projeto de plataforma marítima. De forma a ilustrar
a necessidade de um modelo de gestão de interfaces, realizou-se um estudo de caso
comparativo, em que foi avaliada, em três projetos distintos, a execução de uma interface
técnica ao longo das fases de cada projeto. A interface técnica escolhida foi a definição de
premissas de dimensionamento de válvulas chokes de produção.
A partir deste estudo de caso comparativo constatou-se que os principais problemas estavam
relacionados ao projeto inadequado da válvula choke de produção, cuja causa raiz residia na
ausência de um modelo de acompanhamento das interfaces técnicas ao longo das fases do
projeto. Somado a isso, pode-se citar a filosofia fast-tracking dos projetos e o desconhecimento
do escopo da interface técnica e das suas responsabilidades por parte de alguns membros da
equipe do projeto. Em alguns casos, foi possível estimar a perda de receita mensal associada a
especificação incorreta dessa válvula.
Evidenciou-se também a importância das definições na fase de projeto básico, uma vez que
após esta fase qualquer revisão nos dados é mais difícil e com grande chance de acarretar em
ônus para o projeto. Com base nessas constatações, foi proposto um modelo de
acompanhamento da interface técnica ao longo das fases de projeto. Adicionalmente, foi
proposta uma sistemática para condução de duas atividades da fase de projeto básico. São
elas: (i) definição da equipe do projeto e matriz de responsabilidades (matriz RASCI); (ii)
detalhamento dos pontos de interface.
Palavras-chaves: gestão de interfaces, válvula choke, plataforma marítima, gestão de projetos.

ABSTRACT
NASCIMENTO, Rafael Fernando Soares. Offshore Platforms: Importance of Design
Technical Interfaces Management. Advisor: Suzana Borschiver. Rio de Janeiro: UFRJ/ EQ,
2016. Dissertation (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos).
Offshore platforms projects are becoming bigger and more complex due to the growing
challenges in this sector that involves a wide variety of players, geographically distributed and
each with its principles and cultures.
Despite the fact that traditional project design model is based on a linear path of project phases,
the current characteristics of projects requires the development of simultaneous activities.
Interfaces management can be used for the purpose of improving the alignment between the
involved parties and reducing project risks. This objective is achieved by using a structured
model capable to identify interfaces and define a management model that coordenates these
interfaces by defining the scope, improving the communication and continuous monitoring.
This work gathers the main concepts of offshore platforms, project management with emphasis
in interfaces management, highlighting the importance of these topics in project success. In
addition, presents the role of each involved technical area.
In order to present the need of an interface management model, this study performs a
comparative case study using as a basis a technical interface and three different projects. It was
selected for this study a technical interface that refers to production choke valves sizing
premises definition.
It was also possible to verify that inadequate production choke valves sizing was the main
problem. The lack of an interface-monitoring model during the execution of project phases, fast
tracking philosophy and poor information regarding interface scope and the role of each project
team members can be mentioned as others causes. In some cases, it was also possible to
estimate monthly production loss.
Based on these findings, this work proposes a technical interface-monitoring model to be used
during project execution phases and a systematic approach to conduct two basic design phase
activities. These activities are the definition of project team members and its responsibilities
(RASCI matrix) and interface points detailing.
Keywords: interface management, offshore platforms, project management.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1

1. INTRODUÇÃO
1.1. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO
Os projetos de plataformas marítimas de produção estão cada vez mais
complexos e de maior porte visto os desafios impostos na área de projetos e
operação. Tais projetos envolvem uma grande variedade de partes
interessadas, distribuídas geograficamente ao redor do mundo e cada uma
com seus princípios e culturas e que precisam trabalhar de forma integrada de
forma a contribuir para o sucesso do projeto.
O modelo tradicional de ciclo de projeto tem como base um fluxo linear
das fases, em que cada uma se inicia somente após o término da anterior. No
entanto, a característica atual dos projetos exige o desenvolvimento de
atividades simultâneas cuja sobreposição das fases torna-se inevitável. Dessa
forma, a gestão do projeto e suas interfaces têm papel fundamental no
resultado do projeto (OFFSHORE PROCESS AND GAS, 2015).
Dentro desse contexto, a gestão das interfaces, ainda que um subitem
da gestão dos projetos, possui o propósito de melhorar o alinhamento entre os
envolvidos e reduzir os riscos do projeto. Isso é possível com um modelo
estruturado capaz de identificar as interfaces e definir um modelo de gestão
que propicie a coordenação dessas interfaces por meio do nivelamento do
entendimento do escopo, da melhoria da comunicação entre os envolvidos e do
acompanhamento contínuo (NOOTEBOOM, 2004).
Nos últimos anos, com o advento dos megaprojetos e de caráter
multinacional associados às dificuldades no cumprimento dos prazos e
orçamentos previstos, demonstra-se a necessidade em avaliar com maior
profundidade a fase de planejamento e execução (CHEN, et al., 2007).
Neste sentido, muitos especialistas dessa indústria consideram que uma
gestão de interfaces mais efetiva, capaz de prever e mitigar problemas de
projeto sejam eles relacionados à inconsistência técnicas na especificação,
desafios tecnológicos, impasses contratuais, requisitos legais mais restritivos e
dificuldades construtivas pode contribuir no sucesso dos megaprojetos de
plataformas marítimas de produção de petróleo.
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Ressalta-se a importância da gestão de interfaces quando se constata,
segundo dados da Offshore Process & Gas (2015), que 20% dos problemas de
custo de um projeto da área de petróleo e gás são fruto da definição precária
das interfaces e na dificuldade de gerir os conflitos resultantes disso. Tal fato
ganha mais relevância ao passo que quanto maior a magnitude de um projeto,
maiores são as interfaces e consequentemente os riscos para o alcance dos
resultados esperados.
De acordo o levantamento feito pela Offshore Process & Gas (2015),
projetos desse tipo podem ter facilmente mais de 75.000 tarefas envolvendo
interfaces. Somado a isso, tem-se o fato de que, no intuito de cumprir o
cronograma planejado, as atividades de engenharia e construção dos sistemas
de superfície, submarina e naval ocorrem em paralelo e em diferentes partes
do mundo, aumentando a complexidade e o desafio de gerir as interfaces.
A gestão das interfaces tem início na fase de projeto conceitual e segue
durante todo o ciclo de vida do projeto. Por essa razão, é importante que se
estabeleça um sistema de gestão de interfaces que analise criticamente o
projeto, defina objetivamente o escopo de cada trabalho e antecipe as
interfaces intrínsecas ao processo e as possíveis de ocorrer ao longo do seu
desenvolvimento do projeto.
O conhecimento dos tipos de interfaces e sua classificação são
igualmente de grande relevância, pois a depender da interface e das partes
envolvidas1, a abordagem a ser adotada pode diferir sensivelmente.
Para que tais ações sejam promovidas de forma efetiva, é importante
que dentro da equipe do projeto o papel e a responsabilidade de cada
participante estejam bem definidos, assim como o do gerente de projeto e do

1

As partes envolvidas no projeto consistem dos membros da equipe do projeto responsáveis

pela execução das atividades, bem como órgãos e empresas que possuem algum tipo de
relação com as atividades do projeto. Por exemplo, citam-se o órgão responsável por emitir a
licença ambiental do projeto e as empresas contratadas para prestação de serviços para o
projeto.
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coordenador de interface, profissionais com conhecimento do ciclo de vida de
um projeto, dos tipos de organizações, dos tipos de interfaces, do perfil dos
integrantes da equipe e com habilidade de liderar pessoas, assim como
solucionar conflitos.
Dentro desse contexto, a principal motivação deste trabalho consiste na
experiência prévia do autor com projetos de plataformas marítimas de
produção de óleo e gás, em que se constata a carência de um modelo
estruturado de gestão de interfaces técnicas.
Desse modo, este trabalho visa por meio da literatura sobre gestão de
projetos identificar os conceitos relacionados à gestão de interfaces e a partir
de um estudo de caso comparativo com três projetos existentes na área de
petróleo e gás avaliar como uma determinada interface técnica foi tratada em
cada projeto ao longo das fases do projeto, bem como os impactos associados.
Além disso, deseja-se contribuir com a definição de uma proposta de
melhoria focada em um modelo de acompanhamento da interface técnica
escolhida ao longo das fases do projeto.
1.2. OBJETIVOS DO ESTUDO
A seguir, serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos
deste trabalho.
1.2.1. Geral
O objetivo geral deste estudo consiste em propor um modelo de
acompanhamento da interface técnica ao longo das fases do projeto. A
interface técnica escolhida neste trabalho é a definição de premissas para
dimensionamento de válvulas chokes de produção.
1.2.2. Específicos
A elaboração de um modelo adaptado para a gestão de interfaces
técnicas, envolve os seguintes objetivos específicos:
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a. Efetuar uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de gestão de
projetos, gestão de riscos, gestão de interfaces e projetos de
plataformas marítimas de produção.
b. Definir uma interface técnica para estudo que possua grande relevância
dentro da indústria de petróleo e gás.
c. Selecionar três projetos existentes para realização do estudo de caso
comparativo.
d. Analisar a aplicação da interface técnica em cada projeto ao longo das
fases do projeto.
e. Propor um modelo de acompanhamento da interface técnica ao longo
das fases do projeto.
1.3. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO
A fim de atingir os objetivos estabelecidos, o presente estudo foi
desenvolvido e encontra-se organizado em 8 capítulos.
No primeiro capítulo, os objetivos a serem alcançados e a estrutura
deste trabalho são apresentados.
No segundo capítulo, encontram-se os conceitos de plataformas
marítimas de produção de petróleo, conceitos de gerenciamento de projetos,
de riscos e interfaces, conceitos sobre as fases de projeto de uma plataforma
de petróleo e gás e as áreas técnicas existentes nesse tipo de projeto.
No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia de trabalho para o
alcance do objetivo geral e dos objetivos específicos deste estudo. No quarto
capítulo, defini-se a interface técnica escolhida e os projetos escolhidos para
compor o estudo de caso comparativo.
No quinto capítulo, faz-se um mapeamento de como a interface técnica
escolhida apresenta-se ao longo das fases de um projeto típico de plataforma
marítima de produção de óleo e gás.
No sexto capítulo, realizou-se a análise do estudo de caso comparativo,
em que foi avaliado o desenvolvimento da interface técnica em cada um dos
três projetos escolhidos. Adicionalmente, aprofundou-se nas definições
5

existentes durante a fase de projeto básico e no envolvimento das áreas
técnicas nas diferentes fases do projeto.
No sétimo capítulo, apresenta-se uma proposta de modelo de
acompanhamento da interface técnica escolhida ao longo das fases do projeto.
Além disso, uma sistemática para condução de duas atividades2 da fase de
projeto básico é igualmente proposta.
No oitavo capítulo deste estudo, apresentam-se as conclusões, as
limitações da presente dissertação e as proposições para trabalhos futuros.

2

As atividades são: definição da equipe do projeto e matriz de responsabilidades; e

detalhamento dos pontos de interface.
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. PLATAFORMAS MARÍTIMAS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
Uma plataforma marítima de produção de petróleo consiste em uma
grande estrutura industrial cuja finalidade é produzir petróleo e gás no mar.
Diferentemente das plataformas marítimas de perfuração, uma plataforma
marítima de produção permanece no campo de petróleo, tipicamente, entre 20
e 30 anos (SPEIGHT, 2015).
Durante muitos anos, o método padrão para o desenvolvimento de
campos marítimos consistiu na utilização de plataforma marítimas com
estruturas fixadas no fundo do mar, porém o uso dessa abordagem em áreas
de águas profundas é preterido por dificuldades técnicas e desvantagens
econômicas que aumentam drasticamente com a profundidade da água no
local de instalação (SPEIGHT, 2015).
Nesse sentido, diferentes alternativas e configurações foram estudadas
no intuito de viabilizar a produção marítima de petróleo em lâminas d’água
cada vez mais profundas.
2.1.1. Tipos de plataforma
O tipo de plataforma está principalmente associado com a atividade a
ser desempenhada (construção de poços marítimos ou produção de petróleo) e
as características do local de instalação, tais como: lâmina d’água, porte da
instalação, condições climáticas e distância da costa.
Outro fator que contribui na definição do tipo de plataforma é a
complexidade dos sistemas de produção, uma vez que uma plataforma
marítima de produção de petróleo deve ser auto-suficiente na geração de
energia e água, assim como contemplar todos os equipamentos necessários
para processar o petróleo e o gás natural (SPEIGHT, 2015).
Com os avanços tecnológicos, a produção de petróleo, mesmo com
todos os desafios existentes, mostra-se viável e vantajosa. No Brasil, pode-se
citar a produção de petróleo na camada do Pré-Sal em águas ultraprofundas
com distâncias superiores à 300 km da costa. No mundo, destaca-se a
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produção de petróleo no Golfo do México e no Mar do Norte, locais com
condições climáticas severas.
As próximas seções detalham três dos principais tipos de plataformas
marítimas de produção de petróleo.
2.1.1.1.

Plataformas fixas

As plataformas fixas foram as primeiras a serem utilizadas e são fixadas
no solo marinho por meio de estacas ou por gravidade.
A instalação desse tipo de plataforma é economicamente viável para
emprego em lâminas d’água de até aproxidamente 500m, sendo que em
virtude da sua imobilidade são concebidas para serem instaladas em projetos
de longo prazo (SPEIGHT, 2015).
O processo de construção de uma plataforma fixa é iniciado pela
jaqueta, estrutura base da plataforma a ser fixada no fundo do mar. A sua
construção é feita nos estaleiros na posição horizontal. Concluída a sua
construção, a jaqueta é levada para a sua locação em barcaças de grande
porte e lançada ao mar na posição vertical no ponto onde irá operar. Depois de
devidamente fixadas no fundo do mar, a jaqueta recebe as partes superiores
da plataforma, constituídas dos equipamentos de segurança, estocagem,
alojamento de pessoal, bem como todas as instalações necessárias para a
produção dos campos. Escoa-se a produção diretamente por dutos ou para
navios, uma vez que não há tanque de armazenamento (OLIVEIRA,2013).
As estruturas da plataforma são feitas de aço, portanto, os efeitos da
corrosão devem ser considerados devido à exposição ao ambiente marinho.
Sistemas de proteção anódica e catódica são empregados e mantidos para
proteger a estrutura contra corrosão (SPEIGHT, 2015).
A Figura 1 apresenta uma foto da plataforma fixa de Grane localizada no
Mar do Norte, Noruega.
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Figura 1: Plataforma de Grane, Mar do Norte - Noruega.
Fonte: Offshore Technology (2014).

2.1.1.2.

Plataformas semi-submersíveis

As plataformas do tipo semi-submersíveis são compostas por estruturas
flutuantes e consistem de um casco compartilhado composto por flutuadores e
colunas. Os flutuadores, conhecidos como pontoons, apóiam as colunas que
sustentam o convés (CHAKRABARTI, 2005).
Diferentemente das plataformas fixas, esse tipo de plataforma não
possui restrição de lâmina d’água de instalação, pois tem como princípio a
flutuação na superfície. Uma outra vantagem desse tipo de plataforma é o
pouco movimento ao qual está sujeita conferindo maior estabilidade aos
processos de produção existentes na plataforma martítima de produção.
Como as plataformas do tipo semi-submersíveis não permitem o
armazenamento de petróleo, o óleo produzido escoa para terra via dutos
submarinos ou para um navio de armazenamento acoplado junto à plataforma
por onde o óleo produzido escoa por meio de oleodutos, chamado de FSO
(Floating, Storage and Offloading).
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A Figura 2 apresenta uma foto da plataforma P-52 do tipo semisubmersível localizada na Bacia de Campos.

Figura 2: Plataforma P-52, Bacia de Campos (RJ).
Fonte: Revista Exame (2013).

2.1.1.3.

Navios plataforma

Os navios-plataforma se distinguem dos demais tipos de plataforma pelo
fato de serem navios e com capacidade para processar, armazenar e realizar
operações de transferência de petróleo com navio aliviador (offloading). Esse
tipo de plataforma é muito conhecido em língua inglesa como FPSO (Floating,
Production, Storage and Offloading).
Tal plataforma tem sido utilizado desde 1970, sendo que nos últimos
anos de modo mais expressivo no Mar do Norte, Brasil, África Ocidental e
Austrália (MATHER, 2000).
A Figura 3 apresenta uma relação do número de plataformas desse tipo
em operação no mundo.
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Figura 3: Número de plataformas do tipo FPSO em operação no mundo.
Fonte: Offshore Magazine (2015).
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Essas

plataformas

caracterizam-se

por

serem

uma

solução

economicamente viável ao passo que podem se locomover para outro campo
no momento em que a produção não se mostrar mais economicamente
vantajosa. Tal característica também favorece a sua utilização em campos
marginais cujo tempo de produção não é grande. Nos casos em que o local de
instalação não dispõe de infraestrutura de escoamento de óleo para terra, essa
plataforma também se mostra como uma alternativa viável (MATHER, 2000).
Na maioria dos casos, o navio utilizado é resultado de conversão de
navios petroleiros, mas, podendo ser também proveniente de um casco novo.
De forma análoga às plataformas semi-submsersíveis, esse tipo de plataforma
não possui restrição quanto à lâmina d’água.
Uma variação desse tipo de navio-plataforma é a plataforma chamada
de FPSO monocoluna cuja diferença para o navio-plataforma é casco em
formato circular. O formato cilíndrico do casco confere maior estabilidade à
plataforma, visto que a estrutura apresenta o mesmo perfil frente às correntes
marítimas e independentemente da direção das ondas e dos ventos (SPEIGHT,
2015).
A Figura 4 apresenta uma foto da plataforma P-58 do tipo navioplataforma (FPSO) localizada na Bacia de Campos e a Figura 5 apresenta uma
foto da plataforma Piranema Spirit do tipo FPSO monocoluna localizada na
Bacia de Sergipe-Alagoas.

Figura 4: Plataforma P-58, Bacia de Campos (RJ).
Fonte: Petrobras (2014).
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Figura 5: Plataforma Piranema Spirit, Bacia de Sergipe-Alagoas (SE-AL).
Fonte: Sevan Marine (2009).

2.1.1.4.

Comparação entre os tipos de plataforma

A Tabela 1 apresenta uma análise comparativa entre os principais tipos
de plataformas marítimas de produção de petróleo e a Figura 6 ilustra os tipos
de plataformas marítimas.
Tabela 1: Comparativo entre os principais tipos de plataformas marítimas
de produção de petróleo e gás natural

Fonte: Elaboração própria (2015).
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Figura 6: Principais tipos de plataformas marítimas.
Fonte: Offshore Magazine (2014).

2.1.2. Descrição dos sistemas de produção de uma plataforma
Ao longo da vida produtiva de um campo de petróleo ocorre, geralmente,
a produção simultânea de gás, óleo e água, juntamente com impurezas. Como
o maior interesse econômico é na produção de hidrocarbonetos (óleo e gás),
há a necessidade de prover os campos marítimos e terrestres de facilidades de
produção, que são instalações destinadas a efetuar, sob condições
controladas, o processamento primário de fluidos (THOMAS, 2001).
Dependendo do tipo dos fluidos produzidos e da viabilidade técnicoeconômica, a complexidade de uma planta de processamento primário pode
variar. As mais simples efetuam apenas a separação gás/óleo/água, enquanto
que as mais complexas incluem o condicionamento e a compressão do gás,
tratamento e estabilização do óleo e tratamento da água produzida para
reinjeção ou descarte (THOMAS, 2001)3.
A Figura 7 apresenta um esquemático das principais etapas de
processamento primário de fluidos de reservatório.

3

Em algumas plataformas marítimas de produção mais antigas a primeira etapa de separação

é constituída por uma separação bifásica (líquido/gás).
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Figura 7: Esquemáticos das principais etapas de processamento de
fluidos em uma plataforma marítima.
Fonte: Elaboração própria (2015).

Além

dos

principais

sistemas

de

processamento

mencionados

anteriormente, uma plataforma marítima possui diversos outros sistemas que,
em conjunto com os sistemas principais de produção garantem a operação da
plataforma.
De modo a exemplificar como estes sistemas são tipicamente dispostos
em uma plataforma marítima do tipo navio-plataforma, a Figura 8 apresenta um
esquema da sua disposição.

Figura 8: Esquemático da disposição dos módulos de processamento de
fluidos em uma plataforma marítima do tipo navio-plataforma.
Fonte: Elaboração própria (2015).
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2.1.2.1.

Válvula choke de produção

Antes de seguirem para a planta de processamento de fluidos, os fluidos
produzidos passam inicialmente por uma válvula de controle chamada
usualmente de válvula choke de produção.
Essa válvula de controle é responsável pela interação entre o fluido de
processo, elemento sensor que monitora as variáveis de processo, controlador
associado ao atuador, atuador responsável pela modulação da válvula e a
válvula de controle. (NESBITT, 2007).
Uma válvula de controle de processo deve ser projetada de forma a
regular a vazão dos fluidos independente das condições de trabalho. Por essa
razão, existem diferentes tipos de válvulas cada uma com uma aplicação
específica (NESBITT, 2007).
Os principais fatores relacionados ao projeto desse tipo de válvula são:
(i) características dos fluidos, (ii) dimensão da válvula, (iii) função, (iv) pressão
de operação, (v) perda de carga), (vi) ruído, (vii) classe de estanqueidade e
(viii) vazão.
Os principais aspectos relacionados ao projeto das válvulas de controle
de processo estão sintetizados na Tabela 2.
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Tabela 2: Aspectos relacionados ao projeto das válvulas de controle de
processo
TÓPICOS

ASPECTOS RELACIONADOS AO PROJETO
Composição
Corrosividade
Densidade
Meio ambiente
Temperatura
Segurança pessoal
Viscosidade
Classe de pressão da tubulação
Diâmetro nominal da tubulação
Tipo de conexão
Abre-fecha (on-off )
Modulação (controle)

Características do fluido

Dimensão da válvula
Função
Pressão

Pressão de entrada nas diferentes condições de vazão
Perda de carga em operação

Perda de carga

Perda de carga em abertura plena

Ruído

Máximo ruído admissível
Classe de estanqueidade
Estanqueidade da sede
Mínima vazão a ser controlada
Vazão normal de através da válvula
Máxima vazão

Vazamento
Vazão

Fonte: Adaptado de NESBITT (2007).

Em um campo de petróleo em que diversos poços são encaminhados à
plataforma marítima de produção, há uma válvula na superfície para cada
poço, sendo que as mesmas são as primeiras válvulas de controle existentes
na plataforma.
As válvulas chokes de produção são amplamente utilizadas na indústria
de petróleo para proteger os equipamentos de superfície contra golfadas4, para
controlar a vazão dos poços, para proporcionar a contrapressão necessária ao
reservatório e manter a pressão estável a jusante do estrangulamento
(SACHDEVA, et al., 1986).
A Figura 9 mostra uma válvula choke angular para aplicações em
campos de petróleo.

4

As golfadas caracterizam pelo fluxo severo e irregular com oscilações de pressão e vazão nos

equipamentos do processo, tais como: reservatórios, separadores, compressores, bombas de
exportação, entre outros. Durante a sua ocorrência, devido às variações de pressões e vazões
dos fluidos na tubulação, o desempenho do processo pode ser comprometido.
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Figura 9: Válvula choke do tipo angular tipicamente utilizada na indústria de
óleo e gás.
Fonte: NESBITT (2007).

2.1.2.2.

Planta de processamento de óleo

A primeira etapa de separação do óleo dos demais fluidos consiste em
uma separação trifásica em que ocorre a segregação das fases gás, óleo e
água dentro do equipamento chamado de separador de água livre ou
separador trifásico.
Nesse separador, o fluido, inicialmente, choca-se com placas defletoras
que promovem a alteração brusca de velocidade e direção do fluido. A força da
gravidade, por sua vez, causa a separação das gotículas líquidas mais
pesadas que deixam a corrente gás e se acumulam no fundo do separador
(THOMAS, 2001).
O tempo requerido para que ocorra a separação das fases oleosa e
aquosa, nesta seção, é conhecido como tempo de residência do separador. A
corrente de gás, antes de deixar o separador, passa por meio de uma seção de
aglutinação e coalescência composta, geralmente, por aletas de metal ou
placas espaçadas que extraem a névoa presente no fluido.
As etapas subsequentes de tratamento do petróleo visam o atendimento
da especificação final do óleo nos seguintes parâmetros: B&SW (teor de água
no petróleo), salinidade e pressão de vapor Reid. Apesar de grande parte da
água que vem associada ao petróleo ser separada por decantação nos
separadores trifásicos, para remover o restante da água que permanece
emulsionada, utilizam-se processos físicos e químicos que aumentam a
velocidade de coalescência (THOMAS, 2001).
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A aplicação de um campo elétrico de alta voltagem (entre 15.000 V e
50.000 V) a uma emulsão faz com que as gotículas de água dispersas no óleo
(meio de baixa constante dielétrica) adquiram uma forma elíptica, alinhadas na
direção do campo, com pólos induzidos de sinais contrários, que criam uma
força de atração provocando a coalescência (THOMAS, 2001).
De

modo

a

desempenhar

o

fenômeno

descrito,

tratadores

eletrostáticos5 são, frequentemente, encontrados em plataformas marítimas de
produção. Tendo em vista que o aquecimento dos fluidos também contribui na
remoção da água emulsionada, entre o primeiro estágio de separação e a
etapas seguintes de tratamento de óleo, os fluidos são aquecidos por meio de
trocadores de calor do tipo casco e tubo ou placas. A Figura 10 apresenta um
fluxograma esquemático contendo as principais etapas de separação e
tratamento do óleo.

Figura 10: Principais etapas envolvidas na separação e tratamento de
óleo.
Fonte: Elaboração própria (2015).

5

A depender da instalação um ou dois tratadores eletrostáticos podem ser empregados. Nas

unidades mais recentes dois tratadores eletrostáticos são empregados, sendo o primeiro
dedicado a promover a separação do óleo e da água e o segundo tendo a mesma função,
porém especificado para promover a dessalgação do petróleo também. Usualmente os
tratadores operam em pressões distintas.
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2.1.2.3.

Planta de processamento e tratamento de gás

O gás natural oriundo do reservatório é uma mistura de vários
componentes, dentre eles, o metano que é o hidrocarboneto em maior
quantidade. Como o gás produzido é saturado e contém hidrocarbonetos
pesados e impurezas, é necessário que este passe por algumas etapas de
tratamento visando atender a especificação de venda de gás (ARNOLD, 2007).
Assim, o gás proveniente dos estágios de separação de óleo é
encaminhado para a plataforma de processamento de gás para que seja
comprimido e tratado. A corrente de gás advinda do sistema de separação de
óleo e gás que opera à alta pressão segue diretamente para o sistema de
compressão principal da plataforma. As correntes oriundas dos estágios de
separação de óleo que operam em pressões intermediárias e baixas6 são
encaminhadas ao sistema de compressão booster, cujo objetivo é comprimir o
gás até a pressão de sucção do sistema de compressão principal da
plataforma.
Após essa etapa, a sequência de etapas de processamento de gás varia
de acordo com a destinação final do gás produzido, conforme apresentado na
Figura 11.
Em uma plataforma marítima de produção de petróleo, o gás produzido
pode atender aos diversos fins:
a. Gás combustível para o sistema de geração de energia elétrica.
b. Método de elevação artificial dos poços.
c. Exportação de gás (para UPGN)7 e/ou.
d. Reinjeção de gás no reservatório.

6

Os sistemas de separação que operam em pressões intermediárias e baixas se referem aos

tratadores eletrostáticos.
7

A UPGN é uma unidade de processamento de gás natural localizada em terra que tem como

finalidade realizar mais algumas etapas de processamento e tratamento do gás de forma a
especificá-lo para venda.
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As etapas de tratamento de gás consistem, basicamente, na
desidratação do gás, ajuste do ponto de orvalho e remoção dos gases ácidos,
quando aplicável.

Figura 11: Principais etapas envolvidas no processamento de gás.
Fonte: Elaboração própria (2015).

2.1.2.4.

Planta de tratamento de água de produzida

De forma geral, a água produzida em uma plataforma marítima de
petróleo aumenta com o passar do tempo de produção. Nesse contexto, a
função da planta de tratamento de água produzida é tratar a água para
possibiliar o seu descarte no mar ou reinjeção no reservatório (MATHER,
2000).
Tipicamente, a primeira etapa do tratamento de água produzida referese à eliminação do gás residual presente na corrente de água oleosa por meio
de um vaso degaseificador que, normalmente, opera a baixa pressão
(MATHER, 2000).
Em seguida, a água oleosa é encaminhada a uma bateria de
hidrociclones para dar sequência ao tratamento. Nesse equipamento, a água é
introduzida tangencialmente sob pressão no trecho de maior diâmetro, sendo
direcionada internamente em fluxo espiral em direção ao trecho de menor
diâmetro. Este fluxo é acelerado pelo contínuo decréscimo de diâmetro, criando
uma força centrífuga que força os componentes mais pesados (água e sólidos)
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contra as paredes para que sejam coletados e encaminhados para a última
etapa de tratamento da água (THOMAS, 2001).
Devido ao formato cônico do hidrociclone e ao diferencial de pressão
existente entre as paredes e o centro, ocorre, na parte central do equipamento,
um fluxo axial reverso. Esta fase líquida central contendo óleo em maior
proporção é denominada de rejeito. De modo geral, essa corrente de rejeito
retorna à planta de processamento e tratamento de óleo (THOMAS, 2001).
A última etapa de tratamento emprega uma unidade de flotação que não
depende das forças gravitacionais para promover a separação água/óleo. O
príncipio de funcionamento consiste na injeção de bolhas de gás de pequeno
diâmetro na corrente de água para que estas sejam incoporadas às gotas de
óleo em suspensão na corrente de entrada formando então uma camada de
óleo sobrenadante (ARNOLD, 2007).
A corrente de óleo sobrenadante é coletada e encaminhada à planta de
processamento e tratamento de óleo, enquanto a corrente de água tratada
segue para descarte no mar, conforme legislação ambiental vigente, ou
reinjeção no reservatório.
A Figura 12 apresenta um fluxograma esquemático contendo as
principais etapas do tratamento de água produzida.

Figura 12: Principais etapas envolvidas no tratamento de água produzida.
Fonte: Elaboração própria (2015).

2.1.2.5.

Planta de tratamento de água de injeção

No desenvolvimento de um campo de petróleo, como parte do
gerenciamento do reservatório, é importante que seja feita a reposição de
massa no reservatório para evitar a depleção antecipada do mesmo.
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Para atender a essa necessidade, a água do mar é captada e passa por
algumas etapas de tratamento antes de ser injetada no reservatório. De modo
simplificado, o tratamento da água captada consiste em uma bateria de filtros
que promovem a redução do número de partículas em suspensão, uma torre
desaeradora que reduz o teor de oxigênio para em torno de 5 partes por bilhão
e uma unidade de remoção de sulfato, para reduzir o teor de sulfatos, quando
requerido pela área de reservatórios.
A Figura 13 apresenta um fluxograma esquemático contendo as
principais etapas do tratamento de água do mar para injeção no reservatório.

Figura 13: Principais etapas envolvidas no tratamento de água do mar captada
para injeção no reservatório.
Fonte: Elaboração própria (2015).

O próximo item é considerado bastante relevante, uma vez que serão
apresentadas as principais características das áreas técnicas que possuem
interface com os sistemas da plataforma marítima de produção. Essas
informações facilitarão o entendimento das atribuições de cada área técnica e
como estão inseridas na interface técnica escolhida neste estudo.
2.1.3. Áreas técnicas de interface com a plataforma
A concepção, o projeto e a operação de uma plataforma marítima de
produção de petróleo envolvem diversas áreas técnicas e que se correlacionam
entre si. Nesse contexto, o conhecimento básico de cada área técnica e a
interface com os sistemas da plataforma é de grande importância, porém nem
sempre é evidente.
A Figura 14 apresenta de forma esquemática as principais áreas
técnicas que possuem interface com a plataforma. Nas próximas seções
detalhará-se o escopo de cada uma dessas áreas de conhecimento.
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Figura 14: Principais áreas técnicas que possuem interface com os sistemas da
plataforma marítima de produção.
Fonte: Elaboração própria (2015).

2.1.3.1.

Engenharia de reservatórios

A engenharia de reservatórios preocupa-se com a retirada dos fluidos do
interior das rochas, de modo que eles possam ser conduzidos até a superfície.
Com o objetivo de maximizar a produção de hidrocarbonetos com o menor
custo, são estudadas na engenharia de reservatórios a caracterização das
jazidas, as propriedades das rochas e fluidos nelas contidos, a interação destes
dentro da rocha e as leis físicas que regem o movimento dos fluidos no seu
interior (THOMAS, 2001).
Em função das diferentes composições das misturas de hidrocarbonetos
e das diferentes condições iniciais de temperatura e pressão, existem três tipos
de reservatórios: reservatórios de líquido (também chamados de reservatórios
de óleo), reservatórios de gás e reservatórios que possuem as duas fases em
equilíbrio (THOMAS, 2001).
A Figura 15 apresenta os fluidos existentes nas condições de
reservatório e nas condições da plataforma marítima de produção de petróleo.
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Figura 15: Fluidos no reservatório e superfície.
Fonte: THOMAS (2001).

2.1.3.2.

Engenharia submarina

O sistema submarino é responsável pela interface entre os poços
submarinos e a plataforma marítima de produção de petróleo. A função desse
sistema é escoar o óleo do poço até a plataforma, injetar água ou gás com a
finalidade de recuperação secundária de petróleo, injetar produtos químicos
e/ou proteger válvulas ou equipamentos submarinos.
Em função do meio em que está instalado, das pressões, temperaturas e
propriedades do fluido produzido, o sistema submarino necessita de materiais
nobres, o que resulta em uma parcela significativa do investimento para a
implantação de um campo (LABANCA, 2005).
A Figura 16 ilustra o arranjo de linhas submarinas dentro do contexto de
produção de petróleo em ambiente marítimo.
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Figura 16: Representação esquemática das linhas submarinas e
equipamentos submarinos.
Fonte: Adaptado de BAI e BAI (2005).

A seguir, serão apresentados os principais equipamentos relativos ao
sistema submarino.
Os dutos submarinos têm a finalidade de escoar o fluido produzido ou de
injetar (gás ou água) e são usados no trecho estático (flowline) e dinâmico
(riser).
O tipo de duto e a configuração de instalação dependerá do escopo de
desenvolvimento da área em questão. A seguir serão descritas sucintamente
as principais características dos dutos rígidos e flexíveis.
Por razões econômicas, os dutos rígidos de aço de carbono-manganês
são utilizados sempre que possível para a fabricação de linhas de escoamento
de petróleo, gás e injeção de água. Salienta-se que o engenheiro responsável
precisa estar familiarizado com os métodos modernos de fabricação e as
limitações dos aços quanto ao tipo de fluido que será transportado por este
duto (PALMER e KING, 2008).
Muitas vezes, esse tipo de aço é utilizado em conjunto com a injeção de
inibidores de corrosão. No entanto, para alguns serviços, essa solução não
garante a integridade do duto e, por esse motivo, materiais especiais
resistentes a corrosão tem que ser utilizados, tais como: ligas especiais, aço
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carbono cladeado, aço carbono revestido com ligas especiais resistentes à
corrosão ou o emprego de dutos flexíveis (PALMER e KING, 2008).
A utilização dos dutos flexíveis no trecho riser e flowline teve início no
final dos anos 70 em locais cujo ambiente marítimo não era tão severo, tais
como: Brasil, Extremo Oriente e Mediterrâneo. Entretanto, a tecnologia das
linhas flexíveis avançou, rapidamente, de modo que, atualmente, é empregada
em vários campos do Mar do Norte e conquista cada vez mais espaço no Golfo
do México. O emprego desse tipo de linha é possível em lâminas de água de
até aproximadamente 2.500 m, pressões de até 69.000 kPa, temperaturas de
até 65 ºC, assim como, em áreas com condições climáticas adversas e sujeitas
a grande movimentação da plataforma marítima (BAI e BAI, 2005).
A principal característica de um duto flexível é a sua baixa flexão em
relação à rigidez axial. Essa característica existe em função do emprego de
várias camadas de diferentes materiais durante o seu processo de fabricação.
Estas camadas deslizam umas sobre as outras quando estão sob a influência
de cargas externas e internas, proporcionando ao duto flexível a propriedade
de baixa rigidez à flexão. A estrutura desse tipo de duto combina camadas de
armadura de aço de alta rigidez e camadas de polímero de selagem com baixa
rigidez para assegurar a integridade do fluido. Esta construção confere aos
dutos flexíveis uma série de vantagens como o armazenamento de grandes
extensões em bobinas, bem como custo reduzido de transporte e instalação
(BAI e BAI, 2005).
Os umbilicais são utilizados para a injeção de produtos químicos nos
poços ou na árvore de natal molhada (ANM), acionamento hidráulico das
válvulas da árvore de natal molhada (ANM) e aquisição de dados via cabos
elétricos. Eles são essenciais para garantir o bom funcionamento dos
equipamentos submarinos, sendo projetados considerando diversos fatores,
tais como: lâmina d’água, função, condições ambientais e temperatura de
operação.
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A Figura 17 apresenta um exemplo do carregamento de umbilical antes
da sua instalação e uma figura esquemática dos principais componentes de um
umbilical.

Figura 17: (a) Foto do carregamento de umbilicais (b) Desenho esquemático
dos componentes de um umbilical.
Fonte: 2b1st Consulting (2012).

O manifold submarino de injeção pode ter a função de, a partir de um
único duto vindo da plataforma marítima, distribuir os fluidos de injeção (gás ou
água) para os poços, realizar a aquisição de dados e controlar o sistema
submarino.
De maneira inversa, quando utilizado na configuração de manifold
submarino de produção, o manifold coleta e combina o fluido proveniente de
diferentes poços e encaminha para a plataforma por meio de um único duto. O
emprego de manifold submarino, assim como, o tipo (produção ou injeção)
depende da estratégia de desenvolvimento de cada campo.
A Figura 18 apresenta um exemplo de manifold de produção antes da
instalação e uma foto do lançamento desse equipamento no mar durante a sua
instalação.
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Figura 18: (a) Foto de um manifold de produção (b) Foto da instalação de um
manifold de produção
Fonte: OneSubsea e Civimec, respectivamente (2015).

Os tipos de árvore de natal podem ser classificados conforme: tipo de
instalação (vertical ou horizontal), método de intervenção e completação,
necessidade de mergulhador e configuração dos poços. A classificação mais
empregada divide os tipos em dois grupos: árvore de natal molhada e árvore
de natal seca (FANG e DUAN, 2014).
A árvore de natal molhada encontra-se totalmente submersa e é o tipo
mais utilizado atualmente, visto os avanços no desenvolvimento de materiais
resistentes à corrosão e controle remoto da superfície até o fundo contribuindo
para a sua disseminação (FANG e DUAN, 2014).
O controle desse equipamento é por um conjunto de válvulas que
permitem direcionar e controlar as atividades requeridas na produção de
petróleo e injeção de fluidos. A árvore de natal é conectada aos dutos
submarinos para o escoamento da produção ou injeção e as suas diversas
válvulas de segurança são controladas por um sistema hidráulico ou eletrohidráulico, bem como por robô submarino (ROV) (PORTO, 2013).
As suas principais funções são produzir fluidos do reservatório para o
ponto de entrega, injetar fluido no reservatório e permitir a intervenção nos
poços quando necessário, como por exemplo, em operações de limpeza,
estimulação e manutenção (PORTO, 2013).
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Durante a seleção de uma árvore de natal, os principais fatores a serem
observados são: lâmina d’água, condições de reservatório, constituição
estrutural e tipo de poço que será conectado (FANG e DUAN, 2014).
2.1.3.3.

Engenharia de elevação e escoamento

A engenharia de garantia de escoamento, por definição, abrange todo o
ciclo de produção, isto é, desde o reservatório até o refino, para assegurar o
escoamento dos fluidos sem interrupção. Normalmente, é referida como
“garantia de dinheiro”, uma vez que qualquer problema no escoamento dos
fluidos representa grandes perdas monetárias (ARNOLD, 2007).
Para o escoamento, é necessário que exista pressão disponível
suficiente para permitir o transporte do petróleo nas vazões requeridas desde o
reservatório até a plataforma marítima de produção de petróleo. Algumas
variáveis impactam diretamente no escoamento, sendo as principais: perda de
carga nas linhas submarinas, pressão de operação do separador de água livre,
perda de carga nos poços, variação de temperatura ao longo do escoamento,
perda de carga na válvula choke de produção, método de elevação artificial e
presença de golfadas (ARNOLD, 2007).
Os componentes e sistemas devem ser projetados e operados para
assegurar que as vazões estabelecidas sejam alcançadas e que o fluxo seja
contínuo. Os principais temas de estudo da engenharia de elevação e
escoamento são: formação de hidratos, deposição de parafina e asfaltenos,
incrustação, golfadas, despressurização das linhas submarinas, acúmulo de
líquido nas linhas submarinas e pigagem (ARNOLD, 2007).
Conforme a produção avança para lâminas d’água mais profundas, a
garantia de escoamento passa a ser um ponto cada vez mais crítico e
abordagens tradicionais passam a não ser suficientes em função das grandes
distâncias e profundidades envolvidas (SPEIGHT, 2015).
Durante a operação, testes frequentes são realizados em cada poço de
modo a permitir a otimização dos parâmetros utilizados para realizar as
estimativas de escoamento e são injetados produtos químicos quando
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necessários visando a prevenção ou mitigação de alguns fenômenos
(ARNOLD, 2007).
A Figura 19 apresenta o escopo macro de atuação da engenharia de
elevação e escoamento dentro do contexto de produção de petróleo e gás em
ambiente marítimo.

Figura 19: Escopo macro de atuação da engenharia de elevação e
escoamento.
Fonte: MSL Engineeering (2013).

2.2. GESTÃO DE PROJETOS
2.2.1. Definição de projetos
A definição de projeto pode variar de acordo com o entendimento de
uma determinada pessoa, empresa, mercado de interesse ou instituição
normativa.
Segundo a instituição normativa BSI, com sede no Reino Unido, um
projeto pode ser definido com um processo único que consiste em um conjunto
de atividades coordenadas e controladas com datas de início e fim, com o
propósito de alcançar os objetivos em conformidade com os requisitos
específicos, incluindo as restrições de tempo, custo e recursos (BS
6079:1,2010).
Dentro deste contexto, as prioridades de um projeto fundamentam-se em
quatro aspectos principais, conforme apresentado na Figura 20.
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Figura 20: Aspectos principais relacionados à um projeto.
Fonte: Adaptado de LESTER (2014).

Enquanto o prazo, custo e qualidade podem ser ajustados pelo gerente
do projeto para atender às novas necessidades, a segurança nunca pode ser
comprometida. A duração pode ser reduzida por meio do aumento dos
recursos, o custo pode ser reduzido sacrificando-se a qualidade, mas qualquer
diminuição de segurança pode levar rapidamente ao desastre e até mesmo ao
fechamento de uma organização. Caso fosse necessário listar em ordem de
importância os quatros aspectos mencionados, esta seria: segurança,
qualidade, prazo e custo (LESTER, 2014).
Isso porque, se o projeto não é seguro, este pode custar vidas ou
encerrar as atividades de determinada organização e parceiros. Caso este não
tenha a qualidade planejada, a execução do projeto terá sido um desperdício
de tempo e dinheiro. No caso de não cumprimento do prazo, o projeto ainda
pode ser um sucesso, mas com a possibilidade de ter ocasionado prejuízo
financeiro. Por fim, caso o custo do projeto exceda, este ainda pode mostrar-se
viável, pois existe a possibilidade de se realizar a captação de recursos
financeiros.
2.2.2. Fundamentos da gestão de projetos
A gestão de projetos ou gerenciamento de projetos fundamenta-se no
planejamento, monitoramento e controle de todos os aspectos de um projeto,
assim como na motivação de todos os envolvidos, a fim de alcançar os
objetivos respeitando-se os critérios de segurança, qualidade, prazo e custo
(LESTER, 2014).
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A necessidade de sobreviver e perpetuar um modelo de negócio em um
ambiente globalizado obriga os gestores das empresas a enfrentarem
significativos desafios, tanto na forma de inserção e interação em sociedades
diversas, como no sistema de gestão adotado (QUALHARINI, 2007).
Para tanto, foram desenvolvidos diversos métodos, procedimentos e
técnicas que juntamente com as habilidades das pessoas auxiliam o gerente de
projetos na realização de um projeto. Algumas organizações, como APM, PMI,
ISO e OGC, criaram metodologias próprias que servem de referência e são
amplamente utilizadas (LESTER, 2014).
Os principais benefícios obtidos pela gestão de projetos são:
a. Uso mais eficiente de recursos escassos.
b. Alcance do melhor custo-benefício.
c. Monitoramento contínuo do progresso frente ao planejado.
d. Desenvolvimento das pessoas que trabalham na área de projetos,
refletindo na melhoria da capacidade da organização.
O instituto PMI, notadamente reconhecido como uma referência nessa
área, define que a gestão de projetos está pautada em dez áreas de
conhecimento, conforme ilustrado na Figura 21.

Figura 21: Áreas de conhecimento relacionadas à gestão de projetos.
Fonte: Elaboração própria, 2015.
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Segundo Saladis e Kerzner (2009), essas áreas de conhecimento
podem ser sucintamente descritas como:
1. Gestão da integração: coordenação e integração de todas as
atividades e seus entregáveis, considerando as interfaces entre
as diversas áreas.
2. Gestão de prazo: definição das atividades, sequenciamento das
atividades, estimativa da duração de cada atividade, identificação
de caminhos críticos, elaboração de cronograma e realização de
ajustes, quando necessário. De forma a comprimir o cronograma
do projeto, pode-se adotar a prática fast tracking8,9.É importante
salientar que o uso desta técnica pode acarretar em retrabalho de
atividades.
3. Gestão de custos: estimativa e controle dos custos envolvidos em
todo ciclo de vida de um projeto.
4. Gestão da qualidade: estabelecimento de planos que assegurem
o cumprimento dos requisitos e criação de políticas de
monitoramento da qualidade de todos os entregáveis do projeto.
5. Gestão de escopo: definição e estruturação do trabalho que deve
ser feito, incluindo os objetivos e principais entregas, assim como
o controle das mudanças.
6. Gestão de recursos humanos: identificação de potenciais
parceiros, capacitação e motivação da equipe de projeto, suporte
a gestão de pessoas e da estrutura organizacional.

8

De acordo com o PMI (2013) é a “técnica de compressão do cronograma de um projeto

específico que altera a lógica de forma a sobrepor fases que normalmente seriam realizadas
em sequência, como a fase de projeto e a fase de construção, ou para realizar atividades do
cronograma em paralelo”.
9

Se bem aplicada, a técnica do Fast Tracking permite manter o projeto no prazo, compensar

atrasos ou adiantar entregas. Contudo, oferece riscos, pois pode ocorrer necessidade de
refazerem-se tarefas malfeitas, causar perdas ou superlocação de recursos ou até mesmo
atrasar mais ainda o projeto, se o Fast Tracking for mal implantado.
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7. Gestão das comunicações: disseminação do conhecimento
correto e para as áreas interessadas, elaboração de relatórios de
acompanhamento e estabelecimento de processos que garantam
a divulgação efetiva das informações.
8. Gestão de riscos: identificação de potenciais riscos por meio de
análises qualitativas ou quantitativas, elaboração de planos de
repostas frente ao risco e criação de processos de monitoramento
e controle dos riscos.
9. Gestão de partes interessadas: identificação e planejamento das
partes interessada, bem como monitoramento e controle do
envolvimento das partes interessadas.
10. Gestão de aquisições: determinação de quais bens e serviços que
devem ser adquiridos ou desenvolvidos dentro da organização,
planejamento e elaboração de documentação de aquisições e
gestão de contratos e aditivos.

2.2.3. Ciclo de vida de um projeto
Cada projeto possui um ciclo de vida que varia conforme o tamanho e
complexidade do mesmo. Em geral, nos projetos de médio e grande porte o
ciclo de vida do projeto é constituído pelo padrão ilustrado na Figura 22.
É possível observar a partir desta figura que o ciclo de vida de um
projeto passa invariavelmente pelas seguintes etapas: projeto conceitual,
projeto executivo, construção, operação e término. Ao longo da execução
dessas etapas ocorre o planejamento e controle contínuo das atividades do
projeto.
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Figura 22: Ciclo de vida de um projeto.
Fonte: Adaptado de LESTER (2014).

A maioria dos projetos, independentemente do tamanho e complexidade,
irá, naturalmente, passar através de uma série de fases distintas, desde a
concepção até a conclusão. Isto se aplica tanto para o desenvolvimento
sequencial (por exemplo, analisar, projetar, construir, testar) como para o
desenvolvimento

iterativo

existente

durante

as

diferentes

fases

(BS

6079:1,2010).
As fases devem ser formalmente identificadas e separadas para permitir
a gestão eficaz do projeto, em que recursos estão comprometidos e
autorizações são necessárias. Geralmente, as fases iniciais compreendem o
trabalho de avaliação e definição de premissas com papel determinante nas
fases subsequentes (BS 6079:1,2010).
Dentro dos diversos elementos que compõem o ciclo de vida de um
projeto, cabe destacar o papel e a importância dos portões que são utilizados
para:
a. Checar se o projeto continua sendo do interesse da organização
patrocinadora e viável técnica e comercialmente.
b. Confirmar que os riscos são aceitáveis, sabendo diferenciar
aqueles que são internos ou externos ao projeto.
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c. Confirmar a priorização do projeto frente ao demais existentes no
portfólio da organização.
d. Confirmar que existem recursos suficientes para a finalização do
projeto.
e. Avaliar a necessidade de estudos complementares antes da
tomada de decisão final.
f. Definir pela continuidade ou não do projeto.
De acordo com a instituição normativa BSI, para que a função do portão
seja efetiva, recomenda-se definir, previamente, os critérios para decisão
favorável à continuidade do projeto, as pessoas que precisam estar envolvidas
em uma etapa de revisão antes de cada portão e o responsável pela decisão
em cada portão.
Dentro desse contexto, o emprego de eventos multidisciplinares para
cada fase proporciona um fórum produtivo para as diversas partes interessadas
para construir relações de colaboração, esclarecer e alinhar objetivos e
estabelecer um entendimento comum dos desafios pela frente.
Embora cada projeto tenha um começo e um fim definitivo, as atividades
necessárias e os resultados produzidos variam muito de projeto para projeto.
Por esta razão, os ciclos de vida também variam para atender às necessidades
da organização e refletir o conteúdo do trabalho do projeto (BS 6079:1,2010).
Assim, o ciclo de vida do projeto é uma ferramenta fundamental para o
gerenciamento de risco em projetos, visto que a divisão do projeto em fases
distintas, cada uma com suas próprias características, e que requerem uma
decisão explícita que seja favorável ao seu início, a fim de respaldar a tomada
de decisão do gerente de projetos. A Figura 23 sintetiza as atividades
associadas ao ciclo de vida de um projeto10.

10

Cabe ressaltar que a representação das atividades associadas ao ciclo de vida de um projeto

foi baseada na norma BS 6079:1, 2010 visto que se considerou a forma de apresentação dos
conceitos por parte dessa norma mais objetiva. No entanto, sabe-se que outras instituições
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Figura 23: Representação das atividades associadas ao ciclo de vida de um
projeto.
Fonte: Adaptado de BS 6079:1 (2010).

2.2.4. Gestão de riscos de projetos
A gestão dos riscos de projetos é de grande importância, visto que
incertezas e eventos inesperados podem ser antecipados de forma que ações
preventivas e mitigadoras possam ser implementadas. Além disso, contribui na
definição de contingências e distribuição dos riscos entre as partes envolvidas
no empreendimento.
O risco pode ser considerado como uma condição ou evento incerto que
caso ocorra, pode gerar um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto,
tais como: prazo, custo, escopo e qualidade (AKINTOYE, 1997).

como PMI e IPA possuem também esse tipo de representação e que são amplamente
utilizadas pela indústria de petróleo e gás.
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2.2.4.1.

Classificação dos riscos

Segundo Zavadskas et al. (2010), os riscos podem ser classificados em
três grupos: externos, internos e riscos do projeto.
Os riscos do projeto estão, normalmente, associados com: custo, prazo,
qualidade e tecnologia. Os riscos internos, por sua vez, estão, principalmente,
relacionados

com

as

informações

do

projeto,

equipe,

recursos

e

documentação. Por fim, os riscos externos são fruto de interferências da
economia, política, ambiente social e meio ambiente. A Figura 24 ilustra a
relação entre esses tipos de riscos.

Figura 24: Tipos de riscos e possíveis causas.
Fonte: Adaptado de ZAVADSKAS (2010).

Os riscos são, usualmente, decorrentes de algumas causas principais,
em que se pode citar: má gestão de subcontratadas, alterações nas bases de
projeto, conhecimento parcial de normas reguladoras, atraso na entrega de
materiais e falha na integração entre os participantes e as partes envolvidas.
A Figura 25 ilustra os principais tipos de riscos e algumas das causas
que podem estar associadas aos mesmos.
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Figura 25: Tipos de riscos e possíveis causas.
Fonte: Elaboração própria (2016).

2.2.4.2.

Sistemática de gestão dos riscos

Dentro desse contexto, o processo de gerenciamento de riscos passa
pelas etapas seguintes etapas: identificação, análise, definição das ações e
acompanhamento.
Inicialmente, ocorre a identificação dos riscos em que a natureza, fonte e
incertezas relacionadas ao risco são identificadas. Esse trabalho pode envolver
os participantes do projeto, consultores externos e especialistas na área de
gestão de riscos com emprego de diferentes técnicas, como por exemplo:
entrevistas, dados históricos, análise de causa raiz etc (PMI, 2013).
Após a identificação dos riscos, visando dar subsídio ao gestor do
projeto a etapa de análise pode ser qualitativa ou quantitativa.
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A análise quantitativa dos riscos requer dados históricos com a
finalidade de estimar a probabilidade de ocorrência e severidade do evento.
Tendo em vista que nem sempre essas informações estão disponíveis, a
equipe do projeto lança mão de ferramentas qualitativas que possibilitam a
priorização dos riscos, em que os mais críticos são aprofundados a partir de
análises quantitativas (PMI, 2013).
O benefício da etapa de análise dos riscos consiste em fornecer
elementos ao gestor do projeto para reduzir o nível de incerteza e focar nos
riscos prioritários (PMI, 2013).
Durante a fase de definição das ações alguns fatores como: custo,
impactos negativos e benefícios associados a cada risco são avaliados para
determinar o nível de tolerabilidade do mesmo (HAIMES, 2009).
Nesse sentido, normalmente cinco abordagens são estudadas durante a
definição da melhor estratégia para lidar com o risco: (i) prevenção do risco, (ii)
mitigação do risco, (iii) transferência do risco, (iv) contratação de seguro e (v)
aceitação do risco (AL-BAHAR e CRANDALL,1990).
O acompanhamento é de grande relevância, uma vez que nesta etapa
se avalia a efetividade das ações implementadas, assim como, retroalimentase as etapas anteriores com focos nos riscos ainda não identificados e em
avaliação.
A Figura 24 sintetiza as principais etapas no processo de gerenciamento
de riscos.

Figura 24: Etapas no processo de gerenciamento de riscos.
Fonte: Elaboração própria (2016).
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O próximo item é considerado bastante relevante visto que será a base
para compreensão dos conceitos de gestão de interfaces técnicas, bem como
nortear a avaliação do estudo de caso comparativo e a proposição de melhoria
deste trabalho.
2.2.5. Gestão de interfaces técnicas
O aumento do porte e complexidade das plataformas marítimas de
produção associado a alguns fatores, tais como: envolvimento de diversas
organizações, divisão de escopo, globalização e execução acelerada das fases
de projeto impõe diversos riscos a gestão de projetos.
Além disso, como a área de projetos de plataformas marítimas possui
desafios tecnológicos relacionados aos sistemas de produção, ela envolve
muitas subcontratadas e tem um grande número de assuntos multidisciplinares,
o número de resultante de interfaces é muito elevado.
Somado a esses fatores, a busca pela entrega dos projetos dentro do
prazo e custo planejados continua sendo uma prioridade para os gestores e
integrantes das equipes dos projetos. Dentro desse contexto, o papel da gestão
de interfaces tem grande importância na obtenção do sucesso dos projetos.
A gestão de interfaces é definida como uma ferramenta focada na
conclusão do projeto que previne e mitiga os problemas nos projetos, incluindo
conflitos de especificação técnica, aplicação de novas tecnologias, mudanças
regulatórias, dificuldades construtivas e entraves (NOOTEBOOM, 2004).
A implementação de um sistema de gestão de interfaces, que esteja
presente em todas as fases dos projetos contribui no alcance dos objetivos de
projeto, bem como traz uma série de benefícios, tais como:
a. Redução dos conflitos.
b. Redução de custos associados às alterações de projeto.
c. Aumento da robustez do projeto.
d. Aumento da qualidade dos produtos, uma vez que o escopo e
responsabilidade de cada parte envolvida é definido.
e. Cumprimento do planejamento do projeto.
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f. Facilita a comunicação e promove a integração entre os
envolvidos.
Na indústria de petróleo e gás, o benefício da implementação da gestão
de interfaces desde o início do projeto aumenta a grande probabilidade de
sucesso do projeto. O lado negativo de não implementar um sistema de gestão
adequado

pode

significar

aumento

significativo

no

custo,

atraso

no

cronograma, má qualidade e problemas operacionais de longo prazo.
(PODDAR, 2016).
2.2.5.1.

Histórico

Em 1967, Wren definiu o conceito de interface como o ponto de contato
entre duas organizações independentes e que interagem, pois visam atingir o
mesmo objetivo. Além disso, menciona que o conhecimento das interfaces
pode ajudar no entendimento dos problemas inter-organizacionais.
Ao longo dos anos 60 e 70, o propósito da gestão de interfaces estava
limitado em assegurar que os sistemas fossem compatíveis. Em contrapartida,
na década de 80, a ideia de identificar interfaces nas áreas organizacional,
gerencial e técnica, assim como atuar ativamente na gestão desses elementos,
foram incorporados ao conceito originalmente concebido (MOORIS, 1988).
O avanço nos sistemas de informação e comunicação permitiu que mais
recentemente, a gestão de interfaces pudesse ser adotada pela indústria com a
finalidade de organizar e controlar os dados relativos as diversas interfaces
existentes em um projeto.
2.2.5.2.

Tipos e classificação de interfaces

De acordo com Stuckenbruk (1988), as interfaces são obtidas a partir da
divisão das tarefas em sub-tarefas que devem ser executadas por diferentes
áreas e/ou organizações. No entanto, a definição dos tipos de interfaces é um
desafio, visto a complexidade e natureza dos projetos, integrantes do projeto
de diferentes organizações e ausência de formalismo dos procedimentos
envolvidos.
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Os times de projetos devem entender e distinguir as interfaces internas
das externas. As interfaces internas ocorrem dentro do mesmo escopo de
trabalho ou contrato, enquanto as interfaces externas relacionam contratos ou
escopos distintos. No caso de uma plataforma marítima de produção, a
interface externa, por exemplo, pode ocorrer entre a equipe responsável pelo
navio e a equipe que cuida da instalação dos equipamentos submarinos. A
interface interna, nesse exemplo, estaria associada à interação entre os times
de projeto do navio ou equipamentos submarinos (NOOTEBOOM, 2004).
Segundo Pavitt e Gibb (2003), as interfaces podem ainda ser
classificadas em três categorias: físicas, contratuais e organizacionais,
detalhadas a seguir.
a. Interfaces físicas: compõem conexões físicas entre dois ou mais
elementos constituintes do projeto, por exemplo, conexão entre duas
tubulações construídas em estaleiros diferentes.
b. Interfaces contratuais: existem a partir do momento em que
organizações se relacionam através de um instrumento contratual11.
c. Interfaces organizacionais: representam as interações entre as
diferentes partes, envolvidas desde a fase de concepção até a
conclusão.
Chen et al. (2007) introduziu a essa classificação mais duas categorias:
a. Interfaces funcionais: estão relacionadas a requisitos funcionais de
um dado sistema que pode impactar outro sistema.

11

Segundo Qualharini et al. (2000), a falta de experiência da equipe, ou mesmo, o próprio

dinamismo do projeto, aliado a descentralização física e filosófica da organização podem
ocasionar “claims” ou pleitos contratuais, muitas vezes até, inconsistentes devido a falhas
metodológicas de administração contratual durante o processo produtivo, tais como a ausência
de documentação técnica, juridicamente e contratualmente validada, que possa sustentar suas
alegações.
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b. Interfaces de recursos: constituem as interações existentes entre
equipamentos, materiais e informação as quais são necessárias para
o desenvolvimento do projeto.
A forma como essas interfaces desenvolvem-se ao longo do projeto
podem ser denominadas como estáticas ou dinâmicas. No primeiro caso, as
interfaces não dependem da execução do projeto, uma vez que são interfaces
já definidas por serem intrínsecas ao processo. As interfaces dinâmicas, por
sua vez, têm forte dependência do andamento do projeto (MOORIS, 1988).
A Figura 25 apresenta um diagrama de blocos sintetizando os tipos e
classificação de interfaces.

Figura 25: Tipos e classificação de interfaces.
Fonte: Elaboração própria (2016).

2.2.5.3.

Níveis de interfaces

De modo a exemplificar como as interfaces podem relacionar-se dentro
do contexto de um projeto, Collins et al. (2010) sugere a análise das interfaces
sob o ponto de vista de três níveis.
O primeiro nível denomina-se intraprojetos, em que as diferentes partes
interessadas estão diretamente envolvidas no planejamento e execução do
projeto.
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Nas interfaces intraprojetos, as partes interessadas podem ser
constituídas pelas diferentes áreas técnicas que compõem a equipe do projeto,
tais como: engenharia de superfície, engenharia de reservatórios, engenharia
submarina e engenharia de elevação e escoamento. A Figura 26 apresenta
uma representação das interfaces intraprojetos.

Figura 26: Interfaces do tipo intraprojetos
Fonte: Adaptado de CHEN et al. (2007).

O segundo nível, por sua vez, definido como interprojetos diz respeito às
interfaces existentes dentro de cada organização de forma independente. Nas
interfaces interprojetos, adicionam-se as interfaces com outros departamentos
que podem ser relativos a outros projetos. Neste caso, pode-se citar um
departamento de outro projeto cuja área técnica, por ter passado pela mesma
situação, pode agregar informações ao projeto em estudo. A Figura 27 ilustra a
relação entre as interfaces interprojetos.
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Figura 27: Interfaces do tipo interprojetos.
Fonte: Adaptado de SHOKRI (2014).

O terceiro nível, chamado de extraprojetos, aborda a relação entre as
partes

interessadas

ligadas

diretamente

ao

projeto

com

instituições/organizações que não estão diretamente inseridas no contexto do
projeto, como por exemplo, licenças ambientais e governamentais.
Nas interfaces extra-projetos, as figuras de instituições externas estão
presentes. Neste caso, a figura do governo pode manifestar-se por meio dos
órgãos responsáveis pela emissão de licenças ambientais e a figura das
organizões regionais podem estar relacionadas a comunidade local da área em
que o projeto será instalado. Em ambos casos, o andamento das atividades do
projeto depende fortemente da interação com essas instituições externas. A
Figura 28 mostra a ligação entre as interfaces do tipo extraprojetos.
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Figura 28: Interfaces do tipo extraprojetos.
Fonte: Adaptado de SHOKRI (2014).

2.2.5.4.

Causas dos problemas na gestão de interfaces

De forma mais ampla, as causas dos problemas na gestão de interfaces
podem ser atribuídas a dois fatores: conhecimento e contexto (HUANG, 2008).
A causa associada ao conhecimento pode ser fruto de problemas gestão
que

estão,

normalmente,

acompanhamento

das

associados

atividades

do

a

ausência

projeto,

de

manter

as

modelo

de

informações

atualizadas e promover a integração entre as partes envolvidas. A seguir estão
listados os aspectos principais.
a. Definição deficiente das interfaces do projeto.
b. Projeto ou planejamento incompletos.
c. Processo de decisão ineficiente.
d. Ausência de comunicação entre as partes envolvidas.
e. Ausência de uma matriz de responsabilidades.
f. Conflitos culturais.
g. Flexibilidade para lidar com novas tecnologias.
h. Perfil dos integrantes do projeto.
i.

Falta de clareza nos interesses e objetivos.
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j. Ausência de ambiente colaborativo entre as partes envolvidas.
k. Falta de entendimento das partes de como essas estão
integradas dentro do escopo do projeto.
No que diz respeito ao contexto, os problemas podem ser associados às
causas contratuais e regulatórios, bem como algumas que independem
diretamente do fator humano. A seguir alguns exemplos são apresentados.
a. Problemas contratuais:
i.

Contrato incompleto.

ii.

Falta de clareza na definição do escopo.

iii.

Problemas de interpretação.

iv.

Mudança nas especificações funcionais.

b. Regulatórios:
i.

Mudanças nas leis.

ii.

Falta de familiaridade com as normas e leis aplicáveis.

iii.

Ausência de sistema de auditoria interna.

c. Fatores externos:
i.

Política socioeconômica governamental.

ii.

Cenário político.

iii.

Clima.

A Figura 29 apresenta um quadro esquemático contendo os problemas
clássicos na gestão de interfaces e possíveis soluções.

50

Figura 29: Problemas clássicos e soluções na gestão de interfaces.
Fonte:Adaptado de CHUA e GODINOT (2006).
2.2.5.5.

Sistemática de gestão de interfaces

Como já mencionado anteriormente, a gestão das interfaces visa
identificar e gerenciar as interfaces durante todo o ciclo de vida do projeto. Na
literatura, a sistemática de gestão de interfaces é subdividida em até seis
etapas:
1. Identificação: busca pelo maior número de interfaces existentes no

projeto.
2. Documentação: descrição das características da interface, partes

envolvidas, prazos, documentos necessários.
3. Emissão: após a celebração do contrato, todas as interfaces são

disseminadas entre as partes interessas.
4. Comunicação:

definição

dos

acordos

de

interfaces

e

desenvolvimento das tarefas.
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5. Monitoramento e Controle: acompanhamento das tarefas e controle

dos prazos.
6. Fechamento: conclusão do ciclo em que todos os envolvidos

entendem que ações adicionais não são necessárias.
Os pontos de interfaces podem existir a partir de uma obrigação
contratual, requisitos regulatórios ou tarefas multidisciplinares. As interfaces
podem ser identificadas ao longo de todo o ciclo do projeto, no entanto o
mapeamento das interfaces no início do projeto auxiliará no melhor
entendimento dos riscos potenciais12 e, consequentemente, no sucesso do
projeto (CHUA AND GODINOT, 2006).
A partir da identificação das interfaces, todas as informações relativas a
interfaces devem ser definidas (escopo, natureza, categoria, classificação).
Cada interface mapeada denomina-se Ponto de Interface (PI).
Como os modelos de gestão de interfaces existentes possuem grande
ênfase na definição dos papéis e responsabilidades dos envolvidos no projeto,
na sequência, uma matriz chamada RASCI é elaborada com o propósito de ser
uma ferramenta efetiva para definir, atribuir e gerenciar os responsáveis pela
gestão das interfaces (WYSOCKI, 2013).
Chama-se a atenção para o conceito de matriz RASCI, uma vez que o
mesmo será utilizado como base em uma das proposições de melhoria da
gestão de interfaces técnicas em projeto de plataforma marítima de produção
de petróleo e gás. A Figura 30 ilustra os conceitos da matriz RASCI.

12

Os riscos potencias normalmente estão associados ao não atendimento aos prazos e custos

previstos originalmente pelo projeto.
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Figura 30: Conceitos da matriz RASCI.
Fonte. Adaptado de VISWANATHAN (2016).

A elaboração da matriz RASCI possui algumas vantagens, dentre as
quais destacam-se:
a. Contribui

na

identificação

de

má

distribuição

de

responsabilidades entre profissionais.
b. Promove o nivelamento sobre quem são os responsáveis por
cada tarefa.
c. Mantém todas as pessoas necessárias no fluxo da informação
reduzindo problemas de comunicação (falta e/ou excesso).
d. Definição de um sistema de comunicação mais efetivo, em
que, por exemplo, a pessoa a ser consultada é convidada para
as reuniões enquanto a pessoa a ser informada apenas
recebe um email contendo as deliberações/discussões.
O preenchimento da matriz RASCI primeiramente procura mapear as
tarefas existentes, em seguida os integrantes da equipe do projeto e por fim
definir a atribuição de cada pessoa. A Tabela 3 apresenta um exemplo de
preenchimento da matriz RASCI.
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Tabela 3: Exemplo de preenchimento da matriz RASCI

Fonte: Elaboração própria (2016).

A partir do exemplo apresentado na Tabela 3, é possível verificar se
uma determinada pessoa está desempenhando um papel não compatível com
a sua função dentro da organização, bem como se há concentração de
atividades. Além disso, permitem-se identificar eventuais lacunas existentes no
processo de execução, verificação e aprovação de uma dada atividade.
Segundo Poddar (2016), a implementação de um sistema de gestão de
interfaces depende da definição clara dos papéis e responsabilidades da
equipe do projeto.
Após a celebração do contrato, todos os pontos de interfaces e as
informações pertinentes são encaminhados para as partes interessadas.
Nesse momento, as partes envolvidas podem se manifestar a respeito do
entendimento de algum ponto de interface e propor alterações, tais como:
revisão de premissas, ajuste de cláusulas contratuais, revisão de prazo e
incorporação

de

novas

informações.

Nesse

caso,

as

sugestões

de

modificações devem ser submetidas para aprovação do Gerente do Projeto.
Na etapa de comunicação ocorre a criação do Acordo de Interface, cujo
objetivo é definir claramente o ponto de interface, escopo de trabalho de cada
parte, produtos requeridos13 e prazos. A Figura 31 apresenta um exemplo do
Acordo de Interface.

13

Os produtos requeridos podem ser desde a disponibilização de uma informação técnica até a

entrega de um equipamento fabricado e instalado.
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Figura 31: Modelo de Acordo de Interface na indústria de petróleo e gás.
Fonte. BARON (2010).

A efetividade da gestão de interfaces depende da qualidade do material
a ser entregue, bem como cumprimento dos prazos acordados. Para tal,
algumas ferramentas podem ser utilizadas, como o uso de indicadores do
andamento de cada Acordo de Interface, conforme ilustrado na Figura 32.
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Figura 32: Monitoramento e Controle dos Acordos de Interface.
Fonte: Adaptado de SHOKRI (2014).

Os indicadores podem contribuir na priorização de atividades e atuação
junto as partes envolvidas. Com base no exemplo da Figura 32, nota-se que,
por exemplo, apesar da Organização A14 não ter muitos acordos de interfaces
com mais de 30 dias de atraso, esta organização possui vários acordos de
interfaces com alta probabilidade de entrarem nessa categoria.
A etapa de fechamento consiste basicamente em avaliar se o escopo
combinado em cada Acordo de Interface foi cumprido integralmente pelas
partes envolvidas.
A Figura 33 apresenta um fluxograma das etapas envolvidas no
processo de gestão de interfaces.

14

Como exemplos de organização pode-se citar uma área técnica dentro do projeto que

precisa entregar uma dada informação ou uma empresa prestadora de serviços ao projeto.
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Figura 33: Fluxograma das etapas envolvidas no processo de gestão de
interfaces.
Fonte: Adaptado de SHOKRI (2014).
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2.3. PROJETO DE PLATAFORMA
De forma análoga às demais plantas químicas (refinarias, petroquímicas
e farmacêuticas dentre outras), o projeto de uma plataforma marítima de
produção de petróleo passa por etapas bem definidas, cujo escopo está
diretamente relacionado à maturidade das informações. Nesse contexto, o
papel do engenheiro consiste em: conceber, projetar, implementar e operar.
Com o intuito de suportar as suas decisões, o engenheiro lança mão da
ciência, modelos matemáticos, simuladores, desenhos e folhas de dados.
A base de um projeto de engenharia também utiliza algumas referências,
por exemplo: padrões, normas, manuais de projeto e regras do polegar. Os
padrões e normas existem para manter os parâmetros de projeto dentro de
uma faixa que o projeto final seja capaz de operar de forma eficiente e segura.
Eles

servem

igualmente

para

manter

a

documentação

de

projeto

compreensível para os demais engenheiros que venham a consultar, pois um
projeto brilhante que ninguém seja capaz de compreender não tem grande
utilidade (MORAN, 2015).
Existe um grande número de organizações responsáveis pela emissão
de normas e padrões, dentre elas, citam-se: ABNT, API, ANSI, ASTM, DIN e
ISO. Se por um lado esses padrões e normas contribuem muito durante a fase
de projeto, a depender do perfil do engenheiro, eles podem inibir o senso crítico
durante uma avaliação mais detalhada.
Os manuais de projetos são frequentemente elaborados e utilizados no
âmbito de uma empresa e consistem em um mecanismo formal da companhia
para consolidar e compartilhar a experiência proveniente de outros projetos
(MORAN, 2015).
As regras do polegar, muitas vezes carecem de um embasamento
formal teórico, porém são usualmente cálculos rápidos e simples capazes de
capturar desvios no projeto. Cabe salientar que essa prática não substitui os
cálculos mais refinados pautados em normas, padrões, manuais de projeto e
modelos mais rigorosos, porém são muito úteis em uma avaliação mais
expedida e em algumas tomadas de decisão.
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A Figura 34 apresenta um diagrama de blocos simplificado contendo a
estrutura típica de um projeto de plataforma. A partir desta figura, é possível
verificar a importância do emprego de normas e padrões de referência em
algumas etapas, tais como: projeto de vasos, projeto dos trocadores de calor,
seleção e especificação de instrumentos e seleção e especificação de bombas
e compressores.
É importante salientar que as diferentes atividades durante a execução
do projeto devem seguir uma sequência específica, em que avaliações iniciais
devem ser realizadas, seguidas por uma estimativa de custo visando verificar a
viabilidade técnica e econômica do projeto.
Caso o projeto mostre-se viável dos pontos de vistas econômico e
técnico, o projeto detalhado dos sistemas é realizado e acompanhado de uma
análise econômica mais detalhada. As próximas etapas consistem na
aquisição, construção, comissionamento e operação. Dentro desse contexto,
destaca-se a importância do manual de projeto, visto que o encadeamento
dessas tarefas é descrito no mesmo.
Em relação as regras de polegar, estas desempenham papel relevante
em cada uma das atividades descritas na Figura 34. Isso porque, muitas vezes
as regras de polegar permitem uma análise crítica mais expedita sobre o
cálculo de um dado equipamento ou frente a uma informação recebida de um
determinado fabricante durante uma cotação, por exemplo.
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Figura 34: Estrutura típica de um projeto de plataforma.
Fonte: Adaptado de SINNOTT (2005).

2.3.1. Projeto de engenharia conceitual
Na indústria de petróleo e gás, o projeto conceitual de uma plataforma
marítima de produção de petróleo necessita de informações mínimas que
servirão de base para o estudo e elaboração dos conceitos. Esses dados
consistem basicamente em:
a. Características dos fluidos.
b. Curvas de produção preliminares.
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c. Dados meteoceonográficos.
d. Localização de instalação (lâmina d’água e distância da costa).
e. Normas e padrões de referência.
f. Pressão e temperatura de escoamento.
g. Especificação requerida dos produtos.
h. Requisitos de segurança.
i. Restrições ambientais.
j. Tempo de produção na área escolhida.
Na fase de projeto conceitual é necessário entender e quantificar as
restrições envolvidas na operação, conhecer o nível de informação disponível
para produzir conceitos consistentes com o objetivo final do projeto e com
grande chance de sucesso (MORAN, 2015).
O fator chave em estudos conceituais reside na avaliação da viabilidade
técnico-econômica de uma série de opções de forma rápida e barata. Isso
porque, como a maioria dos projetos conceituais não são implementados,
evitam-se gastos no aprofundamento da viabilidade dessas alternativas
(MORAN, 2015).
O foco do projeto conceitual está mais associado com o comportamento
dos processos do que com o dimensionamento de equipamentos. A maior
parte dos investimentos da planta é fruto das decisões tomadas nessa fase, em
que um equívoco acaba sendo propagado nas etapas subsequentes e
implicando em custos cada vez mais elevados conforme mais avançada seja a
etapa que o projeto se encontre (DIMIAN, 2003).
A Figura 35 apresenta um gráfico, em que é possível notar que a
oportunidade de redução de custo de um projeto é decrescente conforme este
se aproxima do final do comissionamento.
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Figura 35: Incentivos econômicos ao longo de um projeto.
Fonte: DIMIAN (2003).

2.3.2. Projeto de engenharia básica
A etapa de projeto de engenharia básica antecede a ida ao mercado
para contratação dos sistemas e equipamentos. Por essa razão, a execução de
um bom projeto de engenharia básica tem com grande importância, caso
necessário, por poder indicar a necessidade de revisão de alguma premissa
adotada na fase de projeto conceitual.
Nessa etapa, são definidas as diretrizes que dão embasamento a todas
áreas técnicas técnica envolvidas no projeto básico da plataforma. A partir dos
dados de entrada, tais como: composição de fluidos, vazão dos fluidos
produzidos ao longo do tempo, temperatura e pressão de chegada, realizam-se
os cálculos de balanço de massa e energia da plataforma, bem como são
definidos os parâmetros operacionais de processo.
Na sequência, são elaboradas as folhas de dados preliminares dos
equipamentos, por exemplo, bombas, compressores, vasos de pressão e
trocadores de calor.
Nessa fase do projeto, a disposição dos módulos é igualmente avaliada,
sendo que as características dimensionais dos equipamentos e linhas
(comprimento e diâmetro) têm grande influência no resultado.
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Além disso, algumas análises de riscos como HAZID e HAZOP são
efetuadas visando mapear as fragilidades do projeto básico sob o ponto de
vista de segurança de processo e ocupacional e operabilidade da plataforma.
2.3.3. Projeto de pré-detalhamento
A fase de pré-detalhamento é comumente chamada de Front-End
Engineering Design (FEED). Essa fase é uma das etapas mais importantes
para a estimativa de custos de um projeto. Ela acontece após a etapa de
projeto básico e inicia-se, geralmente, com uma análise de consistência que
funciona como ferramenta para entendimento e eliminação de dúvidas do
projeto básico (ASSALIM, 2011).
Essa fase é uma etapa crítica no gerenciamento de projeto de capital,
por estruturar e sistematizar as fases de desenvolvimento do projeto como um
todo. Estabelecem-se nela os critérios para execução de cada etapa e utilizamse as melhores práticas de gestão, propiciando a potencialização de pontos
fortes e a identificação de pontos críticos que poderão impactar negativamente
o bom andamento do projeto (ASSALIM, 2011).
2.3.4. Projeto de detalhamento
O projeto de detalhamento tem como objetivo especificar todos os itens
para a fase de construção. Nessa etapa, a integração entre todas as áreas
técnicas e a análise de consistência do projeto são de suma importância, uma
vez que a construção de uma plataforma marítima de produção ocorre de
forma segregada, isto é, separada em módulos que invariavelmente passarão
por uma etapa de integração na fase de estaleiro.
Os estudos de segurança são revisitados e análises mais aprofundadas
são realizadas. Podem-se citar as análises de consequência: estudos de fogo e
gás, detecção de gás, explosão, queda de objetos dentre outros.
2.3.5. Construção
A construção de uma plataforma marítima divide-se em três etapas: a
construção dos módulos de superfície (topside), conversão/construção do
casco e içamento e integração dos módulos no casco.
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Na primeira etapa, ocorre a construção de cada módulo e que pode
ocorrer em locais distintos e em paralelo, uma vez que depende de fatores
como: fabricante dos equipamentos, cronograma e estratégia comercial.
Na segunda etapa, que ocorre usualmente em paralelo com a
construção dos módulos, os cascos podem ser provenientes de navios
petroleiros, cujo casco é convertido para a nova aplicação. No entanto, também
existem casos em que o casco do navio é construído do zero, ou seja,
totalmente novo.
A terceira e última etapa diz respeito ao içamento dos módulos no casco
do navio e a integração dos diversos sistemas. A Figura 36 mostra um exemplo
de um módulo de superfície.

Figura 36: Içamento do módulo de superfície para posterior integração.
Fonte: Dyna-Mac (2015).

2.3.6. Comissionamento
É o processo de assegurar que os sistemas e componentes de uma
edificação ou unidade industrial estejam projetados, instalados, testados,
operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos operacionais
do proprietário. O comissionamento pode ser aplicado tanto a novos
empreendimentos quanto a unidades e sistemas existentes em processo de
expansão, modernização ou ajuste (MARTINEZ, 2013).
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Pode ser sintetizado como o processo de realização de testes e partida
da plataforma para verificar a sua performance de modo a entregar para a
equipe de operação, conforme as especificações de projeto (QUALHARINI,
2015).
Essa etapa divide-se em duas fases: comissionamento no estaleiro e na
locação. A primeira fase consiste no comissionamento dos sistemas sem fluido
de processo, visto que a plataforma não se encontra em operação. Nesse
momento, são realizados teste de estanqueidade das linhas, alguns testes da
malha da malha de controle, teste do sistema de segurança (dilúvio e combate
a incêndio). Ao término dessa etapa, é imprescindível que sejam tomados
todos os cuidados com a preservação dos equipamentos e tubulações.
A segunda fase, por sua vez, ocorre já com a plataforma em operação,
em que os equipamentos passam a ser testados com o fluido produzido
conforme as necessidades e requisitos operacionais de projeto. Destaca-se a
importância dessa etapa, uma vez que a mesma pode prevenir uma série de
problemas operacionais futuros, assim como representa o primeiro momento
em que os todos equipamentos passam a operar de forma integrada.
2.3.7. Operação
A fase de operação consiste na rotina operacional da plataforma ao
longo de vida produtiva do campo. Essa fase normalmente é subdivida em
duas etapas: pré-operação e operação. Na pré-operação, alguns testes
preliminares são feitos de modo a verificar se os equipamentos críticos estão
funcionando adequadamente. O objetivo é antecipar problemas antes da
entrada em operação de todos os sistemas da plataforma.
Na operação, a robustez do projeto é testada continuamente, uma vez
que os equipamentos são solicitados a operar de forma integrada e nas
condições dos fluidos produzidos. Além disso, nem todas as situações
operacionais são previsíveis, o que reforça o fato de o projeto dos sistemas
prever que os equipamentos estejam aptos a absorver essas eventuais
flutuações. As experiências provenientes da fase de operação constituem uma
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grande fonte de lições aprendidas para os projetos, o que reforça a importância
do contato contínuo das equipes de projeto e operação.
O próximo capítulo apresentará a metodologia adotada neste trabalho,
em que a partir de um estudo de caso comparativo envolvendo três projetos de
plataformas marítimas e uma interface técnica comum aos projetos, avaliou-se
a atuação da equipe do projeto, analisou-se os resultados encontrados no que
diz respeito ao acompanhamento da interface técnica ao longo das fases dos
projetos e propôs-se um modelo de acompanhamento da interface técnica ao
longo das fases do projeto.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGIA
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3. METODOLOGIA
Conforme descrito na Seção 2.1.3, o projeto de uma plataforma marítima
de produção de petróleo envolve várias áreas técnicas. Desse modo, como
parte da gestão de projetos, a coordenação das atividades associadas às
essas áreas técnicas e da interdependência entre as mesmas é de suma
importância.
No intuito de avaliar a gestão das interfaces técnicas em plataformas
marítimas de produção de petróleo, a metodologia adotada nesse trabalho foi a
realização de um estudo de caso comparativo.
Segundo YIN (2003), esse método é próprio para responder às
perguntas “como? ” e “por quê?” que são questões explicativas e relativas a
operações que ocorrem ao longo do tempo mais do que frequências ou
incidências (YIN, 2003).
Tendo em vista que o mapeamento de “como” as interfaces técnicas se
apresentam ao longo das fases do projeto e “por quê?” muitos problemas
associados às interfaces técnicas ocorrem, portanto, a adoção do método de
estudo de caso mostra-se adequado para esclarecer essas questões.
Tal método se distingue de outros modos de análise pela possibilidade
de lidar com uma completa variedade de evidências, documentos, artefatos,
entrevistas e observações (YIN, 2003).
Como o presente trabalho procurou analisar casos reais e recentes, bem
como atrelados à uma sistemática de gerenciamento de projeto, verifica-se a
aderência dessas premissas com o exposto por YIN, conforme descrito no
parágrafo anterior.
A Tabela 4 apresenta os pontos fortes e os pontos fracos da
metodologia estudo de caso.
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Tabela 4: Pontos fortes e pontos fracos da metodologia de estudo de caso

Fonte: Adaptado de YIN (2003).

Pode-se destacar como pontos fortes a imersão dentro do contexto de
estudo, a coleta de dados reais e avaliação de dados históricos. Tais pontos
conferem maior credibilidade a análise, bem como a possibilidade da
observação participativa, em que as motivações e os comportamentos podem
ser igualmente analisados.
Como pontos negativos, tem-se a possível retração dos envolvidos e a
interferência no resultado. Por essa razão, ao conduzir o estudo de caso tais
aspectos devem ser continuamente monitorados para que o resultado final não
seja prejudicado.
Apesar da grande importância da documentação, no presente trabalho
destacam-se como pontos fortes a observação direta e observação
participativa. O desenvolvimento desse trabalho acompanhou a evolução de
cada projeto selecionado ao longo do seu ciclo de vida. Nesse sentido, a
imersão dentro do contexto (observação participativa) permitiu a coleta de
dados reais (observação direta), maximizando, desse modo, a quantidade de
informações obtidas.
A fonte de dados será proveniente da documentação de projeto de cada
projeto selecionado, dos dados operacionais quando este já estiver iniciado a
sua operação e das interações diárias com a equipe de projeto, uma vez que
nessa análise ocorreu a imersão dentro do contexto do estudo.
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O método de análise por meio do estudo de caso pode ser de dois tipos:
estudo de caso único e estudo de caso comparativo (DUL & HAK, 2008).
Segundo YIN (2003), cada tipo possui suas vantagens e desvantagens, no
entanto, o estudo de caso comparativo é normalmente tido como mais robusto.
Uma das vantagens na condução de um estudo de caso comparativo é a
possibilidade de a partir do cruzamento das informações ser capaz de
identificar oportunidades e pontos de melhoria não identificados originalmente
em alguns dos casos. A Figura 37 apresenta os tipos básicos de estudo de
casos.

Figura 37: Tipos básicos de estudo de casos.
Fonte: Adaptado de YIN (2003).

Conforme mencionado na Seção 2.1.2.1, as válvulas chokes de
produção possuem grande relevância no negócio de produção de petróleo em
ambiente marítimo. Além dessas válvulas estarem diretamente relacionadas à
produção de petróleo de uma determinada plataforma, as variáveis associadas
ao seu projeto, construção, manutenção e operação passam invariavelmente
por uma análise multidisciplinar.
Dentro desse contexto, como descrito nas Seções 2.2.5.2 e 2.2.5.3
diferentes tipo e níveis de interfaces podem desenvolver-se. Por essa razão, o
contexto adotado nesse estudo foi: válvula choke de produção.
Uma vez definido o contexto do estudo de caso, a formatação
comparativa deu-se por meio da avaliação das válvulas chokes de produção
em três projetos distintos de plataforma marítima de produção, denominados
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Projeto A (Caso A), Projeto B (Caso B) e Projeto C (Caso C). A Figura 38
sintetiza o estudo de caso comparativo utilizado nesse estudo.

Figura 38: Estudo de caso comparativo adotado.
Fonte: Elaboração própria (2016).

Ainda de acordo com Alyrio (2009), existem os tipos de pesquisa
referentes aos processos exploratórios, explicativos e descritivos. A pesquisa
exploratória é caracterizada pela existência de poucos dados disponíveis, em
que se procura aprofundar e apurar ideias e a construção de hipóteses. A
pesquisa explicativa, por sua vez, estuda fatores que determinam a ocorrência
de

determinados

fenômenos.

Já

na

pesquisa

descritiva

busca-se,

essencialmente, a enumeração e a ordenação de dados, sem o objetivo de
comprovar ou refutar hipóteses exploratórias, abrindo espaço para uma nova
pesquisa explicativa, fundamentada na experimentação.
Como o objetivo geral desse trabalho é ser capaz de propor melhorias
no que tange a gestão de interfaces técnicas em três plataformas marítimas,
realizou-se um estudo de caso comparativo aplicando o conceito de pesquisa
descritiva.
De modo a atender os objetivos propostos, o método de estudo de caso
envolveu as atividades listadas abaixo.
1. Definição da interface técnica.
2. Seleção dos estudos de caso.
3. Mapeamento da interface técnica ao longo do ciclo de vida do
projeto.
4. Análise do impacto da interface técnica no projeto.
5. Proposta de melhoria.
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De forma a organizar as atividades a serem realizadas, baseou-se no
método de estudo de caso proposto por YIN (2003). Inicialmente, as atividades
foram divididas em 3 (três) fases: definição, mapeamento e análise.
A primeira fase denominada definição procurou definir objetivamente o
contexto e os casos. A definição do contexto não foi aleatória, uma vez que
alguns critérios foram escolhidos para subsidiar a sua escolha. No âmbito de
um projeto de plataforma marítima de produção, a seleção de tema
multidisciplinar com histório expressivo de problemas e relevante sob o ponto
de vista econômico norteou a definição do contexto do estudo. Na Seção 4.1
cada um desses pontos é detalhado.
Em relação à seleção dos casos, cabe, inicialmente, destacar que, no
presente estudo, cada caso está atrelado à uma determinada plataforma
marítima de produção de petróleo. Em seguida, para a seleção de quais
plataformas comporiam os casos de estudo alguns critérios foram igualmente
definidos. O primeiro deles consistiu na escolha de plataformas da mesma
projetista visando eliminar eventuais diferenças ligadas à estrutura e cultura
organizacional, porte da empresa, ramo de atuação e tempo no mercado.
Outro fator refere-se à data de início do projeto de cada plataforma
marítima de produção selecionada para compor o estudo de caso comparativo.
Como citado anteriormente, um dos propósitos desse trabalho é avaliar como
determinada interface técnica desenvolveu-se ao longo do ciclo de vida do
projeto. Conforme descrito na Seção 2.2.3, nos projetos de médio e grande
porte, o ciclo de vida do projeto é constituído pelas fases: projeto conceitual,
projeto executivo, construção, operação e término.
Tendo em vista que os projetos tendem a seguir o padrão supracitado e
visando enriquecer a análise, foram selecionadas plataformas cuja data de
início do projeto não fosse coincidente. Nesse caso, adotou-se como premissa
uma defasagem de pelo menos 1 (um) ano entre as datas de início de cada
projeto visando avaliar igualmente se existiu alguma influência temporal nas
constatações realizadas.
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De forma a usar casos reais foram escolhidas plataformas marítimas de
produção que estivessem em fase de operação ou com projeto em
desenvolvimento e, por essa razão, não foram incluídos casos de plataforma
ainda em fase de avaliação de oportunidade. Além disso, visando enfatizar a
relevância do estudo foram selecionadas plataformas de grande porte, isto é,
com capacidade para processar pelo menos 16.000 m3/d de petróleo e
5.000.000 Sm3/d de gás.
Na segunda fase foi realizado um mapeamento da interface técnica ao
longo do ciclo de vida do projeto da plataforma, em que as verificações feitas
em cada fase serviram de insumo para a próxima fase do estudo.
A terceira e última fase consistiu em fazer uma análise crítica das
constatações, quando possível comparando os fatos evidenciados em cada
caso, por meio da observação participativa.
Além disso, com base na fundamentação teórica, constatações e
análises feitas através da realização de um estudo de caso comparativo, foi
elaborada uma proposta de melhoria na sistemática de gestão de interfaces
técnicas em projeto de plataforma marítima de produção de petróleo. A
proposta de melhoria é apresentada no Capítulo 7. A Figura 39 apresenta o
esquemático do método de estudo de caso utilizado, baseado no modelo
proposto por YIN (2003).
O próximo capítulo (Capítulo 4) refere-se à primeira fase da metodologia
cujo objetivo é a definição da interface técnica e seleção dos estudos de caso.
Neste capítulo serão detalhados os critérios adotados e as referências
utilizadas para definição da interface técnica a ser empregada no estudo de
caso comparativo. As premissas consideradas para seleção dos três projetos
de plataformas marítimas que compõem o estudo de caso, bem como as
principais características destes projetos serão igualmente detalhadas.
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Figura 39: Modelo de estudo de caso.
Fonte: Elaboração própria (2016).
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CAPÍTULO 4
DEFINIÇÃO DA INTERFACE
TÉCNICA E SELEÇÃO DOS
ESTUDOS DE CASO
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4. DEFINIÇÃO DA INTERFACE TÉCNICA E SELEÇÃO DOS ESTUDOS DE
CASO
4.1. DEFINIÇÃO DA INTERFACE TÉCNICA
A composição do estudo de caso comparativo considerou o contexto de
análise que trata da gestão de interface técnica em projeto de plataforma
marítima de produção de petróleo.
Como explicitado na Seção 2.1.3, o projeto de uma plataforma envolve
diferentes áreas de conhecimento, nesse sentido, foram estabelecidos 3 (três)
critérios para nortear a escolha da interface técnica deste estudo. Os critérios
adotados foram:
 Assunto técnico multidisciplinar.
 Histórico de ocorrência de problemas.
 Impacto na receita.
A interface técnica escolhida foi a definição de premissas de
dimensionamento das válvulas chokes de produção das plataformas marítimas
de produção. Nas próximas seções serão apresentadas as informações e
considerações que fundamentaram essa escolha.
4.1.1. Assunto técnico multidisciplinar
Conforme descrito na Seção 2.1.3, a definição das premissas para
dimensionamento de uma válvula choke de produção depende, no mínimo, da
interação entre as áreas técnicas de engenharia de instalações superfície,
engenharia de elevação e escoamento, engenharia submarina e engenharia de
reservatórios.
A área técnica de engenharia de instalações de superfície é a área
responsável por integrar as definições já existentes nos sistemas de superfície
com as necessidades das áreas técnicas de subsuperfície (elevação,
escoamento, submarina e reservatórios), principalmente, esta última. Para isso,
o profissional responsável pela engenharia de instalações de superfície precisa
deter conhecimento dos tipos de válvulas existentes e os parâmetros
associados à sua especificação. Além disso, destaca-se a importância de
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conhecer-se as características (diâmetro, material e comprimento) da tubulação
em que essa válvula será instalada. Isso porque, não é desejável que
restrições ao fluxo sejam impostas em virtude do arranjo das tubulações e
válvulas.
Outra informação que possui grande atuação da área técnica de
engenharia de superfície se refere a definição da pressão a jusante da válvula.
Tal dado tem relação direta com as características da válvula, em função da
perda de carga através da mesma, bem como os sistemas da plataforma, por
exemplo: tubulações, válvulas e equipamento localizados após a válvula. Para
essa questão a área técnica de engenharia de reservatórios atua igualmente,
visto que o diferencial de pressão entre a pressão do reservatório e a pressão a
jusante da válvula choke de produção impacta diretamente na vazão dos
fluidos produzidos.
No que diz respeito as necessidades das áreas técnicas de
subsuperfície, o profissional da área de instalações de superfície tem que a
partir dos dados fornecidos pelas outras áreas ser capaz de verificar a
viabilidade de implementação frente as características dos sistemas de
superfície.
A engenharia de reservatórios possui grande importância na definição
dos cenários de produção de cada poço. Para tal, essa área estuda em detalhe
aspectos

associados

às

características

dos

reservatórios

(pressão,

temperatura, índice de produtividade, composição, presença de sólidos), bem
como a influência do posicionamento dos poços.
A engenharia submarina, por sua vez, tem muita relação com esse
último dado, pois o posicionamento dos poços está diretamente relacionado
com o arranjo submarino (vide esquemático apresentado na Figura 16)
proposto para determinado campo. Além dessa informação, essa área é a
responsável por deter o conhecimento das linhas submarinas e equipamentos
submarinos que serão instalados. Conforme descrito na Seção 2.1.3.2, existem
diferentes tipos de linhas e equipamentos, sendo que as características
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(rugosidade, configuração, isolamento e material) influenciam diretamente o
perfil de escoamento dos fluidos.
Esse último parâmetro é acompanhado pela área de engenharia de
elevação e escoamento que a partir dos dados fornecidos pelas áreas de
reservatórios e engenharia submarina simula as condições de chegada na
plataforma (pressão, temperatura, fluxo monofásico ou multifásico) dos fluidos
produzidos pelos poços. De posse das informações e necessidades das áreas
de subsuperfície, assim como características da plataforma, o responsável pela
área de engenharia de superfície integra esses dados para definir as premissas
de dimensionamento de uma válvula choke de produção. Essa interação é
apresentada na Tabela 5, em que para cada informação que subsidia a
definição das premissas de dimensionamento dessa válvula, a coluna da área
técnica responsável encontra-se destacada em azul.
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Tabela 5: Influência de cada área técnica nas informações necessárias
para definição das premissas de dimensionamento da válvula choke de
produção
Área técnica
Superfície

Informação

Elevação e
Escoamento

Submarina

Reservatórios

Tipo de válvula

X

Características das tubulações da plataforma

X

Cenários de produção de fluidos

X

Pressão de operação a jusante da válvula

X

Pressão a montante da válvula

X

X

X

X

Temperatura a montante da válvuva

X

X

X

X

Tipo de fluxo: monofásico ou multifásico

X

X

X

X
X

X

Características da linha submarina

X

X

Configuração das linhas submarinas

X

X

Índice de produtividade de cada poço

X

X

X

X

Pressão de reservatório

X

Afastamento dos poços

X

Presença de sólidos

X

Composição dos fluidos

X

X

X
X

X

X

Fonte: Elaboração própria (2016).

4.1.2. Histórico de ocorrência de problemas
Conforme descrito na Seção 3, procurou-se, nesse trabalho, selecionar
uma interface técnica que tivesse relevância comprovada na indústria de
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petróleo e gás. Os próximos parágrafos apresentam alguns dados reais que
ratificam a importância do dimensionamento desse tipo de válvula dentro do
contexto desse trabalho.
De acordo com o levantamento feito pela instituição Offshore Division of
Health and Safety Executive15, 9% dos problemas relatados em um grupo de
291 válvulas estão relacionados às válvulas chokes. A Figura 40 apresenta a
proporção de problemas por tipo de válvula.

Figura 40: Proporção de problemas por tipo de válvula.
Fonte: Adaptado de PETERS (2003).

É possível notar pela Figura 40 que a maior parte dos problemas estão
relacionados com as válvulas de bloqueio (44%). No entanto, essas são
válvulas manuais e que não possuem controle associado, isto é, têm apenas a
posição totalmente aberta ou totalmente fechada. Além disso, a especificação
dessa válvula não depende da interação multidisciplinar entre as áreas técnicas
descritas na seção 4.1.1. Por essa razão, esse tipo de válvula não foi escolhido
como objeto de estudo desse trabalho.

15

A instituição Offshore Division of Health and Safety Executive é responsável pela regulação

dos riscos associados as atividades de produção de óleo e gás no Reino Unido.
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As válvulas de alívio e controle que representam respectivamente 17% e
16% dos problemas, apesar de terem controle associado, são válvulas que
dependem somente da área técnica de engenharia de superfície, não tendo
relação com as disciplinas citadas na seção 4.1.1. Desse modo, de forma
análoga as válvulas de bloqueio, essas válvulas não foram selecionadas para
esse trabalho, uma vez que o mesmo tem como objetivo avaliar o caráter
multidisciplinar das definições associadas a especificação da válvula.
Segundo PETERS (2003), as principais causas dos problemas
associados às válvulas chokes de produção são: projeto inadequado,
especificação incorreta, má operação, erosão e falha do sistema de controle.
A Figura 41 apresenta a proporção de cada tipo de falha das válvulas
choke, conforme levantamento feito pela Offshore Division of Health and Safety
Executive.

Figura 41: Proporção de cada tipo de falha das válvulas choke.
Fonte: Adaptado de PETERS (2003).
Com base nas informações da Figura 41 destaca-se que ao se somar a
proporção das falhas associadas ao projeto inadequado (57%) e especificação
incorreta (3%), estas correspondem a 60% do total de falhas das válvulas
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chokes de produção. Essa constatação reforça a importância da definição das
premissas de dimensionamento das válvulas chokes de produção.
4.1.3. Impacto na receita
Como as válvulas chokes de produção estão associadas ao controle do
escoamento dos fluidos que chegam à plataforma, sabe-se que qualquer
restrição ao fluxo implica em redução parcial ou total da vazão dos fluidos
produzidos com consequente perda de receita.
A Figura 42 apresenta um gráfico com uma análise de sensibilidade para
ilustrar a perda diária de receita em função da redução na produção de óleo de
um poço.
A análise de sensibilidade considerou o impacto na receita para 3 (três)
poços hipotéticos com potencias de produção de petróleo (isento de água)
iguais à: 5.000 m3/d, 3.000 m3/d e 1.000 m3/d, respectivamente. Nesse caso,
avaliou-se a perda de receita para uma redução na produção de petróleo
variando de 10 à 90%.

Figura 42: Perda diária de receita em função na redução na produção de óleo
para poços com diferentes potencias: 5.000 m3/d, 3.000 m3/d e 1.000 m3/d16.
Fonte: Elaboração própria (2015).

16

O valor do preço do barril de petróleo (base de julho de 2016) foi considerado igual a $ 48,99

(OIL-PRICE NET, 2016).
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A partir da Figura 42, evidencia-se que pequenas reduções na produção
de um poço advinda de problemas nas válvulas chokes de produção podem
trazer impactos significativos na receita, explicitando a importância dessa
variável.
4.2. SELEÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO
Conforme apresentado na Figura 39, definiram-se alguns critérios para a
escolha das plataformas marítimas de produção de petróleo que integrariam
cada um dos casos de estudo desse trabalho. Os critérios adotados foram:
a. Mesma empresa responsável pelo projeto.
b. Data de início do projeto das plataformas defasada em pelo
menos 1 (um) ano.
c. Projeto em desenvolvimento ou operação.
d. Plataformas de grande porte.
A partir dos critérios definidos, 3 (três) plataformas marítimas de
produção de petróleo foram selecionadas para compor o estudo de caso
comparativo, sendo que cada plataforma representa um caso.
A empresa responsável pelos 3 (três) projetos possui vasta experiência
no setor de petróleo e gás, sendo que seu nome não será mencionado por
razões de confidencialidade. Além disso, considera-se tal informação
irrelevante para o alcance dos objetivos desse trabalho.
Ressalta-se que esse trabalho avaliou a interface técnica em cada caso
na mesma data de referência, isto é, outubro de 2015. Nessa data, verificou-se
a fase atual de cada projeto e o respectivo ano de início do mesmo. Dos casos
selecionados, na data de referência citada, 2 (dois) encontravam-se em
operação e 1 (um) na fase de construção. Para analisar possíveis influências
temporais nos resultados, bem como aspectos associados a maturidade das
informações, selecionaram-se plataformas com diferentes datas de início dos
seus projetos.
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Desse modo, considera-se que o estudo tende a ganhar maior
relevância dentro do contexto da indústria de petróleo e gás e possibilita a
abrangência para projetos similares.
Em relação ao porte dos projetos, os 3 (três) casos selecionados são de
plataformas marítimas de produção de petróleo de grande porte e alta
complexidade. Nota-se que todos os projetos possuem capacidade de
produção de óleo superior ou igual a 16.000 Sm3/d (100.000 bpd) e
processamento de gás superior ou igual a 5.000.000 Sm3/d. O emprego de
plataformas de grande porte visa ressaltar a relevância desse assunto em
megaprojetos de plataformas marítimas de produção de petróleo. A seguir
serão apresentados alguns detalhes relativos a cada uma das plataformas
escolhidas para compor os 3 (três) casos de estudo.
4.2.1. Caso A
A plataforma marítima de produção de petróleo do Caso A é uma
plataforma do tipo FPSO instalada em lâmina d’agua ultraprofunda (superior à
2.000 m), cujo projeto foi iniciado em 2010 e encontra-se em operação desde
janeiro de 2013.
Essa plataforma é composta por todos os sistemas descritos na Seção
2.1.2, destacando-se sistema de injeção de gás em elevadas pressões
(superior a 500 bar), incluindo corrente ricas em CO2, e injeção no reservatório
de água do mar dessulfatada como método de recuperação secundária.
O projeto dessa plataforma foi iniciado em 2010 com um nível de
maturidade não muito elevado, porém suficiente para respaldar a aprovação do
seu início, visto o elevado índice de produtividade dos poços.
4.2.2. Caso B
A plataforma marítima de produção de petróleo do Caso B é uma
plataforma do tipo FPSO instalada em lâmina d’agua ultraprofunda (superior à
2.000 m), cujo projeto foi iniciado em 2012 e encontra-se em operação desde
agosto de 2015.
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Essa plataforma é igualmente composta por todos os sistemas descritos
na Seção 2.1.2, diferenciando-se pela elevada capacidade de processamento
de gás (8.000.000 Sm3/d).
O projeto dessa plataforma foi iniciado em 2012 com um nível de
maturidade superior ao da plataforma do Caso A, muito em virtude do maior
conhecimento dos dados de reservatório. Essa plataforma também está
associada à uma área de grande potencial esperado para os poços.
4.2.3. Caso C
A plataforma marítima de produção de petróleo do Caso C é uma
plataforma do tipo FPSO instalada em lâmina d’agua ultraprofunda (superior à
2.000 m), cujo projeto foi iniciado em 2013 e encontra-se em fase final de
construção. Essa plataforma distingui-se das demais pela complexidade do
sistema submarino e algumas particularidades existentes em relação às
propriedades dos fluidos do reservatório.
O projeto dessa plataforma foi iniciado em 2013 com grau de maturidade
intermediário entre os Casos A e B, devido a heterogeneidade do campo e aos
riscos associados ao sistema submarino. A produtividade esperada dos poços
do campo, ainda que inferior aos demais, indica que este projeto se trata de
uma oportunidade de negócio.
As principais informações dos casos de estudo (Caso A, Caso B e Caso
C) encontram-se na Tabela 6 e foram obtidos a partir da respectiva
documentação de projeto e dos dados operacionais.
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Tabela 6: Principais informações do Caso A, Caso B e Caso C
CASO

A

B

C

Empresa responsável pelo projeto

X

X

X

Tipo de plataforma

FPSO

FPSO

FPSO

Lâmina d’água (m)

> 2.000

> 2.000

> 2.000

Ano de início do projeto da plataforma

Bacia de
Santos
2010

Bacia de
Santos
2012

Bacia de
Santos
2013

Ano de início da operação da plataforma

2013

2015

Fase atual do projeto – Nota 1

Operação

Operação

Capacidade de processamento de óleo (Sm 3/d) – Nota 2

19.200

24.000

16.000

Capacidade de processamento de água produzida (Sm 3/d) – Nota 2

19.200

24.000

16.000

Capacidade de processamento de gás (Sm /d) – Nota 2

5.000.000

8.000.000

5.000.000

Demanda elétrica (MW)

65
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Sistema de injeção de gás com pressão elevada

SIM

SIM

SIM

Sistema de elevação artificial de fluidos (gas lift )

SIM

SIM

SIM

Sistema de injeção no reservatório de água do mar dessulfatada

SIM

SIM

SIM

Sistema de tratamento da água produzida para descarte no mar

SIM

SIM

SIM

Sistema de injeção de produtos químicos na superfície, na arvóre de
natal e nos poços

SIM

SIM

SIM

Localização

3

Não
aplicável
Construção
(fase final)

Nota 1: Data de referência out/2015.
Nota 2: condição Standard: 15ºC e 101,3 kPa.
O próximo capítulo (Capítulo 5) refere-se à segunda fase da
metodologia, em que é feito o mapeamento da interface técnica escolhida ao
longo do ciclo de vida do projeto. Neste capítulo, será apresentado, em teoria,
como esta interface técnica está presente em cada uma das fases de um
projeto de plataforma marítima e o envolvimento de cada área técnica.
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5. MAPEAMENTO DA INTERFACE TÉCNICA AO LONGO DO CICLO DE
VIDA DO PROJETO
O objetivo da fase de mapeamento é identificar inicialmente os aspectos
que compõem o dimensionamento de uma válvula choke de produção, assunto
este definido como o contexto do estudo de caso comparativo proposto nesse
trabalho.
A

partir

dessas

informações,

será

mapeado,

em

seguida,

o

desenvolvimento do projeto da válvula choke de produção ao longo das fases
do projeto e como as diferentes áreas técnicas relacionam-se.
5.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA DIMENSIONAMENTO
O ponto de partida para análise da interface técnica selecionada no ciclo
de

vida

do

projeto

é

a

verificação

dos

requisitos

mínimos

para

dimensionamento de uma válvula choke de produção. Com essas informações,
é possível identificar a fase do projeto em que os dados são necessários e o
envolvimento de cada área técnica.
Por possuir as informações necessárias para que o fabricante seja
capaz de projetar e fabricar uma válvula que atenda as necessidades do
cliente, adotou-se a folha de dados de uma válvula choke de produção como a
referência para o mapeamento dos requisitos mínimos necessários para
dimensionamento dessa válvula.
Esse documento é composto por informações como: dados operacionais
e de processo, dos materiais de construção, de instrumentação, de controle,
mecânicos e normas de referência.
Conforme definido na seção 4.1.1, esse estudo concentra-se na
interface entre as áreas técnicas de engenharia de superfície, engenharia
submarina, engenharia de reservatórios e engenharia de elevação e
escoamento. Desse modo, o enfoque será nas informações das folhas de
dados que envolvem essas disciplinas e que podem aparecer de diversas
maneiras, tais como: “dados de processo, dados de vazão ou dados
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operacionais”. Para uniformizar a linguagem desse estudo, a nomenclatura
adotada neste trabalho foi “dados de processo”.
Como exemplo, a Figura 43 e a Figura 44 mostram os dados de
processo requeridos de acordo com a folha de dados de dois fabricantes de
válvulas chokes de produção, notadamente conhecidos por trabalharem no
setor de petróleo e gás.

Figura 43: Dados de processo da Folha de Dados da empresa Master Flo.
Fonte: Adaptado de Master Flo (2015).
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Figura 44: Dados de processo da Folha de Dados da empresa Mokveld.
Fonte: Adaptado de Mokveld (2015).

Com base nas informações das folhas de dados dos fabricantes, bem
como os conceitos apresentados na Seção 2.1.2.1, tem-se que os dados de
processo requeridos para dimensionamento da válvula choke de produção e
que possuem interface com as áreas técnicas: engenharia de superfície,
engenharia de reservatórios, engenharia submarina e engenharia de elevação
e escoamento são:
a. Vazão máxima de fluidos.
b. Vazão de líquido e vazão de gás associada.
c. Pressão e temperatura a montante da válvula choke de produção.
d. Pressão a jusante da válvula ou perda de carga através da
válvula.
e. Máxima pressão de operação.
f. Composição dos fluidos.
g. Presença de elementos abrasivos (sólidos, areia).
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5.2. RELAÇÃO COM AS FASES DO PROJETO DE PLATAFORMA
Conforme definido na seção 2.317, o projeto de plataforma passa pelas
seguintes fases: Projeto Conceitual, Projeto básico, Projeto FEED (PréDetalhamento), Projeto de Detalhamento, Construção, Comissionamento e
Operação18.
Nas próximas seções será descrito como o projeto da válvula é
desenvolvido ao longo dessas fases e a relação entre as áreas técnicas
envolvidas.
5.2.1. Projeto básico
Durante a fase do projeto básico, na maioria dos casos, a área técnica
de engenharia de superfície, responsável pela elaboração da folha de dados
preliminar, não dispõe de todas as informações para dimensionamento da
válvula choke de produção.
Isso ocorre, principalmente, quando se trata de um novo campo de
petróleo e a aquisição de dados de reservatório, nessa fase, ainda está em
andamento. Tais dados são fundamentais para fornecer informações, por
exemplo, a respeito da composição dos fluidos e presença de elementos
abrasivos, bem como subsidiar as simulações de reservatório e escoamento
que por sua vez fornecem informações importantes como vazão de líquido e
vazão de gás.

17

A fase de projeto conceitual não foi avaliada, uma vez que os dados de dimensionamento da

válvula choke de produção não são estudados nessa fase. Na fase de projeto conceitual são
avaliados aspectos de ordem mais genérica, tais como: tipo de plataforma, capacidade,
sistemas de processamento e tratamento de fluidos.
18

Nesse trabalho, a fase de Projeto Conceitual não foi analisada, pois nessa fase não são

definidas as premissas de dimensionamento da válvula choke de produção. A fase de
Comissionamento não foi igualmente analisada, uma vez que nessa etapa do projeto, não há
atividade de comissionamento da válvula choke de produção, uma vez que os testes realizados
são feitos em fábrica durante a fase de Construção.
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Nesse sentido, nota-se que, nessa fase, os dados de grande relevância
para dimensionamento da válvula ainda não são conhecidos requerendo desse
modo uma forte interação entre as áreas técnicas envolvidas. Esse contato é
importante, pois diante da ausência de informações, algumas premissas e
cenários precisam ser definidos para que seja possível dar continuidade ao
projeto e, ao mesmo, tempo minimizar impactos futuros quando dados mais
atualizados estiverem disponíveis19.
Em contrapartida, existem algumas informações já conhecidas, por
estarem diretamente relacionadas com a pressão de separação da planta de
processamento e a máxima pressão de operação.
5.2.2. Projeto FEED
Durante o projeto FEED, fase esta do projeto que antecede o pedido de
compra da válvula, informações mais detalhadas a seu respeito são inseridas
na folha de dados e, usualmente, estão relacionadas às áreas de materiais,
mecânica, controle e instrumentação.
No que diz respeito às áreas técnicas definidas na Seção 4.1.1, nessa
fase, a maturidade das informações nem sempre é muito maior do que na fase
de projeto básico. Assim, nessa etapa do projeto, as áreas técnicas envolvidas,
em função das incertezas, em geral, geram os dados de processo a partir de
cenários (pessimista, esperado e otimista) com o intuito de ser capaz de
absorver futuras revisões nas informações.
Como essa fase antecede a compra da válvula, a definição dos
requisitos mínimos para projeto de uma válvula choke de produção é
imprescindível. No entanto, como, em alguns casos, nem todas as informações
estão disponíveis, sabe-se que os dados encaminhados muitas vezes possuem
incertezas associadas.

19

Como exemplo de cenários e premissas podem-se citar a utilização de um cenário mais

conservador ou o emprego de um poço de petróleo de outro reservatório como referência para
o estudo.
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Por essa razão, análises de sensibilidade que considerem, por exemplo,
a variação de alguns parâmetros como: composição dos fluidos, vazão de
líquido e gás e pressão de chegada dos fluidos devem ser realizadas.
5.2.3. Projeto de detalhamento
Na fase de projeto de detalhamento, a interferência por parte das áreas
técnicas citadas na Seção 4.1.1 é menor, uma vez que, nesse momento, o foco
está nos aspectos construtivos da válvula.
Entretanto, o responsável pela área técnica de engenharia de superfície
procura manter contato direto com o projetista de detalhamento, pois muitas
vezes alguma limitação técnica ou dificuldade encontrada pelo fabricante pode
estar relacionada com um dos cenários definidos anteriormente.
Nessas situações, visando não onerar, desnecessariamente, o projeto
da válvula, os pontos levantados pelo fabricante são, primeiramente,
rediscutidos entre as áreas técnicas envolvidas na definição dos requisitos
originais.
Atenta-se, igualmente, ao fluxo contrário, ou seja, diante de novas
informações de reservatório, por exemplo, uma análise crítica multidisciplinar
deve ser realizada e, caso aplicável, o projetista de detalhamento é informado.
Diante de novas informações, a agilidade nessa interação entre as áreas
técnicas envolvidas e na comunicação com o projetista de detalhamento
aumenta a probabilidade que a incorporação de novos dados não resulte em
ônus para o projeto.
Desse modo, nessa fase do projeto o contato contínuo entre as áreas é
o ponto principal para que, se necessário, correções e/ou modificações, no
projeto de detalhamento sejam implementadas.
5.2.4. Construção
Na fase de construção, as premissas e dados de projetos já estão
definidos. Nessa fase qualquer alteração nas informações, originalmente
encaminhadas, pode refletir em aumento de custo e prazo. No entanto, o
acompanhamento contínuo deve ser mantido seja para antecipar possíveis
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gargalos ou mitigar problemas e/ou dificuldades encontradas durante a
fabricação da válvula.
5.2.5. Operação
A fase de operação é de grande importância, uma vez que nela a válvula
é exposta as condições operacionais reais (vazão, temperatura, pressão e
característica dos fluidos). Nessa fase, a equipe de engenharia de reservatórios
acompanha os parâmetros dos poços (índice de produtividade, pressão e
temperatura) e a estratégia de drenagem do campo.

A partir dessas

avaliações, podem-se ratificar ou retificar os cenários previstos nas fases
iniciais do projeto (projeto básico e projeto FEED).
A equipe de engenharia de elevação e escoamento, a partir das
informações coletadas durante a operação calcula o potencial dos poços
(vazão de líquido e gás) e o perfil de escoamento fluidos até a chegada na
plataforma (fluxo monofásico ou multifásico, temperatura e pressão). Além
disso, essas informações são utilizadas para calibrar o modelo de escoamento.
A área técnica de engenharia submarina, por sua vez, monitora a
integridade dos dutos e equipamentos submarinos frente as condições reais de
produção. Já a equipe de engenharia de superfície acompanha as condições
de chegada dos fluidos na plataforma e o comportamento na planta de
processamento de óleo e gás.
Desse modo, acredita-se que a partir desse acompanhamento
sistemático e integrado ao longo do projeto, é possível antecipar e mitigar
possíveis problemas associados a sua especificação, bem como alertar outros
projetos através da sistemática de lições aprendidas.
É importante salientar que ao final de cada etapa se deve realizar a
validação dos dados. Essa etapa consiste em uma oportunidade para que os
membros da equipe do projeto ratifiquem as informações utilizadas antes que
se inicie uma próxima fase. Cabe ressaltar que na fase de Projeto FEED, que
antecede a compra da válvula, essa prática é de grande importância.
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No próximo capítulo (Capítulo 6) que corresponde a terceira fase da
metodologia, será apresentada a análise do impacto da interface técnica no
projeto. Esta análise será feita por plataforma marítima de produção e para
cada fase do projeto. Adicionalmente, uma análise mais aprofundada das
definições existentes na fase de projeto básico e sobre o envolvimento das
áreas técnicas será mostrada.
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6. ANÁLISE DO IMPACTO DA INTERFACE TÉCNICA NO PROJETO
Nos capítulos anteriores a interface técnica (contexto) e as plataformas
marítimas de produção de petróleo (casos) foram definidas, assim como a
forma que a interface técnica se desenvolve em teoria ao longo do projeto.
Nesse capítulo, será apresentada uma análise, por caso de estudo, das
constatações feitas nas seguintes fases de projeto: projeto básico, projeto
FEED, projeto de detalhamento, construção e operação. Em seguida, será feita
uma análise comparativa entre a atuação das equipes técnicas envolvidas.
6.1. CASO A (PROJETO A)
Como citado na Seção 4.2, o Projeto A teve início no ano de 2010 e
refere-se a uma área com grande potencial de produção, sendo este um dos
projetos pioneiros na Bacia de Santos. Esse projeto teve como característica a
filosofia fast-tracking, ou seja, visando antecipar o início da sua produção,
algumas decisões foram tomadas mesmo sabendo-se que em alguns casos as
informações disponíveis careciam de maturidade.
Diante desse cenário, com o objetivo de minimizar impactos futuros ao
projeto caso novas informações fossem reveladas, o projeto como um todo
procurou adotar margens e conservadorismos20.
6.1.1. Projeto básico
Na fase de projeto básico os parâmetros utilizados no dimensionamento
da válvual choke de produção não consideraram todos os aspectos descritos
na Seção 5.1.
Nesse caso específico, a pressão a jusante da válvula ou perda de carga
através da válvula, bem como a vazão e pressão de chegada dos fluidos
associadas aos cenários de produção ao longo da vida do campo não foram
considerados no dimensionamento. Nesse projeto, foram apenas definidas a

20

Cabe salientar que tais medidas não estavam relacionadas ao dimensionamento da válvula

choke de produção e sim às características gerais da plataforma, tais como: tipo de plataforma,
capacidade de produção e especificidades dos sistemas de tratamento de gás.
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pressão a jusante da válvula e a vazão dos fluidos em duas condições: máxima
e mínima vazão de fluidos.
Ainda nessa fase do projeto, verificou-se que essa interface técnica,
embora multidisciplinar, não contou com a participação das demais áreas
técnicas e sim apenas da área de instalações de superfície.
6.1.2. Projeto FEED
Na fase de Projeto FEED que antecede à compra das válvulas não foi
identificado um momento de revalidação dos casos definidos na fase de projeto
básico. Além disso, verificou-se que as demais áreas técnicas não tiveram
envolvimento nas discussões relativas ao projeto das válvulas chokes de
produção.
Essa constatação demonstra claramente que a etapa de revalidação não
ocorreu, evidenciando que eventuais erros de especificação ou novos dados
não foram incorporados ao projeto final da válvula.
6.1.3. Projeto de detalhamento
O padrão de envolvimento das áreas técnicas citado na Seção 6.1.2
permaneceu na fase de detalhamento. Salienta-se que isso se deu,
principalmente,

pelo

desconhecimento

dos

envolvidos

no

caráter

multidisciplinar desse assunto. Outro fator, cuja importância foi ressaltada na
Seção 5.2 diz respeito ao acompanhamento do projeto de detalhamento.
É importante destacar que embora as definições principais ocorram em
fases anteriores, muitas vezes são identificados gargalos durante o
detalhamento do projeto, cuja revisão de alguma premissa definida nas fases
iniciais podem contribuir para a solução do problema.
6.1.4. Construção
Na fase de construção as definições de projeto já estão consolidadas e o
foco é na fabricação dos sistemas, nesse caso da válvula. Apesar de esperado,
o envolvimento de todas as áreas técnicas também não ocorreu nessa fase do
projeto.
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Somado a esses fatores, a característica fast tracking contribuiu para
que esse acompanhamento e integração não fossem priorizados frente as
demais demandas existentes no âmbito do projeto.
6.1.5. Operação
Na fase de operação, foi constatado que a produção dos poços estava
abaixo

da

previamente.

vazão

esperada

conforme

simulação

e

testes

realizados

Nessa ocasião, algumas hipóteses foram levantadas o que

demandou o envolvimento das diversas áreas técnicas envolvidas. Umas das
hipóteses tratava-se da perda de carga, acima do esperado, nos sistemas da
plataforma.
A constatação de que a válvula choke de produção estava mal
especificada foi possível, pois se notou, em campo, que, mesmo na condição
de abertura plena (condição em que não impõe restrição ao fluxo), a perda de
carga através dessa válvula era muito elevada, da ordem de 1.400.000 Pa
enquanto o valor esperado era menor que 300.000 Pa.
Em paralelo, foi realizada uma avaliação que possibilitou quantificar, de
forma aproximada, a perda associada a esse problema. A Figura 45 apresenta
o esquema da configuração da válvula choke de produção no Projeto A e os
alinhamentos existentes.

Figura 45: Representação esquemática da configuração da válvula
choke de produção no Projeto A.
Fonte: Elaboração própria (2015).
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Em operação normal, a válvula choke de produção é mantida alinhada
para o separador principal (fluxo principal, em azul) e somente em situação de
teste de poço21 o fluxo secundário é utilizado.
No entanto, considerando as perdas existentes e a similaridade da
válvula existente no fluxo principal e da válvula existente no fluxo secundário,
realizou-se o alinhamento simultâneo estando ambas válvulas em condição de
abertura plena. Como nessa situação aumentou-se a área de passagem dos
fluidos produzidos, a consequência imediata observada foi uma queda na
perda de carga através da válvula choke de produção de 1.400.000 Pa para
400.000 Pa (valor próximo a condição esperada) resultando em um aumento
de produção da ordem de 120 m3/d.
Essa avaliação corrorborou as suspeitas e demonstrou que o problema
estava

associado

ao

projeto

da

válvula

choke

de

produção,

mais

especificamente, nas condições de processo que não foram informadas na fase
de projeto básico, conforme mencionado na Seção 6.1.1.
Até a solução do problema, esse fato implicou, diretamente, em perdas
de produção, aproximadamente 120 m3/d equivalente à $1.109.330 por mês22.
Por essa razão, foi decidido pela troca das válvulas existentes por novas
válvulas23, dessa vez considerando os aspectos citados na Seção 5.1.
6.2. CASO B (PROJETO B)
Conforme mencionado na Seção 4.2, o Projeto B teve início no ano de
2012 está localizado em uma área com grande potencial de produção,
distinguindo-se das demais pela elevada vazão de gás.

21

Os testes dos poços de petróleo são exigidos e regulados pela ANP (Agência Nacional do

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
22

O valor do preço do barril de petróleo (base de julho de 2016) foi considerado igual a $ 48,99

(OIL-PRICE NET, 2016).
23

O custo aproximado (base de referência out/15) de uma válvula choke de produção desse

tipo é $ 50.000.
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De forma análoga ao Projeto A (Caso A), esse projeto teve como
característica a filosofia fast-tracking cujo direcionador era a antecipação da
produção. Destaca-se, nesse caso, que o nível de maturidade das informações
era superior às disponíveis na época do início do Projeto A.
6.2.1. Projeto básico
Os mesmos desvios apontados na fase de projeto básico do Projeto A
também ocorreram no Projeto B. Isso deve-se ao fato das constatações feitas
na fase de operação do Projeto A, cujo início de operação foi em 2013, terem
sido posteriores ao início do Projeto B. Nas próximas seções será apresentado
em qual fase os problemas referentes ao Projeto B foram identificados.
A partir dessa constatação nota-se que no período entre a data de início
de cada projeto não ocorreu uma revisão na filosofia da empresa no que diz
respeito ao fluxo de trabalho para definição dos requisitos mínimos para
dimensionamento da válvula choke de produção.
6.2.2. Projeto FEED
De forma similar ao Projeto A, nessa fase do Projeto B não houve uma
etapa de revalidação dos dados considerados para dimensionamento da
válvula, bem como não se verificou a integração e a participação de todas as
áreas técnicas envolvidas.
Além dos problemas de comunicação e integração no âmbito do Projeto
B, nota-se que a disseminação de conhecimento entre projetos, nesse caso
Projeto A e Projeto B, não ocorreu. Caso tivesse ocorrido, possivelmente
alguns dos problemas identificados poderiam ter sido evitados ou minimizados.
6.2.3. Projeto de detalhamento
Na fase de detalhamento, após a solicitação do pedido de compra das
válvulas, não houve questionamentos técnicos por parte da equipe integrante
do

projeto

e/ou

do

fabricante

sobre

os

parâmetros

utilizados

para

dimensionamento da válvula choke de produção.
O fato de ter-se constatado uma forma de trabalho similar ao padrão
constatado no Projeto A, em que não há envolvimento de todas as áreas
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técnicas, reforça os indicativos de que até esse momento a dinâmica de
trabalho na empresa não contemplava uma mudança no tipo de atuação dos
profissionais envolvidos.
6.2.4. Construção
Na fase de construção do Projeto B, coincidente com a fase de operação
do Projeto A,os dados de projeto da válvula foram questionados. Cabe
destacar que, inicialmente, as causas dos problemas na válvula do Projeto A
não eram conhecidas, porém, as dúvidas existentes foram suficientes para que
as premissas de dimensionamento da válvula do Projeto B, mesmo que em
construção, fossem reavaliadas.
Tal fato foi possível em função do sinergismo entre as diferentes equipes
de projeto que independentemente dos padrões internos da empresa,
adotaram uma postura pró-ativa diante das ocorrências.
Após a constatação de alguns problemas na especificação da válvula
choke de produção do Projeto B, foi quantificada a perda de receita esperada
caso a válvula não fosse substituída.
Como a produção no campo pode ser proveniente de poços com
características distintas, foi feita uma análise de sensibilidade em função do
potencial de produção de óleo, em Sm3/d, para cada tipo de poço esperado.
Dado o potencial esperado e a partir das informações do fabricante da válvula,
foi possível quantificar a perda de carga, em condição de abertura plena,
esperada através da válvula choke existente para cada vazão.
Em seguida, com base nas simulações da área técnica de engenharia
de elevação e escoamento foram determinadas as vazões efetivas de
produção levando-se em consideração a perda de carga anteriormente
definida. Por fim, fez-se a diferença entre o potencial de produção de óleo e a
vazão efetiva para então calcular a perda de receita em base mensal.
A Figura 46 sintetiza as etapas realizadas nessa avaliação. A Tabela 7
apresenta a previsão de perda de receita no Projeto B.
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Figura 46: Etapas da avaliação da perda de receita esperada no Projeto
B, caso a modificação da válvula não fosse realizada.
Fonte: Elaboração própria (2015).

Tabela 7: Previsão de perda de receita no Projeto B24
Potencial de

Perda de

Poço

produção de

carga

tipo25

óleo

esperada

Vazão

Perda de

Perda de

efetiva

produção

receita

(Sm3/d)

(Sm3/d)

mensal ($)26

(Sm /d)

(kPa)

1

2.200

511

2.197

3

27.733

2

2.800

798

2.785

15

138.666

3

3.100

941

3.080

20

184.888

4

4.200

1.467

4.080

120

1.109.330

5

4.800

1.755

4.665

135

1.247.996

6

5.000

1.850

4.869

131

1.211.018

3

Fonte: Elaboração própria (2015).

24

Os dados apresentados nesta tabela foram obtidos a partir de dados disponíveis na empresa

projetista e são oriundos de simulações feitas pelas áreas técnicas de engenharia de
reservatório e engenharia de elevação e escoamento.
25

As variáveis normalmente associadas a um poço tipo são: afastamento do poço, índice de

produtividade e vazão de produção de óleo e gás.
26

O valor do preço do barril de petróleo (base de julho de 2016) foi considerado igual a $ 48,99

(OIL-PRICE NET, 2016).
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Com base nos resultados, é possível verificar que conforme o potencial
de produção de óleo aumenta, a perda de produção associado ao problema de
dimensionamento da válvula choke de produção torna-se mais expressiva.
Salienta-se que no Projeto B, a expectativa era de que os poços
produtores tivessem potencial similar aos poços tipos 4,5 e 6. Desse modo, a
relevância da perda de receita esperada (entre $ 1.109.330 e $ 1.247.996) fez
com que se optasse pela substituição da válvula27.
6.2.5. Operação
Diante dos fatos apontados nos Projetos A e Projeto B, a equipe do
projeto ficou mais atenta aos parâmetros de acompanhamento e a necessidade
de sinergismo entre as áreas técnicas envolvidas. Por essa razão, na fase de
operação do Projeto B não foram identificados problemas relativos ao projeto e
operação da válvula.
6.3. CASO C (PROJETO C)
O Projeto C teve início no ano de 2013 e está relacionado a uma área
com grande potencial, diferenciando-se pelos desafios na área de engenharia
submarina e engenharia de elevação e escoamento. Esses desafios devem-se,
principalmente, à característica reológica do óleo desse campo que, por ser
mais parafínico, exige maior atenção quanto aos parâmetros de escoamento.
Em função dessas particularidades, a filosofia fast tracking não foi
aplicada permitindo, desse modo, que as equipes estudassem com mais
profundidade as alternativas e cenários.
6.3.1. Projeto básico
Diferentemente dos Projetos A e B, na fase de projeto básico do Projeto
C o dimensionamento da válvula choke de produção considerou os parâmetros
descritos na Seção 5.1.

27

O custo aproximado (base de referência out/15) dessa alteração foi em torno de $ 50.000 por

válvula choke de produção.
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Atribuiu-se a isso, o fato da equipe ter se beneficiado de mais tempo
para estudar os possíveis cenários do projeto, bem como entender e incorporar
as lições aprendidas de outros projetos, tais como: Projeto A e Projeto B.
Além disso, os desafios intrínsecos28 a esse projeto, estimularam uma
maior integração entre as áreas técnicas minimizando problemas de interface
técnica e consequentemente ônus ao projeto.
6.3.2. Projeto FEED
Na fase de Projeto FEED o envolvimento das áreas técnicas continuou
integrado propiciando assim o acompanhamento do projeto por parte de todos
os envolvidos. Um aspecto nesse projeto que o diferencia dos demais é que
este passou por uma etapa de revalidação das premissas de dimensionamento
da válvula.
6.3.3. Projeto de Detalhamento
Durante a fase de projeto de detalhamento a interação entre as áreas
técnicas foi mantida, não tendo sido constatadas alterações e/ou revisões nas
especificações originais do projeto.
Adicionalmente, dados advindos do acompanhamento da operação de
outras plataformas eram frequentemente disseminados para as equipes
técnicas de forma que essas atuassem, caso necessário, no Projeto C.
6.3.4. Construção
Na fase de construção as definições de projeto já estão consolidadas e o
foco é na fabricação dos sistemas, nesse caso da válvula choke de produção.
Conforme esperado, não ocorreram mudanças na especificação da válvula.
6.3.5. Operação
Essa seção não é aplicável ao Projeto C, uma vez que este se encontra
em fase final de construção.

28

Conforme mencionado anteriormente, este projeto tinha grande desafios no que diz respeito

ao sistema submarino e característica reológica do óleo.
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6.4. DEFINIÇÕES NA FASE DE PROJETO BÁSICO
Conforme apresentado nas seções anteriores, a fase de projeto básico
tem grande importância no resultado final do projeto, uma vez que nela são
definidos os requisitos mínimos necessários para dimensionamento de uma
válvula choke de produção. Por essa razão, propõe-se sintetizar e comparar
como a definição dos requisitos de projeto da válvula ocorreu no Caso A
(Projeto A), Caso B (Projeto B) e Caso C (Projeto C).
A Tabela 8 resume, conforme definido na Seção 5.1, as definições
necessárias e como estas foram consideradas na fase de projeto básico do
Caso A, Caso B e Caso C.
Tabela 8: Requisitos de projeto considerados na fase de projeto básico do
Caso A, Caso B e Caso C
CASO

A

B

C

Vazão máxima dos fluidos

SIM

SIM

SIM

Vazão de líquido e vazão de gás associada

NÃO

NÃO

SIM

Pressão e temperatura a montante da válvula

NÃO

NÃO

SIM

Perda de carga através da válvula choke de produção

NÃO

NÃO

SIM

Máxima pressão de operação

SIM

SIM

SIM

Composição dos fluidos

SIM

SIM

SIM

Presença de elementos abrasivos (sólidos e areia)

SIM

SIM

SIM

DEFINIÇÃO

Fonte: Elaboração própria (2015).

A partir da Tabela 8 constata-se que o Projeto C considerou todas as
informações necessárias para o correto dimensionamento da válvula choke de
produção.
Como é possível verificar a partir da Tabela 6, o início desse projeto
ocorreu posteriormente aos demais, isto é, 3 (três) anos após o Projeto A e 1
(um) ano após o Projeto B. Este fato contribuiu para que a equipe responsável
por esse projeto mais tempo para estudar os diferentes cenários e incorporar
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lições aprendidas provenientes de outros projetos, tais como: Projeto A e
Projeto B.
Em relação ao Caso A e o Caso B, como os dados não definidos são
comuns aos dois projetos, a priori, esperava-se que o resultado final no projeto
fosse similar. No entanto, na prática, verificou-se que em função da defasagem
de 2 (dois) anos existente entre a data de início desses dois projetos, o impacto
embora similar manifestou-se em fases distintas do ciclo do projeto.
Isso ocorreu, pois, o Projeto B beneficiou-se dessa defasagem para
adquirir mais informações a respeito do campo e agregar lições aprendidas de
outras plataformas, sendo, desse modo, possível ter constatado o problema em
uma fase do projeto anterior em relação ao que ocorreu com o Projeto A.
Diante

dessas

constatações

evidencia-se

a

importância

do

conhecimento prévio da interface técnica e que definições robustas nas fases
iniciais do projeto contribuem para um melhor resultado no projeto. Além disso,
verifica-se o ganho na incorporação de lições aprendidas de outros projetos, o
que permite a antecipação e mitigacação de problemas.
6.5. ENVOLVIMENTO DAS ÁREAS TÉCNICAS NAS DIFERENTES FASES
DO PROJETO
Como um dos aspectos mais relevantes no sucesso do projeto é o
conhecimento da interface técnica e o correto envolvimento das áreas técnicas,
essa seção abordará o envolvimento de cada área técnica nas fases do
projeto.
6.5.1. Envolvimento da área técnica de engenharia de superfície
Tendo em vista que a válvula choke é um item integrante da plataforma
marítima de produção de petróleo é de responsabilidade do profissional dessa
área acompanhar desde a definição das premissas de concepção da
plataforma até a sua performance após o início da operação.
No entanto, o conhecimento das especificidades dessa válvula como a
mesma integra-se na plataforma não é suficiente. É importante que o
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responsável por essa área técnica tenha ciência do caráter multidisciplinar das
definições técnicas que envolvem o projeto dessa válvula.
Nesse caso, essas definições transcendem aspectos de instalações de
superfície, uma vez que estão igualmente relacionadas aos sistemas de
subsuperfície.
Nos casos avaliados, nota-se que essa área técnica esteve presente em
todas as fases, contudo a atuação não foi similar.
A partir das constatações apresentadas nas seções anteriores, verificase que no Projeto A e Projeto B, essa área técnica apesar de presente nas
diferentes fases do projeto, teve uma atuação limitada aos sistemas de
superfície. Considerando que essa área centraliza as questões relacionadas ao
projeto dessa válvula, entende-se que uma das suas funções é promover a
integração com as demais áreas técnicas. Esse tipo de abordagem mais
integrada, por sua vez, foi observado no Projeto C.
Esses pontos evidenciam a necessidade pela busca do aprendizado
contínuo, maior clareza nas atribuições de cada área e maior envolvimento das
áreas técnicas envolvidas.
6.5.2. Envolvimento da área técnica de engenharia de reservatórios e
elevação e escoamento
No que diz respeito as áreas técnicas de engenharia de reservatórios,
engenharia de elevação e escoamento, verificou-se que diferentemente do
Projeto C, em que estas áreas técnicas estiveram presentes em todas as fases,
no Projeto A e Projeto B, essas áreas envolveram-se na fase de operação e
adicionalmente na fase de construção no caso do Projeto B.
Essa diferença de atuação entre os projetos ocorreu, pois, o papel
dessas áreas técnicas em algumas fases do ciclo de vida do projeto não estava
muito bem definido no caso dos Projetos A e B. Além disso, outro fator que
contribuiu

foi

a

característica

fast-tracking

desses

projetos

e

o

desconhecimento de alguns participantes quanto as suas atribuições.
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No caso do Projeto A esses fatos fizeram com que essas áreas técnicas
estivessem apenas envolvidas na fase de operação, fase esta em que o seu
papel é bem definido, visto que estas áreas técnicas são responsáveis por
acompanhar diariamente as questões relativas a garantia de escoamento e
gerenciamento do reservatório.
Para o Projeto B a necessidade de modificação da válvula durante a
fase de construção fez com que os profissionais dessas áreas também fossem
envolvidos nessa fase, em função da necessidade de reavaliação dos
requisitos técnicos originalmente considerados.
6.5.3. Envolvimento da área técnica de engenharia submarina
A área técnica de engenharia submarina, por sua vez, não teve
participação nas discussões sobre essa interface no Projeto A e Projeto B. É
importante salientar que esse tipo de comportamento está associado ao fato da
relação entre o sistema submarino e a especificação da válvula choke de
produção não ser evidente.
Por exemplo, questões a respeito das características físicas da linha e
arranjo submarino são de grande importância na definição de parâmetros como
pressão e temperatura de chegada dos fluidos na plataforma, uma vez que
características como rugosidade da linha e existência de isolamento térmico
estão diretamente ligadas à essas variáveis, respectivamente.
Desse modo, a depender de como essa interface técnica é liderada,
assim como a experiência prévia do profissional dessa área técnica, esses
aspectos que podem impactar no dimensionamento da válvula podem passar
despercebidos. No caso do Projeto C, essa área técnica participou desde a
fase de projeto básico. Nesse caso específico, verificou-se que tanto a
maturidade das informações quanto da equipe envolvida era maior, o que
propiciou um resultado final melhor.
É notório que o envolvimento das áreas técnicas, definição dos papéis e
responsabilidade, conhecimento da interface técnica, por parte dos envolvidos,
incorporação de lições aprendidas de outros projetos, adoção de cenários de
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robustez e aprofundamento das análises são fatores determinantes para o
sucesso do projeto.
Nesse estudo de caso comparativo, notou-se que o Projeto C obteve um
resultado melhor que os demais projetos avaliados em virtude de ter sido capaz
de empregar as melhores práticas previstas. A Tabela 9 sintetiza o nível de
envolvimento de cada área técnica nas diferentes fases de cada projeto e
indica em que momento as constatações ocorreram.
No próximo capítulo (Capítulo 7) que também corresponde a terceira
fase da metodologia, será apresentada uma proposta de melhoria para projetos
futuros.

Esta

proposta

de

melhoria

consiste

em

um

modelo

de

acompanhamento da interface técnica ao longo do ciclo de vida do projeto e
está baseada em algumas

referencias da literatura e nas constatações feitas

a partir do estudo de caso compatativo.
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Tabela 9: Envolvimento das áreas técnicas em cada fase do projeto

CONSTATAÇÃO

A

CASO

B

C

FASE DO PROJETO

BS

FD

CN

OP

BS

FD

CN

OP

BS

FD

CN

OP

Envolvimento da área técnica de engenharia de superfície

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

N/A

Envolvimento da área técnica de engenharia de elevação e
escoamento

X

Envolvimento da área técnica de engenharia submarina
Envolvimento da área técnica de engenharia de reservatórios

X

X

X

Legenda: BS: Projeto básico, FD: Projeto FEED e Detalhamento, CN: Construção, OP: Operação e N/A: Não aplicável.
Fonte: Elaboração própria (2016).
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PROPOSTA DE MELHORIA
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7. PROPOSTA DE MELHORIA
Conforme apresentado na Seção 2.2.5.4, as principais causas dos
problemas na gestão de interfaces durante a execução de um projeto estão
associadas a ausência de um modelo de acompanhamento de cada interface
técnica ao longo das fases do projeto. Tal modelo visa auxiliar no planejamento
e condução das atividades, na atualização das informações do projeto e na
integração das partes envolvidas29.
A partir do estudo de caso comparativo realizado, constatou-se a
ausência de um modelo de acompanhamento da interface técnica30 ao longo
das fases do projeto. Observou-se, também, que em alguns casos a interface
técnica não era de conhecimento de todos os membros da equipe de projeto.
Além disso, notou-se que algumas atividades importantes não estavam
mapeadas e tampouco contaram com a participação de todos os membros da
equipe do projeto responsáveis pela atividade.
Dentro desse contexto, a proposta de melhoria deste trabalho consiste
na proposição de um modelo de acompanhamento da interface técnica ao
longo das fases do projeto englobando as principais atividades e os pontos de
verificação envolvidos.
As principais atividades e os pontos de verificação que integram o
modelo proposto tiveram como referência o fluxograma das etapas envolvidas
no processo de gestão de interfaces apresentado na Figura 33. Deste modo, as
principais atividades consideradas podem ser sintetizadas em:

29

As partes envolvidas no projeto consistem dos membros da equipe do projeto responsáveis

pela execução das atividades, bem como órgãos e empresas que possuem algum tipo de
relação com as atividades do projeto. Por exemplo, citam-se o órgão responsável por emitir a
licença ambiental do projeto e as empresas contratadas para prestação de serviços para o
projeto.
30

A interface técnica avaliada no estudo de caso comparativo foi a definição de premissas de

dimensionamento das válvulas chokes de produção das plataformas marítimas de produção.
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a. Definição da equipe do projeto e matriz de responsabilidades: essa
atividade tem como objetivo definir as pessoas que vão trabalhar no
projeto e as suas respectivas atribuições.
b. Definição do ponto de interface: como descrito na Seção 2.2.5.5,
como parte do processo de gestão de interfaces, as interfaces
existentes no projeto devem ser mapeadas.
c. Detalhamento da interface: descrição do escopo da interface visando
esclarecer as atividades necessárias e o papel de cada membro da
equipe do projeto.
d. Elaboração do acordo de interface: formalização do escopo da
interface, das atribuições de cada integrante da equipe do projeto e
dos prazos envolvidos, vide exemplo apresentado na Figura 31.
e. Disseminação entre equipe do projeto: nivelamento do andamento
das atividades.
f. Execução da fase do projeto: realização das atividades necessárias
para concluir uma determinada fase do projeto.
Em relação aos pontos de verificação, destacam-se:
a. Verificação da existência de dados novos: oportunidade para que a
equipe do projeto verifique a existência de novas informações que
possam impactar a interface técnica em questão. Diante da
existência de dados novos, o próximo passo está diretamente
relacionado à estratégia do projeto, isto é, pode-se optar pela sua
incorporação e assumir o ônus associado (caso existir) ou
desconsiderar quando o impacto negativo gerado pela atualização
das informações é mais significativo31.

31

Por exemplo, uma revisão das premissas técnicas pode requerer a aquisição de um novo

equipamento cujo tempo para fabricação impacta o cronograma do projeto. Nesse caso, podese optar por assegurar o atendimento ao prazo do projeto e programar a substituição do dado
equipamento, caso possível, durante a fase de operação.
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b. Verificação de lições aprendidas: averiguação interna ao projeto e
em outros projetos similares se existem pontos de aprendizado
aplicáveis a interface técnica em questão. A forma de encaminhar as
constatações segue o mesmo princípio descrito anteriormente.
c. Verificação de impasse contratual: análise da existência de impasses
contratuais que possam modificar a estratégia de execução do
projeto. Em algumas situações, diante de um impasse contratual,
uma solução viável tecnicamente pode deixar de ser atrativa sob o
ponto de vista de prazo e custo.
Em função da relevância dos pontos de verificação estes passam por
uma etapa de validação gerencial

para definição da

estratégia de

prosseguimento das atividades do projeto.
A proposta32 de modelo de acompanhamento da interface técnica ao
longo das fases do projeto encontra-se na Figura 47. Cabe destacar que tal
proposição se refere a uma interface técnica específica e não a um conjunto de
interfaces33.

32

Esta proposição é baseada no modelo de acompanhamento proposto por CHEN (2007) e

focada na interface técnica estudada neste trabalho.
33

Entende-se conjunto de interfaces como sendo todas as interfaces mapeadas dentro do

projeto. A proposta de melhoria deste trabalho não propõe um modelo de acompanhamento de
várias interfaces simultaneamente e sim de uma interface específica. Por outro lado, considerase que o modelo proposto possui abrangência para outras interfaces.
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Figura 47: Proposição de modelo de acompanhamento da interface técnica ao longo do ciclo de vida do projeto.
Fonte: Elaboração própria (2016).
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Com base nas constatações realizadas durante a realização do estudo
de caso comparativo, verificou-se que a maior parte dos problemas associados
à definição das premissas de dimensionamento das válvulas chokes de
produção ocorre durante a fase inicial do projeto, isto é, na fase de projeto
básico. Tal entendimento é ratificado através da análise histórica apresentada
na seção 4.1.2, onde se mostra que 60% das falhas desse tipo de válvula estão
associadas ao seu projeto inadequado e sua especificação incorreta.
Neste sentido, de forma complementar a proposição de um modelo de
acompanhamento da interface técnica ao longo das fases de projeto, uma
sistemática para condução de duas atividades referentes a fase de projeto
básico34 é igualmente proposta. São elas: (i) definição da equipe do projeto e
matriz de responsabilidades (matriz RASCI); (ii) detalhamento dos pontos de
interface.
Nas próximas seções será apresentada a sistemática proposta para
cada uma das atividades mencionadas35.
7.1. DEFINIÇÃO

DA

EQUIPE

DO

PROJETO

E

MATRIZ

DE

RESPONSABILIDADES
Conforme mencionado na seção 2.2, um dos pontos importantes na
gestão de projetos é a definição da equipe do projeto. A partir do mapeamento
da equipe do projeto é possível identificar possíveis lacunas em alguma área.
Segundo Qualharini (2016), dentro do contexto da indústria de petróleo e
gás, as empresas que forem capazes de entender melhor o mercado, suas
mudanças e evoluções, identificar oportunidades e desenvolver projetos de

34

Vale ressaltar que embora as demais fases do projeto (FEED, Detalhamento, Construção e

Operação) possuam atividades igualmente importantes para o resultado do projeto, neste
trabalho, a proposta de melhoria focou na fase de projeto básico, uma vez que as principais
causas dos problemas identificadas durante a análise do estudo de caso comparativo eram
relativas à esta fase do projeto.
35

A definição da matriz de responsabilidades adotou como referência a interface técnica

escolhida nesse estudo.
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produtos e serviços dentro dos requisitos acordados com preços mais
desafiadores estarão aptas a serem mais competitivas e capazes de atender às
necessidades de seus clientes. Para atingir esses objetivos, as corporações
necessitam de gestores capazes de transmitir a mensagem correta de
estratégia corporativa, observar o meio que as cercam, entender o que deve
ser feito em cada situação, manter as equipes motivadas e no caminho certo.
Em relação à gestão de interfaces técnicas, destaca-se a importância da
definição do coordenador de interfaces que visa prever e mitigar problemas de
projeto, sejam eles relacionados a inconsistências técnicas na especificação,
desafios tecnológicos, impasses contratuais, requisitos legais mais restritivos
ou dificuldades construtivas.
A importância desse papel dentro da equipe de projeto é evidenciada
pelas constatações feitas na Seção 6, em que foi possível verificar que a falta
de integração da equipe do projeto contribuiu para a ocorrência dos problemas
relatados.
No que diz respeito a equipe do projeto, destacam-se as seguintes
funções:
a. Gerente

de

projeto:

pessoa

responsável

por

definir

os

direcionadores estratégicos e aprovar as decisões ao longo do
projeto, bem como garantir o cumprimento dos objetivos do
projeto dentro do prazo e conforme escopo definido36.
b. Coordenador de interfaces técnicas: profissional subordinado ao
gerente de projeto e responsável por promover a integração entre
os membros da equipe do projeto, bem como garantir que todas
as

interfaces

técnicas

sejam

identificadas,

documentadas,

disseminadas, monitoradas e encerradas adequadas.

36

Segundo o PMI (2013), o gerente do projeto, juntamente com a equipe de gerenciamento de

projetos, gere o desempenho do projeto e as diversas interfaces técnicas e organizacionais que
existem dentro do projeto.
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Além das funções mencionadas, dentro da equipe do projeto é
fundamental que um ponto focal de cada área técnica seja nomeado, assim
como os responsáveis pelas áreas de suporte, tais como: área de contratos,
área de custos, área de aquisições e área de conformidade legal.
A Figura 48 apresenta uma proposição de organograma simplificado37
com enfoque na gestão de interfaces técnicas.

Figura 48: Organograma simplificado com enfoque na gestão de interfaces
técnicas.
Fonte: Elaboração própria (2016).

Uma vez definida a equipe de projeto, outro aspecto importante é a
definição das atribuições e responsabilidades de cada membro da equipe do
projeto.
Conforme abordado na seção 2.2.5, a matriz RASCI tem como objetivo
definir os pontos de interfaces e o papel de cada membro da equipe do projeto.

37

A diferença entre a linha vermelha pontilhada e cheia diz respeito ao grau de envolvimento

do coordenador de interfaces técnicas com as áreas técnica e de suporte. No caso da área
técnica, o envolvimento é direto, uma vez que o coordenador de interfaces participa ativamente
do andamento das atividades e decisões. Já com a área de suporte, a relação é mais sob
demanda, ou seja, diante de uma necessidade o coordenador de interfaces aciona essa área.
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Por essa razão, neste trabalho, a matriz de responsabilidades proposta utilizará
a matriz RASCI38 como referência.
O ponto de partida para a definição da matriz de responsabilidades foi a
definição dos pontos de interface e dos membros da equipe do projeto
envolvidos na definição das premissas de dimensionamento das válvulas
chokes de produção. Os pontos de interfaces39 são descritos a seguir e
relacionam-se com as principais atividades que compõem a interface técnica
em questão.
1. Definição dos dados necessários para dimensionamento da

válvula choke de produção.
2. Simulação da curva de produção de óleo, dados de vazão,

temperatura e pressão, por poço durante todo o período de
operação da plataforma – regime permanente.
3. Simulação da pressão, temperatura e vazão, por poço, nos

cenários de repartida após parada durante todo o período de
operação da plataforma – regime transiente.
4. Definição da pressão a jusante da válvula choke de produção.
5. Seleção dos cenários para dimensionamento da válvula.
6. Dimensionamento preliminar da válvula choke de produção para

cálculo do Cv da válvula para refinar os cenários.
7. Definição de requisitos adicionais como a presença de elementos

abrasivos.
8. Definição final dos dados de processo para dimensionamento da

válvula choke de produção.

38

Neste trabalho, a matriz de responsabilidades proposta será relativa a interface objeto de

análise no estudo de caso comparativo realizado: definição de premissas de dimensionamento
das válvulas chokes de produção das plataformas marítimas de produção.
39

A definição dos pontos de interface considerou os aspectos mencionados no Capítulo 5.
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Na seção 7.2, que apresentará uma sistemática de definição das
premissas de dimensionamento de uma válvula choke de produção, cada ponto
de interface será detalhado.
Em relação aos membros da equipe do projeto envolvidos, adotou-se
como referência as áreas técnicas descritas na Tabela 5 e a equipe de projeto
definida na Figura 48. Como a matriz de responsabilidades em questão é
focada no dimensionamento de válvula choke de produção, os responsáveis40
escolhidos para compor a matriz foram:
a. gerente de projeto;
b. coordenador de interface;
c. equipe de gerenciamento de projeto;
d. engenharia de superfície;
e. engenharia de elevação e escoamento;
f. engenharia submarina;
g. engenharia de reservatórios.
Após estas definições, para cada ponto de interface foram definidas as
atribuições dos membros da equipe do projeto.
7.1.1. Definição dos dados necessários para dimensionamento da
válvula choke de produção
Este ponto de interface consiste basicamente no levantamento de quais
dados são necessários para a especificação da válvula choke de produção.
Como a área técnica que detém o conhecimento a respeito dos sistemas da
plataforma é a engenheria de superfície, esta foi considerada como a
responsável por esse ponto de interface.

40

A escolha dos responsáveis considerou o caráter técnico da interface em questão e as

atividades descritas no modelo de acompanhamento da interface técnica ao longo do ciclo de
vida do projeto, conforme apresentado na Figura 47.
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As demais áreas técnicas (engenharia de reservatório, engenharia
submarina e engenharia de elevação e escoamento) embora não tenham
responsibilidade formal sobre esse ponto de interfaces devem ser informadas,
uma vez que podem ser diretamente impactadas.
A área de engenharia de superfície responsável por este ponto de
interface pode considerar importante a definição de um dado que envolva outra
área técnica, como por exemplo, a temperatura de chegada dos fluidos na
plataforma. Por esta razão, as áreas técnicas de engenharia de reservatório,
engenharia submarina e engenharia de elevação e escoamento devem ser
informadas.
Como este ponto de interface é essencialmente técnico, o gerente de
projeto deve ser apenas informado das definições. O coordenador de interfaces
que fará o acompanhamento da interface técnica ao longo das fases de projeto,
por sua vez, deve aprovar as definições relativas a este ponto de interface.
7.1.2. Simulação da curva de produção de óleo, dados de vazão,
temperatura e pressão, por poço durante todo o período de
operação da plataforma – regime permanente
Tendo em vista que as áreas técnicas responsáveis pelo fornecimento
dessas informações são: engenharia de reservatórios e engenharia de
elevação e escoamento, estas foram consideradas como responsáveis por este
ponto de interface41. Destaca-se a importância do acordo de interface,
conforme Figura 31 e Figura 47, para os casos em que existe mais de um
responsável pelo mesmo ponto de interface.
Por outro lado, as áreas técnicas de engenharia de superfície e
engenharia submarina são diretamente impactadas e em alguns casos
fornecem insumos42 para as áreas responsáveis pelas simulações. Desse

41

Este ponto de interface depende do conhecimento das características do reservatório, bem

como das simulações de escoamento dos fluidos.
42

Como exemplos de insumos pode-se citar a rugosidade e isolamento térmico das linhas

submarinas e o diâmetro das tubulações da plataforma marítima de produção.

122

modo, definiu-se que essas duas áreas técnicas possuem a atribuição de
comentar os resultados deste ponto de interface.
Como esse ponto de interface não está associado apenas a esta
interface técnica e sim com o empreendimento como um todo, uma vez que se
trata da curva de produção do campo43, o responsável pelo ponto de interface é
o gerente de projeto. O coordenador de interfaces, por sua vez, deve ser
mantido no fluxo de informações, isto é, ciente de todas as decisões.
7.1.3. Simulação da pressão, temperatura e vazão, por poço, nos
cenários de repartida após parada durante todo o período de
operação da plataforma – regime transiente
Este ponto de interface difere do anterior pelo fato das simulações
representarem a condição do fluxo em regime transiente44 e não permanente.
No entanto, no que diz respeito ao tratamento das informações este é idêntico
ao ponto de interface anterior. Desse modo, as atribuições definidas e as
explicações dadas no item 7.1.2 são igualmente válidas para esse ponto de
interface.
7.1.4. Definição da pressão a jusante da válvula choke de produção
Como este ponto de interface depende essencialmente do conhecimento
dos sistemas da plataforma marítima de produção e do cálculo da perda de
carga nas tubulações da plataforma, a área técnica de engenharia de superfície
foi considerada responsável por este ponto de interface.
No entanto, como esse ponto de interface engloba a pressão de
separação do primeiro separador na plataforma (separador de água livre)45 e

43

A curva de produção do campo é utilizada no estudo de viabilidade técnica e econômica do

projeto (EVTE).
44

As simulações em regime transiente consideram situações de repartida dos poços após

paradas de produção e golfadas de poços.
45

Conforme apresentado na Figura 10, o separador de água livre é o primeiro equipamento na

plataforma e a sua pressão de operação tem relação direta com o diferencial de pressão
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sabendo-se que esta informação está diretamente relacionada com a
quantidade de fluidos que podem ser produzidos, as áreas técnicas de
engenharia de reservatórios e engenharia de elevação e escoamento devem
comentar os resultados.
A área técnica de engenharia submarina, por sua vez, não atua
diretamente nessas definições, mas, como faz parte do contexto da interface
técnica deve ser informada dos resultados.
De forma análoga ao exposto no item 7.1.2, esse ponto de interface tem
relação direta com a curva de produção. Desse modo, o aprovador deve ser o
gerente de projeto enquanto que o coordenador de interfaces deve ser
informado dos resultados.
7.1.5. Seleção dos cenários para dimensionamento da válvula
Este ponto de interface é de grande importância no processo de
definição das premissas de dimensionamento da válvula choke de produção.
Isso porque, cenários são contruídos visando lidar com as incertezas
associadas e mitigar possíveis riscos ao longo do projeto.
Como este ponto de interface utiliza como base todos os resultados
obtidos dos pontos de interface anteriores, as áreas técnicas consideradas
responsáveis por essa definição são: engenharia de superfície, engenharia de
reservatórios e engenharia de elevação e escoamento.
Devido ao cárater multidisciplinar deste ponto de interface, bem como a
necessidade de avaliação de incertezas e riscos, a área técnica de engenharia
submarina tem a responsabilidade de comentar os resultados.
Em relação a atuação do coordenador de interface, neste ponto de
interface, ele tem a responsabilidade de aprovar os cenários, sendo o gerente
de projeto, neste caso, informado das decisões.

existente entre a plataforma e o reservatório. Tal informação afeta diretamente a quantidade de
fluidos produzidos.
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7.1.6. Dimensionamento preliminar da válvula choke de produção para
cálculo do Cv da válvula para refinar os cenários
Este ponto de interface depende do conhecimento das particularidades
associadas ao dimensionamento da válvula choke de produção46. Desse modo,
a área de engenharia de superfície foi definida como a responsável por esse
ponto de interface.
Contudo, os resultados desse ponto de interface não são estanques,
sendo que, muitas vezes, requerem a revisão ou ratificação de alguma
premissa adotada. Por essa razão, as áreas técnicas de engenharia de
reservatórios e engenharia de elevação e escoamento têm a atribuição de
comentar os resultados desse ponto de interface.
A área técnica de engenharia submarina, por sua vez, não atua
diretamente nessas definições, mas, como faz parte do contexto da interface
técnica como um todo deve ser informada dos resultados.
As atribuições do gerente de projeto e coordenador de interface seguem
a mesma linha de raciocínio definida no item 7.1.6, isto é, o gerente de projeto
é informado dos resultados e o coordenador de interfaces atuando como
aprovador.
7.1.7. Definição de requisitos adicionais como a presença de elementos
abrasivos
Como esse aspecto é fortemente associado as características do
reservatório, a área técnica de engenharia de reservatórios é a responsável por
esse ponto de interface.
As demais áreas técnicas (engenharia de superfície, engenharia
submarina e engenharia de elevação e escoamento) devem ser informadas dos

46

O dimensionamento preliminar da válvula choke de produção requer o conhecimento do tipo

de válvula mais adequado ao serviço proposto, dos fundamentos teóricos de cálculo do
coeficiente de vazão (Cv) e das normas de referência.
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resultados, uma vez que essas informações podem influir em algum resultado
anterior47.
De forma similar aos itens 7.1.5 e 7.1.6, o coordenador de interfaces
aprova os resultados e o gerente de projeto é informado.
7.1.8. Definição final dos dados de processo para dimensionamento da
válvula choke de produção
Este ponto de interface consiste na consolidação de todas as definições
anteriores e por essa razão o responsável é o coordenador de interfaces.
Todas as áreas técnicas, neste caso, têm a atribuição de comentar os
resultados.
O gerente de projeto, por sua vez, tem como responsabilidade a
aprovação da definição oriunda deste ponto de interface, uma vez que
representa o fechamento das discussões e subsidiará a requisição de compra
da válvula a ser utilizada.
Com base no exposto, a Tabela 10 apresenta a matriz RASCI de
responsabilidades

da

interface

técnica:

definição

de

premissas

de

dimensionamento das válvulas chokes de produção das plataformas marítimas
de produção. Na matriz RASCI apresentada é possível notar que a Equipe de
Gerenciamento de Projeto tem como atribuição prestar o suporte necessário a
todos os membros da equipe de projeto. Esse suporte está mais relacionado a
atividades administrativas e burocráticas e que fazem parte da execução de
cada fase do projeto.
A próxima seção abordará a proposta de sistemática de condução da
atividade, da fase de projeto básico, denominada detalhamento dos pontos de
interfaces.

47

Por exemplo, ao considerar que o fluido tem uma característica mais abrasiva do que

inicialmente previsto. Tal informação pode alterar o cálculo de perda de carga nas linhas
submarinas e superfície.
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Tabela 10: Matriz de responsabilidades da interface técnica: definição de premissas de dimensionamento das válvulas
chokes de produção das plataformas marítimas de produção.

Fonte: Elaboração própria (2016).

127

7.2. DETALHAMENTO DOS PONTOS DE INTERFACE
Conforme apresentado na Seção 6, problemas na definição dos
requisitos de dimensionamento da válvula choke de produção consistiram em
uma das causas dos problemas identificados no estudo de caso comparativo.
Por esta razão, um dos pontos de melhoria propostos é a estruturação
da atividade de detalhamento dos pontos de interface por meio da elaboração
de uma sistemática de definição das premissas de dimensionamento de uma
válvula choke de produção, com foco na atuação das diferentes áreas técnicas
responsáveis48.
Além disso, conforme já apresentado na Seção 6, um equívoco cometido
na fase de projeto básico pode acarretar em grandes perdas de receita. Isso
porque, caso os desvios não sejam identificados antes do início da operação,
certamente ocorrerá restrição ao fluxo dos fluidos produzidos e por conseguinte
redução na vazão de óleo e gás produzidos.
A sistemática proposta foi estruturada em oito etapas principais que vão
desde o levantamento das informações necessárias até a consolidação dos
dados que servirão de insumo para o pedido de compra da válvula. Cada uma
das etapas representa um dos pontos de interface descrito na Seção 7.1.
A Figura 49 apresenta o fluxograma simplificado das etapas envolvidas
nessa sistemática e as próximas seções detalharão cada uma dessas etapas.

48

Isto deve-se ao fato de que nem sempre todos os membros da equipe do projeto conhecem

a sequência e o escopo das etapas envolvidas nessa atividade
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Figura 49: Sistemática na definição das premissas de dimensionamento da
válvula choke de produção.
Fonte: Elaboração própria (2015)

7.2.1. Definição dos dados necessários para dimensionamento da
válvula choke de produção
Conforme mencionado na Seção 5.1, o dimensionamento de uma
válvula choke de produção depende de dados de processo, mecânicos,
instrumentação, controle e materiais.
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No que diz respeito a interface técnica entre as áreas técnicas de
engenharia de superfície, engenharia de elevação e escoamento, engenharia
submarina e engenharia de reservatórios, propõe-se que os seguintes dados
para dimensionamento da válvula choke de produção sejam estudados:
a. Vazão máxima de fluidos.
b. Vazão de líquido e vazão de gás associada.
c. Pressão e temperatura a montante da válvula choke de produção.
d. Pressão a jusante da válvula ou perda de carga através da
válvula.
e. Máxima pressão de operação.
f. Composição dos fluidos.
g. Presença de elementos abrasivos (sólidos, areia).
Como explicado na Seção 5.1 esses dados são importantes na
especificação do projeto mecânico da válvula, bem como no estabelecimento
das condições operacionais que essa válvula estará exposta.
7.2.2. Simulação da curva de produção de óleo, dados de vazão,
temperatura e pressão, por poço durante todo o período de
operação da plataforma – regime permanente
Esta etapa tem como objetivo propor uma forma, com base nas
características do reservatório, de determinar ao longo da vida do campo os
dados de vazão de líquido e gás de cada poço e a respectiva pressão de
chegada na plataforma em regime permanente.
Salienta-se a importância de avaliar a curva de produção ao longo de
todo período de operação do campo, visto que se espera que a válvula choke
de produção opere de forma satisfatória ao longo de toda a vida produtiva e
não somente em uma fase específica. Considerando-se que a característica
dos fluidos e as condições de operação variam ao longo do tempo, esse tipo de
avaliação é fundamental.
Nesta etapa, há grande participação da área técnica de engenharia de
reservatório, uma vez que os principais parâmetros que influenciam nessa
avaliação são: pressão e temperatura do reservatório, índice de produtividade
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do poço, afastamento do poço em relação à posição da plataforma, arranjo
submarino e composição dos fluidos.
É importante ressaltar que muitas vezes essas informações precisam ser
definidas em uma fase do projeto com baixa maturidade nos dados. Para tais
situações, sugere-se que análises de sensibilidade49 sejam feitas no intuito de
capturar cenários futuros.
Por exemplo, nos casos em que as informações de todos os poços50 não
estejam disponíveis, sugere-se a realização de uma análise de sensibilidade
com base nas características de um poço similar seja do reservatório em
estudo ou de outro reservatório. A Figura 50 apresenta uma curva de produção
típica de um poço hipotético “Z”.

Figura 50: Curva de produção típica de um poço hipotético: “Z”.
A partir desta curva é possível verificar a expectativa de variação da
vazão dos fluidos ao longo do tempo. Chama-se a atenção para o fato de que a

49

As análises de sensibilidade consistem na realização de uma análise crítica dos resultados a

partir da variação dos principais parâmetros. Essa variação pode considerar, por exemplo, três
cenários: otimista, esperado e pessimista.
50

Cabe lembrar que a produção de fluidos em uma plataforma marítima de produção ocorre

por meio de mais um poço, os quais podem estar localizados no mesmo reservatório ou em
reservatórios adjacentes.

131

válvula choke de produção deverá ser projetada para acomodar essa variação
durante a fase de operação.
7.2.3. Simulação da pressão, temperatura e vazão, por poço, nos
cenários de repartida após parada durante todo o período de
operação da plataforma – regime transiente
Além dos cenários de produção em regime permanente, devem ser
considerados os casos de repartida após a interrupção do fluxo51. Isso porque,
o tempo de parada é variável e ao longo deste pode ocorrer, por exemplo, a
segregação de fluidos dentro das linhas submarinas fazendo com que no
cenário de repartida, a válvula choke de produção fique exposta, em um
primeiro momento, à um fluido monofásico, nesse caso o gás segregado na
parte superior da linha submarina.
Nessas situações, quando esse fluido monofásico (apenas fase gás)
passa através da válvula ocorre o resfriamento do fluido devido ao efeito de
expansão do gás, fato este que pode acarretar em implicações no projeto
(classe de temperatura) dos sistemas de superfície (tubulações, válvulas e
acessórios).
Outro aspecto importante refere-se à temperatura de chegada dos
fluidos na plataforma, pois, durante uma parada de produção, os fluidos
remanescentes nas linhas submarinas tendem a trocar calor com a água do
mar, implicando na mudança da temperatura em relação ao período antes da
ocorrência da parada. Esse tipo de informação é de grande importância para o
profissional que acompanha a repartida dos poços e monitora a performance
do sistema.

51

O fluxo de produção pode ser interrompido de forma planejada ou não planejada. A

interrupção planejada está, normalmente, associada à parada da produção para fins de
manutenção dos equipamentos. Já a não planejada refere-se aos casos em que diante de uma
situação adversa na plataforma, por questões de segurança, a produção dos fluidos é
interrompida para que o problema seja resolvido e somente após o restabelecimento da
normalidade, retorna-se com a operação.
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A pressão do fluido em escoamento tem papel igualmente importante,
uma vez que a depender do tipo de evento causador da parada52, apenas as
válvulas de bloqueio da plataforma são fechadas53, mantendo-se nesse caso
as válvulas submarinas da árvore de natal abertas.
Sendo assim, o fluxo dos fluidos dos poços é mantido através das
válvulas da árvore de natal, sendo bloqueado na plataforma por meio de uma
válvula de bloqueio na entrada. Nesta situação, há um incremento da pressão
do fluido e que deve ser calculado para subsidiar o dimensionamento da
válvula para fins de determinação da pressão de chegada dos fluidos na
plataforma durante a repartida.
Esse dado é importante para a definição da máxima pressão de
operação e impacta diretamente no projeto mecânico da válvula (classe de
pressão).
7.2.4. Definição da pressão a jusante da válvula choke de produção
A pressão a jusante da válvula choke de produção deve levar em
consideração

pelo

menos

três

aspectos:

pressão

de

operação

dos

equipamentos a jusante da válvula, perda de carga através da válvula durante
o cenário de máxima produção de óleo e perda de carga nas tubulações e
acessórios a jusante da válvula choke de produção.
Conforme apresentado na Figura 51, o primeiro equipamento após a
válvula choke de produção, destacada em vermelho, é o separador de água
livre que está interligado aos demais equipamentos da planta de óleo, planta de
gás e água produzida.
Como todos esses equipamentos possuem suas respectivas pressões
de operação, é necessário que estas sejam respeitadas de forma a garantir a
continuidade operacional da plataforma.

52

Entende-se como parada a interrupção do fluxo de produção dos fluidos na plataforma.

53

Estas válvulas de bloqueio são as primeiras válvulas existentes na plataforma e possuem a

finalidade de isolar a plataforma do sistema submarino.
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Figura 51: Representação esquemática da interface entre o sistema submarino
e a plataforma.
Fonte: Elaboração própria (2015).

Sabe-se que no cenário de máxima produção de óleo e gás é desejável
que a perda de carga através da válvula choke seja a menor possível. Isso
porque, qualquer restrição física na plataforma reduz a vazão de produção dos
fluidos.
Desse modo, a partir da pressão a montante da válvula54 e da
informação que se deve especificar a válvula para ter a menor perda de carga,
em torno de 200 kPa55, na condição de abertura plena, é possível estimar a
pressão a jusante da válvula choke de produção.
Como indicado, deve-se atentar para o resultado da substração da
pressão a jusante da válvula do valor da perda de carga esperada entre esse
ponto e a entrada do separador de água livre. Esse resultado deve ser igual ou
superior a pressão de operação do separador para que não ocorra restrição ao

54

A pressão a montante da válvula choke de produção é função das características do

reservatório, tais como: índice de produtividade e afastamento dos poços; e da pressão de
operação dos equipamentos da plataforma marítima de produção.
55

Valor praticado pela indústria e que pode variar a depender da experiência prévia do

projetista e do tipo de válvula.
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fluxo e perturbação operacional dos equipamentos localizados a jusante da
válvula.
7.2.5. Seleção dos cenários para dimensionamento da válvula
Os resultados da simulação de engenharia de reservatórios e
engenharia de elevação e escoamento fornecem os dados de vazão de óleo,
gás e água ao longo do tempo associados a pressão a montante da válvula
choke de produção para os diferentes cenários (regime permanente, regime
transiente e afastamento do poço).
A partir desses resultados selecionam-se dentro do universo de todos os
cenários, aqueles mais prováveis de ocorrência com base no histórico da
empresa projetista e da indústria de petróleo e gás, bem como pelo
conhecimento prévio dos profissionais envolvidos.
7.2.6. Dimensionamento preliminar da válvula choke de produção para
cálculo do Cv da válvula para refinar os cenários
Com

base

nos

cenários

selecionados,

deve-se

realizar

um

dimensionamento preliminar da válvula choke de produção. O objetivo é
estimar previamente as características da válvula, tais como: tipo, diâmetro,
coeficiente de vazão (Cv) e disponibilidade comercial.
A estimativa dessas características pode ser feita por meio de equações
presentes na literatura (ANSI/ISA–75.02.01) ou de programas disponibilizados
por alguns fabricantes.
Tendo em vista que as válvulas chokes de produção são amplamente
conhecidas na indústria de petróleo e gás, assim como os fabricantes, os
programas oferecidos gratuitamente são de grande valia para essa estimativa
inicial.
A Figura 52 apresenta um exemplo da tela de entrada de um desses
programas que efetua esse tipo de cálculo. Ressalta-se que os dados de
entrada necessários são aqueles já mencionados nas Seção 5.1.
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Figura 52: Exemplo da tela de entrada de dados em um software comercial da
empresa Master Flo.
Fonte: Adaptado de Master Flo (2015).

Após a inserção no programa dos dados referentes aos cenários
escolhidos, os resultados são avaliados de forma a identificar possíveis
limitações ou eliminar cenários cujos resultados foram similares.
7.2.7. Definição de requisitos adicionais como a presença de elementos
abrasivos
A erosão causada pela presença de sólidos em plataformas de produção
de petróleo e gás pode apresentar um desafio do ponto de vista de
especificação dos diferentes sistemas. A erosão é um processo complexo que
é afetado por diversos fatores, tais como: a geometria da tubulação, condições
de fluxo, propriedades dos fluidos e características do sólido (PAGGIARO &
FRIEDEMANN, 2003).
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As válvulas chokes de produção são utilizadas para controlar o fluxo nas
plataformas marítimas de produção e estão sujeitas a erosão significativa pela
presença de sólidos. Devido aos altos diferenciais de pressão através dessas
válvulas, acelerações de fluxo no seu interior e das tubulações a jusante
podem ocorrer resultando em fluxos elevados e velocidades de partículas de
até 500m/s. Como consequência, as taxas de erosão podem se tornar muito
altas reduzindo drasticamente a vida útil das válvulas (PAGGIARO &
FRIEDEMANN, 2003).
Portanto, deve-se atentar para as características de fluxo e a capacidade
de prever as taxas de erosão em válvulas chokes de produção para determinar
a vida útil e garantir a continuidade operacional do sistema.
Quando as informações dos poços estão disponíveis, a quantificação
dos elementos abrasivos é mais evidente. De modo alternativo, pode-se adotar
como referência outros poços com características de reservatório similares ao
do reservatório em análise.
É importante salientar que a equipe de projeto deve ter ciência de que
esse tipo de informação é relevante, uma vez que se possível, amostras dos
poços, quando estes são testados pela primeira vez56, devem ser coletadas e
analisadas com a finalidade de obter maiores informações a respeito das
características do fluido (composição, contaminantes e presença de elementos
abrasivos).
7.2.8. Definição final dos dados de processo para dimensionamento da
válvula choke de produção
Conforme apresentado na Seção 5.1, os dados de processo requeridos
pelo fabricante para dimensionamento da válvula choke de produção são: (i)
vazão máxima dos fluidos; (ii) vazão de líquido e gás associado; (iii) pressão e

56

Antes da entrada em operação na plataforma, um poço de petróleo pode ser testado logo

após a sua fase de construção através de uma sonda. Além disso, existem alguns casos em
que testes de longa duração são realizados com o intuito de adquirir mais informações do
reservatório. Neste último caso, plataformas marítimas de pequeno porte são utilizadas.
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temperatura a montante da válvula; (iv) máxima pressão de operação; (vi)
composição dos fluidos; (vii) presença de elementos abrasivos.
Desse modo, após a execução das atividades listadas nas etapas
anteriores, propõe-se que os dados sejam consolidados conforme apresentado
na Tabela 11.
Tabela 11: Consolidação dos dados de processo para dimensionamento da
válvula choke de produção.

Fonte: Elaboração própria (2016).

Conforme mapeado no modelo de acompanhamento da interface técnica
ao longo do ciclo de vida do projeto apresentado na Figura 47, estes dados
devem ser revalidados a cada fase do projeto.
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8. CONCLUSÃO
8.1. CONCLUSÕES
A gestão de interfaces é um tema conhecido na área de gerenciamento
de projetos e que impacta diretamente no resultado do projeto. Na indústria de
petróleo e gás, a complexidade técnica dos projetos e o seu caráter globalizado
implica em um grande número de interfaces e que precisam ser gerenciadas ao
longo das fases do projeto.
A eficácia da gestão das interfaces depende necessariamente da sua
identificação, monitoramento e disseminação. A definição da equipe de projeto
e das atribuições e responsabilidades de cada integrante são fundamentais
para que os objetivos do projeto sejam atingidos.
O padrão de execução de projetos dentro da filosofia fast-tracking
permite que, por meio da compressão do cronograma, projetos de grande porte
sejam concluídos em prazos desafiadores. Por outro lado, em função da
sobreposição de tarefas e fases, criam-se mais interfaces que necessitam
igualmente ser mapeadas e gerenciadas.
Dentro desse contexto, sabe-se que as válvulas chokes de produção
possuem grande importância no negócio de produção de óleo e gás, uma vez
que estas influem diretamente nas vazões dos fluidos produzidos. Como
previsto, verificou-se que o dimensionamento dessas válvulas envolve um
grande número de áreas técnicas resultando em uma grande quantidade de
interfaces técnicas.
A partir do estudo de caso comparativo realizado evidenciou-se que a
gestão de interfaces técnicas não estava sistematizada nos projetos avaliados.
Adicionalmente, constatou-se que a ausência de um modelo de gestão
apropriado para lidar com interfaces impactou o resultado final em dois dos três
projetos

avaliados.

A

falta

de

clareza

na

definição

dos

papéis

e

responsabilidades também contribuiu para que problemas de interface
ocorressem.
Tendo em vista que os três casos estudados eram referentes a mesma
empresa, verificou-se que os avanços observados foram fruto da maior
integração entre as equipes técnicas, contudo, sem a implementação de uma

sistemática de gestão de interfaces técnicas. Apesar desses avanços, ressaltase que não é desejável que decisões dessa ordem fiquem dependendes de
pessoas e sim de um modelo estruturado de gestão.
Outro ponto, refere-se ao fato de que a incorporação de lições
aprendidas de outro projeto permitiu que em um dos casos estudados o
problema no dimensionamento da válvula fosse identificado anteriormente a
fase de operação, em que a adoção de medidas corretivas costuma trazer
grande ônus ao projeto. Este fato ocorreu com o projeto do Caso B,
evidenciando-se desse modo, a importância do processo de lição aprendida
estar presente em todas as fases do projeto.
O projeto relativo ao Caso C cujo início ocorreu 3 anos após o início do
projeto do Caso A e 2 anos após o início do projeto do Caso B, teve mais
tempo para avaliar os cenários e particularidades do projeto, bem como para
incorporar lições aprendidas de outras plataformas. Além disso, neste projeto,
verificou-se que a atuação das diferentes áreas técnicas envolvidas foi mais
ativa e esteve presente ao longo de todas as fases do projeto. Como resultado,
até a presente data, este projeto não apresentou problemas relacionados a
interface técnica em questão.
A partir da revisão bibliográfica realizada e das constatações feitas,
pode-se concluir que gestão de interfaces técnicas ainda é um tema pouco
difundido nas empresas de óleo e gás e que as equipes do projeto muitas
vezes desconhecem o caráter multidisciplinar de determinados assuntos. No
estudo de caso comparativo, por exemplo, evidenciou-se que o papel do
coordenador de interfaces não existia e alguns membros da equipe técnica
atuavam apenas em uma fase muito avançada do projeto.
A filosofia fast-tracking dos projetos que por um lado contribui para o
alcance dos objetivos do projeto dentro de um prazo mais enxuto, diante da
ausência de um modelo de gestão de interfaces estruturado aumenta a
probabilidade da ocorrência de problemas ao longo do desenvolvimento do
projeto.
Neste trabalho, verificou-se que a adoção de uma filosofia fast-tracking
nos projetos dos Casos A e B contribuiu para a entrega de ambos projetos no
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prazo, porém a sobreposição das fases associada a ausência de um modelo de
gestão estruturado trouxe impactos ao projeto, tais como: perda de receita no
Caso A e compra de nova válvula no Caso B57. A perda de receita mensal, no
primeiro caso, foi estimada em torno de $1.000.000 por mês. Desse modo,
diante da necessidade de realização de um projeto fast-tracking devem-se
mapear tanto as interfaces existentes quanto o impacto causado pela
sobreposição das fases.
Outro aspecto que se pode concluir a partir do estudo comparativo diz
respeito a importância da etapa de revalidação de dados, visto que esta foi
uma das causas dos problemas encontrados nos Casos A e B.
Destaca-se a importância da fase de projeto básico, uma vez que as
alterações nesta fase são mais facilmente absorvidas pelo projeto. Para o caso
da interface técnica escolhida para este trabalho, é notório que as principais
definições técnicas ocorrem na fase de projeto básico e dependem fortemente
do sinergismo entre os membros da equipe do projeto. Isso porque, é nesta
fase que são definidas todas as premissas de dimensionamento dessa válvula.
Como forma de atender a esse objetivo, análises de sensibilidade e construção
de cenários pessimistas, esperados e otimistas devem ser criados no intuito de
minimizar problemas futuros.
Diante do exposto, uma proposta de melhoria focada nas fragilidades
encontradas, tais como: falta de clareza nas atribuições dos membros da
equipe do projeto, desconhecimento do caráter multidisciplinar de uma
determinada interface técnica, sobreposição na execução das fases do projeto
e baixa maturidade das informações disponíveis foi elaborada para auxiliar na
gestão das interfaces técnicas associadas ao dimensionamento das válvulas
chokes de produção. Com esse propósito a matriz de responsabilidades
baseada no conceito da matriz RASCI atendeu ao propósito de definição de
responsáveis e atribuições.

57

Em contrapartida, o custo aproximado (base de referência out/15) dessa alteração foi em

torno de $ 50.000 por válvula choke de produção.
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A partir da matriz RASCI foi possível constatar que as áreas técnicas de
engenharia de superfície e engenharia de reservatórios são responsáveis por
50% dos pontos de interface relacionados a definição de premissas de
dimensionamento das válvulas chokes de produção. Adicionalmente, verificouse que os pontos de interface possuem como aprovadores finais o gerente de
projeto ou o coordenador de interfaces.
É importante salientar que o ponto de interface “seleção dos cenários
para dimensionamento da válvula” necessita de um controle rigoroso, uma vez
que este tem mais de um responsável o que muitas vezes pode dificultar o
alinhamento das informações.
Por fim, chama-se a atenção para o fato de que um projeto de uma
plataforma marítima de produção de óleo e gás possui muitas interfaces
técnicas, sendo a tratada neste trabalho apenas uma delas. Neste sentido,
conclui-se que a adoção de um modelo estruturado de gestão de interfaces
associado ao treinamento das equipes do projeto possui papel fundamental
para alcance dos objetivos do projeto com a qualidade desejada respeitando-se
os custos e os prazos planejados.
8.2. LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Conforme explicitado anteriormente, no âmbito de um projeto de
plataforma marítima de produção de petróleo existem várias interfaces dentre
as quais o presente trabalho selecionou apenas uma para análise.
Esse estudo não fez uma análise comparativa do modelo de gestão de
interfaces em diferentes empresas, uma vez que a avaliação se concentrou em
três projetos distintos da mesma empresa.
Até a data de finalização desse trabalho, o Projeto C não havia iniciado a
sua operação, que, apesar da expectativa positiva58, não possibilitou a
verificação do resultado final da condução da interface técnica.

58

Conforme apresentado no Capítulo 6, no Projeto C, a definição das premissas de

dimensionamento das válvulas chokes de produção contou com a participação de todos os
membros da equipe do projeto. Além disso, até a presente data não foram relatados problemas
de especificação dessa válvula.
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8.3. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Para trabalhos futuros sugere-se que uma análise comparativa entre
empresas seja realizada de forma a capturar diferenças culturais e
organizacionais no que diz respeito a prática de gestão de interfaces.
Com o intuito de enriquecer a análise quantitativa, recomenda-se a
realização de entrevistas com os integrantes da equipe do projeto para avaliar
o grau de conhecimento e envolvimento de cada representante.
Tendo em vista que as demais fases de um projeto de plataforma
marítima de produção de petróleo possuem atividades igualmente importantes
para o alcance dos resultados do projeto, considera-se válido um maior
aprofundamento dessas atividades, tais como: verificação de lições aprendidas
e impasses contratuais.
De forma a verificar a eficácia da proposta de melhoria apresentada
nesse trabalho, sugere-se aplicá-la em um projeto de plataforma marítima de
produção de petróleo.
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