
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO TECNOLÓGICO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO – LATO SENSU 

ENGENHEIRO DE CONDICIONAMENTO E COMISSIONAMENTO 
 
 

TRABALHO DE FIM DE CURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONAMENTO E COMISSIONAMENTO DOS 
SISTEMAS ELETRÍCOS DA SONDA PETROBRAS II 10000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROGÉRIO OLIVEIRA DE AGUIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITÓRIA – ES 
02/2010 



 

 

 
ROGÉRIO OLIVEIRA DE AGUIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONAMENTO E COMISSIONAMENTO DOS 
SISTEMAS ELETRÍCOS DA SONDA PETROBRAS II 10000 

 
 
 
 
 
 
 
Parte manuscrita do Trabalho de Fim 
de Curso elaborado pelo aluno 
Rogério Oliveira de Aguiar e 
apresentado ao Colegiado do Curso 
de Pós Graduação – Lato Sensu, em 
Engenharia de Condicionamento e 
Comissionamento do Centro 
Tecnológico da Universidade Federal 
do Espírito Santo, para obtenção do 
certificado de Especialista. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VITÓRIA – ES 
02/2010 



 

 

 
ROGÉRIO OLIVEIRA DE AGUIAR 

 
 

 
 
 
 

CONDICIONAMENTO E COMISSIONAMENTO DOS 
SISTEMAS ELETRÍCOS DA SONDA PETROBRAS II 10000 

 
 
 
 
 

COMISSÃO EXAMINADORA: 
 
 

___________________________________ 
Título (Prof., Prof. MsC, Prof. Dr., Eng.)  
e Nome completo 
Orientador 
 
 
___________________________________ 
Título (Prof., Prof. MsC, Prof. Dr., Eng.) 
e Nome completo 
Co-orientador(opcional) 
 
 
___________________________________ 
Título (Prof., Prof. MsC, Prof. Dr., Eng.) 
e Nome completo 
Examinador 
 
 
___________________________________ 
Título (Prof., Prof. MsC, Prof. Dr., Eng.) 

e Nome completo 
Examinador 

 
 
 

 
Vitória - ES, 20 de Fevereiro de 2010



 

 i

DEDICATÓRIA 

Dedico esse trabalho a minha querida tia Fabiola 



 

 ii

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a todos os integrantes da Schahin na Coréia do Sul que me 

ajudaram direta ou indiretamente na elaboração dessa monografia. 

Também agradeço a minha noiva pela paciência, carinho e 

compreensão ao longo desse curso, pois mesmo com a distância sempre me 

incentivou a continuar estudando. 

A toda minha família, principalmente a minha mãe que sempre esteve 

presente com muito amor, pela ajuda e incentivo durante os difíceis finais de 

semana de duração desse curso. 



 

 iii

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 – Estimativas da Produção Mundial de Petróleo ................................. 13 

Figura 2 – Estaleiro da Samsung na Coréia do Sul ............................................ 14 

Figura 3 – Navio Sonda Petrobras II 10000 ......................................................... 15 

Figura 4 – Sistema de Geração da Sonda ........................................................... 18 

Figura 5 – Grupo moto-geradores do Petrobras II 10000 .................................. 18 

Figura 6 – Gerador de Emergência........................................................................ 19 

Figura 7 – Movimentos em uma Unidade Flutuante. .......................................... 20 

Figura 8 – Raio de tolerância de movimentação de um navio DP .................... 20 

Figura 9 – Exemplo de um sistema de posicionamento dinâmico .................... 22 

Figura 10 – Arquitetura do sistema de controle do navio. .................................. 23 

Figura 11 – Montagem da Torre de Perfuração ................................................... 24 

Figura 12 – Drawworks ............................................................................................ 25 

Figura 13 – Top Drive ............................................................................................... 26 

Figura 14 – Bomba de Lama ................................................................................... 27 

Figura 15 – Iron Roughneck .................................................................................... 27 

Figura 16 – Mesa Rotativa ...................................................................................... 28 

Figura 17 – Guindaste de Serviço do Petrobras II .............................................. 29 

Figura 18 – BOP ........................................................................................................ 30 

Figura 19 – Topologia simplificada do Driling Control System .......................... 31 

Figura 20 – Painel de instrumentos do sondador com o sistema Cyberbase 32 

Figura 21 – Thruster do Navio ................................................................................ 36 

Figura 22 – Selo do thruster com problemas ....................................................... 37 

Figura 23 – Inspeção de Recebimento de Válvulas e Sensores ...................... 38 

Figura 24 – Recebimento da unidade de alta pressão ....................................... 39 

Figura 25 – Bomba de lama recebida com água na caixa de junção e 

manômetro danificado .............................................................................................. 39 

Figura 26 – Unidade de cimentação recebida com pontos de ferrugem ......... 40 



 

 iv

Figura 27 – Caixa de junção enferrujada, erro na preservação do 

equipamento .............................................................................................................. 42 

Figura 28 – Terminal de controle sem proteção contra poeira/unidade. ......... 42 

Figura 29 – Blowers do Drawworks ....................................................................... 45 

Figura 31 – Cabos de força sujeito a problemas futuros devido ao atrito ....... 46 

Figura 31 – Cabo de força danificado durante a instalação .............................. 46 

Figura 32 – A tinta da bandeja impede o contato elétrico .................................. 47 

Figura 33 – Escritório do comissionamento no navio ......................................... 49 

Figura 34 – Etapas do condicionamento e do comissionamento. .................... 49 

Figura 35 – Banco de resistores utilizados no comissionamento dos 

geradores elétricos ................................................................................................... 50 

 



 

 v

LISTA DE TABELA 

 
Tabela 1 – Produção de Óleo e Gás da Petrobras em maio de 2008 ........... 12 

 



 

 vi

SUMÁRIO 

 
DEDICATÓRIA  ............................................................................................................ I 

AGRADECIMENTOS  ................................................................................................II 

LISTA DE FIGURAS  ............................................................................................... III 

LISTA DE TABELA  ................................................................................................... V 

SUMÁRIO .................................................................................................................. VI 

RESUMO ................................................................................................................ VIII 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 9 

1.1 Objetivo ............................................................................................................. 9 

1.2 Justificativa ....................................................................................................... 9 

1.3 Metodologia .................................................................................................... 10 

1.4 Conclusões ..................................................................................................... 10 

2 NAVIO DE PERFURAÇÃO PETROBRAS II 10000  ............................... 11 

2.1 Introdução ....................................................................................................... 11 

2.2 Perfuração em Águas Profundas ................................................................ 11 

2.3 Petrobras II 10000 ......................................................................................... 13 

2.4 Sistemas do Petrobras II 10000 .................................................................. 15 

2.4.1 Geração e Distribuição ....................................................................... 17 

2.4.2 Sistema de Propulsão e Posicionamento Dinâmico ...................... 19 

2.4.3 Sistemas de Perfuração ..................................................................... 24 

2.5 Importância do Condicionamento e do Comissionamento ..................... 32 

2.6 Conclusões ..................................................................................................... 32 

3 CONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  ...................................... 34 

3.1 Introdução ....................................................................................................... 34 

3.2 Metodologia de Condicionamento .............................................................. 34 

3.3 Testes de Aceitação de Fabrica .................................................................. 35 

3.3.1 Falhas não detectadas nos FAT ....................................................... 35 

3.4 Recebimento .................................................................................................. 38 

3.4.1 Problemas no Transporte e Armazenamentos ............................... 39 

3.4.2 Packing List .......................................................................................... 40 



 

 vii

3.5 Preservação ................................................................................................... 40 

3.5.1 Preservação no Estaleiro ................................................................... 41 

3.5.2 Preservação Depois da Instalação ................................................... 41 

3.5.3 Erros de Preservação ......................................................................... 41 

3.6 Inspeção Mecânica ....................................................................................... 43 

3.6.1 Inspeção de Equipamentos Elétricos ............................................... 43 

3.6.2 Falhas nas Instalações dos Equipamentos ..................................... 44 

3.7 Conclusões ..................................................................................................... 47 

4 COMISSIONAMENTO DA SONDA  ........................................................... 48 

4.1 Introdução ....................................................................................................... 48 

4.2 Comissionamento .......................................................................................... 48 

4.3 Pré-Comissionamento .................................................................................. 49 

4.4 Testes a Frio ................................................................................................... 50 

4.5 Operação Assistida ....................................................................................... 50 

4.6 Prejuízos Devido a Erros de Comissionamento ....................................... 51 

4.7 Relatórios de Não Conformidade ................................................................ 52 

4.8 Conclusões ..................................................................................................... 52 

5 CONCLUSÕES .............................................................................................. 54 

ANEXO A  ................................................................................................................... 55 

ANEXO B  ................................................................................................................... 56 

 

 



 

 viii

RESUMO 

Este trabalho explica as atividades envolvidas no condicionamento e 

comissionamento de um navio de perfuração de águas ultra-profundas. São 

descritos alguns equipamentos e processos da atividade de perfuração como 

forma de mostrar que, além de saber os procedimentos envolvidos, o 

engenheiro de condicionamento e comissionamento deve ter um profundo 

conhecimento dos equipamentos que está trabalhando.  

Será realizada uma breve descrição das atividades na área que o autor 

está trabalhando durante a construção de um navio de perfuração em um 

estaleiro da Samsung, localizado na Coréia do Sul. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse trabalho foi fundamentado na experiência prática de 

condicionamento e comissionamento vivenciada durante a construção de um 

navio sonda de altíssima tecnologia, chamado Petrobras II 10000, com 

capacidade para perfurar poços em até 10 mil pés (cerca de 3.000 metros) de 

lamina d’água e com poços podendo chegar a 10000 metros de profundidade. 

 

1.1 Objetivo 

O principal objetivo deste trabalho é expor as principais atividades das 

diversas etapas envolvidas no condicionamento e comissionamento de alguns 

equipamentos e sistemas de elétricos de um navio de perfuração de águas 

ultra-profundas. 

 Serão apresentadas algumas das atividades realizadas na prática pelo 

autor, tais como: 

• avaliação/aceitação da documentação; 

•  FATs (Testes de aceitação de fabrica); 

•  inspeções de recebimento de equipamentos e materiais; 

•  inspeções das instalações dos equipamentos, preservação, 

testes funcionais e testes a bordo; 

• Comissionamento.  

 

1.2 Justificativa 

Com a crescente demanda mundial por petróleo e a necessidade de 

exploração dos recém descobertos poços de petróleo na camada pré-sal da 

costa brasileira, tornou-se necessário o desenvolvimento de equipamentos 

cada vez mais caros e complexos, com projetos podendo custar bilhões de 

reais.  

Além disso, o mercado de exploração de petróleo brasileiro está em 

franca expansão o que causou um déficit de sondas no mercado, então é de 
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extrema importância a construção de novas unidades para atender os projetos 

de expansão da produção da Petrobrás. 

Desta forma, torna-se cada vez mais importante o papel do engenheiro 

de condicionamento e comissionamento, pois, caso essas importantes etapas 

de um projeto sejam desenvolvidas de forma criteriosa e correta podem ser 

evitados, com o correto comissionamento, prejuízos futuros por parada de 

operação devido falhas de equipamentos e sistemas oriundos de erros no 

processo de construção. Os prejuízos que uma empresa tem devido à parada 

de produção por falha nos equipamentos podem chegar a centenas de 

milhões de dólares. 

 

1.3 Metodologia 

No decorrer deste trabalho será feito um paralelo entre o que foi 

ensinado e discutido durante o curso com as atividades desenvolvidas na 

prática pelos funcionários da Schahin, pelos fornecedores de equipamentos e 

as equipes de instalação e de qualidade estaleiro. 

Serão mostrados algumas normas e procedimentos de construção, 

condicionamento e comissionamento em um dos maiores e mais modernos 

estaleiros do mundo, Samsung Heavy Industries, localizado na cidade de 

Geoje na Coréia do Sul. 

 

1.4 Conclusões 

É de extrema importância o papel do engenheiro de condicionamento 

e comissionamento nos processos de inspeção e testes operacionais dos 

sistemas e equipamentos que irão trabalhar na indústria do petróleo. Nesse 

trabalho serão demontradas como são realizadas estas tarefas no estaleiro 

supracitado, visando expor a futuros profissionais alguns pontos importantes 

que devem ser observados durante a realização destas atividades.   
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2 NAVIO DE PERFURAÇÃO PETROBRAS II 10000 

2.1 Introdução 

O aumento da produção petrolífera offshore1, as descobertas de novas 

reservas e o aumento do preço do petróleo levaram ao aumento da demanda 

por plataformas de perfuração em águas profundas e, por conseqüência, as 

tarifas de aluguel se tornaram as mais elevadas de todos os tempos. 

Não existe no mercado atualmente número suficiente de plataformas 

com capacidade de realizar perfurações em laminas d’águas com mais de 

1.600 metros, com isso o custo para alugar um desses equipamentos 

alcançou seu recorde dos últimos três anos, podendo chegar a valores 

superiores a meio milhão de dólares por dia. 

 

2.2 Perfuração em Águas Profundas 

 
 O Brasil tem mais de sessenta e cinco por cento das reservas de 

petróleo localizadas em águas profundas e ultra-profundas, ou seja, em 

profundidades de água superiores a 400 m. As reservas totais no Brasil têm 

crescido de forma expressiva nos últimos anos. Segundo dados da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as reservas 

totais de petróleo, em 2007, eram de 20,4 bilhões de barris e grande parte 

dessas reservas encontram-se no mar da região Sudeste. 

Segundo dados da Petrobras, sua produção de petróleo deverá 

ultrapassar de 1,9 milhões de barris/dia (tabela 1) para 2,6 milhões em 2012, 

e 4,2 milhões de barris/dia em 2015, isso sem contabilizar as possíveis 

reservas gigantes do pré-sal.  

 
1 Offshore – Produção/Exploração de petróleo marítimo. 
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Tabela 1 – Produção de Óleo e Gás da Petrobras em maio de 2008 

 

Se as novas reservas de petróleo descobertas forem confirmadas, é 

provável que haja uma demanda de cerca de, no mínimo, trinta sondas de 

perfuração marítimas, ou seja, metade do parque de plataformas atual da 

Petrobras. Portanto, além de ter que renovar a frota nacional, será preciso 

aumentar em muito a quantidades de sonda operando. 

O crescimento da produção offshore de petróleo (Figura 1) e a 

tendência de exploração em águas profundas têm impactado diretamente no 

mercado de sondas de perfuração. Impulsionado pelo aumento da exploração 

e produção offshore, esse mercado passa por um processo de crescimento da 

demanda global. O resultado foi o aumento no valor da diária, que alcançou 
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níveis recordes em 2006, e que se mantém em patamares elevados, 

especialmente para as embarcações maiores e mais potentes. 

 

 
Figura 1 – Estimativas da Produção Mundial de Petróleo 

 

As novas sondas de perfuração de águas ultra-profundas são 

unidades de altíssima tecnologia e composta de equipamentos muito mais 

potentes e automatizados do que os existentes atualmente. Além disso, elas 

são muito maiores tendo assim mais espaço no deck, alojamentos de melhor 

qualidade e mais área para armazenamento de equipamentos tais como 

BOP/LMRP e árvore de natal, por exemplo. 

 

2.3 Petrobras II 10000 

O Petrobras II 10000 faz parte dessa nova geração de navios-sonda 

de altíssima tecnologia, tendo capacidade para perfurar poços em laminas 

d’água de até 10 mil pés de profundidade (cerca de 3.000 metros). Ele está 

sendo construído no estaleiro da Samsung Heavy Industries (Figura 2), 

localizado na ilha de Geoje, Coréia do Sul ao custo total de aproximadamente 

700 milhões de dólares. 
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Figura 2 – Estaleiro da Samsung na Coréia do Sul 

 

Por se tratar de uma das mais modernas sondas do mundo, seus 

números são grandiosos, a seguir algumas de suas especificações técnicas: 

• Deslocamento: 96.000 toneladas 

• Comprimento: 228 metros 

• Largura: 48 metros (boca) 

• Calado de operação: 12 metros 

• Velocidade: 11,5 nós 

• Capacidade e acomodação: 200 pessoas 

• Profundidade de lamina d’água para operação: 3.000 metros 

• Profundidade de perfuração: 37.500 ft RKB (Rotary Kelly Bushing) 

 

 

 

 



 

 

15

2.4 Sistemas do Petrobras II 10000 

O navio-sonda Petrobras II 10000 (Figura 3) funciona como uma 

verdadeira indústria auto-suficiente, ou seja, ele é composto de diversos 

sistemas que o tornam quase totalmente independente de serviços providos 

pela base em terra. Essa sonda possui sistema próprio de geração de energia 

elétrica e água potável, possuindo ainda sistema de combate a incêndio, 

purificação de óleo e incinerador de lixo, dentre outros. 

 
Figura 3 – Navio Sonda Petrobras II 10000 

 

A seguir são descritos alguns dos principais sistemas embarcados na 

sonda: 

� SISTEMA DE LASTRO: 

O sistema de controle de lastro tem como função estabilizar a 

plataforma captando água do mar e assim equilibrando o peso e o centro de 

gravidade. O sistema de lastro é formado por: tanques de lastro (segregado, 

limpo e sujo), tanques de água potável, tanques de cargo e taques de fluídos 

de perfuração além das linhas de distribuição, bombas de drenagem, sistema 

de captação da água do mar e espaços alagáveis em caso de avaria. 
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� O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL: 

A água doce é gerada por dois sistemas de geração localizados um 

em cada praça de máquinas da sonda, com capacidade total de 65 toneladas 

por dia. O sistema de água doce processa a água captada do mar por meio 

de um gerador de água doce, que se trata de uma grande caldeira que 

evapora e condensa o vapor d’água. Depois de condensada a água é 

transferida para um tanque de água potável onde será utilizada para fins 

industriais. Em outro tanque são adicionados sais minerais, tornado-se própria 

para o consumo, para serem consumidos pela tripulação. 

 

� SISTEMA DE ÁGUA SALGADA: 

O sistema de água salgada foi desenvolvido pra suprir água pra 

diversas aplicações na sonda. A água salgada é utilizada como fluido de 

refrigeração primário em diversos equipamentos tais como: banco de 

resistores, motores, thrusters, dentre outros. Além disso, ela é utilizada no 

sistema de combate a incêndio no gerador de água doce, no sistema de gás 

inerte e no sistema de lastro.  

A água do mar é captada por meio de bombas centrifugas localizada 

no hull side2, e é entregue a cada sistema consumidor de acordo com a 

demanda. 

 

� SISTEMA DE ÓLEO DIESEL 

O diesel que irá abastecer os motores dos geradores chega por meio 

de navios de apoio, esse óleo também pode ser utilizado em outras 

aplicações como fluido de perfuração e para geração de vapor, por exemplo. 

Para evitar danos nos motores o óleo deve ser o mais puro, porém muitas 

vezes ele é contaminado no transporte e/ou transferência. 

 
2 Corpo ou casco do Navio, parte do navio onde se encontram os equipamentos 

fundamentais para o funcionamento da embarcação 
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A sonda é equipada com um sistema de purificação de óleo diesel, 

com isso, quando o diesel chega ao navio ele é estocado em um tanque de 

armazenamento para depois ser processado e distribuído. No processo de 

purificação existem etapas de centrifugação, decantação e limpeza, e depois 

disso o óleo transferido para um tanque de óleo puro para ser distribuído para 

a planta. 

 

� SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

A comunicação marítima sempre foi muito importante, principalmente 

se tratando a embarcações que podem operam a mais de 300 km da costa. O 

Petrobras II conta com os mais modernos equipamento de comunicação, tais 

como: GMDSS, Navtex, rádios VHF e UFH, INMARSAT, EPIRB, dentre 

outros. 

Como exemplo de um dos sistemas de comunicação pode-se destacar 

o “Global Maritime Distress and Safety System” (GMDSS) é um sistema de 

emergência e comunicações para embarcações com funcionalidades 

baseadas em sistemas rádio e satélite. O GMDSS consiste em um sistema 

automático que contempla a utilização de satélites, em tecnologia digital 

seletiva caracterizando-se pela automação e por possibilitar comunicações 

eficientes, mobilização rápida de contingentes de busca e salvamento, além 

da coordenação das operações. 

  

2.4.1 Geração e Distribuição 

O sistema de geração e de distribuição de energia elétrica tem a 

função de gerar potência suficiente e de forma ininterrupta para que a unidade 

consiga realizar todas as operações para a qual ela foi projetada. A geração é 

feita por um grupo de seis moto-geradores e a distribuição é feita por 

barramentos de alta e baixa tensão para os equipamentos da sonda (Figura 

4). 
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Figura 4 – Sistema de Geração da Sonda 

 

� SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- PRINCIPAL: É o maior e mais importante sistema para a sonda, por 

ele gera energia que garante o funcionamento dos equipamentos, e foi 

dimensionado para suprir a elétrica que abastece toda a carga do navio. Ele é 

composto por seis grupos moto-geradores (Figura 5) movidos a óleo diesel 

com 7 M watts de potência cada. Eles alimentam dois barramentos principais 

de 11 kV e estes por sua vez distribuem a energia para o resto do navio.  

 

 
Figura 5 – Grupo moto-geradores do Petrobras II 10000  
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- EMERGÊNCIA: A geração de emergência fica por conta de um 

gerador de 440 V e com 1400 kW de potência (Figura 6), que em caso de 

necessidade entra em funcionamento de forma automática.  

O sistema elétrico de emergência é dimensionado para que, em caso 

de blackout ou falha do sistema principal, seja capaz de abastecer toda a 

carga essencial para a segurança da plataforma. 

 
Figura 6 – Gerador de Emergência 

 

2.4.2 Sistema de Propulsão e Posicionamento Dinâmic o 

Uma unidade de flutuante sofre movimentos devido à ação de ondas, 

correntes e ventos (Figura 7), o que pode danificar os equipamentos utilizados 

na perfuração.  
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Figura 7 – Movimentos em uma Unidade Flutuante. 

 

Desta forma a unidade de perfuração deve se manter dentro de um 

raio de tolerância (Figura 8) que podem variar de acordo com o tipo de 

operação, equipamentos de subsea e lamina d’água. 

 

Figura 8 – Raio de tolerância de movimentação de um navio DP 

 

Existem dois sistemas que podem ser utilizados para manter a posição 

da unidade flutuante, o sistema de ancoragem e o sistema de posicionamento 

dinâmico. No caso de perfurações em águas ultra-profundas o sistema de 

ancoragem (mais barato em laminas d’água pequenas) se torna inviável. 
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  Como os sistemas amarrados são compostos por grandes massas 

flutuantes suportadas por linhas elásticas e excitadas por forças ambientais, 

cenário propício para a ocorrência de grandes movimentos oscilatórios podem 

prejudicar as operações de perfuração. Além disso, a capacidade de 

movimentação dos sistemas amarrados também é muito baixa e os custos de 

ancoragem, quando se trata de grandes profundidades, são muito altos. 

 

� PROPULSÃO 

O sistema de propulsão do Petrobras II 10000 é composto por seis 

thrusters azimutais com propulsores de passo fixo e velocidade controlada por 

inversores de freqüência. Cada um dos thrusters tem potência de 4,5 MW e 

estão localizados três na proa e três na popa do navio. 

Os thrusters azimutais têm hélices direcionais podem girar em 360° 

graus no próprio eixo. Desta forma, a embarcação com esse sistema de 

propulsão tem ótima capacidade de manobra, podendo se movimentar em 

qualquer direção.  

 

� SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO 

O posicionamento dinâmico é um sistema que controla 

automaticamente a posição e o aproamento de uma embarcação por meio de 

propulsão ativa. Como as condições ambientais são variáveis, devido a 

efeitos de onda e vento oscilatórios, os propulsores devem apresentar 

resposta compatível às mudanças no empuxo requerido, reagindo 

rapidamente ao comando do sistema de controle.  

Para isso foram desenvolvidos algoritmos de aproximações lineares 

para descrever a variação das forças com as velocidades do vento e da maré 

(Figura 9). Com isso foi possível utilizar as equações de movimento do navio 

no plano horizontal com o intuito de se definir qual a força necessária para 

que o navio pudesse realizar o giro ou movimento lateral desejado em um 

determinado espaço de tempo. 
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Figura 9 – Exemplo de um sistema de posicionamento dinâmico 

 

O sistema de DP é todo controlado pela ponte de comando, e os 

operadores de DP devem estar totalmente sintonizados com a área de 

perfuração para com isso maximizar a eficiência da sonda e manter o Maximo 

de segurança na perfuração. 

 

� POWER MANAGEMENT SYSTEM (PMS)  

O sistema de controle e gerenciamento de potência é composto de 

computadores, monitores, redes de comunicação e softwares (Figura 10) o 

que permite ao usuário monitorar e controlar diversos equipamentos da 

embarcação com simples toques no computador com uma interface simples e 

amigável.  
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Figura 10 – Arquitetura do sistema de controle do navio. 

 

Uma rede redundante de comunicação troca dados com os diversos 

sistemas, sensores e equipamentos da embarcação, colhendo informação de 

status de cada equipamento e executando comandos. A função de “hot back-

up” destas redes garante a confiabilidade do sistema: no caso de uma falha 

no link de comunicação, o outro link assume automaticamente, de forma 

transparente, para o usuário. Com isso, uma única falha no sistema de 

comunicação não causará a perda de qualquer uma das funções do sistema 

de automação. 

O sistema de controle monitoria e gerencia a geração e distribuição da 

energia elétrica controlando e monitorando os parâmetros essenciais dos 

grupos moto-geradores e comandando os disjuntores dos painéis de 

distribuição. É possível dar partida ou interromper cada grupo gerador de 

acordo com a necessidade, otimizando o consumo de combustível e gerenciar 

a distribuição de carga nos barramentos. 
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O PMS controla gerencia válvulas, bombas, tanques, motores e 

compressores de forma a manter uma reserva mínima de potência, podendo 

inibir, por exemplo, a partida dos thrusters sem que haja a garantia de um 

número mínimo de potência disponível. 

Além disso, existe um sistema anti-blackout, que tem autonomia em 

procedimentos que evitam que o navio fique sem energia. Para que isso 

aconteça, o PMS interage com todos os grupos geradores a fim de garantir 

que sempre haja carga suficiente para manter o navio em pleno 

funcionamento. 

 

2.4.3 Sistemas de Perfuração 

O sistema de perfuração de uma sonda de águas profundas é 

bastante complexo, existem diversos equipamentos e sistemas necessários 

para executar essas tarefas. Para que o comissionamento desses 

equipamentos seja executado de forma correta o engenheiro deve conhecer 

detalhadamente cada um deles, desta forma, será descrito a seguir o 

funcionamento de alguns desses equipamentos: 

 

• TORRE DE PERFURAÇÃO 

É a estrutura (Figura 11) que sustenta o peso das colunas de 

perfuração, dos equipamentos de montagem, manuseio e estaleiramento dos 

tubos, dos compensadores, do top drive, etc.  

 
Figura 11 – Montagem da Torre de Perfuração 
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• DRAWWORKS 

O drawworks é o guincho das colunas de perfuração, ele é o 

responsável por levantar, descer ou manter a coluna de perfuração suspensa. 

A capacidade do drawworks vai variar de acordo com o tamanho da coluna de 

perfuração, no caso do Petrobras II, que pode perfurar poços de até 10000 

metros de profundidade, sua capacidade máxima chega a 1000 toneladas. 

O Petrobras II tem dois drawworks (Figura 12) que são compostos por 

cinco motores elétricos AC de 1150 kW cada (três de um lado e dois do 

outro). Os motores são comandados individualmente por inversores de 

freqüência e, além disso, ele podendo utilizar a frenagem dinâmica, ou seja, 

quando a coluna de perfuração está descendo, os motores funcionam como 

geradores e a potência gerada é dissipada em um banco de resistores. 

 

 
Figura 12 – Drawworks 

 

• TOP DRIVE 

O Top Drive (Figura 13) é um equipamento que fica instalado na torre 

de perfuração e tem a função de transmitir rotação a coluna de perfuração. O 

top drive tem movimentos verticais de subir e descer na torre de perfuração. 

Ele desliza em trilhos onde o toque devido à rotação da coluna é absorvido.   

Cada um dos dois top drives do Petrobras II é composto por dois 

motores AC de 860 MW de potência cada e têm sua velocidade comandada 
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por inversores. Além de transmitir rotação à coluna, ele realiza tarefas de 

movimentação de tubos devido a braços mecânicos instalados em sua lateral. 

 

 
Figura 13 – Top Drive 

 

• BOMBA DE LAMA 

São responsáveis por bombear o fluido de perfuração, ou lama, dos 

tanques de lama pra dentro do poço. O fluido é bombeado por dentro da 

coluna de perfuração saindo pela cabeça da broca, imprimindo uma rotação 

maior a broca. 

 O sistema de bombeamento do Petrobras II é composto por quatro 

bombas alternativas triplex (Figura 14) alimentada por dois motores AC de 

1150 HP cada uma e o controle de velocidade e torque desses motores são 

feitos por inversores de freqüência. 
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Figura 14 – Bomba de Lama 

 

• IRON ROUGHNECK 

E um robô que corre sobre trilhos (Figura 15) que ficam posicionados 

na plataforma e tem a função de enroscar/desenroscar e dar/quebrar o torque 

aos tubos da coluna de perfuração. Esse equipamento desempenha 

automaticamente algumas funções que cabiam aos plataformistas, o 

manuseio das chaves flutuantes. Ele funciona como duas garras hidráulicas 

que seguram os joints de dois tubos e giram eles de acordo com a operação 

desejada. 

 

 
Figura 15 – Iron Roughneck 
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• MESA ROTATIVA 

A mesa rotativa tem a função de fornecer movimento rotacional a 

coluna de perfuração e apoiar a coluna quando em manobra ou conexão. Ela 

é utilizada em conjunto com o Top Drive na movimentação das ferramentas, 

com ela é possível ter um movimento de rotação mais preciso. A mesa 

rotativa é comandada por três motores hidráulicos montados sobre 

engrenagens que permitem os movimentos da mesa.  

 

 
Figura 16 – Mesa Rotativa 

 

� GUINDASTES: 

O Guindaste (Figura 17), também chamado de grua, é um 

equipamento utilizado para a elevação e a movimentação de cargas e 

materiais pesados, usando o princípio da física no qual uma ou mais 

máquinas simples criam vantagem mecânica para mover cargas além da 

capacidade humana. São comumente empregados no manuseio e transporte 

de cargas dentro e fora da embarcação. O navio Petrobras II 10000 conta 

com quatro guindastes com capacidade para 80 toneladas cada. 
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Figura 17 – Guindaste de Serviço do Petrobras II 

 

� BOP: 

O Blow Out Preventer (BOP) é um dos mais importantes 

equipamentos de segurança de uma sonda durante a perfuração. O BOP é o 

utilizado para controlar as pressões no interior do poço e a circulação de 

fluidos durante a ocorrência do kick3. Quando o diferencial de pressão entre o 

poço e a formação causa o influxo de fluido da formação para dentro do poço 

aumentando a sua pressão de fundo, pode resultar, se não controlado 

apropriadamente através do BOP (Figura 18), no escoamento descontrolado 

de fluidos do poço para a superfície, induzindo a um blow out. 

 

 
3 Kick é um fenômeno que pode ocorrer durante a perfuração quando o poço 

de petróleo atinge uma formação de pressão anormalmente alta. 
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Figura 18 – BOP 

� RISERS: 

São tubos de grande diâmetro utilizado na perfuração marítima que 

ligam a sonda na superfície ao BOP submarino e o poço abaixo dele. O 

conjunto de riser serve para guiar as ferramentas no poço e equipamentos da 

superfície ao poço, permitindo também a circulação dos fluidos, e a condução 

do BOP na descida e recuperação do mesmo.  

Junto aos risers descem as linhas de kill, de choke e os umbilicais de 

comando presas externamente aos tubos que compõem a coluna de riser. 

 

� DRILL PIPE 

 São os tubos de perfuração, é uma tubulação de alta qualidade que 

são aparafusadas juntas, fazendo a coluna de perfuração. As seções 

individuais possuem +/- 9 m de comprimento se são munidas, na sua 

extremidade superior, de conectores tipo caixa e, na inferior, com conectores 

tipo pino duplo. Os tamanhos (bitolas) mais comuns são de diâmetro: 13; 

11,4; 8,9; 7,3 e 5,4 cm 
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� SISTEMAS DE CONTROLE DA PERFURAÇÃO 

O controle e processamento dos sistemas de instrumentação da 

perfuração estão concentrados em PLCs localizados em duas salas atrás da 

cabine do sondador. Esse sistema é chamado de Drilling Control System 

(DCS) e ele faz a interface entre todos os equipamentos da perfuração (Figura 

19). 

 
Figura 19 – Topologia simplificada do Driling Control System 

 

Todas as operações da perfuração que passam pelo DSC são 

controladas da cabine do sondador por meio de um sistema chamado 

Cyberbase, que nada mais é que a interface homem maquina do sondador 

com os equipamentos. O sistema da Cyberbase é um sistema de alta 

tecnologia que proporciona o controle dos dispositivos por meio de telas 

gráficas onde são fornecidos os principais parâmetros da sonda.  

Fazem parte do sistema Cyberbase: o sistema eletrônico de aquisição, 

indicação e registro dos parâmetros de perfuração; painel principal de 
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instrumentos do sondador (Figura 1Figura 20); registrador de inclinação de 

poço, sistema anti-colisão, sistema de controle da distribuição de potência, 

dentre outros. 

 
Figura 20 – Painel de instrumentos do sondador com o sistema Cyberbase 

 

2.5 Importância do Condicionamento e do Comissionam ento 

O objetivo central das atividades de condicionamento e 

comissionamento é assegurar a transferência da unidade do construtor para o 

proprietário de forma ordenada e segura, garantindo sua operabilidade em 

termos de desempenho, confiabilidade e rastreabilidade de informações. 

Adicionalmente, quando executado de forma planejada, estruturada e eficaz, 

o comissionamento tende a se configurar como um elemento essencial para o 

atendimento aos requisitos de prazos, custos, segurança e qualidade do 

empreendimento. 

 

2.6 Conclusões 

Com base no exposto, a perspectiva global para o mercado de 

embarcações de sondas é bastante favorável, principalmente no caso do 

Brasil, tendo em vista que o país é uma das mais importantes fronteiras de 
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exploração offshore de petróleo em águas ultra-profundas e distantes da 

costa.  

Com isso, a demanda por novas embarcações de alta tecnologia traz a 

necessidade de profissionais cada vez mais especializados para o 

desenvolvimento do projeto e acompanhamento da construção, pois uma 

falha de projeto pode levar a uma perda financeira elevada devido ao atraso 

na exploração de petróleo. 
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3 CONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

3.1 Introdução 

Até recentemente o comissionamento era considerado basicamente 

como um conjunto de atividades executadas nas fases finais de construção e 

montagem do empreendimento, e seu sucesso dependia principalmente da 

experiência e do conhecimento técnico da equipe envolvida. Todas as fichas 

eram depositadas no time do comissionamento, muitas vezes sem um suporte 

adequado de métodos, procedimentos e ferramentas específicas. 

Nesse cenário, o planejamento insuficiente e tardio do 

comissionamento, muitas vezes não consistentemente integrado ao de 

construção e montagem, combinado com a falta de uma metodologia 

adequada de trabalho, propiciavam inúmeras vezes situações caóticas ao 

final do empreendimento, com grandes atrasos e custos, e o 

comprometimento da qualidade e operabilidade final da planta ou unidade 

industrial. 

Desta forma foi ganhando cada vez mais espaço as atividades que 

visam preparar os equipamento e os procedimentos para o comissionamento. 

Essas atividades foram se tornando maiores e mais complexa e muitos 

especialistas passaram a defini-las como condicionamento. Assim, é possível 

definir condicionamento como o conjunto de atividades que são executadas 

antes dos testes funcionais. 

 

3.2 Metodologia de Condicionamento 

O condicionamento de um equipamento ou de sistema é composto de 

diversas atividades, dentre elas podemos destacar: 

• testes de aceitação de fabrica; 

• inspeções de recebimento; 

• preservação dos equipamentos; 

• inspeção mecânica e funcional. 
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As quatro etapas acima citadas são realizadas sempre na presença de 

pelo menos um representante do estaleiro, geralmente um inspetor de 

controle de qualidade, um representante de comprador e um representante do 

fabricante. À medida que essas etapas vão sendo realizadas, para cada 

equipamento são gerados relatórios para documentar o ocorrido em cada uma 

delas.  

 

3.3 Testes de Aceitação de Fabrica 

Os testes de aceitação de fabrica, também conhecidos como FAT 

(Factory Acceptance Test) é uma das etapas mais importantes do 

condicionamento de uma unidade. Nos testes de fábrica são testadas as 

principais funcionalidades dos equipamentos, e ele tem por objetivo evitar que 

determinado equipamento seja enviado para o local de construção e instalado 

com um defeito que poderia ser detectado por meio de testes no local da 

construção. 

Muitos dos equipamentos são construídos em fábricas localizadas em 

outros países e, em caso de defeito, a troca ou reparo poderia gerar atraso, 

pois o equipamento teria que ser encaminhado para o país de origem para 

que o problema pudesse ser reparado. Depois será necessário realizar novas 

inspeções de recebimento e estando tudo dentro dos padrões aceitáveis, 

instalá-lo novamente. Não havendo a possibilidade de reparo, esse tempo 

poderá ser ainda mais longo. 

 

3.3.1 Falhas não detectadas nos FAT  

Apesar de, nos testes de fábrica, os equipamentos serem testados de 

diferentes maneiras, nem sempre é possível executar todas as funções que 

ele foi projetado para executar ou, até que, não seja possível testar os 

equipamentos a plena carga no local da fábrica. 
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Isso pode acontecer, por exemplo, em equipamentos com potência 

e/ou complexidade muito alta de forma que as fábricas não tenham os 

recursos necessários para testá-los em potência nominal. 

Um exemplo de como em FATs não é possível testar um equipamento 

a plena capacidade de operação aconteceu com os motores elétricos do 

thruster (Figura 21) da sonda Petrobras 10000. Os FATs dos seis motores dos 

thrusters foram realizados de acordo com o procedimento na fabrica da ABB 

na Suécia.  

 
Figura 21 – Thruster do Navio 

 

Com o FAT aprovado os motores foram enviados para o estaleiro para 

serem instalados no navio. Foram realizadas as inspeções de recebimento e 

as inspeções de instalação necessárias, tais como: teste de planicidade da 

base, testes de alta voltagem dos cabos, testes de I/O dos sensores, teste de 

comando e teste de alinhamento do eixo. 

 Com isso os motores já estavam prontos para os testes funcionais. 

Pelo procedimento os motores foram ligados um a um, só que, diferentemente 

dos testes no FAT, agora eles estavam com carga. Com uma hora de 

funcionamento foi detectado um superaquecimento nos rolamentos dos dois 
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primeiros motores. Com isso os testes funcionais todos os thrusters foram 

interrompidos imediatamente. 

Os sensores de temperatura dos rolamentos estavam funcionando 

perfeitamente, então seria necessária uma investigação mais profunda no 

problema. Depois de uma pericia inicial foi decidido retirar os motores do 

navio e enviado-los para a Suécia para uma investigação mais profunda. O 

motor foi todo desmontado para detecção do problema, e o veredito foi que os 

selos dos rolamentos (Figura 22) foram mal projetados e com isso estavam 

atritando com a carcaça do motor, gerando assim um superaquecimento. 

 

 
Figura 22 – Selo do thruster com problemas 

 

A ABB projetou e fabricou novos selos para tentar corrigir o problema. 

Com isso foi marcado um novo FAT, já que os motores foram desmontados e 

novos selos foram instalados, e depois disso os motores foram enviados para 

serem instalados. 

Este é um exemplo da limitação dos testes de fabrica, já que, muitas 

vezes, não é possível testar o equipamento a plena capacidade. Também foi 

possível verificar o prejuízo gerado por um item mal projetado de um 

equipamento, apenas em transporte foram gastos cerca de 10 dias, a 

investigação durou cerca de duas semanas, no FAT foram mais três dias e a 

remoção/instalação mais 4 dias. O processo todo durou cerca de um mês e, 
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com uma diária de 500 mil dólares, significou um prejuízo milionário para o 

estaleiro. 

 

3.4 Recebimento 

Conjunto de atividades de inspeção que visam garantir se os 

equipamentos e instrumentos foram recebidos conforme o especificado. Essa 

atividade consiste em comparar os itens com os documentos relacionados à 

compra com o objetivo de checar se o equipamento entregue está de acordo 

com o comprado e verificar a integridade física do mesmo (Figura 23). 

 
Figura 23 – Inspeção de Recebimento de Válvulas e Sensores 

 

Essa etapa do processo de comissionamento é muito importante, pois 

nela o engenheiro poderá avaliar como foi realizado o armazenamento e o 

transporte dos equipamentos da fábrica (após o FAT) até o estaleiro (Figura 

24). Ou seja, é a forma de detectar danos causados por estocagem em 

ambientes inadequados ou o transporte sem devidos cuidados.   
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Figura 24 – Recebimento da unidade de alta pressão 

 

3.4.1 Problemas no Transporte e Armazenamentos 

Depois da realização do FAT alguns equipamentos ficam guardados 

na fabrica por meses, por isso devem ser armazenados em local adequado 

para garantir sua integridade. As bombas de lama, por exemplo, foram 

recebidas apresentando alguns problemas devido ao armazenamento e/ou 

transporte incorreto (Figura 25), pois chegaram com muita água dentro das 

caixas de junção dos motores e com manômetros danificados. 

 

  
Figura 25 – Bomba de lama recebida com água na caixa de junção e manômetro danificado 
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Outro exemplo ocorreu na unidade de cimentação, que chegou com 

vários pontos de ferrugem (Figura 26) o que indica que foi armazenado em 

ambiente com alta umidade sem a devida proteção. 

  
Figura 26 – Unidade de cimentação recebida com pontos de ferrugem 

 

3.4.2 Packing List 

Outro ponto que o engenheiro de condicionamento deve ficar atento é 

nas especificações dos equipamentos recebidos. Quando o equipamento 

chega ao estaleiro ele vem acompanhado com toda documentação de envio, 

onde constam informações como o local de saída, chegada e escalas, nota 

fiscal, a “Packing List” que traz informações sobre a quantidade, o peso, e as 

dimensões dos pacotes, além de uma descrição detalhada dos itens de cada 

pacote, tais como, tipo, número de série, preço e descrições gerais (vide 

exemplo de Packing List Anexo A). 

Durante o recebimento dos equipamentos da sonda foram 

encontradas muitas diferenças entre as descrições da Packing List e o que 

realmente estava sendo recebido. Essas discrepâncias devem ser 

documentadas e informadas ao controle de qualidade do estaleiro. 

  

3.5 Preservação 

O processo de preservação pode ser dividido em duas partes: a 

preservação do equipamento quando ele chega ao estaleiro (antes da 

instalação) e a preservação depois do equipamento instalado. 



 

 

41

3.5.1 Preservação no Estaleiro 

A preservação dos equipamentos no estaleiro consiste na sua correta 

estocagem antes de serem instalados. Essa etapa visa garantir a integridade 

dos equipamentos e itens da planta de processo, ela consiste no 

armazenamento adequado, ou seja, protegendo todos os itens contra danos 

mecânicos, umidade, altas e baixas temperaturas, contra maresia e oxidação, 

enfim tudo necessário para garantir que o equipamento estará em condições 

de funcionamento no momento em que necessitará ser instalado. 

Vale destacar que os cuidados da preservação do equipamento antes 

da instalação não dependem do engenheiro de condicionamento, pois, na 

maioria dos casos é uma responsabilidade do construtor, neste caso, o 

estaleiro que define a metodologia de transporte e estocagem.   

 

3.5.2 Preservação Depois da Instalação 

A preservação dos equipamentos depois de instalados também é 

muito importante, visto que, a maioria deles é instalada antes de poderem ser 

realmente testados, podendo ficar até por meses no seu local de 

funcionamento enquanto a obra continua.  

O engenheiro de condicionamento deve estar atento nesta etapa do 

projeto, esse período é bastante crítico para o equipamento, pois ele estará 

mais susceptível  à danos mecânicos, devido à movimentação de máquinas e 

operários; e a umidade, poeira, maresia e temperaturas extremas, nesta etapa 

eles não estarão em ambientes controlados. 

 

3.5.3 Erros de Preservação 

A preservação feita de forma errada pode fazer com que componentes 

do equipamento se danifiquem devido ao longo tempo estocado em local sem 

condições propícias. Na Figura 27, observa-se uma caixa de junção elétrica 

de uma das bombas de lubrificação, essa caixa deveria ser a prova pré 
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explosão, porém devido a falta de cuidados na preservação houve um 

ingresso de umidade provocando ferrugem interna. 

 
Figura 27 – Caixa de junção enferrujada, erro na preservação do equipamento 

 

Depois de instalado são necessários cuidados com os equipamentos, 

pois, nessa etapa eles estão tão ou até mais sujeito a danos do que durante 

sua utilização na operação.  

Na Figura 28 é possível verificar um exemplo de equipamento sem os 

devidos cuidados de preservação. O terminal de controle está desprotegido 

contra poeira além de estar num local onde existe uma constante 

movimentação de operários. 

 
Figura 28 – Terminal de controle sem proteção contra poeira/unidade. 
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3.6 Inspeção Mecânica 

É a denominação dada às inspeções feitas a um conjunto de 

equipamentos para verificar se eles estão montados de acordo com o projeto, 

liberando assim o conjunto para o início dos testes funcionais. 

Nessa etapa são checados detalhes de montagem por meio de 

inspeções visuais e testes mais simples. Algumas das atividades nessa etapa 

são: checagem das conexões elétricas, isolamento, ligação de cabos 

aterramento, alinhamento e o mais importante, a conferência se os 

equipamentos estão instalados de acordo com o projeto. 

 

3.6.1 Inspeção de Equipamentos Elétricos 

Os equipamentos elétricos devem ser inspecionados de acordo com 

as especificações técnicas apontadas no projeto e em conformidade com a 

legislação. Vale ressaltar que, antes de qualquer intervenção nos 

equipamentos do sistema elétrico, alguns procedimentos de segurança devem 

ser seguidos, a fim de garantir a segurança e integridade do pessoal e 

equipamentos.  

Alguns procedimentos importantes que devem ser realizados na 

inspeção em equipamentos elétricos são descritos a seguir: 

• Isolar a área de teste de maneira que somente as pessoas diretamente 

ligadas ao teste possam se aproximar dos equipamentos; 

• Certificar-se de que não há outros equipamentos acoplados ou conectados 

àqueles sob teste. Desligar os equipamentos, abrindo chaves 

seccionadoras ou disjuntores. Se necessário, desconectar o cabo do 

equipamento; 

• Verificar a existência de tensões peculiares ou indutivas e instalar 

aterramento provisório mecânico se necessário. O aterramento de 

condutores neutros e as proteções também devem ser desfeitos 

temporariamente; 
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• Usar luvas isolantes para as tensões máximas que o instrumento poderá 

atingir quando da conexão dos condutores ao mega-ohmímetro, durante a 

operação respectiva, e quando as conexões de teste forem desfeitas; 

• Ter em mãos todos os documentos técnicos referentes aos equipamentos 

de teste e aqueles a serem testados, a fim de verificar as recomendações 

específicas feitas pelo fabricante, se for o caso; 

• Verificação da integridade da fiação por meio de um ohmímetro ou um 

multi-teste. Deve ser consultado o diagrama elétrico do equipamento 

testado, a fim de verificar a continuidade dos circuitos de alimentação, 

controle, comando, sinalização, iluminação e aterramento; 

• Os condutores devem ser inspecionados nos painéis quanto a sua correta 

colocação e os componentes quanto a sua montagem adequada. 

• As conexões, particularmente as aparafusadas, devem ser inspecionadas 

quanto a contato adequado, por amostragem e conforme procedimento. 

Posteriormente, será verificado se as marcas e identificação dos 

componentes, assim como os dados de placa, estão de acordo com as 

especificações do projeto. 

 

3.6.2 Falhas nas Instalações dos Equipamentos 

A inspeção mecânica é uma das etapas mais importantes do 

condicionamento. Nesse período são localizados diversos erros cometidos 

pelas equipes de instalação. Erros de instalações identificados nessa etapa 

evitam que o problema seja detectado durante o comissionamento o que 

poderia gerar atraso na entrega da unidade. 

Durante as inspeções de construção do Petrobras II foi detectado que 

um dos os Blowers 4  dos Drawworks estavam invertidos (Figura 29). No 

 
4 Ventiladores utilizados no resfriamento de equipamentos. No caso do drawworks eles 

são utilizados para resfriar seus motores elétricos  
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drawworks principal estavam instalados dois blowers de 35 kW potência e no 

outro dois blowers de 45 kW.  

Com isso a refrigeração de um dos drawworks estava comprometida, 

esse erro poderia ser detectado futuramente apenas no comissionamento, 

caso isso ocorresse geraria atraso na entrega, ou até mesmo durante a 

operação, podendo gerar down time5. 

 

 
Figura 29 – Blowers do Drawworks 

 

Muitas inspeções de instalação de cabos, elétricos são feitas no 

período de condicionamento. Os cabos de todos os equipamentos devem ser 

inspecionados para se ter certeza que o estaleiro esta seguindo as normas e 

procedimentos de instalação. 

O trabalho da equipe da Samsung é considerado muito bom, mas 

devem ser inspecionados, pois pequenas falhas podem acontecer. A seguir 

seguem três exemplos de erros cometidos nas instalações de cabo: 

1. Cabos de força instalados em contato com a lateral da bandeja de 

eletrodutos. Essa situação pode provocar desgastes futuros do cabo 

diante ao atrito devido a vibrações (Figura 30); 

 
5 Tempo em que a sonda não pode operar devido à quebra de equipamento ou de erros 

de operação. É o prejuízo devido à parada da operação 
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Figura 30 – Cabos de força sujeito a problemas futuros devido ao atrito 

 

2. Cabos de força danificados (Figura 31). Deve ser verificada a 

integridade física dos cabos, e, quando não for possível reparo, deve-

se exigir sua troca. É prática comum pedir garantias dos reparos feitos 

em cabos. 

 

Figura 31 – Cabo de força danificado durante a instalação 

 

3. Instalação de aterramento feita de forma errada. Todas as bandejas 

elétricas devem ser aterradas, é importante observar se o aterramento 

está feito de forma correta. Na Figura 32 percebe-se que a tinta da 

bandeja impede o contato elétrico entre o cabo do terra e a bandeja. 
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Figura 32 – A tinta da bandeja impede o contato elétrico 

 

3.7 Conclusões 

A etapa de comissionamento vem ganhando cada vez mais 

importância nos atuais projetos, pois nela é possível a detecção de alguns 

tipos de falhas que atrasariam o comissionamento e conseqüentemente a 

entrega final da unidade. 

Por se tratar da atividade de preparação para os testes funcionais, 

equipes especializadas vem sendo formadas e procedimentos específicos 

estão sendo elaborados para cada equipamento com a finalidade de manter 

atento e informado para  um dos pontos mais importantes dessa etapa. Com 

isso o engenheiro deve ficar atento a pontos cada vez mais técnicos, normas 

e procedimentos que compreendem a execução do condicionamento para que 

os prazos sejam cumpridos e desta forma evitar ser surpreendido na fase de 

comissionamento.  
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4 COMISSIONAMENTO DA SONDA 

 

4.1 Introdução 

O comissionamento é o termo conhecido na engenharia como um 

conjunto de técnicas e procedimentos aplicados de forma integrada a uma 

unidade industrial, visando torná-la operacional, dentro dos requisitos 

estabelecidos pelo cliente final. Seu principal objetivo é garantir a 

transferência da unidade industrial do construtor para o operador, de forma 

ordenada e segura, contribuindo significativamente para a operabilidade da 

unidade quanto ao seu desempenho, confiabilidade e rastreabilidade das 

informações. 

 

4.2 Comissionamento 

Na prática, o processo de comissionamento consiste na aplicação 

integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para 

verificar, inspecionar e testar cada componente físico do empreendimento, 

desde os individuais, como peças, instrumentos e equipamentos, até os mais 

complexos, como módulos, subsistemas e sistemas. 

O comissionamento pode ser aplicado tanto a novos empreendimentos 

quanto a unidades e sistemas existentes em processo de expansão, 

modernização ou ajuste.  Quando executado de forma competente, planejada 

e estruturada, o comissionamento tende a se configurar como um elemento 

essencial para a garantia de atendimento aos requisitos de prazos, custos, 

segurança e qualidade do empreendimento. 

A indústria está gastando cada vez mais com a fase do 

comissionamento mantendo equipes de engenharia responsáveis tanto pelo 

planejamento quanto para a execução dos testes (Figura 33). 
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Figura 33 – Escritório do comissionamento no navio 

 

Diversas atividades fazem parte do comissionamento de uma grande 

unidade industrial, algumas delas estão interligadas com o condicionamento, 

como mostra a Figura 34. 

 
Figura 34 – Etapas do condicionamento e do comissionamento. 

 

4.3 Pré-Comissionamento 

Conjunto de atividades que visam verificar a funcionalidade dos 

equipamentos e itens da planta de processo antes do inicio dos testes 

funcionais. Podemos destacar a aferição e calibração dos instrumentos, os 

testes dos subsistemas elétricos e mecânicos e os testes de malhas e de 



 

 

50

instrumentos como as atividades mais importantes desse processo, de forma 

a deixar os equipamentos prontos para entrar em operação. 

 

4.4 Testes a Frio 

É a denominação dada ao conjunto de aferições e testes de malhas, 

usando só a tensão de controle, sem a tensão de trabalho ou colocar cargas 

nos equipamentos dos sistemas/subsistemas. O objetivo é ir até os testes a 

bordo, deixando os sistemas/ subsistemas em condições de entrar em 

operação, ser testado com carga. 

 

4.5 Operação Assistida 

A operação assistida ou, no caso de unidades flutuantes, testes de 

bordo são o conjunto de atividades visando a testar a performance dos 

equipamentos de uma planta de processo (Figura 35), ou seja fazer todas as 

averiguações para certificar que os sistemas atendem os parâmetros de 

operação especificados em projeto, tais como pressão, vazão, temperatura 

torque, etc. 

 

 
Figura 35 – Banco de resistores utilizados no comissionamento dos geradores elétricos 
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No período dos testes a bordo, é estabelecido por contrato que será 

dada toda assistência técnica no local pelo o fornecedor do equipamento e 

pelo estaleiro durante os testes até a entrega da unidade para operação.  

 

4.6 Prejuízos Devido a Erros de Comissionamento 

Um comissionamento mal executado pode gerar prejuízos de milhões 

de dólares. Como a diária de um navio de perfuração de águas ultra-

profundas pode chegar a 600 mil dólares por dia, e uma falha em um 

equipamento que leve a parada da operação (down time), qualquer período 

sem que a sonda esteja operando por falha de equipamentos vai fazer com 

que a operadora deixe receber. 

Como a demanda de sondas está muito alta, os estaleiros e os 

fabricantes dos equipamentos vão sempre procurar esconder dos operadores 

alguma falha de projeto para entregarem os equipamentos dentro do prazo e, 

com isso, evitando atrasos na entrega final da unidade. É nesse ponto que um 

engenheiro de comissionamento é muito importante, pois ele é o responsável 

pelo planejamento dos procedimentos de comissionamento. Se ele fizer esses 

procedimentos de forma bastante criteriosa poderá cobrar do fabricante o 

máximo de rigor nos testes dos equipamentos, evitando, com isso, prejuízos 

futuros para a operadora. 

Em exemplo de erro no comissionamento aconteceu no navio-sonda 

Petrobras 10000, uma sonda idêntica ao Petrobras II 10000. Durante o 

comissionamento das tubulações de combate a incêndio, não foi testada a 

rede da sala de um dos thrusters. 

Apesar de ser algo banal o estaleiro “esqueceu” de soldar uma 

tubulação que passava por cima do painel do inversor de freqüência do 

thruster, um equipamento que tem potência de cerca de 5M Watts. Com isso, 

quando essa tubulação foi pressurizada, essa tubulação começou a vazar e 

literalmente encheu a sala do thruster, que de acordo com os funcionários 

dessa sonda “virou uma piscina”. 
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Por sorte o erro foi descoberto porque dentro do painel do inversor 

existem sensores de detecção de água, pois suas células retificadoras e 

inversoras são resfriadas a água.  Esses sensores são instalados para 

detecção de vazamentos internos dos painéis, então o problema foi 

identificado quando o sistema de gerenciamento isolou o painel devido ao 

alarme que havia água dentro dele. 

  

4.7 Relatórios de Não Conformidade 

Depois de realizado todo o procedimento de comissionamento de um 

determinado equipamento é feita uma reunião onde devem estar presentes 

um representante do fabricante do equipamento, do estaleiro, da sociedade 

classificadora e do comprador. 

Nessa reunião são discutidos os pontos mais importantes que 

aconteceram durante os testes. Os itens que não foram ou puderam ser 

realizados com sucesso são registrados em uma lista chamada de Punch 

Report. Nela são registrados como “punch” os pontos que ficaram pendentes 

no procedimento ou por falha durante o teste ou por falta de condições 

especificas para realização. 

Todos esses itens são registrados no Punch Report para, depois de 

corrigidos pelo fabricante, serem testados novamente pela equipe de 

comissionamento. Um exemplo de Punch Report se encontra no Anexo B.  

 

4.8 Conclusões 

O aumento da complexidade das máquinas e componentes faz com que 

o comissionamento dos equipamentos seja cada vez mais importante. Para 

isso as empresas, tanto fornecedoras como compradoras, estão formando 

equipes de engenharia de comissionamento. Essas equipes planejam e 

executam os procedimentos de forma a tornar os testes mais abrangentes e 

criteriosos.  
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Com procedimentos cada vez mais elaborados essas equipes têm 

evitado prejuízos devido a atrasos na entrega da unidade como também por 

parada de operação devido a falhas nos equipamentos.  
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5 CONCLUSÕES 

Devido o aumento da complexidade associado à evolução dos 

equipamentos e sistemas, é cada vez mais importante que o condicionamento 

e principalmente o comissionamento sejam feitos de forma planejada para 

que se possa garantir sua correta funcionalidade. 

Desta forma o engenheiro responsável por essa etapa do projeto deve 

ser cada vez mais criterioso durante a elaboração de procedimentos e 

execução dos mesmos para garantir que os equipamentos não falhem devido 

a erros de fabricação e/ou instalação evitado prejuízos financeiros as 

operadoras.  
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 ANEXO A 

Exemplo de formulário de recebimento, indicando os pacotes com 

conteúdos a serem recebidos, a quantidade e o preço de cada um dos itens. 
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ANEXO B 

Formulário de não conformidade do procedimento de 

comissionamento, esse formulário é chamado de Punch Report. 

 


