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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, houve um grande aumento da exploração e produção de petróleo 

na costa brasileira, especialmente na região do pré-sal. A descoberta de considerável 

quantidade de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, na região abaixo da 

camada de sal do fundo do mar, ganhou grande visibilidade na imprensa, e foi a 

protagonista no boom da indústria petrolífera brasileira.   

Antes mesmo da descoberta do pré-sal, a exploração de petróleo já vinha 

acontecendo em profundidades cada vez maiores na costa brasileira, acompanhada 

pelo desenvolvimento tecnológico e pela demanda energética da população. Em 1977, 

a lâmina d’agua máxima de exploração no Brasil era de 124 metros. Em 2009, o 

campo de Tupi, na Bacia de Santos, a mais de 2000 m de profundidade, já estava 

sendo explorado.  

 

Figura 1 - Evolução da lâmina d'água de operação ao longo dos anos 

 

O petróleo descoberto no pré-sal está retido a grandes profundidades, e localiza-se 

a distâncias de, aproximadamente, 300 km da costa. Atualmente, com o aumento da 

produção do pré-sal, a maioria das UEPs (Unidades Estacionárias de Produção) têm 

entrado em operação na Bacia de Santos. Contudo, a produção neste local representa 

desafios maiores que na Bacia de Campos. A profundidade máxima de exploração no 
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pós-sal é de aproximadamente de 1800 metros, enquanto que na região do pré-sal, 

a profundidade ultrapassa os 2500 metros. Além disso, os campos da região do pré-

sal brasileiro apresentam grandes concentrações de ácido sulfídrico (H2S) e gás 

carbônico (CO2), gases que devem ser retirados no local de produção, o que faz o 

processo mais significativamente mais custoso. 

Por isso, o transporte do óleo por dutos fica prejudicado, e tem sua viabilidade 

reduzida. Tendo isto em vista, FPSOs, plataformas oceânicas com capacidade de 

armazenamento do óleo produzido, apresentam a enorme vantagem de estocar o 

óleo no local da produção, podendo transferir este óleo com uma frequência pré-

determinada para um navio aliviador. 

1.1 Motivação 

Atualmente, há diversos campos na região do pré-sal com diferentes características. 

Por causa destas diferenças entre os campos, cada FPSO é projetado de acordo para 

o campo onde irá operar, sofrendo mudanças de acordo com o tipo de óleo explorado. 

Todavia, independentemente do local de operação, o arranjo de convés é uma parte 

crítica do projeto de FPSOs, pelos motivos de falta de espaço e complexidade da 

planta de processos e da operação, controle de peso, equilíbrio e estabilidade. 

Primeiramente, o arranjo do convés de FPSOs influencia diretamente no custo de 

construção. No convés de FPSOs está alocada o processo de produção da plataforma, 

que ocorre na planta de processos. Esta, por sua vez, é dividida em partes, 

conhecidos como módulos. Para ser elaborado um arranjo satisfatório de convés, os 

módulos devem estar dispostos da melhor maneira possível, de acordo com uma 

série de requisitos. Se os módulos de processos não estiverem em um 

sequenciamento adequado, a tubulação aumenta de tamanho desnecessariamente, 

e com ela a quantidade de aço utilizado.  Este arranjo deve também respeitar regras 

de segurança. Módulos com maior risco de explosão por causa da maior concentração 

de hidrocarbonetos devem ficar longe das acomodações. O mesmo vale para a torre 

de flare, onde ocorre a queima de gases. Medidas como essas visam diminuir 

acidentes e fatalidades, gerando maior segurança a bordo. 

Com a ocupação da área de convés por parte dos módulos, é observado em alguns 

FPSOs grandes extensões ao casco, como os balcões do sistema de ancoragem. Estes 

balcões sofrem grandes cargas, e por isso devem ser muito reforçados. A alocação 

das linhas nestes balcões tem como consequência o seu deslocamento para fora da 

linha do costado, sendo necessário criar balcões para os fairleads também, pois estes 

devem estar alinhados com os balcões de ancoragem. 
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Entretanto, o fator de maior importância na atualidade, e também o foco deste 

projeto, é a organização do módulo de manifolds e pigs, e sua interação com os risers. 

Este é o módulo que recebe o óleo explorado, portanto é o primeiro ponto de 

passagem na produção de óleo. No caso das unidades operando no pré-sal, a pressão 

de chegada do óleo é consideravelmente maior que em outras localizações. Por isso, 

são necessárias tubulações com maiores espessuras, feitas de materiais nobres, 

muitas vezes anticorrosivos, que são mais pesadas e de maior custo. A organização 

deste módulo de forma a diminuir a distância à chegada dos risers e a alta 

concentração de componentes no módulo se faz necessária, para desta forma 

diminuir a extensão das tubulações e facilitar construção e operação, 

respectivamente. 

Um grande problema advindo do arranjo de convés de unidades FPSOs do tipo 

Spread-mooring é o controle de pesos no convés das unidades. Plataformas FPSO 

deste tipo, operando no pré-sal brasileiro, têm a chegada dos risers a bombordo 

apenas, em sua grande maioria. Portanto, neste bordo também deve estar alocado 

o sistema de pull-in. Este arranjo gera uma concentração de pesos a bombordo que, 

se não for compensado de alguma maneira, levará o navio a uma banda permanente, 

ou seja, a plataforma estará fadada a operar com inclinação permanente, durante 

toda a sua vida operacional. Se a banda for relevante, precisa ser corrigida, o que 

leva ao uso de lastro, acarretando na diminuição da capacidade de armazenamento 

da unidade. Em unidades mais antigas, que não têm lastro, o problema pode ser 

ainda maior: o lastro é feito com o próprio óleo, que não é renovado. Quando o 

tanque deste óleo usado para lastro precisa ser descarregado para vistoria, há altos 

níveis de incrustação, e a remoção de uma camada espessa de óleo se torna muito 

complicada. 

Atualmente, algumas UEPs enfrentam problemas reais de estabilidade por conta da 

falta de relevância dada ao controle de peso. Ao mesmo tempo, grande parte das 

plantas de processos projetados para os FPSOs do pré-sal atualmente alcançam 

valores da ordem de 40.000 t, e os de FPSOs de Libra estão na ordem de 60.000 t, 

valores mais que 100% maiores que o peso de plantas de FPSOs do pós-sal.  

Abaixo encontra-se um resumo dos problemas e dificuldades encontrados nos 

arranjos de FPSOs: 

 Alta concentração de equipamentos e tubulação em regiões da planta de 

processos, gerando dificuldades construtivas, de operação e de manutenção; 
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 Grandes extensões de tubulação de alta pressão advindas dos risers, que têm 

alta espessura e geralmente são de material especial, o que gera custo 

elevado; 

 Aproveitamento do espaço de convés; 

 Grande concentração de pesos a bombordo, gerando banda no FPSO. 

Portanto, realizar este estudo sobre o arranjo de convés de FPSOs se torna 

interessante, com a intenção de ampliar os conhecimentos nesta área, além de tentar 

elaborar alternativas e soluções para os problemas apontados. 

1.2 Descrição das atividades 

Neste projeto, será elaborada uma descrição do processo que ocorre em uma planta 

de processos de FPSOs de acordo com o tipo de óleo explorado, e dos tipos de FPSOs 

existentes atualmente no mercado e suas características. Será selecionada uma 

unidade para o estudo de seu arranjo de convés, elaborando alternativas de novos 

arranjos com base em unidades existentes, analisando as qualidades e os problemas 

inerentes a cada arranjo.  

No capítulo 2, serão apresentados os tipos de casco de FPSOs, e o capítulo 3 

descreverá os tipos de ancoragem e os sistemas de escoamento de fluidos de FPSOs. 

A planta de processos será brevemente descrita no capítulo 4, mostrando a função 

de cada módulo e as restrições e considerações importantes para o arranjo. O 

capítulo 5 mostrará alternativas de arranjo para o módulo de manifolds e pigs, além 

de efetuar considerações para o sistema de offloading e calcular o comprimento da 

tubulação de alta pressão, advinda dos risers, sua área de piso, e suas consequências 

sobre a área mínima de convés e da planta de processo. O capítulo 6 terá a 

composição dos arranjos de acordo com as premissas e restrições de posicionamento 

específicas de cada módulo, como apontadas ao longo do trabalho, apresentando os 

resultados relativos a capacidade de armazenamento, equilíbrio e estabilidade. Por 

fim, o capítulo 8 apresentará as conclusões do trabalho. 
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2 O FPSO  

FPSO é uma sigla que representa Floating Production Storage Offloading Unit, ou seja, 

unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo. Estas 

unidades possuem, assim como outras plataformas oceânicas, uma planta de 

processos em seu convés, cuja função é separar do óleo explorado a água altamente 

salina e o gás natural advindos dos reservatórios. Entretanto, o grande trunfo dos 

FPSOs é a capacidade de armazenamento em seu casco do óleo produzido na planta 

de processos. 

O uso de FPSOs se faz especialmente interessante quando é desejado realizar a 

exploração a grandes profundidades, em localizações remotas. Nestes casos, não é 

economicamente interessante construir dutos submarinos para o transporte de óleo 

do local de produção até refinarias. Em campos de petróleo menores, nos quais há 

uma pequena quantidade de óleo a ser explorado, a solução usando um FPSO pode 

ser atrativa, pois este pode ser movido para outra localização quando o óleo acabar, 

não se fazendo necessária a construção de dutos submarinos.  

Apesar de os FPSOs terem um nível maior de movimentos oscilatórios de 

afundamento e cabeceio que as plataformas semissubmersíveis, eles têm um 

deslocamento muito superior ao das semissubmersíveis de volume deslocado 

equivalentes, possibilitando o uso de plantas de processo de maior capacidade, mais 

pesadas. Além disso, têm maior reserva de flutuabilidade estática, o que facilita a 

operação. Acima de tudo, FPSOs não têm qualquer impeditivo técnico para a 

instalação em qualquer lâmina d’água. 

Dessa forma, criou-se uma conjuntura favorável à utilização de FPSOs para a 

produção de petróleo no mundo todo, especialmente na região do pré-sal. 

Atualmente, este tipo de plataforma oceânica é utilizado em larga escala nas Bacias 

de Campos e de Santos, e ainda há previsão de mais unidades entrarem em operação 

nos próximos anos. 

2.1.1 Conversão de navio em FPSO 

A conversão de FPSOs a partir de navios petroleiros consiste em implementar as 

medidas e mudanças necessárias para tornar um navio-tanque capaz de cumprir a 

função de uma plataforma de produção oceânica por um período de tempo pré-

determinado. Tais medidas consistem, dentre outras, em: 

 Reforçar seu convés para torna-lo capaz de suportar as cargas adicionais do 

FPSO, como planta de processos, guindastes, sistema de ancoragem, risers, 

dentre outros; 



6 

 

 Instalar balcões de ancoragem, balcão do sistema de pull-in, e outras 

extensões do casco; 

 Reforçar o casco na região das extensões, como os balcões do sistema de 

ancoragem e balcão do sistema de pull-in; 

 Efetuar troca de chapas com espessura menor que a mínima calculada pelo 

Estudo de Reassessment, seja por causa de corrosão por pites, corrosão 

uniforme ou corrosão próxima à solda, os tipos mais comuns de corrosão em 

FPSOs; 

 Efetuar troca de anodos dos tanques de lastro; 

 Retirar o propulsor, o leme e, na maioria dos casos, o motor de combustão 

principal. 

A exploração em maiores profundidades favorece a escolha de FPSOs para a 

produção de óleo. A conversão de navios-tanque de petróleo antigos do tipo VLCC 

(Very Large Crude Carrier), foi feita em grande quantidade até recentemente. Porém, 

a MARPOL, no começo da década de 1990, implementou o requisito de que navios 

petroleiros entregues a partir de 6 de julho de 1996 deveriam ter casco duplo, além 

de impor que os navios entregues antes desta data deveriam ter casco convertido 

em casco duplo até uma data limite. Por causa disso, a oferta de navios com casco 

singelo diminuiu recentemente. Não existe qualquer requisito de casco duplo para 

FPSOs, e por isso a utilização de casco duplo diminui a capacidade de armazenamento 

da UEP, apesar de diminuir o risco de vazamento do óleo.  

Outro novo desafio para as conversões consiste na diferença das espessuras 

utilizadas na estrutura do casco. Navios construídos antes do grande avanço 

computacional em projetos navais na década de 1980 eram superdimensionados com 

espessuras maiores, e por isso tinham estruturas mais rígidas. Mesmo após sofrerem 

corrosão e diminuição de espessura em sua vida operacional, os cascos convertidos 

até a década de 2000 ainda apresentavam sobras de espessura. Atualmente, os 

navios no final de sua vida útil apresentam espessuras menores, que precisam ser 

reparadas e ainda devem ser reforçadas para atender aos esforços solicitantes, às 

maiores cargas de convés e em regiões específicas, como na região de ancoragem.  

Para realizar a conversão, é feito um Estudo de Reassessment, que consiste em uma 

reavaliação estrutural do navio. Nele, são levados em consideração as características 

do local de operação sob regras atuais de sociedades classificadoras, em vez da 

classificação original do navio, para navegação irrestrita, sob regras da época do 

projeto de construção do navio. Neste quesito, há também um aumento de criticidade 

da produção no pré-sal em relação ao pós-sal. As condições ambientais na Bacia de 

Santos são mais severas que as da Bacia de Campos: a altura de onda significativa 
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da Bacia de Campos é de 7 metros, enquanto a da Bacia de Santos pode chegar a 11 

metros.  

A perda máxima de espessura permitida tem o nome de perda permitida. Em 

porcentagem de perda da espessura original, é de 20% para chapas e 25% para 

reforçadores. Quando a corrosão atinge 75% deste valor, é dado o nome de corrosão 

substancial. 

 

𝑡𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 − 75% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 

Onde treassessed é a espessura original do elemento estrutural.  

A premissa fundamental da conversão é que nenhuma parte da estrutura deve entrar 

em corrosão substancial durante a vida útil da unidade. Caso contrário, a inspeção 

estrutural passa de 5 anos para 1 ano ou até 6 meses. Se vários tanques entrarem 

em corrosão substancial, haverá redução da capacidade de armazenamento, com 

possíveis impactos na frequência de offloading, aumento do risco de reparo estrutural 

com a unidade operando ou, em último caso, parada/redução da produção. Portanto, 

o critério de troca de chapas é que a espessura no momento da conversão deve ser 

igual ou maior que a espessura de corrosão substancial acrescido da margem de 

corrosão para a vida útil da unidade: 

𝑡𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 = 𝑡𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑀𝐶 

𝑡𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 = 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 − 75% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 + 𝑀𝐶 

Em que MC é a margem de corrosão calculada para a vida útil da unidade.  

Quando a espessura da chapa verificada é maior que ttroca, não há troca do elemento 

estrutural. Caso contrário, deve haver troca por um reforço ou chapa que satisfaça o 

critério.  

Quando duas regiões adjacentes ou mais são identificadas com espessura insuficiente, 

a decisão entre trocar as regiões individualmente ou trocar o chapeamento que 

englobe ambas/todas as regiões pode ser um diferencial para o andamento da 

conversão. Trocar o aço das regiões individualmente decerto gastará menos aço, 

porém pode vir a requerer mais solda (e inspeção de maior número de juntas 

soldadas), maior força de trabalho e, muitas vezes, mais tempo. Como o prazo de 

entrega é um fator crítico para plataformas, o tempo é um fator importante.  
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Alguns fatores devem ser considerados em relação à decisão de realizar uma 

conversão de um navio no final de sua vida funcional. Se destacam como vantagens 

da conversão: 

 O baixo valor residual de compra do casco do navio; 

 É conhecido o comportamento hidrodinâmico e estrutural do navio a ser 

convertido 

Porém, os seguintes fatores se destacam como desvantagens da conversão, e devem 

ser considerados: 

 O casco já está edificado, portanto haverá, para as trocas de chapa, muitas 

soldas sobre a cabeça ou em posições pouco favoráveis, em ambientes 

confinados; 

 A conversão é realizada, em grande parte, em espaços confinados, como o 

interior dos tanques de carga, tanques de óleo diesel e tanques de slop. A 

iluminação destes espaços é artificial, e a ventilação muitas vezes não é 

suficiente, criando um ambiente difícil para o rendimento do trabalho; 

 A montagem dos equipamentos, da tubulação e do outfitting em geral é 

prejudicada: muitas vezes cesarianas têm de ser feitas no casco para realizar 

instalações; 

 FPSOs devem ter todas as juntas de penetração total inspecionadas para 

serem aprovadas, tanto em conversão como em construção. Isso agrega 

tempo e criticidade à conversão, pelo fato de o casco já estar edificado. 

O grau de confiabilidade e qualidade deste tipo de projeto será inevitavelmente 

menor do que o de um projeto novo de FPSO. Apesar disso, o projeto pode ser 

interessante, se atender a todos os requisitos e restrições do armador, da sociedade 

classificadora e dos demais órgãos competentes, e ainda assim tiver menores custos 

de construção e operação que os de um FPSO de projeto novo. 

Nos últimos oito anos o peso de aço utilizado em conversões de navio para FPSO 

aumentou em, aproximadamente, 10 vezes. Atualmente, a troca de aço estrutural 

em conversões chega a até um terço do peso de aço do casco do FPSO.  
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Figura 2 - O FPSO P-63 em sua fase final de conversão 

 

2.1.2 Construção de FPSO com projeto de casco antigo 

Uma alternativa à conversão de um navio petroleiro antigo em um FPSO é a 

construção de um casco novo com um projeto de navio petroleiro já existente. Esta 

é uma boa opção para os casos em que se procura construir rapidamente um casco 

para um FPSO.  Desta forma, o casco será construído com material do casco novo, o 

que deve gerar menos problemas de manutenção que um navio convertido.  

2.1.3 Construção de FPSO com projeto inteiramente novo 

Atualmente, observa-se uma diminuição da oferta de VLCCs no mercado, e por isso 

houve grande aumento da construção de cascos novos para FPSOs. Um projeto de 

casco novo para FPSOs visa minimizar seus movimentos no mar, maximizar a 

capacidade de armazenamento do casco e facilitar sua construção. Por isso, sua 

forma tem grandes coeficientes de bloco e grande extensão do corpo paralelo, com 

popa e proa pouco curvos. Por estes motivos estes cascos têm maior resistência ao 

avanço, mas navegam (geralmente são rebocados) por pouco tempo durante sua 

vida útil, e por isso as perdas de tempo e combustível na navegação são 

compensadas pela melhor operacionalidade.  
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Este tipo de projeto vem se tornando cada vez mais comum ao redor do mundo 

construir cascos novos para FPSOs, com projetos otimizados, que visam atender ao 

campo de exploração onde a plataforma ficará ancorada. Os Cascos Replicantes, por 

exemplo, são um grupo de oito cascos irmãos, ou seja, têm o mesmo projeto, o que 

visa minimizar o custo do projeto dos cascos. 

 

Figura 3 – Casco Replicante P-66 deixando o dique seco em Rio Grande – RS 
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3 ANCORAGEM E ESCOAMENTO DE FLUIDOS 

Comumente, FPSOs operam em um campo por anos, e têm seu arranjo submarino – 

o arranjo das linhas de risers e linhas de ancoragem como um ponto importante de 

seu projeto. A ancoragem é responsável por manter a UEP fixa no local de operação, 

enquanto que o óleo é produzido em sua planta de processos, e periodicamente 

ocorrem transferências de óleo para um navio aliviador.  

3.1 Ancoragem 

As linhas de ancoragem são responsáveis pela ancoragem da unidade, mantendo-a 

fixa ao fundo do mar com certa liberdade de passeio, geralmente em torno de 10% 

da profundidade da lâmina d’água. Portanto, por exemplo, se a lâmina d’água de 

ancoragem da unidade for de 2000 m, ela poderá ter uma liberdade de passeio 

aceitável de 200m. Os sistemas de ancoragem em geral serão brevemente descritos 

aqui, pois o arranjo do convés será feito considerando apenas o sistema de 

ancoragem em spread-mooring, que será descrito com mais detalhes. 

Existem dois tipos básicos de sistemas de ancoragem utilizados em FPSOs ao redor 

do mundo, o spread-mooring e o turret, com algumas variações, como o turret 

interno e o externo. 

O sistema de ancoragem em Turret, que pode ser desconectável ou não, consiste 

basicamente de uma estrutura em torre, com um corpo central cilíndrico, pelo qual 

passam as amarras e os risers. Este tipo de sistema permite um movimento de 

rotação livre da plataforma, de forma que ela possa se alinhar com a condição 

ambiental predominante. Outros pontos positivos deste tipo de configuração são a 

redução do impacto de greenwater sobre o convés e a maior segurança em operações 

de offloading e em aproximações de embarcações de apoio. Podem ser consideradas 

desvantagens a dificuldade e o custo de construção e instalação de todos os tipos de 

Turret, além da grande amplitude de movimento de rotação aos quais os FPSOs ficam 

submetidos se ancorados com este sistema. 
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Figura 4 - Ancoragem por Turret Externo 
 

 

Figura 5 - Ancoragem por Turret Interno 
 

O sistema de ancoragem deve conter o aparato necessário para efetuar a instalação 

das linhas, com o auxílio de uma embarcação de apoio offshore especializada, como 

um AHTS (Anchor Handling Supply Vessel).  

Atualmente, parte das linhas de ancoragem é feita de fibra sintética para reduzir seu 

peso, enquanto a outra parte consiste de cabos de aço. Muitas vezes, as linhas de 
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ancoragem têm as porções próximas à unidade e ao fundo do mar de aço, enquanto 

a porção intermediária é de poliéster. 

3.1.1 Spread-mooring System (SMS) 

A ancoragem em spread-mooring é o tipo que será analisado neste estudo. Este é 

um sistema que consiste de linhas de ancoragem fixas nas extremidades do casco da 

plataforma, em ambos os bordos. Desta forma, este sistema soma quatro conjuntos 

ou bundles de ancoragem, dois em cada bordo. Usualmente tem sido utilizado seis 

linhas de ancoragem por conjunto como padrão, resultando em 24 linhas. 

 

 

Figura 6 - Representação de um FPSO com os balcões de ancoragem de boreste 
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Figura 7 - Instalação das linhas de ancoragem em SMS do FPSO Cidade de Paraty 
 

Este tipo de ancoragem é o mais usado no Brasil, por causa de um problema típico 

do litoral brasileiro que os FPSOs com ancoragem em Turret operando na região 

enfrentavam: movimentos excessivos por ressonância quando sob ação de um swell 

de través nos meses de inverno. Atualmente, todos os FPSOs são ancorados em 

Spread-mooring com aproamento na direção do swell de través. Para mitigar o 

problema supracitado, mesmo na configuração SMS, é retirada a bolina original do 

navio a boreste, e é instalada uma bolina maior que a original. A bombordo, o balcão 

inferior de risers tem atuação semelhante à de uma bolina, então é deixada a bolina 

original do navio.  

Um outro fator importante para a escolha desta configuração de ancoragem é o limite 

imposto ao número de risers na ancoragem com Turret. Na configuração em Turret, 

os slots de risers devem ser dispostos em um círculo, não podendo haver slots de 

risers no interior deste círculo, por restrições de instalação. Enquanto isso, na 

configuração SMS, os risers podem ser dispostos ao longo de uma grande extensão 

de costado da embarcação (mas devem ser posicionados em linha única, também 

por motivos de instalação). Por este motivo, o número máximo de risers na 
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configuração SMS pode chegar a ser da ordem de 60% maior que na configuração 

em Turret. 

Em uma configuração SMS, são necessários alguns equipamentos importantes: 

o fairlead, o mordente e o guincho. Fairleads são polias por onde passam as amarras, 

direcionando-as aos mordentes, que fazem o seu travamento. O guincho proporciona 

o tracionamento necessário na amarra. Ou seja, ele é necessário para a instalação, 

quando exerce a tração necessária em cada amarra. O mordente faz a sustentação 

das amarras por meio de suas travas, e o fairlead tem a função de direcioná-las. Por 

isso, são necessários um fairlead e um mordente para cada amarra, enquanto só é 

necessário um guincho para cada grupo de amarras. O armazenamento das amarras 

pode ser realizado em um paiol.  

3.1.2 Balcão e sistema de ancoragem 

Usualmente são criadas extensões ou balcões para o sistema de ancoragem, que 

podem ser de variados tamanhos dependendo da disponibilidade de espaço de convés 

do FPSO. O aumento do tamanho do balcão de ancoragem aumenta a distância entre 

as amarras e o casco. Essa solução pode se tornar desinteressante, porque é 

necessário que os fairleads estejam alinhados com os mordentes, o que faz com que 

os fairleads fiquem mais distantes do costado, sendo necessário criar uma estrutura 

do tipo de um balcão para suportá-los mais longe do costado. 

 

Figura 8 - Fairleads e balcão de ancoragem da P-63 
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A estrutura criada para suportar o balcão do sistema de amarras deve ser uma 

estrutura reforçada, já de ela deve suportar esforços solicitantes de grandes 

magnitudes. O aumento deste balcão acarreta no aumento da sua estrutura de 

suporte, e tem como consequência mais solda e mais trabalho. Estes aspectos não 

podem ser negligenciados, já que o balcão é uma estrutura externa ao navio, assim 

como toda a estrutura de suporte, que consiste em um espaço confinado de pequenas 

dimensões e que precisa ser altamente reforçado, com soldas e montagens de alto 

grau de dificuldade. 

A seguir está uma representação simplificada de um balcão de sistema de 

ancoragem: 

 

Figura 9 - Representação simplificada do balcão de ancoragem 
 

Pode ser observado que, para cada linha de ancoragem, há um fairlead e um 

mordente, e no total, há um guincho com um trilho e um paiol de amarras.  
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3.2 Sistema de pull-in 

O sistema de pull-in é o sistema que contém todo o aparato necessário para fazer a 

instalação de risers a bordo de uma plataforma. Este sistema contém também uma 

extensão – o balcão do sistema de pull-in, que se faz necessário para manter o 

alinhamento dos risers. Normalmente a bombordo em FPSOs de ancoragem Spread 

Mooring, este sistema pode se configurar basicamente de duas maneiras, uma com 

guincho linear fixo e outra com guincho móvel.  

 

Figura 10 - Entrega do sistema de pull-in da P-74 
 

3.2.1 Balcão de risers (riser balcony) 

Risers são dutos rígidos ou flexíveis que fornecem ligação dos poços de exploração 

com unidades de produção, como FPSOs. Os risers são acoplados ao FPSO por meio 

de dois balcões de risers, o balcão de risers inferior e o balcão de risers superior. 

Com o crescimento da profundidade de operação das UEPs com a exploração do pré-

sal, a quantidade de risers rígidos aumentou. Isto se deve ao seu baixo custo em 

relação aos dutos flexíveis. Em profundidades elevadas, apresentam grande 

resistência a flexão e colapso, com comportamento em catenária semelhante ao de 

dutos flexíveis. A desvantagem dos dutos rígidos aparece em águas rasas, onde as 

cargas decorrentes dos movimentos da plataforma, da corrente e de seu próprio peso 

têm maior influência sobre sua estrutura. 
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3.2.1.1 Balcão de risers inferior (lower riser balcony) 

Na chegada ao FPSO, os risers são ligados ao casco por meio do balcão de risers 

inferior, passando pelas bocas de sino multifuncionais (multifunctional bell-mouths), 

ou apenas BSMF. As bocas de sino são responsáveis por travar e direcionar os risers.  

3.2.1.2 Balcão de risers superior (upper riser balcony) 

O balcão de risers superior dá suporte às extremidades dos risers, e fazem ligação 

deles com a planta de processos. Os risers são travados nos risers superiores por 

meio de hang-offs, e assim são direcionados ao manifold de produção. Os risers são 

ligados entre os dois balcões por meio de I-tubes. 

3.2.2 Guincho móvel 

O sistema com guincho móvel é composto por um guincho para fazer o 

tensionamento do pull-in, o trilho pelo qual o guincho se locomove, o suporte do 

trilho (que é uma estrutura robusta, necessária para suportar o peso do aparato), e 

alguns outros elementos. Neste caso, o guincho se posiciona diretamente acima do 

slot de instalação desejado ao realizar a instação de uma linha. 

3.2.3 Guincho fixo 

No caso da utilização de um guincho linear fixo, utiliza-se uma polia direcionadora 

móvel para a instalação dos risers, com a qual um trolley percorre cada slot de riser.  

A vantagem do guincho linear fixo é a menor área ocupada na planta de processos, 

pois não precisa ter um espaço reservado para a locomoção do guincho ao longo do 

sistema de pull-in.  

Em contrapartida, este tipo de guincho apresenta menor nível de confiabilidade, 

segundo alguns profissionais.  
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Figura 11 - Balcões de risers inferior e superior e sistema de pull-in 
 

 

Figura 12 - arranjo Submarino esquemático para o cenário do pré-sal 
 

3.3 Sistema de offloading 

O sistema de offloading é um sistema capaz de efetuar a transferência do óleo 

armazenado a bordo para um navio aliviador. Para tal, ele consiste basicamente de 
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um mangote, um carretel para seu armazenamento, e amarras para ligação com o 

navio aliviador. Para transferir o óleo para o navio aliviador, são acionadas as bombas 

de carga. 

 

Figura 13 - Mangote enrolado no carretel de offloading do FPSO do Cidade de 

Niterói 

 

O sistema de offloading é dotado, de duas estações de offloading, uma na popa e 

outra na proa, e uma estação de emergência de offloading na proa, no caso de FPSOs 

com ancoragem do tipo spread-mooring.  Em ambas as regiões são criadas extensões 

de convés em cascos convertidos, para criar mais espaço e melhor acomodar as 

estações de offloading. Nos casos de cascos de projetos otimizados, a região da proa 

e da popa já é projetada com área suficiente para o sistema, o que é possibilitado 

pela forma do seu casco. 

 

Figura 14 - Transferência (offloading) de óleo para um navio aliviador 
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A princípio, a estação da proa deve ser utilizada, por estar mais longe da região de 

acomodações e assim oferecer menor risco à tripulação. A estação da popa só é 

usada em casos de condições ambientais severas, ou em caso de falha da estação 

da proa e da estação de emergência. Como as UEPs são alinhadas na direção da 

condição ambiental mais severa predominante da região de produção, o offloading 

pela proa em momentos de condições ambientais mais rigorosas no sentido proa-

popa é prejudicado, pois os navios aliviadores são empurrados em direção ao FPSO, 

oferecendo risco à integridade estrutural e à segurança de ambas as embarcações. 

Um importante fator que motiva a utilização de duas estações de offloading é a 

redundância. Se uma unidade hipotética com apenas uma estação offloading 

enfrentar problemas na operação desta estação, e não for capaz de superá-los antes 

que o óleo armazenado atinja seu volume máximo no interior dos tanques, a 

produção será parada, o que gerará grandes custos à empresa. Ao mesmo tempo, 

os custos relativos à estação de offloading e seu espaço ocupado no convés são de 

pequena importância quando comparados à criticidade de uma parada de produção 

devido a falhas na estação.   
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4 A PLANTA DE PROCESSO 

No convés da unidade está localizada a planta de processos, com todo o aparato 

necessário para produzir o óleo, ou seja, efetuar a separação de óleo, água e gás 

natural. Para tal, é necessário uma série de módulos, tubulações e equipamentos, 

como bombas, válvulas, separadores, turbinas, etc. Neste capítulo será descrito o 

processo que ocorre no convés de uma plataforma, a função de cada módulo e suas 

restrições de posicionamento. Aqui também poderão ser encontradas algumas 

considerações importantes sobre a alocação de equipamentos no convés.  

A planta de processos de um FPSO é a parte responsável pela separação do óleo, da 

água e do gás natural, que chegam a ela em mistura. A planta de processos é dividida 

em módulos. O processo começa no módulo de manifolds de produção, e termina 

apenas quando são alcançados níveis aceitáveis de concentração de substâncias 

indesejáveis no óleo, no gás e na água. Abaixo está representado um esquema do 

processo. A mistura chega à planta de processos no manifold de produção, e a partir 

da separação primária, os processos relativos a água, óleo e gás, estão coloridos de 

cinza escuro, cinza intermediário e cinza claro, respectivamente.  

 

Figura 15 - O processo que ocorre na planta de processos 
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4.1 O processo do gás 

A parcela da planta de processos destinada ao tratamento do gás é a mais indesejável, 

pois é a que traz o menor retorno financeiro, e é a mais pesada e que ocupa o maior 

espaço. Todavia, nos últimos anos entraram em vigor leis mais rígidas de queima de 

gás, e agora a queima de gás permitida a bordo de UEPs é mínima comparada à de 

décadas atrás. Por isso, o gás deve ser tratado e exportado por gasodutos para terra, 

reinjetado nos poços por meio do gas-lift, ou pode também ser usado para gerar 

energia na própria unidade. 

Após a separação primária, o gás segue para a unidade de tratamento e compressão, 

onde sofre depuração, dessulfurização, compressão e desidratação. O gás deve ser 

tratado a bordo a fim de atender especificações de mercado, de segurança, 

transporte e processamento posterior. Normalmente, as especificações são teores 

máximos de compostos de enxofre, de dióxido de carbono e água, ponto de orvalho 

e poder calorífico.  

A depuração consiste em remover o óleo contido no gás. A finalidade da depuração 

é evitar: 

 O acúmulo de óleo nos compressores (que provoca vibrações e 

desbalanceamento nestes equipamentos); 

 A contaminação dos produtos químicos utilizados no tratamento do gás pelo 

óleo arrastado (que provoca perda da qualidade do gás e aumento do 

consumo de produto); 

 Acúmulo de óleo em gasodutos (que provoca a perda de eficiência do 

escoamento). 

Então, se inicia o processo de dessulfurização, no sistema de remoção de CO2 e H2S. 

Dependendo da proporção de H2S no gás, este deve ser um processo separado do 

processo de remoção de CO2, e em alguns casos, deve ser criado um módulo inteiro 

para a remoção do ácido sulfídrico do gás. Isso gera um grande peso na plataforma 

e uma grande perda de espaço, contudo muitas vezes não pode ser evitado.  

Após retirados CO2 e H2S do gás, ele segue então para a compressão principal do 

gás, e dali segue para sua desidratação. A desidratação é feita em um vaso com 

várias reentrâncias em seu interior, por onde o gás úmido flui de baixo para cima, 

com uma contracorrente de glicol, que tem propriedades higroscópicas (poder de 

absorção de água). Desta forma, gás seco sai do vaso. A mistura glicol + água segue 

para a regeneração do glicol, onde há um aquecimento à pressão atmosférica, e a 

água sai em forma de vapor d’água.  
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4.1 O processo do óleo 

Do módulo de manifold, a tubulação contendo a mistura segue para o módulo de 

processamento de óleo e ali se ramifica em duas. Enquanto a maior parte do óleo 

segue para a produção, uma pequena parcela do óleo é encaminhada para um 

separador de teste. Neste separador, a cada 12 ou 24 horas é testada vazão de óleo, 

água e gás de um poço diferente. Isto é importante para o monitoramento das 

características instantâneas de cada poço, com a finalidade de que sejam 

minimizadas perdas de produção e atendimento à periodicidade de testes exigida 

pelas agências reguladoras. A vazão dos risers que chega de cada poço pode ser 

controlada a partir de válvulas reguladoras chamadas comumente de válvula choke, 

de modo a regular a manter a produção do poço compatível com as características 

do reservatório.  

Na ramificação da produção, o óleo passa por um primeiro estágio de separação, 

chamado de separador de produção. Neste separador, que no caso de FPSOs é quase 

sempre horizontal, o óleo é separado do gás e da água por meio da decantação, ou 

seja, puramente pela ação da gravidade. Desta forma, o que nivela cada substância 

é sua densidade. Por isso, antes da mistura entrar nos separadores de produção e 

de teste, ele deve ser aquecido, pois assim há um aumento da diferença da densidade 

do óleo e da água, já que o óleo é mais sujeito a variações na densidade devido a 

aumentos de temperatura que a água. Entretanto, a separação da água do óleo não 

é simples, pois embora sejam imiscíveis, o petróleo contém emulsificantes naturais 

(como asfaltenos, resinas e ácidos naftênicos), e a agitação a que são submetidos ao 

escoarem pelas tubulações promovem a dispersão de um fluido no outro, dando 

origem a emulsões do tipo água em óleo. Essas emulsões são pequenas gotas de 

água, que têm separação difícil do óleo.  

Por isso, o óleo, já razoavelmente mais puro, vai para um tratador eletrostático, que 

está em um nível mais baixo, e por isso está sujeito a uma pressão ligeiramente 

maior. Neste tratador, são induzidos campos elétricos, que separam a água 

emulsificada no óleo, já que a água tem alta polaridade.  

Enfim, o óleo chega ao separador atmosférico, onde o gás se separa do óleo por ação 

da pressão. Neste estágio, o óleo é armazenado e estabilizado para o bombeamento. 

O vaso responsável por esta tarefa chama-se surge tank, pela finalidade de fazer 

emergir ou evaporar os últimos componentes leves contidos no petróleo. O óleo é 

então bombeado, e passa pela unidade de medição de óleo em seu caminho para os 

tanques de carga.  
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4.2 O processo da água 

O tratamento da água tem como finalidade recuperar parte do óleo nela presente em 

emulsão e condicioná-la para reinjeção ou descarte. Normalmente, a água 

proveniente dos separadores e tratadores de óleo segue para um vaso 

desgaseificador, depois para um separador água-óleo e, finalmente, para um tubo 

de despejo.  

As águas oleosas chegam com 1000 ppm de óleo, em média, ao tratamento. Passam 

primeiro pelo desgaseificador, que submetem a mistura a uma expansão no interior 

do vaso, e encaminham o gás separado para o sistema de queima. Então, a água 

segue para os hidrociclones, equipamentos que fazem a separação da água do óleo 

por meio da força centrífuga. A água, que tem maior densidade, fica mais próxima à 

parede, e óleo fica no centro. Por serem equipamentos no formato de funil, é criado 

um diferencial de pressão radial, e a água sai pela boca de menor área, enquanto o 

óleo sai pelo lado oposto. Desta forma, espera-se obter água com 80 ppm de óleo. A 

água continua seu caminho para o flotador, onde gás é borbulhado em sua base, 

fazendo que o óleo se separe da água. A água pode então ser descartada para o mar. 

O óleo removido das águas oleosas, por sua vez, depois de passar pelo flotador, 

segue para o vaso de drenagem, de onde o óleo pode ser recuperado para o processo. 

O tubo de despejo é utilizado com a finalidade de promover tempo extra de residência 

para separar algum óleo ainda presente na água enviada para descarte, proveniente 

dos hidrociclones e da flotação. Além da água produzida, ele recebe efluentes dos 

drenos abertos da plataforma.  

4.3 A organização da planta 

A primeira consideração no arranjo das instalações da planta é a maximização da 

segurança do pessoal a bordo. No arranjo de detalhamento dos equipamentos, 

também é considerada a sequência lógica do processo para minimizar a tubulação. 

As instalações da planta são divididas em área de processos, com equipamentos 

contendo hidrocarbonetos, e a área de utilidades, com outros equipamentos. As 

principais zonas da área de processos são: 

 O flare 

 Os equipamentos de compressão 

 Os equipamentos de separação 

E as principais zonas da área de utilidades são: 

 Os equipamentos de utilidades 

 Os equipamentos de geração de energia 
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 As construções da planta. 

É interessante elevar a planta de processos pelos seguintes motivos: 

 Reduzir o risco de greenwater no convés principal interferir na produção; 

 As tubulações podem passar embaixo dos módulos, no espaço entre eles e o 

convés principal; 

 Distribuir o peso dos equipamentos por meio de stools ou pancakes. 

4.3.1 Módulos de processo 

A prática mais comum para a integração da planta de processos é dividi-la em 

módulos. Os módulos são suportados por colunas que são alocadas em pontos 

reforçados na estrutura do convés principal. O conceito de haver um convés de 

processos, onde estão os módulos permite que a construção dos módulos comece 

antes do casco estar disponível, o que diminui o tempo total de construção/conversão. 

O tamanho dos módulos é determinado cedo no projeto, baseado em vários 

parâmetros: 

 O tamanho da maior parte de equipamentos, como separadores; 

 A capacidade de içamento prevista no estaleiro de construção/integração 

(tonelagem e altura); 

 As dimensões do casco. 

Os módulos podem ainda ser subdivididos para diminuir o peso a ser içado na 

integração, e assim diminuir a dependência de cábreas de alta capacidade de levante 

na integração. Em contrapartida, os skids devem ter suas estruturas e tubulações 

unidas após a integração, já a bordo do FPSO.  

4.3.1.1 Métodos de sustentação  

Para permanecerem elevados a uma altura mínima do convés, os módulos devem 

contar com estruturas de suporte. O método de suporte dos módulos mais utilizado 

é dividir o peso dos módulos em quatro pontos a partir de um stool.  
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Figura 16 - módulo sustentado por stool 

 

O método de sustentação por pancakes utiliza também stools como apoio para os 

módulos. Pancakes são conveses instalados sobre o convés principal, o que possibilita 

que nenhum equipamento seja instalado diretamente sobre o convés principal.  

 

Figura 17 - Módulos sustentados por pancakes e stools, com stools em azul 

 

Um outro método de sustentação de módulos é o paliteiro, atualmente um pouco 

menos utilizado, mas também adotado por algumas empresas em FPSOs: 
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Figura 18 - Módulo com sustentação por paliteiro 

 

4.3.2 Classificação de risco da área 

A classificação de risco de área objetiva orientar a especificação de equipamentos 

elétricos e evitar as fontes de ignição em áreas com probabilidade de ocorrência de 

mistura inflamável ou explosiva, classificando estas áreas em zonas e mapeando-as 

em regiões tridimensionais: 

 Risco continuamente presente: zona 0: onde uma mistura explosiva ar/gás 

está continuamente presente ou presente por longos períodos. (ex.: interior 

de vaso separador, superfície de líquido inflamável em tanques...) 

 Frequentemente presente - zona 1: onde é provável ocorrer uma mistura 

explosiva ar/gás, durante operação normal (ex.: sala de peneiras de lama, 

sala de tanques de lama, respiro de equipamento de processo...) 

 Acidentalmente presente - zona 2: onde é pouco provável ocorrer uma 

mistura explosiva ar/gás, em condições normais de operação ou, caso ocorra, 

será por um breve período de tempo. (ex.: válvulas, flanges e acessórios de 

tubulação para líquidos ou gases inflamáveis... ) 

As áreas não classificadas são consideradas com risco baixo, como o interior da praça 

de máquinas, as acomodações, dentre outros compartimentos. 

Por motivos de segurança, a área de processos está localizada o mais distante 

possível das acomodações. A área de utilidades está entre a área de processos e a 

acomodação. 

O flare está localizado o mais longe possível para evitar qualquer interferência do gás 

descartado no pouso ou na aproximação de algum helicóptero. Parte do convés 

principal na área de processos não é coberta pelo convés de processos. Esta área 

contém a ventilação/purga dos tanques de carga.  

O convés de processos é projetado como um convés aberto. Barreiras anti-chamas 

não são providenciadas. Isso significa que a ventilação natural deve ser efetiva em 
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prevenir o acúmulo de quaisquer gases inflamáveis que possam vazar, e que 

qualquer explosão será ventilada eficientemente.  

 

Figura 19 - Representação da segregação das áreas em função do risco 

4.4 Os módulos e suas funções 

Agora serão apresentados com maior nível de detalhamento cada módulo presente 

na planta de processos de um FPSO. Os módulos são subdivisões da planta de 

processos, que visam agrupar equipamentos com funções similares ou 

complementares, de forma que o processo seja o mais otimizado possível, com 

menor gasto com tubulação e espaço.  

4.4.1 Módulo de compressão de CO2 

Este módulo contém os turbocompressores de CO2 e outros equipamentos 

necessários para a compressão de CO2, como resfriadores (coolers) e depuradores 
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de gás. O CO2 precisa ser comprimido para ser injetado no reservatório, através de 

poços criados especialmente para tal, com a intenção de regular a pressão no interior 

dos reservatórios. Desta forma, a pressão pretendida no reservatório é ajustada 

neste módulo.  

4.4.2 Módulo de sistema de flare 

A palavra flare consiste na queima controlada de gás natural a baixa pressão, 

produzido ao longo de operações rotineiras de produção de óleo e gás. Grande 

quantidade de queima é feita em muitas áreas de produção de óleo e gás, quando 

está sendo extraído óleo com gás associado. A queima deste gás associado é feita 

no topo de uma torre, a uma altura em que se considera segura. 

A combustão de gases deve ser feita para queimar gases inflamáveis expelidos 

durante uma pressurização alta demais da planta de processos não planejada (o que 

caracteriza uma situação de emergência) ou durante paradas ou inicializações da 

planta. Entretanto, o flaring também é feito continuamente para queimar gases de 

purga e de vazamento, ou em algum momento de manutenção ou de realocação da 

unidade. 

O módulo contém o sistema de flare, que contém os seguintes itens, requeridos para 

a operação apropriada do flare, localizado no convés principal: 

 Sistema de geração de nitrogênio, que é formado pela unidade de geração de 

nitrogênio e pelo gerador de nitrogênio para o flare.  

 Recipiente de nitrogênio de emergência 

 Outros equipamentos, como desaerador para nocaute de alta de baixa pressão 

e bombas. 

Este módulo também inclui o sistema de recuperação de gás do flare, o qual é 

projetado para recuperar parte do gás que seria queimado no flare, reduzindo as 

emissões de CO e o CO2 na atmosfera. 

4.4.3 Módulo de remoção de CO2 e ponto de orvalho (HCDP) 

O módulo contém a unidade de remoção de CO2, que usa uma permeação em 

membrana para reduzir o teor de CO2 do gás produzido. O CO2 deve ser removido do 

gás de exportação para ser injetado nos reservatórios. Assim, pode ser exportado 

um gás natural com baixo teor de gás carbônico, enquanto se dá uma função ao CO2. 

Aqui também está contida a unidade de ponto de orvalho dos hidrocarbonetos (HCDP), 

que é projetada para especificar o ponto de orvalho dos hidrocarbonetos usando um 

processo de expansão de Joule-Thompson. Esta especificação é requerida para 

remover as maiores frações de hidrocarbonetos do gás de exportação. 
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4.4.4 Módulo de compressão de gás para exportação 

Este módulo contém os motocompressores de gás para exportação e outros 

equipamentos necessários para exportar gases, como coolers e depuradores de gás.  

4.4.5 Módulo de compressão de gás principal e sistema VRU 

Este módulo contém os motocompressores de gás principal, sistema VRU (Unidade 

de recuperação de vapor, que contém o sistema de compressão de gás de baixa 

pressão) e outros equipamentos necessários para a compressão de gás principal, 

como coolers e depuradores.  

4.4.6 Módulo de desidratação de gás, gás combustível e ponto de 

orvalho (HCDP) 

Este módulo contém o sistema de gás combustível, o qual inclui equipamentos como 

aquecedores e depuradores, necessários para condicionar o gás de processos a ser 

usado como gás combustível durante a operação da FPSO, a unidade de desidratação 

de gás. Aqui também há uma unidade de ponto de orvalho. 

4.4.7 Módulo de injeção de gás 

Este módulo contém o motocompressor de injeção de gás e outros equipamentos 

necessários para a operação de compressão, como coolers e depuradores. Este é o 

módulo responsável pela reinjeção de gás nos poços.  

4.4.8 Módulo de remoção de H2S 

Este módulo contém o sistema de remoção de H2S para reduzir e/ou eliminar o teor 

deste gás ácido no gás produzido, que será utilizado como combustível e exportado 

para venda em terra. 

A remoção do H2S, quando em pequenas quantidades no gás, pode ser feita junto da 

remoção do CO2, a partir de um módulo com separação por amina. No caso de 

reservatórios com alta concentração de H2S, a remoção deve ser feita pelos métodos 

leito sólido ou Lo-cat. Porém, este último método nunca foi instalado em nenhum 

FPSO, além de produzir rejeitos sólidos.  

4.4.9 Módulo de manifolds de injeção & produção e recebedores & 

lançadores de pig  

Este é o módulo onde chegam os risers que transportam o óleo dos reservatórios no 

fundo do mar. Ele é responsável por convergir as linhas de fluxo dos poços, combinar 

as vazões e pressões destes poços, e direcioná-los por uma única linha de fluxo para 

a entrada do primeiro separador.  
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O manifold de produção é composto de headers (tubos coletores de fluidos) e um 

conjunto de válvulas, que são utilizadas para direcionar os fluidos para o header 

desejado. Um manifold de produção típico possui: 

 Dois headers coletivos de produção para distribuir a produção dos poços, em 

volumes equilibrados, aos separadores, alinhados em paralelo; 

 Um header de teste de produção, para averiguar a proporção óleo-água-gás 

de cada poço e determinar sua vazão. 

E pode conter também: 

 Um header coletivo de gas-lift para distribuir o gas-lift entre os poços;  

 Um header de teste de gas-lift para a medição individual de gas-lift;  

 Um header de kill para combate com fluido de amortecimento, em caso de 

descontrole do poço. 

O posicionamento deste módulo é estratégico, principalmente na exploração do pré-

sal, que tem o óleo com grandes pressões na chegada dos risers.  

Este módulo contém também os lançadores e recebedores de pig, os manifolds de 

produção e de injeção, e as HPUs (unidades acionadas hidraulicamente) para as 

válvulas da planta de processos. 

Pigs são divididos em dois grupos: os Pigs instrumentados e Pigs de limpeza. O 

primeiro, que é um aparelho instrumentado, realiza medições de posicionamento de 

risers, para verificar se os risers encontram-se em sua localização de projeto, ou se 

estão com curvaturas muito acentuadas. Eles também são responsáveis por medir a 

espessura da parede dos risers. Já os pigs de limpeza, objetos não-instrumentados, 

percorrem a linha para remover quaisquer impurezas depositadas em seu interior, 

como hidratos e borra.  

Os Pigs saem de recipientes lançadores de pigs e percorrem a linha até chegar à 

árvore de natal, e dali retornam à unidade, onde caem nos recipientes recebedores 

de pig. É importante que toda linha que é percorrida por pigs tenha raio de curvatura 

mínimo adequado para os pigs que operam nela. Este raio varia entre 3 e 5 vezes o 

diâmetro da tubulação.  

4.4.10 Módulo de processamento de óleo e tratamento de água 

produzida 

Este módulo contém os equipamentos para o processamento de óleo, tais como 

desidratantes, degasificadores, aquecedores, e equipamentos auxiliares, 

separadores de teste, separador de água livre, e equipamentos auxiliares e sistema 

de tratamento de água produzida. 
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4.4.11 Módulo de geração de energia 

Este módulo contém os geradores principais de energia, incluindo equipamentos 

auxiliares necessários para a operação apropriada dos geradores. 

4.4.12  Módulo de injeção de água e de remoção de sulfato 

Este módulo é composto do sistema de injeção de água. Este sistema consiste 

basicamente de filtros, unidade de remoção de sulfato, unidade de deaeração a vácuo 

e bombas de injeção. A unidade de remoção de sulfato usa a permeação em 

membrana para remover sulfato da água. A unidade de deareação a vácuo inclui a 

coluna de deaeração a vácuo e um sistema de vácuo. 

4.4.13  Módulo de utilidades 

O módulo de utilidades é composto pelos equipamentos necessários para a produção 

e armazenamento das seguintes utilidades: água de aquecimento, água para 

arrefecimento, elevação e distribuição de água do mar, distribuição de água 

doce/desmineralizada, distribuição de diesel e ar de instrumentação/serviço. O 

laboratório, onde há testes periódicos de misturas da planta de processos, também 

está incluso neste módulo. 

O sistema fechado de água de arrefecimento possui um tanque de expansão, que é 

alimentado por água de reposição. Esta água é bombeada, e passa por um trocador 

de placas, o qual é resfriado pela água do mar. A água de arrefecimento passa depois 

por trocadores de calor. 

O sistema fechado de água de aquecimento possui um tanque de expansão, que é 

alimentado por água de reposição, assim como o sistema de água de arrefecimento. 

Esta água é bombeada e passa por aquecedores, os quais são aquecidos por gás 

combustível, e depois chega aos trocadores de calor.  

4.4.13.1  Sistema de captação de injeção de água  

A água chega à unidade por meio de bombas de captação de água do mar, e passa 

por filtros grossos, que servem para impedir a entrada de peixes, algas e outros 

organismos macroscópicos e detritos. Desta unidade, parte desta água abastece o 

sistema de ar condicionado, o gerador de hipoclorito, o gerador de água potável, 

realiza a pressurização do anel de incêndio e fornece água para lavagem. Outra parte 

desta água segue para a injeção de água nos poços dos reservatórios. Primeiro, ela 

passa pelo trocador de placas do sistema de água de arrefecimento. Depois, esta 

água passa por filtros finos, por tratamento e desaeração, e então por bombas de 

injeção, para finalmente ser injetada nos poços. 
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4.4.14  Módulo de automação e eletricidade 

Este módulo contém os painéis de automação/elétricos e outros 

equipamentos/dispositivos necessários para a operação do FPSO. 

4.4.15  Módulo de unidade de químicos e armazenamento de 

produtos 

Este módulo é responsável por adicionar químicos a misturas da planta, comumente 

para acelerar ou melhorar reações químicas. 

4.4.16 Módulo de área de laydown  

Este módulo é a principal área de laydown da planta, onde são colocados os 

suprimentos, como comida e objetos de uso pessoal, e produtos para o laboratório, 

para o módulo de unidade de químicos e armazenamento de produtos. Estes produtos 

chegam de navio de apoio.  

4.4.17  Módulo do Piperack 

O piperack central sustenta as tubulações que passam no centro da unidade, e 

também oferece passagem para os operadores. Este piperack contém o equivalente 

a uma passarela central. 

4.4.18  Módulo de serviço 

O módulo de serviço, muitas vezes localizado a ré da superestrutura, contém os 

geradores de emergência principal e auxiliar, geradores de gás inerte, tanques de 

gás inerte, e outros sistemas que abastecem o casco (tanques de carga e de lastro). 

Em alguns casos este módulo tem seus equipamentos localizados no interior da praça 

de máquinas. Já em outros, estes módulos estão localizados a ré do módulo de 

acomodações, aproveitando um espaço livre.  

4.5 Considerações sobre equipamentos de processos 

4.5.1 Consequências da aceleração da unidade sobre equipamentos 

de separação 

A localização e orientação dos separadores de produção são um importante fator na 

seleção do arranjo da planta de processos. O desempenho dos separadores é muito 

dependente dos movimentos do FPSO, pois eles têm um efeito adverso no 

desempenho da separação. Para separadores de produção, o jogo, a arfagem, e a 

um nível menor, o afundamento, são importantes. As acelerações induzem fluxos 

secundários no líquido, que cria as ondas nas interfaces e dispersões das fases do 

líquido na interface óleo/água. Para otimização da separação, os separadores devem 

estar alinhados paralelamente ao eixo longitudinal do FPSO, e localizados 
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aproximadamente a meia nau, onde as acelerações são as menores devido a pitch 

(arfagem) e heave (afundamento). 

Os equipamentos no FPSO estão sujeitos a vários movimentos e acelerações 

relacionadas que foram designadas como “movimentos relativos da embarcação”.  

Equipamentos de separação em particular, como separadores de produção, tanques 

de glicol e torres de deaeração, são sensíveis a movimentos. Para outros 

equipamentos, como equipamento de rotação, trocadores de calor, e vasos (sem 

função de separação), movimentos e acelerações têm de ser consideradas, mas não 

apresentam grandes problemas o projeto. 

Os separadores de produção são equipados com interiores especiais para minimizar 

fluxos secundários o máximo possível. O tipo, o arranjo e a configuração desses 

interiores são dependentes do fornecedor, e são baseados em dados experimentais 

e experiência de campo. 

4.5.2 Equipamentos de utilidades e dos serviços do casco na praça de 

máquinas 

Espaço significante é deixado livre na praça de máquinas, a qual é projetada para 

um navio-tanque padrão. O uso deste espaço para equipamentos de utilidades ou de 

serviço do casco localizados no convés resultaria em mais espaço, o que facilitaria o 

projeto. Em particular, a instalação dos geradores de energia na praça de máquinas 

seria vantajosa em vista da redução de interferências dos exaustores das turbinas 

com outros aparatos.  

É então necessária uma revisão cuidadosa da disponibilidade de tempo para 

equipamentos em vista do planejamento da construção. Contudo, considerações de 

projeto podem não permitir aquisições antecipadas. Neste caso, uma alternativa seria 

deixar as penetrações do convés para fazer a montagem da unidade em um estágio 

mais tardio.  

Outra vantagem da alocação das utilidades na praça de máquinas seria a redução do 

volume possível de alagamento deste compartimento de grandes dimensões. A 

decisão de deixar o motor de combustão principal teria uma consequência similar, 

além de possibilitar que a unidade navegue entre os locais de conversão, integração 

e em possíveis realocações de locais de operação.  

4.5.3 Equipamentos da planta de processos no convés principal 

Por causa do espaço gerado pela distância entre a planta de processos e o convés 

principal, uma prática comum nos projetos de planta de processos é alocar um 

equipamento que deveria estar na planta de processos no convés principal do FPSO.  
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Porém, é observada uma grande quantidade de problemas devido a estas alocações. 

Em FPSOs convertidos, os projetos de conversão do casco são feitos, em muitos dos 

casos, em separado do projeto dos módulos. Portanto, devido aos diferentes 

momentos das fases da conversão, pode ocorrer em uma fase da conversão anterior 

à integração dos módulos a alocação de um equipamento no convés principal. Esta 

prática geralmente é adotada com a intenção de reduzir o peso de algum módulo. 

Entretanto, gera diversos problemas, como: 

 Risco de incidência de greenwater sobre equipamentos dos processos; 

 Problemas de requisitos de classificação de área (o convés principal tem 

classificação de área diferente da planta de processos); 

 Grande risco de ocorrer interferência entre o equipamento instalado no convés 

principal e tubulações e afins). 
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5 ALTERNATIVAS DE ARRANJO 

A alocação e o arranjo dos módulos na planta de processos de FPSOs variam de 

acordo com a filosofia de cada empresa. Em alguns casos, pequenas mudanças nas 

configurações de alguns módulos podem acarretar em soluções mais inteligentes, 

com ganho de espaço e redução de custos.  

O arranjo do convés adotado por cada empresa depende principalmente da sua 

filosofia, das experiências vividas e das lições aprendidas por ela. Algumas empresas 

podem ter maior facilidade para implementar novas ideias, outras podem já ter 

experiência em outras regiões, como o Mar do Norte e a costa ocidental africana, e 

podem trazer tecnologias para o Brasil.  

Um problema recorrente observado é decorrente da contratação de empresas para 

realizar parte do projeto, gerando perda de continuidade. Isto constitui um desafio 

para empresas de grande porte, por serem compostas de diversas gerências com 

funções específicas no projeto. Em contrapartida, outras companhias conseguem 

eleger uma equipe de engenharia responsável por todas as partes de projeto, ao 

mesmo tempo que esta é auxiliada por uma equipe de operação, o que gera maior 

facilidade de implementação de mudanças com base em lições aprendidas, além de 

obter maior continuidade em relação a projetos anteriores. Com isso, há maior 

confiabilidade no projeto, pois é garantido que serão implementadas as mudanças 

necessárias a cada unidade, ao mesmo tempo em que serão atendidas as 

necessidades da empresa ao longo de todas as fases de projeto e construção da 

unidade. 

5.1 Módulo de manifolds de injeção & produção e recebedores & 

lançadores de pig  

Os reservatórios na região do pré-sal têm pressões maiores que reservatórios em 

outras regiões da costa brasileira. Por isso, a exploração é mais desafiadora, pois a 

pressão de chegada do óleo é maior, e assim a tubulação deve ter maiores espessuras. 

Esta característica especial da região do pré-sal gera algumas possibilidades de 

soluções diferenciadas neste módulo.  

Por causa destas características, o arranjo deste módulo é crucial, no sentido de que 

deve se almejar diminuir o comprimento de tubulação de classe de pressão elevada 

e reduzir a alta concentração de componentes no módulo, como válvulas, manifolds, 

pigs e tubulações, de forma a facilitar a construção e a operação. 

Existem, basicamente, três conceitos de arranjo de módulos de manifolds e pigs 

aplicáveis ao arranjo de plantas de processo de FPSOs que empregam amarração do 
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tipo Spread Mooring. Em um deles o módulo de manifolds e pigs está disposto sobre 

o convés principal da unidade, ocupando área similar àquela ocupada por outros 

módulos. Este arranjo tem uma configuração similar ao de FPSOs do pós-sal, em que 

pressão de chegada é muito menor. Na segunda alternativa, o módulo de manifolds 

e pigs é dividido em partes, e eles são dispostos longitudinalmente sobre o convés 

principal, ocupando, de forma parcial, área similar àquela ocupada por outros 

módulos da planta de processo. Por fim, a terceira opção consiste na disposição 

longitudinal dos módulos de manifolds e pigs sobre o balcão de risers superior e 

também sobre a rota de fuga.  

 

5.1.1 Módulo de manifolds e pigs único disposto sobre o convés 

principal 

Neste conceito de arranjo, o módulo de manifolds e pigs ocupa uma área do convés 

principal reservada para a planta de processo. Este é um tipo de arranjo comum para 

unidades do pós-sal, em que as pressões de chegada são menores, não sendo 

necessário um conjunto de tubulações com alta espessura com material especial 

como no pré-sal. Este é o tipo de arranjo mais comum no Brasil. Atualmente, a 

maioria das UEPs em operação no Brasil apresentam este tipo de arranjo. 

 

Figura 20 - arranjo de módulo de manifolds e pigs único 
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Figura 21 - Vista superior do convés, com módulo de manifold único marcado em 

azul 
 

 

Figura 22 – Módulo de manifolds e pigs único com linhas de chegada 

 

As tubulações de conexão com os risers de produção, gás lift, injeção de agua e de 

gás, e de exportação de gás, chamadas de piperisers, são dispostas 

longitudinalmente ao longo de todo o piperack central sobre uma faixa lateral do 

convés, desde o slot de conexão com o respectivo riser até o módulo de manifolds e 

pigs. Neste módulo ficam localizadas as válvulas choke, os recebedores e os 

lançadores de pig, e os coletores (manifolds) de produção, de teste, de gás lift, de 

injeção de gás, de injeção de água, além de diversos outros componentes necessários 

a atender às suas funcionalidades. A partir desse módulo, os fluidos são direcionados 

através de tubulações localizadas no pipe rack de processo, aos módulos de 

compressão, de separação, e de tratamento de água de injeção. Este arranjo gera 

grande quantidade de tubulações de classe de pressão elevada entre os slots de 

conexão de risers e o módulo de manifolds e pigs, como pode ser observado na figura 

acima. Porém, os coletores apresentam um comprimento menor, já que eles se 

iniciam neste módulo e vão até o modulo de separação, ou no caso dos manifolds de 

injeção, no módulo de compressão de gás (injeção ou exportação) e de injeção de 

água. Este conceito de arranjo gera alta concentração de componentes no módulo, 

já que um alto número de piperisers chega a um módulo de, aproximadamente, 30 

m de comprimento, enquanto que os risers chegam ao FPSO em um balcão de risers 

de com comprimento típico de, aproximadamente, 150 m de comprimento. 
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5.1.2 Módulos de Manifold dispostos longitudinalmente sobre o 

convés principal 

Neste conceito de arranjo, os módulos de manifolds e pigs são dispostos 

longitudinalmente a bombordo, distribuídos mais próximos à chegada dos risers, no 

extremo da boca da unidade. Assim, é deixado um espaço para outros módulos a 

bombordo, que passam a ter menor largura e maior comprimento e altura. Este 

arranjo é representado, de forma esquemática, na figura abaixo: 

 

Figura 23 - Módulos de manifolds e pigs dispostos ao longo do convés 
 

 

Figura 24 - Vista superior do FPSO, com módulos de manifolds e pigs marcados em azul 
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Figura 25 - módulos de manifolds e pigs dispostos longitudinalmente sobre o convés e suas 
linhas de chegada 

 

As tubulações de conexão com os risers de produção, gás lift, injeção de agua e de 

gás, e de exportação de gás são dispostas no plano transversal, juntamente com as 

válvulas choke, os recebedores e os lançadores de pig, além de diversos outros 

componentes necessários a atender às funcionalidades destes módulos. Os coletores 

(manifolds) de produção, de teste, de gás lift, de injeção de gás, de injeção de água, 

são dispostos ao longo dos módulos de manifold. A partir destes módulos, os fluidos 

são direcionados através de tubulações, diretamente aos módulos de compressão, 

de separação, e de tratamento de água de injeção, sem utilizar o pipe rack de 

processo. Este arranjo reduz o número de tubulações de classe de pressão elevada 

devido à menor distancia existente entre os slots de conexão de risers e o módulo de 

manifolds e pigs, porém com essa redução os coletores têm maior comprimento, já 

que eles cobrem todos os slots até os módulos de separação de óleo ou injeção de 

gás ou água, como pode ser visto na figura acima. 

5.1.3 Módulos de manifold dispostos longitudinalmente sobre o 

balcão de risers 

Neste conceito de arranjo, os módulos de manifolds e pigs ocupam as áreas 

localizadas sobre o balcão de risers superior e sobre a rota de fuga de bombordo. Os 

módulos localizados a bombordo não são impactados pelos módulos de manifolds e 

pigs, e podem ter a mesma largura que os módulos de boreste. Este arranjo 

disponibiliza mais espaço sobre o convés principal do FPSO para uso pelos demais 

módulos da planta de processo.  

Este arranjo é representado, de forma esquemática, na figura abaixo: 
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Figura 26 - arranjo dos módulos de manifold dispostos longitudinalmente acima do 

balcão de risers 
 

 

Figura 27 - Módulos de manifolds e pigs disposto longitudinalmente sobre o balcão de risers 

 

 
Figura 28 - vista superior do FPSO com módulos de manifolds e pigs marcados em 

azul 
 

As tubulações de conexão com os risers de produção, gás lift, injeção de agua e de 
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gás, e de exportação de gás são dispostas transversalmente sobre cada riser 

juntamente com as válvulas choke, os recebedores e os lançadores de pig, além de 

diversos outros componentes necessários a atender às funcionalidades destes 

módulos. Os coletores (manifolds) de produção, de teste, de gás lift, de injeção de 

gás, de injeção de água, são dispostos ao longo dos módulos de manifold. A partir 

desses módulos, os fluidos são direcionados através de tubulações, diretamente aos 

módulos de compressão, de separação, e de tratamento de água de injeção, sem 

utilizar o pipe rack de processo. 

Este arranjo reduz o número de tubulações de classe de pressão elevada, devido à 

menor distância existente entre os slots de conexão de risers e os manifolds de 

produção e teste, e a quebra de classe de pressão que ocorre à montante dos 

coletores, após as válvulas de bloqueio para cada linha. Dessa forma apesar dos 

coletores de produção e teste terem maior comprimento, eles são de classe de 

pressão 300 e não 2.500, como nos arranjos anteriores mostrados. Porém é 

necessária a utilização um conjunto de equipamentos para baixar a pressão, além de 

ter uma filosofia de segurança e um coletor para o sistema de flare de alta pressão. 

Além de tudo, este arranjo disponibiliza maior área de convés para a planta de 

processo. Porém, implica na necessidade de utilização do guincho de pull-in fixo 

associado à polia móvel para verticalização do cabo, o que é considerado um sistema 

que oferece menor segurança e confiabilidade. 

5.1.4 Comparativo entre as alternativas de arranjo 

A partir da adoção de uma concepção de arranjo diferenciada, tem-se como objetivo 

oferecer uma solução ao problema da distância do slot de riser ao coletor (manifold). 

Esta decisão apresenta vantagens e desvantagens, como mostrado acima.  

Para comparar os arranjos, foram comparadas três UEPs, cada uma com um dos 

tipos de arranjo de módulo(s) de manifolds e pigs mostrados anteriormente. Foram 

comparadas a área de piso dos módulos de manifolds e pigs em cada alternativa de 

arranjo, sua área de footprint, comprimento de tubulação e características estruturais. 

Com tais valores será possível, também, estimar o peso do módulo de manifold do 

tipo disposto sobre o balcão de risers, ao qual não se obteve acesso.  

Para facilitar o entendimento das características dos arranjos de manifold, a partir de 

agora eles serão denominados como: 

A – Módulo de manifolds e pigs único disposto sobre o convés principal 

B – Módulos de manifolds e pigs dispostos longitudinalmente sobre o convés principal 

C – Módulos de manifolds e pigs dispostos longitudinalmente sobre o balcão de risers 
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A seleção da configuração do módulo de manifolds e pigs para o FPSO influenciam 

em diversas variáveis e, portanto, devem ser levadas em consideração as seguintes 

questões: 

 Comprimento de tubulação de classe de pressão elevada utilizada para ligar 

o módulo aos slots de risers; 

 Quantidade de material utilizado no módulo, como pisos e extensão de 

manifolds (coletores); 

 Espaço ocupado na planta de processos; 

 Consequências sobre o guincho de pull-in; 

 Necessidade de reforços estruturais adicionais por conta de peso sobre o 

sistema de pull-in; 

 Geração de banda da embarcação por conta da localização do módulo com 

um grande braço de alavanca. 

5.1.4.1 Comprimento de tubulação de classe de pressão elevada 

A tubulação de classe de pressão elevada é o conjunto de tubulações que conectam 

a chegada das linhas, no balcão de risers superior, aos pigs e manifolds. Abaixo está 

contabilizada a extensão de tubulação de alta pressão em cada um dos arranjos: 

 Comprimento por arranjo (m) 

Linhas A B C 

1 106,8 20,4 35,8 

2 98,5 27,4 33,2 

3 94,9 19,6 34,5 

4 107,5 24,3 32,2 

5 94,2 31,5 34,2 

6 87,2 23,8 31,0 

7 94,8 19,4 34,2 

8 82,4 21,7 32,7 

9 79,6 23,8 36,5 

10 74,5 24,1 34,2 

11 72,1 21,4 31,8 

12 73,4 28,5 33,7 

13 72,2 21,6 29,4 

14 73,5 55,0 33,1 

15 68,2 47,0 33,6 

16 47,3 27,3 32,1 

17 51,7 29,6 33,9 

18 48,5 48,4 32,5 

19 48,5 34,3 30,3 
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20 47,0 32,1 33,8 

21 41,6 21,4 31,5 

22 55,8 31,0 34,6 

23 47,6 41,9 34,6 

24 71,4 29,2 32,3 

25 78,4 39,2 40,7 

26 56,9 20,0 43,2 

27 85,5 50,6 37,2 

28 101,9 52,7 39,6 

29 108,7 22,8 41,1 

30 72,5 19,1 40,8 

31 87,7 24,0 37,1 

32 40,8 20,6 41,8 

33 93,9 52,4 42,1 

34 101,6 45,0   

35 106,5 22,4   

36 59,9     

37 86,9     

38 83,4     

39 123,3     

40 147,3     

41 59,6     

42 100,2     

43 160,4     

Média 81,3 30,7 35,1 
 

O número de linhas varia de acordo com o andamento do projeto e a disponibilização 

de informações, por isso as unidades têm poucas linhas de chegada com informações.  

A medição foi feita de vante para ré. Por isso, é observado que o valor decresce, até 

o ponto em que a chegada das linhas ocorre próximo ao módulo, e então volta a 

crescer. 

Como esperado, o arranjo A tem os maiores valores de tubulação de alta pressão. 

Porém, enquanto o arranjo B tem o menor, e o arranjo C tem um valor intermediário 

próximo ao arranjo B. Isso se deve ao fato de o módulo de manifolds e pigs estar 

mais próximo às linhas de chegada. O valor de C, por sua vez, é maior que B, apesar 

de estar um pouco mais próximo da chegada das linhas, porque é usada uma filosofia 

de quebrar a pressão mais cedo no sistema.  Para tal, é usada uma válvula choke 

(de estrangulamento). 
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5.1.4.2 Comprimento dos manifolds 

O comprimento dos manifolds nos arranjos A e B também foi comparado. O 

comprimento dos manifolds no arranjo C não foi comparado porque ele tem maior 

número e maior extensão de manifolds, justamente porque a pressão é quebrada 

antes deles.  

 Comprimento por arranjo (m) 

Manifolds A B 

1 22,3 119,6 

2 22,3 135,9 

3 23,2 115,6 

4 59,5 77,1 

5 20,6 93,9 

6 8,5 134,8 

7 8,5   

8 41,3   

9 6,0   

10 6,0   

11 6,0   

12 97,2   

13 58,8   

14 24,2   

15 55,1   

16 24,8   

17 24,8   

Total 509,2 677,0 
 

Os manifolds têm menor comprimento no arranjo A devido à pequena extensão do 

módulo, porém estes são mais numerosos neste arranjo, quando comparados ao 

arranjo B.  

5.1.4.3 Espaço ocupado na planta de processos 

Agora, será feita uma comparação das áreas de piso de cada módulo de manifolds e 

pigs, sua área de footprint (área ocupada na planta na planta de processos) e número 

de níveis, assim como da área de convés e da planta de processos das UEPs com 

cada arranjo.  

  Convés Planta de processos Módulo de Manifolds 

UEP Arranjo Área (m²) Área (m²) Área footprint (m²) Níveis Área de piso (m²) 

1 A 14739,1 12157,9 695,9 4 2065,3 

2 B 14012,0 10333,4 940,5 3 2498,5 

3 C 13842,5 14266,0 1750,0 4 3289,0 
 



47 

 

Pode ser observada que as áreas de piso e de footprint do arranjo A são as menores. 

Isso se deve ao fato de este módulo, nesta alternativa de arranjo, ter altíssima 

concentração de componentes, dificultando operação e sua construção. Já o arranjo 

B tem menores áreas de footprint e de piso que o arranjo C porque utiliza recebedores 

e lançadores de pigs verticais, o que diminui a área necessária para acomodar estes 

aparelhos. O arranjo C, por sua vez, fornece maior área de planta de processos ao 

FPSO, devido ao posicionamento do módulo de manifolds e pigs sobre o balcão de 

risers, o que funciona como um adendo à planta de processos. 

5.1.4.4 Guincho de pull-in 

O guincho de pull-in pode ser móvel ou fixo com polia móvel, como explicado 

anteriormente. No caso dos arranjos A e B, ambos os tipos de guincho podem ser 

usados. Já no caso do arranjo C, apenas o guincho fixo pode ser usado, pois não 

existe espaço suficiente para a passagem do guincho abaixo do módulo de manifolds 

e pigs.  

5.1.4.5 Considerações de peso 

O peso do módulo de manifolds e pigs é conhecido nos arranjos A e B apenas. Por 

isso, o peso do arranjo C deverá ser estimado. O peso do módulo foi dividido em 

pesos de estrutura, tubulação e outros, todos referentes à condição operacional do 

módulo, ou seja, quando o módulo operando com óleo, gás e água.  

Arranjo Estrutura (t) Tubulação (t) Outros (t) Total (t) 

A 911,5 1613,6 190,6 2715,7 

B 1309,0 2364,0 241,0 3914,0 
 

O peso estrutural do módulo de manifolds e pigs do arranjo C foi estimado com base 

no peso estrutural e na área de piso do arranjo B, por terem estruturas similares: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝐶) =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 (𝐶)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 (𝐵)
∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝐵) 

=
3289,0

2498,5
∗ 1309,0 = 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝐶) = 1723,2 𝑡 

O peso da tubulação no arranjo C pode ser considerado, conservadoramente, como 

igual ao arranjo B. No arranjo C há maior extensão de tubulação, porém no Arranjo 

B há maior extensão de tubulação de alta pressão. Também conservadoramente, 

pode ser admitido no arranjo C que outros pesos, em que estão inclusos, dentre 

outros, equipamentos mecânicos, de instrumentação e parte elétrica, é igual a B. 

Portanto, o peso do módulo será: 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎çã𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 

1723,2 + 2364,0 + 241,0 = 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝐶) = 4328,2 𝑡 

5.1.4.6 Considerações de sustentação 

Nos arranjos A e B, a sustentação do módulo de manifolds e pigs é realizada da 

mesma forma que nos demais módulos. Já no arranjo C, a sustentação dos módulos 

de manifolds e pigs é realizada transferindo a parte do peso fora da linha do costado 

para o balcão de risers, que, por este motivo, necessita de ter reforços maiores. A 

figura abaixo apresenta, em vermelho, os stools e o pancake, e em amarelo, os 

reforços do balcão de risers, que agora devem ter maiores dimensões para sustentar 

o peso em balanço dos módulos de manifolds e pigs.  

 

Figura 29- Vista transversal do módulo de manifolds no arranjo C 

 

A quantidade de material utilizado para a sustentação do módulo, em vermelho, 

neste caso, é análoga à utilizada nos demais módulos. Já a parte em amarelo, em 

comparação aos outros arranjos, deve ter agora reforços maiores. Porém neste caso 

há maior carga no balcão de risers no arranjo C (com cargas dos risers e de parte do 

módulo de manifolds) do que nos arranjos A e B (com a carga apenas dos risers). 

Por isso, o balcão deve ser mais reforçado no caso do arranjo C.  
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5.1.4.7 Concentração de componentes 

A concentração de componentes do módulo de manifolds e pigs pode ser calculada 

com base nas áreas de pisos e alturas dos níveis dos módulos de pigs e manifolds de 

cada arranjo. 

Será utilizado como referência a concentração de componentes do módulo do arranjo 

A, e seu valor será fixado em 100%. Será considerado que os equipamentos 

utilizados não têm alterações significativas de um arranjo para outro.  

Abaixo está a fórmula que indica como foi calculada a concentração de componentes 

dos módulos B e C: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
[Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎]

𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜 𝐴

[Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎]
𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜 𝐴

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

 

 

Tabela 1 - Tabela de cálculos de concentração de componentes do arranjo A 

 

Tabela 2 - Tabela de cálculos de concentração de componentes do arranjo B 

 

Tabela 3 - Tabela de cálculos de concentração de componentes do arranjo C 

 

Pode ser observado que a concentração de componentes nos arranjos B e C diminuiu 

significativamente em relação ao arranjo A.  

pisos x y Área (m²) Altura do nível (m) Volume total (m³)

1 27,50 21,80 599,50 4,50 2697,75

2 27,50 21,80 599,50 5,50 3297,25

3 27,50 21,80 599,50 5,60 3357,20

4 364,25 2,50 910,63

2162,75 volume total (m³) 10262,83

100,00%

UEP 1 - Arranjo A

Área total (m²)

Concentração de componentes

pisos x y Área (m²) Altura do nível (m) Volume total (m³)

1 99,00 9,50 940,50 6,00 5643,00

2 99,00 9,50 940,50 5,00 4702,50

3 65,00 9,50 617,50 4,80 2964,00

2498,50 volume total (m³) 13309,50

77,11%Concentração de componentes

Área total (m²)

UEP 2 - Arranjo B

pisos x y Área (m²) Altura do nível (m) Volume total (m³)

1 140,00 4,75 665,00 4,00 2660,00

2 140,00 6,00 840,00 6,50 5460,00

3 55,00 3,80 209,00 4,00 836,00

4 140,00 12,50 1750,00 4,00 7000,00

3464,00 volume total (m³) 15956,00

64,32%Concentração de componentes

Área total (m²)

UEP 3 - Arranjo C
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5.2 Definição dos módulos mais próximos aos manifolds 

Os módulos mais próximos aos manifolds devem ser os módulos que realizam a 

injeção de água ou gás, exportação de gás, e que processam a mistura oleosa que 

chega dos risers. O posicionamento dos risers ao longo do balcão é definido pelo 

arranjo submarino da unidade, isto é, como os risers são dispostos nos reservatórios 

explorados, abaixo da linha d’água. Por causa de seu alto custo, os risers são o fator 

que influencia no arranjo da planta, e não ao contrário. Por isso, o ideal seria que as 

linhas que realizam injeção de gás ficassem próximas ao módulo de injeção de gás, 

as que chegam com o óleo ficassem próximas ao módulo de processamento de óleo 

e tratamento de água, e assim sucessivamente. 

 Contudo, na maioria das vezes isto não é possível, primeiro por conta da dificuldade 

de elaborar um arranjo submarino que favoreça o arranjo da planta, e segundo pela 

definição tardia do arranjo submarino no projeto. Porém, é possível dispor os 

módulos de injeção, exportação e processamento a bombordo nos casos dos arranjos 

B e C, para assim aproveitar a disposição longitudinal do módulo de manifolds e pigs.  

5.3 Posicionamento de guindastes 

Os guindastes no convés de um FPSO são essenciais para a manutenção de 

equipamentos e recebimento de mantimentos e produtos dos navios de apoio. Para 

tal, é necessário que haja guindastes posicionados a boreste, por onde é feito o 

recebimento de mantimentos e produtos. Isso se deve ao fato de que os risers sobem 

pelo costado a bombordo e, para não haver risco de colisão de embarcações com os 

risers, normalmente é optado em projetos que cada bordo se dedique a um fim. O 

posicionamento dos guindastes é definido com base no arranjo da planta de 

processos, de forma que os módulos que dependem de reposição de produtos possam 

ser atendidos. É necessário também que um dos guindastes seja posicionado próximo 

ao módulo da área de laydown à ré, e outro próximo ao módulo de remoção de H2S, 

o qual deve ter os cilindros de leito sólido trocados periodicamente. Naturalmente, 

os módulos supracitados também devem estar posicionados a boreste, devido ao 

alcance limitado dos guindastes. Contudo, deve haver também áreas de laydown a 

bombordo, para facilitar o translado e a manutenção de equipamentos. 

Atualmente, apenas dois guindastes vêm sendo utilizados em FPSOs, em detrimento 

de três guindastes, como no passado, quando se usavam dois a boreste e um a 

bombordo. A movimentação de carga a bordo da unidade pode ser feita também 

utilizando monovias, que são trilhos que correm ao longo do convés, ou carrinhos 

especiais. Com isso, não necessariamente os guindastes devem ser comunicantes 

entre si, o que dá maior liberdade ao arranjo da planta de processos.  
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6 COMPOSIÇÃO DO ARRANJO 

A primeira informação da qual deve-se ter posse ao decidir quais módulos e 

equipamentos serão necessários para a planta de processos de um FPSO é o tipo de 

óleo. Os arranjos serão elaborados com base no arranjo de uma UEP já existente, 

que produz óleo de grau API 30 (classificado como médio), com altos índices de H2S 

e CO2. Esta é uma UEP de casco de VLCC convertido com ancoragem do tipo spread-

mooring, e apresenta o seguinte arranjo, que é um arranjo do tipo A: 

 

Figura 30 - Arranjo A e legenda 

 

O casco utilizado para o estudo tem as seguintes características: 

Loa 326,17 m  

Lpp 313,00 m 

B 56,60 m 

D 28,60 m 

T 20,45 m 
 

Como comentado anteriormente, a primeira consideração ao realizar um arranjo de 

planta de processos é a segurança da tripulação. Por isso, os módulos com maior 

M-01 - Sistema de flare

M-02 - Compressão de CO2

M-03 - Compressão de gás para exportação

M-04 - Remoção de CO2 e ponto de orvalho

M-05 - Compressão principal e Sistema VRU

M-06 - Desidratação do gás, gás combustível e ponto de orvalho

M-07 - Injeção do gás

M-08 - Sistema de remoção de H2S

M-09 - Manifolds de injeção e produção e lançador e recebedor de pig

M-10 - Processamento de óleo e tratamento de água produzida

M-11 - Remoção de sulfato e injeção de água

M-12 - Geração de energia

M-13 - Geração de energia

M-14 - Unidade de químicos e armazenamento de produtos

M-15 - Utilidades

M-16 - Área de Laydown

M-17 - automação e elétrica

M-18 - piperack dos topsides
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risco de explosão ou vazamento de substâncias tóxicas devem ficar mais longe das 

acomodações, onde há sempre a maior concentração de pessoal a bordo.  

O risco de vazamento de gases ou explosão dos módulos apresentados é mostrado 

abaixo: 

 

Tabela 4 –Nível de risco de explosão e/ou vazamento dos módulos 

 

A seguinte consideração a ser feita é o comprimento da tubulação. Com base nos 

módulos apresentados anteriormente e no processo apresentado na Figura 15, é 

apresentado abaixo um fluxograma para o processo que o ocorre na planta.  

 

Módulo Risco

Automação e Elétrica

Área de Laydown

Laboratório

Utilidades

Unidade de químicos e 

armazenamento de produtos

Geração de energia

Injeção de água e remoção de 

sulfato

Processamento de óleo e 

tratamento de água

Manifolds e pigs

Remoção de H2S 

Remoção de CO2

Injeção de gás 

Desidratação de gás, gás 

combustível e HCDP

Compressão principal e VRU

Compressão de exportação

Compressão de CO2 

Sistema de Flare
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Figura 31 - Fluxograma do processo da planta de processos 

 

 

Tabela 5 - Legenda do fluxograma do processo da planta de processos 

 

Agora serão compostos dois arranjos, um do tipo B e um do tipo C, a fim de compará-

los com o arranjo A original da UEP. 

É importante salientar que, para ambos os arranjos B e C, a área ocupada pela planta 

de processos no Arranjo A foi definida como a área máxima da planta de processos. 

Desta forma, os equipamentos nas regiões da popa e da proa não serão afetados 

negativamente por alterações no comprimento da planta. 

 

Módulo de 
processamento do óleo 
e tratamento de água

Compressão de gás 
principal e Sistema VRU

Desidratação do gás, gás 
combustível e HCDP

Remoção de H2S

Remoção de CO2

Compressão de CO2

Compressão de exportação 

Compressão de injeção

Injeção de água e remoção 
de sulfato

Módulo de Manifolds e 
pigs

Poços de 
injeção

Exportação 
para terra

Gas-Lift

Tanques de 
armazenamento

Descarte

Poços de 
injeção

Poços de 
Produção

Chegada e separação dos fluidos

Processo da água

Processo do gás

Fora dos limites da planta
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6.1 Arranjo B 

Neste momento, serão apresentadas as considerações para elaborar, 

especificamente, o arranjo B dos módulos. O arranjo B têm por sua natureza uma 

planta mais alta, com módulos com maior comprimento e menor largura a bombordo, 

por conta da disposição dos módulos de manifolds e pigs ao longo do costado, como 

explicado em 5.1.2.  

Os passos tomados para a elaboração deste arranjo foram na seguinte ordem: 

 Alocar dos módulos de manifolds longitudinalmente ao longo do convés 

principal; 

 Posicionar os módulos de injeção, exportação, e processamento do óleo 

próximos aos módulos de manifolds e pigs; 

 Reconhecer os próximos módulos no sequenciamento do processo; 

 Definir se os módulos posicionados a bombordo podem ter menores larguras 

e maiores comprimentos e alturas, com base nas restrições de 

posicionamento e dimensões de seus equipamentos.  

 Calcular as dimensões dos módulos, ainda sem posicionamento definido; 

 Averiguar se o comprimento total da planta é menor que o permitido (deve 

ser menor que o comprimento do arranjo A); 

 Definir o posicionamento dos módulos a bombordo, partindo dos módulos de 

ré, cuja posição é definida pelas posições das acomodações e dos balcões de 

ancoragem.  

Os módulos de manifolds têm, neste arranjo, têm largura de 9,5 metros, e têm seu 

limite a bombordo junto com o limite do convés, e o limite a boreste têm 

espaçamento de 2 metros para os outros módulos.  

Com esta mudança dos módulos de manifolds e pigs, o módulo de processamento de 

óleo e tratamento de água deve ser passado para bombordo para diminuir o 

comprimento da tubulação, por onde passa o óleo a ser processado. Com isso, ele 

deve ter sua largura diminuída e altura aumentada. Isto pode ser feito porque a 

restrição dimensional deste módulo é na longitudinal, no sentido da disposição dos 

separadores, que devem estar dispostos na longitudinal para minimizar efeitos de 

movimentos na separação, como explicado em 4.5.1. Adicionalmente, este módulo 

deve estar próximo à meia nau.  

Os módulos que devem estar mais próximos ao módulo de manifold para minimizar 

a tubulação são os módulos de injeção e exportação: injeção de gás, injeção de água 

e remoção de sulfato e compressão de gás de exportação.  
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O módulo de injeção de água pode ter sua largura diminuída e comprimento e altura 

aumentados porque contém uma série de manifolds e bombas para injeção de água, 

além de vasos separadores. São, portanto, equipamentos de pequeno porte ou 

tubulações, que podem ter sua disposição modificada.  

O módulo de injeção de gás tem pequenas áreas de laydown, e por isso deve ser 

alcançado por guindaste. Este módulo não tem grandes equipamentos, apenas 

compressores, e pelos mesmos motivos do módulo de injeção de água e remoção de 

sulfato, pode ter suas dimensões modificadas.  

Foi observado a partir de tentativas que, com uma pequena alteração na altura de 

cada módulo a bombordo através do acréscimo de um piso nos mesmos, é gerado 

espaço suficiente para a alocação de mais um módulo a bombordo. Isto é necessário 

porque foi verificado que, se a altura não for aumentada, o comprimento dos módulos 

não diminui, e então não há espaço suficiente na planta, a bombordo ou a boreste.  

A nova altura e o novo comprimento dos módulos foram estimados a partir de 

proporcionalidade de volumes. Com a diminuição de largura, o módulo teve uma 

nova altura definida, e assim foi encontrado o novo comprimento: 

𝑥′ ∗ 𝑦′ ∗ 𝑧′ = 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧 

𝑥′ =
𝑦 ∗ 𝑧 ∗ 𝑥

𝑦′ ∗ 𝑧′
 

Onde x, y e z significam, respectivamente, comprimento, largura e altura originais 

dos módulos, e x’, y’ e z’ significam, respectivamente, os novos comprimento, largura 

e altura dos módulos.  

Os módulos de utilidades e de automação e elétrica também podem ter suas 

dimensões modificadas, e por isso foram escolhidos para ocupar a região mais a ré 

a bombordo. O módulo de utilidades é composto por uma série de vasos, tanques de 

armazenamento e bombas, ou seja, equipamentos menores, que podem ter sua 

disposição alterada sem perdas significativas de eficiência. O mesmo se estende para 

o módulo de automação e elétrica é composto por painéis e equipamentos elétricos 

de pequenas dimensões.   

Por outro lado, os módulos de geração de energia teriam a modificação de suas 

dimensões pouco interessante, por conterem grandes equipamentos. Por isso, ambos 

tiveram de ser posicionados a boreste.  

O módulo de remoção de CO2 não tem suas características divulgadas, e por isso não 

pode ser realizada qualquer modificação em suas dimensões. Ao mesmo tempo, deve 

estar próximo do módulo de compressão de CO2. Para preencher a região a vante a 
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bombordo onde sobrou pouco espaço depois da alocação dos módulos a boreste, o 

módulo de sistema de flare foi escolhido, por ter o menor comprimento pequeno o 

suficiente, e se torna uma escolha melhor que os módulos dedicados ao CO2.  

Com esta disposição, sobraram para serem posicionados a boreste os módulos de 

desidratação de gás, gás combustível e HCDP e de compressão principal e VRU. 

Os módulos que tiveram suas dimensões modificadas são apresentados abaixo, com 

as mudanças feitas:  

 

 

Utilidades 

y (m) 22,36 y' (m) 22,4 

z (m) 21,4 z' (m) 26,75 

x (m) 18,9 x' (m) 15,12 
Tabela 7 - Dimensões do módulo de utilidades 

 

Laboratório 

y (m) 14,1 y' (m) 17,9 

z (m) 3,9 z' (m) 3,9 

x (m) 9,5 x' (m) 7,5 
Tabela 8 - Dimensões do laboratório 

 

Unidade de químicos e armazenamento de produtos 

y (m) 22,2 y' (m) 22,2 

z (m) 14,7 z' (m) 24,5 

x (m) 15,7 x' (m) 9,4 
Tabela 9 - Dimensões do módulo de unidade de químicos e armazenamento de produtos 

 

Injeção de água e remoção de sulfato 

y (m) 22,4 y' (m) 13,9 

z (m) 25,6 z' (m) 32,0 

x (m) 27,1 x' (m) 35,1 
Tabela 10 - Dimensões do módulo de injeção de água e remoção de sulfato 

 

Processamento de óleo e tratamento de água 

y (m) 22,2 y' (m) 13,7 

z (m) 19,6 z' (m) 24,5 

Automação e elétrica 

y (m) 22,5 y' (m) 22,5 

z (m) 27,4 z' (m) 32,9 

x (m) 29,2 x' (m) 24,3 
Tabela 6 - Dimensões do módulo de automação e elétrica 
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x (m) 37,0 x' (m) 48,0 

Tabela 11 - Dimensões do módulo de processamento de óleo e tratamento de água 

 

Injeção de gás 

y (m) 22,2 y' (m) 13,8 

z (m) 17,8 z' (m) 17,8 

x (m) 20,0 x' (m) 32,2 
Tabela 12 - Dimensões do módulo de injeção de gás 

 

Foi feita a opção de ceder espaço aos balcões de ancoragem, para que possa ser 

diminuída sua porção para fora da linha do costado, assim diminuindo também o 

tamanho do balcão de fairleads. Por isso, a planta de processos, ao diminuir de 

comprimento foi reposicionado à ré, em xi = 48 m, e à vante em xf = 278,6 m, em 

vez de em xi = 46,3 m e xf = 277,2 m como no arranjo A. Por isso, foi necessário 

alterar as dimensões do módulo de unidade de químicos e armazenamento de 

produtos e do laboratório, como mostrado anteriormente. 

Por fim, as últimas considerações em relação a espaços observados entre os módulos 

na planta no arranjo A, e que são necessários na composição do arranjo: 

 O espaçamento padrão entre os módulos deve ser de 400 milímetros, como 

observado no arranjo A. A dimensão dos módulos já leva em consideração 

suas escadas de acesso. 

 À vante do módulo de processamento de óleo e tratamento de água é 

observado espaço para o vaso de slop, que é auxiliar ao tratamento de água; 

 À vante do módulo de injeção de gás, deve haver uma área de laydown, 

dedicada aos módulos de bombordo à vante; 

 Os guindastes têm raio de ação de 50 m, e base de 3 m de diâmetro. 

O arranjo B pode ser visualizado a seguir:  
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6.2 Arranjo C 

O arranjo C tem módulo de manifolds e pigs disposto longitudinalmente sobre o 

balcão de risers, e por isso deixa um espaço na planta de processos em relação ao 

arranjo A. Este espaço pode ser ocupado redimensionando os módulos, de forma que 

tenham menor altura, e assim menor quantidade de pisos. Porém, neste estudo foi 

feita a opção de alocar o extremo de ré da planta de processos mais a vante, com o 

intuito de criar espaço para trazer o paiol de amarras para fora do balcão de 

ancoragem, e assim diminuir a carga sobre o balcão.  

Com a realocação dos módulos de manifolds e pigs para acima do balcão de risers, é 

interessante que o módulo de processamento de óleo e tratamento de água seja 

movido para bombordo, como no arranjo B. Porém, agora resta maior espaço a 

bombordo, pois os módulos não precisam ter sua largura diminuída, nem 

comprimento ou altura aumentados. Por conseguinte, o arranjo C tem maior 

semelhança com o arranjo A. A principal mudança ocorreu na passagem do módulo 

de geração de energia que no arranjo A está a bombordo para boreste, para deixar 

os comprimentos da planta em cada bordo similares. 

As considerações com relação aos espaços entre os módulos são idênticas ao do 

arranjo B.  

O arranjo C pode ser visualizado a seguir: 
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6.3 Comparativo entre os arranjos 

Os arranjos já foram comparados no quesito módulo de manifolds e pigs. Agora, 

serão comparadas características gerais dos arranjos, no que concerne dimensões da 

planta de processos, capacidade de armazenamento de cada arranjo, considerando 

também a estabilidade do sistema flutuante em cada arranjo.  

6.3.1 Dimensões e concentração de componentes da planta de 

processos 

A altura média da planta de processos tem influência não só no centro de gravidade 

da planta de processos, mas também na operação da unidade. Uma planta de 

processos mais baixa facilita a operação das unidades, com menos pisos, e com 

menor tempo de deslocamento do pessoal a bordo entre os módulos e no interior de 

cada módulo. Por outro lado, uma planta de processos com mesma área e mesmo 

comprimento, porém com uma altura maior, tem menor concentração de 

componentes, assim facilitando o trabalho a bordo.  

O comprimento da planta de processos, por sua vez, influencia no espaço deixado no 

convés para outros equipamentos e sistemas, como o sistema de ancoragem e o 

sistema de offloading. Quanto menor o comprimento da planta, mais facilmente estes 

sistemas são organizados. 

A área da planta de processos remete à concentração de componentes nos módulos. 

Quanto maior a área da planta de processos para módulos com mesmas 

características, menor sua concentração de componentes.  

Como em 5.1.4.7, que calcula a concentração de componentes no módulo de 

manifolds e pigs, a concentração de componentes da planta foi calculada com base 

em seu volume, considerando que o arranjo A tem concentração de componentes de 

100% e utilizando-o como referência: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
[Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎]

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

[Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎]
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎

 

Arranjo Comprimento (m) Altura média (m) Área (m²) 
Concentração de 

componentes 

A 238,4 22,8 12157,9 100,00% 

B 230,6 24,8 11760,7 95,37% 

C 220,6 22,3 12998,1 95,75% 
Tabela 13 - Dimensões e concentração de componentes da planta de processos 
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Como observação, vale ressaltar que, por ter o menor comprimento, o arranjo C gera 

menor concentração de componentes na totalidade do convés.  

6.3.2 Equilíbrio e estabilidade dos sistemas flutuantes 

A intenção desta seção é analisar as mudanças de pesos e centros de gravidade e 

como elas afetam as características de equilíbrio e na estabilidade da UEP.  

Foi criado um modelo com todos os módulos e principais elementos do convés do 

FPSO no programa MG da Petrobras, que posteriormente foram exportados para o 

programa Sstab da Petrobras. Os modelos podem ser visualizados abaixo: 
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Figura 32 - Modelo do arranjo B no programa Sstab 
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Figura 33 - Modelo do arranjo C no programa Sstab 

 

Foram analisadas as condições de carregamento mínimo e máximo, com calados 

mínimo de 10,035 metros (relativo ao deslocamento de armazenamento mínimo) e 

calado máximo de 20,450 metros (referente à restrição de borda-livre), 

respectivamente, como previstos em projeto. Estas foram as condições escolhidas 

porque a condição de carregamento máximo analisa a capacidade de armazenamento 
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máximo da unidade, enquanto que a condição mínima analisa a viabilidade de 

equilibrar a plataforma sem banda ou trim, ou com banda e trim pequenos.  

O relatório de equilíbrio e estabilidade dos sistemas flutuantes com arranjos B e C 

encontra-se em anexo. Na tabela de equilíbrio do arranjo A, os módulos estão todos 

discriminados, enquanto que nos arranjos B e C, os arranjos que tiveram suas 

posições modificadas aparecem resumidos em “Topside (módulos oper cont)”.  

Os centros de gravidade da planta de processos e dos sistemas flutuantes em cada 

arranjo são apresentados a seguir. O ponto de referência é a perpendicular de ré, a 

linha de centro, e a linha de base do casco nos eixos x, y e z, respectivamente. 

 

Pode ser observado que, no arranjo B, há poucas mudanças de centro de gravidade 

em relação ao arranjo A. Já o arranjo C tem uma planta com centro de gravidade 

deslocado para bombordo. Por isso, pode ser que o arranjo C proveja uma menor 

capacidade de armazenamento.  

6.3.3 Capacidade de armazenamento  

Foram analisadas as capacidades de armazenamento dos arranjos, assim como a 

necessidade de utilizar lastro para equilibrar a UEP. Foi utilizado o programa 

computacional Sstab, da Petrobras.   

A princípio, condições de carregamento máximo não deveriam precisar de serem 

equilibradas com lastro, pois o óleo pode ser distribuído nos tanques visando o 

equilíbrio. Contudo, se for necessário o uso de lastro quando em condição de 

carregamento mínima, o lastro continua a ser usado durante o carregamento dos 

tanques, pois busca-se minimizar o número de manobras de lastro dos tanques. 

A capacidade de armazenamento prevista em projeto para a unidade escolhida é de 

196.000 toneladas, ou 1.400.000 boe (barris de óleo equivalente). A capacidade de 

carga dos maiores navios aliviadores operando na região do pré-sal atualmente é de 

1.000.000 boe. 

Arranjo Sistema Condição Peso (t) LCG (m) TCG (m) VCG (m)

Planta de processos Operacional 32426,85 167,62 1,16 42,51

FPSO Peso leve 93621,22 104,95 3,18 13,38

FPSO Carregamento mínimo 141772,00 171,09 0,00 21,34

FPSO Carregamento máximo 307174,30 167,25 0,00 18,28

Planta de processos Operacional 33601,50 162,25 0,40 43,57

FPSO Peso leve 93515,05 157,13 3,78 27,41

FPSO Carregamento mínimo 141772,00 171,09 0,00 21,66

FPSO Carregamento máximo 307151,49 167,25 0,00 18,13

Planta de processos Operacional 33932,98 170,25 4,35 42,35

FPSO Peso leve 95127,35 159,60 4,67 26,88

FPSO Carregamento mínimo 141772,00 171,09 0,00 21,68

FPSO Carregamento máximo 307151,65 167,24 0,02 18,24

A

B

C
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A unidade tem armazenamento mínimo estipulado em 22% de seu porte bruto (dwt).  

Para serem comparados com relação à sua capacidade de armazenamento na 

condição totalmente carregados, os tanques de carga terão uso máximo de 98% do 

seu volume total, para efeitos de permeabilidade volumétrica. Foram considerados 

os seguintes percentuais de uso dos tanques nos cálculos: 

Tanques de lastro 2% 

Tanques de diesel 98% 

Tanques de slop 50% 

Tanques de água doce 98% 

Tanques de água destilada  98% 

Tanques de carga 98% 
Tabela 14 - Porcentagens de uso dos tanques 

 

Os valores encontrados são os seguintes: 

 

Tabela 15 - Capacidades de armazenamento da UEP com os arranjos 

 

Para realizar o equilíbrio dos arranjos A e B, foi observado que seria necessário o uso 

de lastro, e por isso foi decidido realizar o equilíbrio com a disposição de óleo nos 

tanques. Já para o arranjo C, foi necessário usar lastro. Como parte-se do 

pressuposto que manobras de lastro durante o carregamento são indesejáveis, este 

volume de deslocamento destinado ao lastro é perdido em volume de óleo. Isto gera 

uma capacidade de armazenamento menor que as 196.000 t previstas em projeto. 

Por isso, a menos que tal capacidade fosse alterada nos requisitos de projeto, esta 

unidade não poderia operar.  

Por outro lado, pode ser observado que o arranjo C não tem consequências negativas 

substanciais no offloading. Na verdade, geralmente o offloading acontece dias antes 

do armazenamento máximo ser atingido. Esta é uma medida preventiva, já que, se 

houver algum problema durante o offloading, e a capacidade de armazenamento for 

alcançada, a produção deverá ser parada.  

toneladas boe

A 35720,8 201123,1 Não 165402,3 1181445 -

B 35827,0 201206,5 Não 165379,5 1181282 -0,01%

C 14080,1 179459,8 Sim 165379,7 1181284 -0,01%

offloading máximo Comparação com 

A
Arranjo

Capacidade de 

armazenamento 

mínima (t) 

Capacidade de 

armazenamento 

máxima(t)

Lastro 

utilizado
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6.3.4 Comparação geral 

A fim de comparar de modo geral os arranjos propostos com o arranjo original, abaixo 

encontra-se uma tabela com os principais valores obtidos ao longo deste estudo: 

Tabela 16 - Comparação geral dos valores obtidos 

 

A B C

Comprimento de tubulação de 

pressão elevada (m)
81,3 30,7 35,1

Comprimento de manifolds (m) 509,2 677,0 -

Concentração de componentes 

no módulo de manifolds e pigs
100,00% 77,11% 64,32%

Comprimento da planta de 

processos (m)
238,4 230,6 220,6

Altura média da planta de 

processos (m)
22,8 24,8 22,3

Área da planta de processos (m²) 12157,9 11760,7 12998,1

Peso operacional da planta de 

processos (t)
33314,2 34405,7 34819,9

Concentração de componentes 

na planta de processos
100,00% 95,37% 95,75%

Capacidade de armazenamento 

máxima (t)
201123,1 201206,5 179459,8

Utilização de lastro Não Não Sim

Concentração de componentes 

na popa e na proa

Quantidade de reforços para 

balcão de ancoragem

Quantidade de reforços para 

balcão de risers/pull-in

Arranjo
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No caso do arranjo B, pode-se perceber que houve ganhos significativos em relação 

ao arranjo A na maiorira dos quesitos, com o contraponto de aumentar a altura da 

planta de processos. Neste caso, houve também ganho de área na região da proa e 

da popa para a alocação de outros equipamentos, inclusive dos balcões de ancoragem.  

No arranjo C, com a disposição do módulo de manifolds e pigs ao longo do costado 

acima do balcão de risers, estes devem ser mais reforçados em relação aos arranjos 

A e B. Contudo, é gerado espaço maior na popa e na proa, gerando maior espaço 

para os balcões de ancoragem, e ainda possibilitando a alocação dos paióis de 

amarras fora do balcão, o que é menos interessante no arranjo B, e de difícil 

realização no caso do arranjo A. Além disso, há a necessidade de uso de lastro neste 

arranjo, afetando a capacidade de armazenamento máximo da unidade, que ficou 

abaixo do requisito de projeto.  
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7 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos, pode-se considerar que os arranjos B e C, quando 

alocados no casco da unidade estudada, apresentam redução satisfatória da 

concentração de componentes e da tubulação de alta pressão, sem alterar 

significativamente o peso estrutural da unidade. 

Por outro lado, o arranjo C teve de ser equilibrado com lastro em sua condição 

mínima de carregamento, e por isso perder capacidade de armazenamento de óleo. 

A princípio, esta redução não afeta negativamente o offloading, mas gera menor 

reserva de armazenamento caso haja algum problema, o que é indesejável para 

qualquer unidade.  

Estes resultados mostram que é possível realizar um certo grau de mudanças no 

convés de FPSOs, com o intuito de aproveitar melhor sua área, e em especial a área 

da planta de processos, sem que a capacidade de armazenamento da UEP seja 

prejudicada. Dentre estas mudanças, podem ser destacadas o aumento da altura da 

planta, o rearranjo de módulos na planta para diminuir o comprimento de tubulação 

(principalmente de alta pressão), e o rearranjo de alguns módulos para diminuir a 

concentração de componentes na planta de processos -  principalmente no módulo 

de manifolds pigs. 

É possível concluir, portanto, que cada arranjo possui foco em determinados 

problemas. O arranjo B tem como principais pontos positivos a menor necessidade 

de reforços no balcão de risers em relação ao arranjo C, possibilita uso de guincho 

móvel, e apresenta menor comprimento de tubulação de alta pressão em relação ao 

arranjo A.  Para o arranjo C, podem ser citadas como suas principais características 

o espaço gerado na popa e na proa, o que gera melhor acomodação para 

equipamentos do sistema de ancoragem, e a diminuição do comprimento de 

tubulação de alta pressão sem o aumento da altura da planta de processos. O arranjo 

A consiste em um tipo de arranjo próprio para FPSOs que operam na região do pré-

sal, nas quais não há preocupação substancial com o comprimento da tubulação de 

alta pressão, pois a pressão de chegada dos risers é significativamente menor.  

Portanto, tendo em vista os resultados da Tabela 16 - Comparação geral dos valores 

obtidos, pode-se perceber que, apesar de este arranjo ter a maioria de seus 

resultados não tão bons quanto os relativos ao arranjo C, ele obteve maior equilíbrio 

entre seus valores: o único arranjo que não possui nenhum item em vermelho é o 

arranjo B. O arranjo C obteve ótimos resultados quanto a extensões de tubulação de 

alta pressão, aproveitamento de área de convés e concentração de componentes, 
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porém não atendeu aos requisitos de armazenamento. Desta forma, pode-se chegar 

à conclusão que a melhor escolha de arranjo para esta unidade é o arranjo B.  
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9 ANEXOS 

9.1 Relatório de equilíbrio e estabilidade do arranjo A 

9.1.1 Condição de carregamento mínimo (22% do dwt) 

9.1.1.1 Equilíbrio 
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Tabela 17 - Summary of Loading Condition for 22p - Minimum Condition 

Weight Class  Weight  % of Total  LCG  TCG  VCG  

Mooring_lines  3603.60  2.54  164.43  -0.72  18.50  

Risers  7355.20  5.19  170.15  30.90  6.89  

Other Tanks  177.15  0.12  25.16  1.95  2.12  

Topside (M01)  1112.42  0.78  265.36  13.07  42.42  

Topside (M02)  2031.66  1.43  260.62  -14.12  42.14  

Topside (M03)  1928.46  1.36  244.30  13.95  41.51  

Topside (M04)  1077.87  0.76  236.46  -14.18  41.51  

Topside (M05)  2061.04  1.45  214.03  14.22  44.53  

Topside (M06)  1613.82  1.14  210.54  -15.03  41.59  

Topside (M07)  1299.15  0.92  191.49  15.81  40.46  

Topside (M08)  2902.17  2.05  182.41  -13.79  41.76  

Topside (M09)  2822.49  1.99  167.79  13.89  41.90  

Topside (M10)  3009.31  2.12  140.06  -13.24  42.03  

Topside (M11)  2284.13  1.61  137.46  13.81  44.36  

Topside (M12)  1458.97  1.03  109.97  -14.18  42.96  

Topside (M13)  1785.43  1.26  111.22  14.43  44.72  

Topside (M14)  1290.70  0.91  87.85  -14.06  40.37  

Topside (M15)  957.63  0.68  84.72  12.80  42.20  

Topside (M16)  289.69  0.20  59.51  -12.55  36.05  

Topside (M17)  1985.75  1.40  61.37  14.37  43.88  
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Topside (M18)  2433.64  1.72  171.63  0.20  43.80  

Topside (M19)  969.20  0.68  168.80  26.26  31.66  

Topside (FLT)  348.66  0.25  290.10  -0.17  77.23  

Topside (MD)  1717.19  1.21  150.26  -2.95  33.93  

Topside (LAB)  82.52  0.06  75.97  -12.90  36.82  

Hull (Accomodation)  485.53  0.34  34.95  0.34  42.36  

Hull (Dismantling)  -5202.95  -3.67  74.85  -0.00  23.01  

Hull (Electrical)  412.69  0.29  24.99  -0.10  34.32  

Hull (HVAC)  172.92  0.12  35.94  3.21  33.75  

Hull (Instrumentation)  113.34  0.08  102.95  -1.22  28.32  

Hull (Original Light Weight)  33245.00  23.45  146.92  0.00  15.48  

Hull (Mechanical)  2317.97  1.63  131.45  4.17  25.64  

Hull (Outfitting)  2066.93  1.46  140.52  -1.72  25.91  

Hull (Piping)  2121.58  1.50  128.25  -0.20  24.96  

Hull (Safety)  272.89  0.19  94.36  -1.89  32.55  

Hull (Structure)  10949.65  7.72  145.25  3.99  26.93  

Hull (Telecom)  67.82  0.05  34.36  -2.11  44.53  

Ballast_Tanks  1902.35  1.34  179.91  -0.00  0.77  

Diesel_Oil_Tanks  5910.78  4.17  39.00  0.87  20.46  

Fresh_Water  1368.30  0.97  19.39  0.00  23.73  

Cargo_Oil_Tanks  35720.82  25.20  242.98  -9.44  8.32  

Distilled_Water_Tanks  582.18  0.41  7.27  -0.00  26.86  
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Slop_Tanks  2666.36  1.88  52.47  0.01  12.71  

Total Weight  141772.00  100.00  171.09  -0.00  21.34  
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Tabela 18 Summary of Equilibrium Calculations for 22p - Minimum Condition 

Displacement (t)  141772.00  Heel (Deg.)  0.00  

Origin Draft (m)  10.03  Trim (Deg.)  0.00  

Inclination Axis (Deg.)  0.00  Transv. GM (m)  8.96  

KB (m)  5.19  Longit. GM (m)  612.12  

KG (m)  21.34  Corr.Transv.GM (m)  7.15  

Transv. Free Surface (m)  1.81  Corr.Logit.GM (m)  603.13  

Longit. Free Surface (m)  8.99  KMT (m)  30.29  

Corrected KG (m)  23.15  KML (m)  633.46  

KGmax current Draft (m)  Not defined  MT1 (mt/Deg.)  1514618.85  

KG Margin (m)  8.96  MH1 (mt/Deg.)  22158.82  

TPC (t/cm)  150.66  Waterline Area (m2)  14698.76  

Draft at AP (m) (m)  10.03  Draft at Amidship (m) (m)  10.03  

Draft at FP (m) (m)  10.03    
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9.1.1.2 Estabilidade 

 

Figura 34 Stability Diagram for 22p - Minimum Condition. 
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Tabela 19 IMO 2001 Rules and Regulations for 22p - Minimum 

Condition case 

Parameter  Value  IMO 2001  

Theta_0 (Deg.)  0.000  --  

Theta_1 (Deg.)  0.342  --  

Theta_2 (Deg.)  Out of range  --  

Theta_df (Deg.)  Out of range  --  

Theta_we (Deg.)  Out of range  --  

Theta_lim (Deg.)  50.000  --  

Stab_range (Deg.)  49.658  --  

GZ/WHL_max  40.541  --  

Area_ratio  31.005  Area_ratio>1.4  

Wind_velocity (m/s)  36.000  Wind_veloc>36 m/s  

GM_Transv (m)  7.955  GM_min> 0.00  

--  --  Approved  
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Tabela 20 IMO/A18-Res 749 General Rules ans Regulations for 

22p - Minimum Condition case 

IMO/A18-Res 749 (General)  Value  Evaluation  

GZ area up to 30° > 0.055 m.rad  1.145  Approved  

GZ area up to 40° (or df angle) > 

0.09 m.rad  
1.918  Approved  

GZ area from 30 to 40 (or df angle) 

> 0.03 m.rad  
0.773  Approved  

GZ arm at 30° > 0.20 m  4.260  Approved  

GZ max (deg)  4.500  --  

GZ max must occur at angle > 30° 

(25°)  
36.000  Approved  

GM_transv at 0° > 0.15 m  7.955  Approved  

Crowding angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  

Turning angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  
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Tabela 21 IMO/A18-Res 749 Weather Rules ans Regulations for 

22p - Minimum Condition case 

IMO/A18-Res 

749 (Weather)  
Value  Evaluation  Partials  Value  

Steady wind 

heeling arm 

(lw1)  

0.028  --  
Wind 

Area  
5889.994  

Gust wind 

heeling arm 

(lw2)  

0.042  --  
Wind 

Arm  
14.985  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 16°  

0.215 

< 

16.000  

Approved  k  1.000  

Angle of deck 

edge immersion 

(thetadeck)  

34.968  --  X1  0.800  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 0.8 

thetadeck  

0.215 

< 

27.974  

Approved  X2  0.965  

Angle of roll to 

windward due to 

wave action 

(theta1)  

20.398  --  r  1.020  

Limit angle 

(theta2) 

(downflooding, 

50 or thetac)  

50.000  --  s  0.058  

Wind turning 

area (a area)  
0.567  --  Draft  13.869  
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Restoring area (b 

area)  
2.546  --  OG  6.703  

Restoring area (b 

area) > Wind 

turning area (a 

area)  

b/a = 

4.493  
Approved  GMtcorr  7.955  
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9.1.2 Condição de carregamento máximo (100% do dwt) 

9.1.2.1 Equilíbrio 
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Tabela 22 Summary of Loading Condition for 100p - Maximum Condition 

Weight Class  Weight  % of Total  LCG  TCG  VCG  

Mooring_lines  3603.60  1.17  164.43  -0.72  18.50  

Risers  7355.20  2.39  170.15  30.90  6.89  

Other Tanks  177.15  0.06  25.16  1.95  2.12  

Topside (M01)  1112.42  0.36  265.36  13.07  42.42  

Topside (M02)  2031.66  0.66  260.62  -14.12  42.14  

Topside (M03)  1928.46  0.63  244.30  13.95  41.51  

Topside (M04)  1077.87  0.35  236.46  -14.18  41.51  

Topside (M05)  2061.04  0.67  214.03  14.22  44.53  

Topside (M06)  1613.82  0.53  210.54  -15.03  41.59  

Topside (M07)  1299.15  0.42  191.49  15.81  40.46  

Topside (M08)  2902.17  0.94  182.41  -13.79  41.76  

Topside (M09)  2822.49  0.92  167.79  13.89  41.90  

Topside (M10)  3009.31  0.98  140.06  -13.24  42.03  

Topside (M11)  2284.13  0.74  137.46  13.81  44.36  

Topside (M12)  1458.97  0.47  109.97  -14.18  42.96  

Topside (M13)  1785.43  0.58  111.22  14.43  44.72  

Topside (M14)  1290.70  0.42  87.85  -14.06  40.37  

Topside (M15)  957.63  0.31  84.72  12.80  42.20  

Topside (M16)  289.69  0.09  59.51  -12.55  36.05  

Topside (M17)  1985.75  0.65  61.37  14.37  43.88  
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Topside (M18)  2433.64  0.79  171.63  0.20  43.80  

Topside (M19)  969.20  0.32  168.80  26.26  31.66  

Topside (FLT)  348.66  0.11  290.10  -0.17  77.23  

Topside (MD)  1717.19  0.56  150.26  -2.95  33.93  

Topside (LAB)  82.52  0.03  75.97  -12.90  36.82  

Hull (Accomodation)  485.53  0.16  34.95  0.34  42.36  

Hull (Dismantling)  -5202.95  -1.69  74.85  -0.00  23.01  

Hull (Electrical)  412.69  0.13  24.99  -0.10  34.32  

Hull (HVAC)  172.92  0.06  35.94  3.21  33.75  

Hull (Instrumentation)  113.34  0.04  102.95  -1.22  28.32  

Hull (Original Light Weight)  33245.00  10.82  146.92  0.00  15.48  

Hull (Mechanical)  2317.97  0.75  131.45  4.17  25.64  

Hull (Outfitting)  2066.93  0.67  140.52  -1.72  25.91  

Hull (Piping)  2121.58  0.69  128.25  -0.20  24.96  

Hull (Safety)  272.89  0.09  94.36  -1.89  32.55  

Hull (Structure)  10949.65  3.56  145.25  3.99  26.93  

Hull (Telecom)  67.82  0.02  34.36  -2.11  44.53  

Ballast_Tanks  1902.35  0.62  179.91  -0.00  0.77  

Diesel_Oil_Tanks  5910.78  1.92  39.00  0.87  20.46  

Fresh_Water  1368.30  0.45  19.39  0.00  23.73  

Cargo_Oil_Tanks  201123.12  65.48  177.99  -1.68  14.35  

Distilled_Water_Tanks  582.18  0.19  7.27  -0.00  26.86  
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Slop_Tanks  2666.36  0.87  52.47  0.01  12.71  

Total Weight  307174.30  100.00  167.25  -0.00  18.28  
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Tabela 23 Summary of Equilibrium Calculations for 100p - Maximum Condition 

Displacement (t)  307174.30  Heel (Deg.)  0.00  

Origin Draft (m)  20.45  Trim (Deg.)  0.00  

Inclination Axis (Deg.)  0.00  Transv. GM (m)  5.49  

KB (m)  10.65  Longit. GM (m)  380.95  

KG (m)  18.28  Corr.Transv.GM (m)  4.16  

Transv. Free Surface (m)  1.33  Corr.Logit.GM (m)  375.97  

Longit. Free Surface (m)  4.99  KMT (m)  23.77  

Corrected KG (m)  19.60  KML (m)  399.23  

KGmax current Draft (m)  Not defined  MT1 (mt/Deg.)  2042371.01  

KG Margin (m)  5.49  MH1 (mt/Deg.)  29443.96  

TPC (t/cm)  166.87  Waterline Area (m2)  16280.18  

Draft at AP (m) (m)  20.45  Draft at Amidship (m) (m)  20.45  

Draft at FP (m) (m)  20.45    
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9.1.2.2 Estabilidade 

 

Figura 35 Stability Diagram for 100p - Maximum Condition. 
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Tabela 24 IMO 2001 Rules and Regulations for 100p - Maximum 

Condition case 

Parameter  Value  IMO 2001  

Theta_0 (Deg.)  -0.036  --  

Theta_1 (Deg.)  0.069  --  

Theta_2 (Deg.)  Out of range  --  

Theta_df (Deg.)  Out of range  --  

Theta_we (Deg.)  Out of range  --  

Theta_lim (Deg.)  50.000  --  

Stab_range (Deg.)  49.931  --  

GZ/WHL_max  79.044  --  

Area_ratio  63.212  Area_ratio>1.4  

Wind_velocity (m/s)  36.000  Wind_veloc>36 m/s  

GM_Transv (m)  6.493  GM_min> 0.00  

--  --  Approved  
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Tabela 25 IMO/A18-Res 749 General Rules ans Regulations for 

100p - Maximum Condition case 

IMO/A18-Res 749 (General)  Value  Evaluation  

GZ area up to 30° > 0.055 m.rad  0.876  Approved  

GZ area up to 40° (or df angle) > 

0.09 m.rad  
1.373  Approved  

GZ area from 30 to 40 (or df angle) 

> 0.03 m.rad  
0.498  Approved  

GZ arm at 30° > 0.20 m  2.862  Approved  

GZ max (deg)  2.891  --  

GZ max must occur at angle > 30° 

(25°)  
33.000  Approved  

GM_transv at 0° > 0.15 m  6.493  Approved  

Crowding angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  

Turning angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  
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Tabela 26 IMO/A18-Res 749 Weather Rules ans Regulations for 

100p - Maximum Condition case 

IMO/A18-Res 

749 (Weather)  
Value  Evaluation  Partials  Value  

Steady wind 

heeling arm 

(lw1)  

0.008  --  
Wind 

Area  
3035.118  

Gust wind 

heeling arm 

(lw2)  

0.011  --  
Wind 

Arm  
14.870  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 16°  

0.031 

< 

16.000  

Approved  k  1.000  

Angle of deck 

edge immersion 

(thetadeck)  

20.531  --  X1  0.936  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 0.8 

thetadeck  

0.031 

< 

16.425  

Approved  X2  1.000  

Angle of roll to 

windward due to 

wave action 

(theta1)  

19.596  --  r  0.637  

Limit angle 

(theta2) 

(downflooding, 

50 or thetac)  

50.000  --  s  0.058  

Wind turning 

area (a area)  
0.411  --  Draft  20.452  
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Restoring area (b 

area)  
1.788  --  OG  -3.177  

Restoring area (b 

area) > Wind 

turning area (a 

area)  

b/a = 

4.353  
Approved  GMtcorr  6.493  
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9.2 Relatório de equilíbrio e estabilidade do arranjo B 

9.2.1 Condição de carretamento mínimo (22% do dwt) 

9.2.1.1 Equilíbrio 
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Tabela 27 Summary of Loading Condition for 22p - Minimum Condition 

Weight Class  Weight  % of Total  LCG  TCG  VCG  

Mooring_lines  3603.60  2.54  171.36  -0.72  18.50  

Risers  7355.20  5.19  170.15  30.90  6.89  

Other Tanks  177.15  0.12  25.16  1.95  2.12  

Topside (módulos oper cont)  29887.04  21.08  162.43  1.86  43.90  

Topside (M18)  2433.64  1.72  171.63  0.20  43.80  

Topside (M19)  969.20  0.68  168.80  26.26  31.66  

Topside (FLT)  348.66  0.25  290.10  -0.17  77.23  

Topside (MD)  1717.19  1.21  150.26  -2.95  33.93  

Hull (Accomodation)  485.53  0.34  34.95  0.34  42.36  

Hull (Dismantling)  -5202.95  -3.67  74.85  -0.00  23.01  

Hull (Electrical)  412.69  0.29  24.99  -0.10  34.32  

Hull (HVAC)  172.92  0.12  35.94  3.21  33.75  

Hull (Instrumentation)  113.34  0.08  102.95  -1.22  28.32  

Hull (Original Light Weight)  33245.00  23.45  146.92  0.00  15.48  

Hull (Mechanical)  2317.97  1.63  131.45  4.17  25.64  

Hull (Outfitting)  2066.93  1.46  140.52  -1.72  25.91  

Hull (Piping)  2121.58  1.50  128.25  -0.20  24.96  

Hull (Safety)  272.89  0.19  94.36  -1.89  32.55  

Hull (Structure)  10949.65  7.72  145.25  3.99  26.93  

Hull (Telecom)  67.82  0.05  34.36  -2.11  44.53  
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Ballast_Tanks  1902.35  1.34  179.91  -0.00  0.77  

Diesel_Oil_Tanks  5910.78  4.17  39.00  0.87  20.46  

Fresh_Water  1368.30  0.97  19.39  0.00  23.73  

Cargo_Oil_Tanks  35826.99  25.27  246.12  -9.94  8.47  

Distilled_Water_Tanks  582.18  0.41  7.27  -0.00  26.86  

Slop_Tanks  2666.36  1.88  52.47  0.01  12.71  

Total Weight  141772.00  100.00  171.09  -0.00  21.66  
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Tabela 28  Summary of Equilibrium Calculations for 22p - Minimum Condition 

Displacement (t)  141772.00  Heel (Deg.)  0.00  

Origin Draft (m)  10.03  Trim (Deg.)  0.00  

Inclination Axis (Deg.)  0.00  Transv. GM (m)  8.63  

KB (m)  5.19  Longit. GM (m)  611.79  

KG (m)  21.66  Corr.Transv.GM (m)  6.95  

Transv. Free Surface (m)  1.68  Corr.Logit.GM (m)  605.21  

Longit. Free Surface (m)  6.58  KMT (m)  30.29  

Corrected KG (m)  23.35  KML (m)  633.46  

KGmax current Draft (m)  Not defined  MT1 (mt/Deg.)  1513813.78  

KG Margin (m)  8.63  MH1 (mt/Deg.)  21353.75  

TPC (t/cm)  150.66  Waterline Area (m2)  14698.76  

Draft at AP (m) (m)  10.03  Draft at Amidship (m) (m)  10.03  

Draft at FP (m) (m)  10.03    
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9.2.1.2 Estabilidade 

 

Figura 36 Stability Diagram for 22p - Minimum Condition. 
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Tabela 29 IMO 2001 Rules and Regulations for 22p - Minimum 

Condition case 

Parameter  Value  IMO 2001  

Theta_0 (Deg.)  0.000  --  

Theta_1 (Deg.)  0.323  --  

Theta_2 (Deg.)  13.963  --  

Theta_df (Deg.)  Out of range  --  

Theta_we (Deg.)  Out of range  --  

Theta_lim (Deg.)  13.963  --  

Stab_range (Deg.)  13.640  --  

GZ/WHL_max  32.330  --  

Area_ratio  20.441  Area_ratio>1.4  

Wind_velocity (m/s)  36.000  Wind_veloc>36 m/s  

GM_Transv (m)  6.948  GM_min> 0.00  

--  --  Approved  
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Tabela 30 IMO/A18-Res 749 General Rules ans Regulations for 

22p - Minimum Condition case 

IMO/A18-Res 749 (General)  Value  Evaluation  

GZ area up to 30° > 0.055 m.rad  0.999  Approved  

GZ area up to 40° (or df angle) > 

0.09 m.rad  
2.710  Approved  

GZ area from 30 to 40 (or df angle) 

> 0.03 m.rad  
1.711  Approved  

GZ arm at 30° > 0.20 m  4.089  Approved  

GZ max (deg)  4.380  --  

GZ max must occur at angle > 30° 

(25°)  
34.000  Approved  

GM_transv at 0° > 0.15 m  6.948  Approved  

Crowding angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  

Turning angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  
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Tabela 31 IMO/A18-Res 749 Weather Rules ans Regulations for 

22p - Minimum Condition case 

IMO/A18-Res 

749 (Weather)  
Value  Evaluation  Partials  Value  

Steady wind 

heeling arm 

(lw1)  

0.034  --  
Wind 

Area  
6324.129  

Gust wind 

heeling arm 

(lw2)  

0.052  --  
Wind 

Arm  
14.983  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 16°  

34.502 

< 

16.000  

Rejected  k  1.000  

Angle of deck 

edge immersion 

(thetadeck)  

40.103  --  X1  0.800  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 0.8 

thetadeck  

34.502 

< 

32.082  

Rejected  X2  1.000  

Angle of roll to 

windward due to 

wave action 

(theta1)  

22.705  --  r  1.526  

Limit angle 

(theta2) 

(downflooding, 

50 or thetac)  

34.500  --  s  0.044  

Wind turning 

area (a area)  
0.109  --  Draft  10.035  
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Restoring area (b 

area)  
1.259  --  OG  13.312  

Restoring area (b 

area) > Wind 

turning area (a 

area)  

b/a = 

11.588  
Approved  GMtcorr  6.948  
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9.2.2 Condição de carregamento máximo (100% do dwt) 

9.2.2.1 Equilíbrio 
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Tabela 32 Summary of Loading Condition for 100p - Maximum Condition 

Weight Class  Weight  % of Total  LCG  TCG  VCG  

Mooring_lines  3603.60  1.17  171.36  -0.72  18.50  

Risers  7355.20  2.39  170.15  30.90  6.89  

Other Tanks  177.15  0.06  25.16  1.95  2.12  

Topside (módulos oper cont)  29887.04  9.73  162.43  1.86  43.90  

Topside (M18)  2433.64  0.79  171.63  0.20  43.80  

Topside (M19)  969.20  0.32  168.80  26.26  31.66  

Topside (FLT)  348.66  0.11  290.10  -0.17  77.23  

Topside (MD)  1717.19  0.56  150.26  -2.95  33.93  

Hull (Accomodation)  485.53  0.16  34.95  0.34  42.36  

Hull (Dismantling)  -5202.95  -1.69  74.85  -0.00  23.01  

Hull (Electrical)  412.69  0.13  24.99  -0.10  34.32  

Hull (HVAC)  172.92  0.06  35.94  3.21  33.75  

Hull (Instrumentation)  113.34  0.04  102.95  -1.22  28.32  

Hull (Original Light Weight)  33245.00  10.82  146.92  0.00  15.48  

Hull (Mechanical)  2317.97  0.75  131.45  4.17  25.64  

Hull (Outfitting)  2066.93  0.67  140.52  -1.72  25.91  

Hull (Piping)  2121.58  0.69  128.25  -0.20  24.96  

Hull (Safety)  272.89  0.09  94.36  -1.89  32.55  

Hull (Structure)  10949.65  3.56  145.25  3.99  26.93  

Hull (Telecom)  67.82  0.02  34.36  -2.11  44.53  
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Ballast_Tanks  1902.35  0.62  179.91  -0.00  0.77  

Diesel_Oil_Tanks  5910.78  1.92  39.00  0.87  20.46  

Fresh_Water  1368.30  0.45  19.39  0.00  23.73  

Cargo_Oil_Tanks  201206.48  65.51  178.59  -1.77  13.91  

Distilled_Water_Tanks  582.18  0.19  7.27  -0.00  26.86  

Slop_Tanks  2666.36  0.87  52.47  0.01  12.71  

Total Weight  307151.49  100.00  167.25  -0.00  18.13  
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Tabela 33 Summary of Equilibrium Calculations for 100p - Maximum Condition 

Displacement (t)  307151.49  Heel (Deg.)  0.00  

Origin Draft (m)  20.45  Trim (Deg.)  0.00  

Inclination Axis (Deg.)  0.00  Transv. GM (m)  5.64  

KB (m)  10.65  Longit. GM (m)  381.12  

KG (m)  18.13  Corr.Transv.GM (m)  4.21  

Transv. Free Surface (m)  1.43  Corr.Logit.GM (m)  376.41  

Longit. Free Surface (m)  4.71  KMT (m)  23.77  

Corrected KG (m)  19.56  KML (m)  399.25  

KGmax current Draft (m)  Not defined  MT1 (mt/Deg.)  2043115.08  

KG Margin (m)  5.64  MH1 (mt/Deg.)  30244.66  

TPC (t/cm)  166.87  Waterline Area (m2)  16280.01  

Draft at AP (m) (m)  20.45  Draft at Amidship (m) (m)  20.45  

Draft at FP (m) (m)  20.45    
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9.2.2.2 Estabilidade 

 

Figura 37 Stability Diagram for 100p - Maximum Condition. 
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Tabela 34 IMO 2001 Rules and Regulations for 100p - Maximum 

Condition case 

Parameter  Value  IMO 2001  

Theta_0 (Deg.)  0.000  --  

Theta_1 (Deg.)  0.175  --  

Theta_2 (Deg.)  Out of range  --  

Theta_df (Deg.)  Out of range  --  

Theta_we (Deg.)  Out of range  --  

Theta_lim (Deg.)  50.000  --  

Stab_range (Deg.)  49.825  --  

GZ/WHL_max  58.629  --  

Area_ratio  44.246  Area_ratio>1.4  

Wind_velocity (m/s)  36.000  Wind_veloc>36 m/s  

GM_Transv (m)  4.211  GM_min> 0.00  

--  --  Approved  
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Tabela 35 IMO/A18-Res 749 General Rules ans Regulations for 

100p - Maximum Condition case 

IMO/A18-Res 749 (General)  Value  Evaluation  

GZ area up to 30° > 0.055 m.rad  0.635  Approved  

GZ area up to 40° (or df angle) > 

0.09 m.rad  
0.987  Approved  

GZ area from 30 to 40 (or df angle) 

> 0.03 m.rad  
0.352  Approved  

GZ arm at 30° > 0.20 m  2.083  Approved  

GZ max (deg)  2.085  --  

GZ max must occur at angle > 30° 

(25°)  
31.000  Approved  

GM_transv at 0° > 0.15 m  4.211  Approved  

Crowding angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  

Turning angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  
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Tabela 36 IMO/A18-Res 749 Weather Rules ans Regulations for 

100p - Maximum Condition case 

IMO/A18-Res 

749 (Weather)  
Value  Evaluation  Partials  Value  

Steady wind 

heeling arm 

(lw1)  

0.008  --  
Wind 

Area  
3035.666  

Gust wind 

heeling arm 

(lw2)  

0.011  --  
Wind 

Arm  
14.870  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 16°  

0.111 

< 

16.000  

Approved  k  1.000  

Angle of deck 

edge immersion 

(thetadeck)  

20.528  --  X1  0.936  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 0.8 

thetadeck  

0.111 

< 

16.423  

Approved  X2  1.000  

Angle of roll to 

windward due to 

wave action 

(theta1)  

17.731  --  r  0.704  

Limit angle 

(theta2) 

(downflooding, 

50 or thetac)  

50.000  --  s  0.043  

Wind turning 

area (a area)  
0.235  --  Draft  20.450  
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Restoring area (b 

area)  
1.248  --  OG  -0.893  

Restoring area (b 

area) > Wind 

turning area (a 

area)  

b/a = 

5.312  
Approved  GMtcorr  4.211  
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9.3  Relatório de equilíbrio estabilidade do arranjo C 

9.3.1 Condição de carregamento mínimo (22% do dwt) 

9.3.1.1 Equilíbrio 
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Tabela 37 Summary of Loading Condition for 22p - Minimum Condition 

Weight Class  Weight  % of Total  LCG  TCG  VCG  

Mooring_lines  3603.60  2.54  171.36  -0.72  18.50  

Risers  7355.20  5.19  170.15  30.90  6.89  

Other Tanks  177.15  0.12  25.16  1.95  2.12  

Topside (módulos oper cont)  31499.34  22.22  170.14  4.67  42.24  

Topside (M18)  2433.64  1.72  171.63  0.20  43.80  

Topside (M19)  969.20  0.68  168.80  26.26  31.66  

Topside (FLT)  348.66  0.25  290.10  -0.17  77.23  

Topside (MD)  1717.19  1.21  150.26  -2.95  33.93  

Hull (Accomodation)  485.53  0.34  34.95  0.34  42.36  

Hull (Dismantling)  -5202.95  -3.67  74.85  -0.00  23.01  

Hull (Electrical)  412.69  0.29  24.99  -0.10  34.32  

Hull (HVAC)  172.92  0.12  35.94  3.21  33.75  

Hull (Instrumentation)  113.34  0.08  102.95  -1.22  28.32  

Hull (Original Light Weight)  33245.00  23.45  146.92  0.00  15.48  

Hull (Mechanical)  2317.97  1.63  131.45  4.17  25.64  

Hull (Outfitting)  2066.93  1.46  140.52  -1.72  25.91  

Hull (Piping)  2121.58  1.50  128.25  -0.20  24.96  

Hull (Safety)  272.89  0.19  94.36  -1.89  32.55  

Hull (Structure)  10949.65  7.72  145.25  3.99  26.93  

Hull (Telecom)  67.82  0.05  34.36  -2.11  44.53  
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Ballast_Tanks  22036.91  15.54  243.96  -13.48  9.70  

Diesel_Oil_Tanks  5910.78  4.17  39.00  0.87  20.46  

Fresh_Water  1368.30  0.97  19.39  0.00  23.73  

Cargo_Oil_Tanks  14080.12  9.93  232.89  -10.67  5.36  

Distilled_Water_Tanks  582.18  0.41  7.27  -0.00  26.86  

Slop_Tanks  2666.36  1.88  52.47  0.01  12.71  

Total Weight  141772.00  100.00  171.09  -0.00  21.68  
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Tabela 38 Summary of Equilibrium Calculations for 22p - Minimum Condition 

Displacement (t)  141772.00  Heel (Deg.)  0.00  

Origin Draft (m)  10.03  Trim (Deg.)  0.00  

Inclination Axis (Deg.)  0.00  Transv. GM (m)  8.61  

KB (m)  5.19  Longit. GM (m)  611.77  

KG (m)  21.68  Corr.Transv.GM (m)  7.44  

Transv. Free Surface (m)  1.17  Corr.Logit.GM (m)  607.90  

Longit. Free Surface (m)  3.87  KMT (m)  30.29  

Corrected KG (m)  22.86  KML (m)  633.46  

KGmax current Draft (m)  Not defined  MT1 (mt/Deg.)  1513765.48  

KG Margin (m)  8.61  MH1 (mt/Deg.)  21305.44  

TPC (t/cm)  150.66  Waterline Area (m2)  14698.76  

Draft at AP (m) (m)  10.03  Draft at Amidship (m) (m)  10.03  

Draft at FP (m) (m)  10.03    
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9.3.1.2 Estabilidade 

 

Figura 38 Stability Diagram for 22p - Minimum Condition. 
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Tabela 39 IMO 2001 Rules and Regulations for 22p - Minimum 

Condition case 

Parameter  Value  IMO 2001  

Theta_0 (Deg.)  -0.460  --  

Theta_1 (Deg.)  -0.161  --  

Theta_2 (Deg.)  Out of range  --  

Theta_df (Deg.)  Out of range  --  

Theta_we (Deg.)  Out of range  --  

Theta_lim (Deg.)  50.000  --  

Stab_range (Deg.)  50.161  --  

GZ/WHL_max  57.153  --  

Area_ratio  41.407  Area_ratio>1.4  

Wind_velocity (m/s)  36.000  Wind_veloc>36 m/s  

GM_Transv (m)  6.240  GM_min> 0.00  

--  --  Approved  
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Tabela 40 IMO/A18-Res 749 General Rules ans Regulations for 

22p - Minimum Condition case 

IMO/A18-Res 749 (General)  Value  Evaluation  

GZ area up to 30° > 0.055 m.rad  0.999  Approved  

GZ area up to 40° (or df angle) > 

0.09 m.rad  
1.755  Approved  

GZ area from 30 to 40 (or df angle) 

> 0.03 m.rad  
0.756  Approved  

GZ arm at 30° > 0.20 m  4.089  Approved  

GZ max (deg)  4.410  --  

GZ max must occur at angle > 30° 

(25°)  
36.000  Approved  

GM_transv at 0° > 0.15 m  6.240  Approved  

Crowding angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  

Turning angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  

 



117 

 

Tabela 41 IMO/A18-Res 749 Weather Rules ans Regulations for 

22p - Minimum Condition case 

IMO/A18-Res 

749 (Weather)  
Value  Evaluation  Partials  Value  

Steady wind 

heeling arm 

(lw1)  

0.020  --  
Wind 

Area  
5165.312  

Gust wind 

heeling arm 

(lw2)  

0.030  --  
Wind 

Arm  
15.086  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 16°  

-0.268 

< 

16.000  

Approved  k  1.000  

Angle of deck 

edge immersion 

(thetadeck)  

31.323  --  X1  0.800  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 0.8 

thetadeck  

-0.268 

< 

25.058  

Approved  X2  1.000  

Angle of roll to 

windward due to 

wave action 

(theta1)  

19.036  --  r  0.976  

Limit angle 

(theta2) 

(downflooding, 

50 or thetac)  

50.000  --  s  0.049  

Wind turning 

area (a area)  
0.397  --  Draft  13.815  
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Restoring area (b 

area)  
2.398  --  OG  5.673  

Restoring area (b 

area) > Wind 

turning area (a 

area)  

b/a = 

6.040  
Approved  GMtcorr  6.240  
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9.3.2 Condição de carregamento máximo (100% do dwt)  

9.3.2.1 Equilíbrio 
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Tabela 42 Summary of Loading Condition for 100p - Maximum Condition 

Weight Class  Weight  % of Total  LCG  TCG  VCG  

Mooring_lines  3603.60  1.17  171.36  -0.72  18.50  

Risers  7355.20  2.39  170.15  30.90  6.89  

Other Tanks  177.15  0.06  25.16  1.95  2.12  

Topside (módulos oper cont)  31499.34  10.26  170.14  4.67  42.24  

Topside (M18)  2433.64  0.79  171.63  0.20  43.80  

Topside (M19)  969.20  0.32  168.80  26.26  31.66  

Topside (FLT)  348.66  0.11  290.10  -0.17  77.23  

Topside (MD)  1717.19  0.56  150.26  -2.95  33.93  

Hull (Accomodation)  485.53  0.16  34.95  0.34  42.36  

Hull (Dismantling)  -5202.95  -1.69  74.85  -0.00  23.01  

Hull (Electrical)  412.69  0.13  24.99  -0.10  34.32  

Hull (HVAC)  172.92  0.06  35.94  3.21  33.75  

Hull (Instrumentation)  113.34  0.04  102.95  -1.22  28.32  

Hull (Original Light Weight)  33245.00  10.82  146.92  0.00  15.48  

Hull (Mechanical)  2317.97  0.75  131.45  4.17  25.64  

Hull (Outfitting)  2066.93  0.67  140.52  -1.72  25.91  

Hull (Piping)  2121.58  0.69  128.25  -0.20  24.96  

Hull (Safety)  272.89  0.09  94.36  -1.89  32.55  

Hull (Structure)  10949.65  3.56  145.25  3.99  26.93  

Hull (Telecom)  67.82  0.02  34.36  -2.11  44.53  
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Ballast_Tanks  22036.91  7.17  243.96  -13.47  9.70  

Diesel_Oil_Tanks  5910.78  1.92  39.00  0.88  20.46  

Fresh_Water  1368.30  0.45  19.39  0.00  23.73  

Cargo_Oil_Tanks  179459.77  58.43  169.35  -0.80  14.51  

Distilled_Water_Tanks  582.18  0.19  7.27  0.00  26.86  

Slop_Tanks  2666.36  0.87  52.47  0.01  12.71  

Total Weight  307151.65  100.00  167.24  0.02  18.24  
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Tabela 43 Summary of Equilibrium Calculations for 100p - Maximum Condition 

Displacement (t)  307151.85  Heel (Deg.)  -0.22  

Origin Draft (m)  20.46  Trim (Deg.)  -0.00  

Inclination Axis (Deg.)  0.00  Transv. GM (m)  5.53  

KB (m)  10.65  Longit. GM (m)  381.04  

KG (m)  18.24  Corr.Transv.GM (m)  3.96  

Transv. Free Surface (m)  1.57  Corr.Logit.GM (m)  375.61  

Longit. Free Surface (m)  5.43  KMT (m)  23.77  

Corrected KG (m)  19.80  KML (m)  399.27  

KGmax current Draft (m)  Not defined  MT1 (mt/Deg.)  2042657.42  

KG Margin (m)  5.53  MH1 (mt/Deg.)  29641.33  

TPC (t/cm)  166.88  Waterline Area (m2)  16280.55  

Draft at AP (m) (m)  20.46  Draft at Amidship (m) (m)  20.45  

Draft at FP (m) (m)  20.44    
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9.3.2.2 Estabilidade 

 

Figura 39 Stability Diagram for 100p - Maximum Condition. 
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Tabela 44 IMO 2001 Rules and Regulations for 100p - Maximum 

Condition case 

Parameter  Value  IMO 2001  

Theta_0 (Deg.)  0.022  --  

Theta_1 (Deg.)  0.149  --  

Theta_2 (Deg.)  Out of range  --  

Theta_df (Deg.)  Out of range  --  

Theta_we (Deg.)  Out of range  --  

Theta_lim (Deg.)  50.000  --  

Stab_range (Deg.)  49.851  --  

GZ/WHL_max  68.037  --  

Area_ratio  52.858  Area_ratio>1.4  

Wind_velocity (m/s)  36.000  Wind_veloc>36 m/s  

GM_Transv (m)  5.490  GM_min> 0.00  

--  --  Approved  
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Tabela 45 IMO/A18-Res 749 General Rules ans Regulations for 

100p - Maximum Condition case 

IMO/A18-Res 749 (General)  Value  Evaluation  

GZ area up to 30° > 0.055 m.rad  0.751  Approved  

GZ area up to 40° (or df angle) > 

0.09 m.rad  
1.167  Approved  

GZ area from 30 to 40 (or df angle) 

> 0.03 m.rad  
0.417  Approved  

GZ arm at 30° > 0.20 m  2.433  Approved  

GZ max (deg)  2.442  --  

GZ max must occur at angle > 30° 

(25°)  
32.000  Approved  

GM_transv at 0° > 0.15 m  5.490  Approved  

Crowding angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  

Turning angle should not exceed 

10° (passenger)  
--  --  
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Tabela 46 IMO/A18-Res 749 Weather Rules ans Regulations for 

100p - Maximum Condition case 

IMO/A18-Res 

749 (Weather)  
Value  Evaluation  Partials  Value  

Steady wind 

heeling arm 

(lw1)  

0.008  --  
Wind 

Area  
3035.666  

Gust wind 

heeling arm 

(lw2)  

0.011  --  
Wind 

Arm  
14.870  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 16°  

0.102 

< 

16.000  

Approved  k  1.000  

Angle of deck 

edge immersion 

(thetadeck)  

20.524  --  X1  0.936  

Steady wind 

equilibrium angle 

(theta0) < 0.8 

thetadeck  

0.102 

< 

16.419  

Approved  X2  1.000  

Angle of roll to 

windward due to 

wave action 

(theta1)  

18.901  --  r  0.666  

Limit angle 

(theta2) 

(downflooding, 

50 or thetac)  

50.000  --  s  0.051  

Wind turning 

area (a area)  
0.319  --  Draft  20.450  



127 

 

Restoring area (b 

area)  
1.493  --  OG  -2.172  

Restoring area (b 

area) > Wind 

turning area (a 

area)  

b/a = 

4.673  
Approved  GMtcorr  5.490  

 


