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Simulações na tela
e nas águas da baía
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E WAGNER DE OLIVEIRA

D
oistanques de provas,

um virtual e um físico,
vão reforçar a posição
do Brasil de líder tec-
nológico na exploração

de petróleo em alto-mar. A Escola Po-
litécnica (Poli) da Universidade de São
Paulo (USP) inaugurou, no fim de
fevereiro, um sofisticado laboratório,
batizado de Tanque de Provas Nu-
mérico (TPN), que viabilizará a ex-
ploração em poços submarinos posi-
cionados a mais de 2.000 metros de
profundidade - atualmente, o campo
de Roncador, na bacia de Campos, no
Rio de Janeiro, a 1.800 metros da lâ-
mina d'água, é o mais profundo ope-
rado pela Petrobras. E, na Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
pesquisadores da Coordenação dos
Programas de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Engenharia (Coppe) estão
dando os retoques finais em um tan-
que oceânico que mais se parece com
um mar artificial, com 22 milhões de
litros de água, previsto para ficar
pronto em junho.

Instalado às margens da baía de
Guanabara, no campus da UFRJ, o
tanque oceânico tem cerca de 1,5 mil
metros quadrados, 40 metros de com-
primento por 30 de largura e profun-
didade média de 15 metros e máxima
de 25 metros. Supera tanques do mes-
mo tipo existentes nos Estados Unidos,
com 5,8 metros, na Holanda, com 10,5
metros, e na Noruega, com 10 metros
de profundidade. Os dois projetos fo-
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ram financiados com recursos do Fun-
do Setorial do Petróleo e Gás Natural
(CT-Petro), do Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT).

Adquirir know-how para explora-
ção de petróleo e gás em grandes pro-
fundidades é de importância decisiva
para o Brasil porque 75% das reservas
da Petrobras, estimadas em 9,8 bilhões
de barris, encontram-se em águas pro-
fundas (400 a 1.000 metros) ou ultra-
profundas (a mais de 1.000 metros).

Ensaios virtuais - «O TPN fará a si-
mulação do comportamento de pla-
taformas marítimas de petróleo em
alto-mar, permitindo que a Petrobras
avance com mais segurança na explo-
ração em águas ultraprofundas", con-
ta Kazuo Nishimoto, professor de En-

!genharia Naval e Oceânica da Poli e
coordenador do recém-inaugurado la-
boratório. O engenheiro André Paiva
Leite, consultor técnico do Departa-
mento de Exploração e Produção da
Petrobras, confirma a importância do
TPN: ''A confiabilidade nos sistemas
flutuantes ficará muito maior com os
ensaios a serem realizados no novo
tanque virtual de provas':

O TPN é, na verdade, um sistema
computacional composto por um
grupo de 60 computadores operando
em paralelo. Até o fim do ano, outros
60 micros serão incorporados à rede,
que tem capacidade para receber até
300 aparelhos. «Iremos ampliar a ca-
pacidade na medida em que a deman-
da justificar tal investimento", diz
Nishimoto. A vantagem do grupo em
relação a computadores isolados é a

Tanques da USP
e da Coppe- U F RJ
vão ajudar a Petrobras
a explorar petróleo em
águas ultraprofundas

produção de cálculos muito mais
complexos em pouco tempo. «Simu-
lações que levariam dias para serem
executadas numa estação isolada são
finalizadas em poucos minutos na
rede", explica o pesquisador.

Imagem tridimensional - Além dos
computadores, o laboratório terá
também uma sala de realidade virtual,
que empregará tecnologia de anima-
ção Silicon Graphics. Essa sala será
utilizada para projeção da imagem
tridimensional da simulação numéri-
ca processada pelos computadores.
«Decidimos incorporar ao projeto do
TPN uma sala estereográfica com re-
cursos de computação gráfica 3-D
para visualizarmos, da maneira mais
real possível, todos os fenômenos es-
tudados", conta Nishimoto. Esse re-
curso permitirá que a análise numéri-
ca de cada ensaio seja acompanhada,
simultaneamente, da análise visual, fa-
cilitando sua compreensão e auxilian-
do na aferição dos resultados.

As simulações de modelos hidro-
dinâmicos e estruturais feitas no TPN
resultarão em informações sobre o
comportamento das plataformas se-



mi-submersíveis e dos navios-tanques
fundeados, conhecidos por FPSOs -
sigla de Floating, Production, Storage
and Offloading, ou sistema flutuante
de produção, armazenamento e des-
carga -, estruturas responsáveis pela
exploração de petróleo em alto-mar.
Os ensaios também mostrarão como
se comportam os cabos de ancora-
gem, que fazem a amarração da plata-
forma ou do navio ao fundo do mar,
e os risers, as tubulações que levam o
petróleo do poço até a plataforma na
superfície. Todos esses elementos es-
tão continuamente sujeitos a fatores
ambientais, como ação de ventos, on-
das e correntezas, que podem provocar
avarias e desestabilizar a plataforma
ou o navio, prejudicando a produção.
Saber como mantê-los com a maior
estabilidade possível é fator decisivo
para o sucesso da exploração.

O projeto do Tanque de Provas
Numérico contou com a participação
de quatro instituições de pesquisa, além
da USP: Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas do Estado de São Paulo (IPT),
Coppe, Grupo de Tecnologia em Com-
putação Gráfica (Tecgraf), da Pontifí-
cia Universidade Católica (PUC) do

Rio de Janeiro, e Centro de Pesquisas
da Petrobras (Cenpes). O investimen-
to total no projeto, que integrou a pri-
meira concorrência do CT-Petro, rea-
lizada no final de 2000, foi de quase
R$ 3 milhões. Desse total, R$ 2,56 mi-
lhões foram repassados pela Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep),
órgão que exerce a Secretaria Executi-
va dos Fundos Setoriais do MCT, e os
R$ 400 mil restantes ficaram por con-
ta da Petrobras. Os recursos começa-
ram a ser injetados em janeiro do ano
passado, e o laboratório foi montado
em apenas um ano.

Segundo Nishimoto, o TPN mu-
niciará projetistas e engenheiros en-
volvidos nos projetos de construção
de estruturas flutuantes com dados
preciosos. "Iremos simular, principal-
mente, parâmetros básicos como os
movimentos e as acelerações da plata-
forma e as tensões nas linhas de amar-
ração e nos tubos:'

Escala reduzida - O TPN comple-
menta e estende as aplicações dos tan-
ques de provas físicos, que realizam
ensaios com modelos reduzidos. Por
sua vez, o TPN depende de resultados

Imagem tridimensional na
Poli-USP: óculos especiais para
ver os fenômenos estudados

obtidos nos tanques de prova físicos
para validar e calibrar os modelos nu-
méricos utilizados no modo virtual.
Os tanques físicos são eficientes mas
sofrem restrições nas simulações em
águas ultraprofundas por causa do efei-
to escala. Restrições que podem ser
atenuadas na integração com estudos
realizados no TPN. Hoje, a profundi-
dade máxima possível para a realiza-
ção de simulações é de 1.000 metros.
Quando o tanque da Coppe estiver
pronto, poderão ser simuladas opera-
ções em até 2.500 metros de profun-
didade. Para extra polar esses limites,
estudos complementares baseados em
ensaios nos tanques virtuais represen-
tam uma efetiva contribuição.

Uma vantagem do TPN é o custo
de seus ensaios, muito inferior ao dos
realizados no tanque de provas físico.
A economia de custos vale também
no âmbito do tanque físico- seus testes
são imprescindíveis em projetos pio-
neiros e concepções originais e inova-
doras - citada pelos pesquisadores da
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P-40 no campo Marlim
Sul a mais de 150 km da

costa: ambiente hostil

Coppe. A taxa diária de uti-
lização do tanque oceânico
não chegará a US$ 15 mil,
enquanto nos tanques loca-
lizados no exterior cobram-
se valores superiores a US$
20 mil. A Petrobras, segundo
a Coppe, chega a desembol-
sar até US$ 400 mil por 15
dias de ensaios fora do Brasil.

Equipado para produzir
ondas, ventos e correntezas,
o tanque oceânico, de 25 me-
tros de profundidade máxi-
ma, irá possibilitar ensaios
de modelos de estruturas e
equipamentos para ativida-
des de produção de petróleo
e gás offshore (em alto-mar), em gran-
des profundidades, pesquisas na área
de engenharia naval, além de estudos
associados a novas estruturas oceâni-
cas e a operações submarinas. "Os en-
saios de modelos nas condições que
teremos no tanque oceânico são fun-
damentais para prever o que se vai en-
contrar no mar na extração de petróleo.
E, quanto mais profundo o tanque,
melhores os resultados", diz o enge-
nheiro civil Ricardo Franciss, da Ge-
rência de Tecnologia Submarina do
Cenpes da Petrobras.

"No tanque, poderemos observar
com maior eficiência, confiabilidade e
menores riscos fatores como fadiga,

Profundidade
estratégica

Uma expressiva fatia das reservas
brasileiras de petróleo, que chega a
23%, está localizada na faixa de lâmi-
na d'água entre 1.000 e 2.000 metros
de profundidade. A Petrobras estima
que 50% das reservas a serem desco-
bertas estarão situadas em águas
profundas e ultraprofundas. "Hoje as
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colapso, vibração, variação de tensão
e vórtice (redemoinho) das linhas de
riser,por exemplo, além de testar equi-
pamentos envolvidos em operações
marítimas. Teremos o comportamen-
to de tudo que está flutuando ou sub-
merso quase nas mesmas condições
que encontramos, por exemplo, na
bacia de Campos': completa ele.

Segundo os pesquisadores, vários
tipos de equipamentos e estruturas li-
gados à exploração de petróleo pode-
rão passar pelos ensaios no tanque:
plataformas, navios de exploração e
armazenagem de petróleo, cabos de
fixação de plataformas no fundo do
mar, linhas de transmissão, entre ou-

tecnologias e inovações estão espe-
cialmente voltadas para a produção
em águas profundas pela importân-
cia estratégica que essa área adqui-
riu': diz Ricardo Franciss, do Cenpes
da Petrobras.

A empresa lidera a corrida pela
exploração de petróleo e gás em
águas profundas. No campo de Ron-
cador, descoberto em 1996 e localiza-
do na bacia de Campos, litoral norte
do Rio de Janeiro, é extraído petróleo
a uma profundidade de mais de

tros itens. O tanque possui mecanis-
mos para provocar a formação de on-
das de até meio metro, a intervalos
que podem variar de 0,3 a cinco se-
gundos. As ondas são produzidas por
75 painéis batedores posicionados nu-
ma das bordas do tanque. Cada painel
tem um motor independente e pode
criar ondulações com diferentes mo-
vimentos e direções de propagação.

Correntes submarinas - Já os ventos
que açoitarão esse "mar artificial" se-
rão programados por ventiladores
que podem ser posicionados em qual-
quer ponto próximo ao espelho da
água. Os aparelhos podem gerar ven-

1.800 metros, recorde mundial de
exploração no mar. Nas bacias de
Santos e do Espírito Santo também
já foram descobertos poços em gran-
des profundidades. No exterior, o rit-
mo das descobertas é menor. "Com
exceção de um poço no golfo do Mé-
xico, explorado pela Shell e localiza-
do a 1.800 metros, os poços no exte-
rior não passam de 1.200 metros de
profundidade': revela Franciss.

A produção da empresa em águas
profundas vem aumentando signifi-



tos com velocidade de até 12metros por
segundo e direção e variação no tem-
po pré-programadas. O tanque terá um
fundo móvel, que pode subir e descer,
graduando a profundidade entre 1,4
metro e 15 metros, dependendo do
tipo de ensaio realizado. A construção
que custou R$ 13,6 milhões, foi ban-
cada com recursos do CT-Petro.

Na segunda etapa, prevista para ser
concluída em um ano, será montado o
sistema de correntes submarinas. Bom-
bas despejarão água no tanque a partir
de galerias submersas instaladas num
dos lados da obra, formando as corren- '
tesoA água, em seguida, sairá do reser-
vatório por aberturas posicionadas na

extremidade oposta do tanque, seguin-
do por tubulações até voltar a ser injeta-
da novamente no tanque. Será possível
gerar correntezas em diferentes inten-
sidades eprofundidades. Para instalares-
se sistema o grupo está captando recur-
sos suplementares de R$ 8,2 milhões.
A Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (Faperj) já alocou R$ 1milhão.

Cerca de 15 profissionais, entre
pesquisadores, técnicos, mergulhado-
res e pessoal de apoio, trabalharão no
tanque. Sensores ligados aos modelos
reduzidos de plataformas, navios, ca-
bos ou robôs submarinos registrarão
as respostas dos equipamentos testa-

cativamente. Em 1987, petróleo e
gás extraídos de poços localizados
em grandes profundidades repre-
sentavam apenas 1,7% da produção
total da companhia. Em 2000, esse
percentual avançou para 55%. A
Petrobras tem como meta atingir,
em 2005, a faixa de produção de 1
milhão e 850 mil barris de petróleo
por dia. Cerca de 75% dessa produ-
ção será retirada de poços localiza-
dos em lâminas de água profundas
e ultraprofundas.

Desde meados da década de 80 a
Petrobras realiza pesquisas para via-
bilizar a extração de petróleo em
profundidades maiores. O Progra-
ma de Capacitação Tecnológica em
Águas Profundas (Procap) foi criado
em 1986 para impulsionar essa ativi-
dade. O programa está em sua ter-
ceira edição, o Procap-3000, que,
entre outras metas, pretende viabili-
zar novas descobertas em lâminas
d'água de até 3.000 metros de pro-
fundidade.

Sistemas de produção,
armazenagem e transporte
ligados ao fundo do mar

dos. Um sistema de vídeo gravará ima-
gens fora e dentro da água. Através de
escotilhas localizadas abaixo da linha
da água também será possível acom-
panhar visualmente os ensaios.

Mas as aplicações do empreendi-
mento vão além dos ensaios com mo-
delos de equipamentos ligados princi-
palmente à exploração de petróleo e
gás. Para o professor de Engenharia
Oceânica Segen Estefen, um dos coor-
denadores do projeto do tanque oceâ-
nico, a robótica submarina será outra
área a ser beneficiada com o novo
tanque. "Um mergulhador hoje não
pode ultrapassar os 400 metros de
profundidade. Por isso, equipamentos
robotizados serão cada vez mais ne-
cessários à medida que a exploração
dos recursos do mar desce a profun-
didades cada vez maiores", diz.

A área ambiental também terá sua
cota de vantagem. Simulando ondas,
correntes e ventos, é possível estudar
o comportamento de uma mancha
de óleo na água. "Ao analisar um der-
ramamento de óleo no mar, podemos
disponibilizar dados para uso na ação
de combate ao problema", diz o pro-
fessor de Engenharia Oceânica Carlos
Levi, outro coordenador do projeto
do tanque.

Parcerias importantes - O grupo da
Coppe gerou quatro teses de douto-
rado, oito dissertações de mestrado e
15 trabalhos de iniciação científica
com temas referentes ao tanque. To-
das as etapas do projeto foram acom-
panhadas por um comitê técnico for-
mado por pesquisadores do 1PT, da
USP, da Coppe e da Petrobras. As
parcerias, por sinal, são muito valori-
zadas pelos dois grupos. "Nós vamos
trocar muitas informações a partir
dos dados gerados nos novos campos
de provas': completa Levi. "Trata-se
de ferramentas de grande importân-
cia para a área de ensaios ligados ao
setor de exploração de petróleo': diz
Franciss, da Petrobras. •
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