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4SubSea, oS vikingS da 
era digital

Para ampliar a segurança e a exten-
são do ciclo de vida útil de ativos offsho-
re, o projeto de P&D da Shell Brasil alia 
o know-how da 4Subsea em serviços de 
engenharia e soluções digitais à capa-
citação da Coppe/UFRJ em tecnologia 
de materiais. Assim, a empresa norue-
guesa vai lançar mão de sua experiência 
operacional no Mar do Norte e de tecno-
logias de monitoramento online para de-
senvolver pesquisas relacionadas à ges-

tão de integridade de linhas flexíveis. A 
4Subsea também vai desenvolver com 
a instituição brasileira um programa de 
pesquisa para aprimorar modelos que 
possam mitigar o envelhecimento de po-
límeros e corrosão do aço.

“Também estamos desenvolvendo 
pesquisas com foco na redução de custo 
do ciclo de vida dos risers flexíveis, nas 
quais também participam outras opera-
doras brasileiras”, afirma Peter Jenkins, 

invenção para inovação
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Detentora de sólida experiência adquirida nas águas 

revoltas do Mar do Norte, a 4Subsea acaba de inaugurar 

um escritório na cidade do Rio de Janeiro para atender a 

indústria brasileira de óleo e gás. E não descarta a ideia de 

construir uma infraestrutura em Macaé. Recentemente, a 

empresa norueguesa ganhou um contrato de três anos no 

valor de R$ 10 milhões com a Shell Brasil e a Coppe/UFRJ 

para ampliar a vida útil dos risers flexíveis e reduzir seus 

riscos operacionais.
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CEO da 4Subsea. Segundo o executivo, 
o projeto encoraja o desenvolvimento de
soluções digitais e de automação para
o monitoramento em tempo real de li-
nhas flexíveis em operação. “O Brasil é
o maior mercado do mundo para linhas
flexíveis e poços submarinos, áreas em
que temos competências especializa-
das. Portanto, nosso foco é conquistar
novos contratos relacionados a opera-
ções de flexíveis”, completa.

Na vanguarda da digitalização
A 4Subsea está na vanguarda da di-

gitalização das operações subsea no 
Mar do Norte. O CEO da empresa de-
fine os integrantes da empresa como 
geeks, nerds tecnológicos dispostos a 
redefinir a forma como os campos de 
petróleo e os parques eólicos offshore 
são operados. “Usamos nossas capaci-
dades digitais para automatizar proces-
sos de engenharia e melhorar o valor 
de nossos serviços, e usamos dados 
para ajudar as operadoras a reduzir 
custos”, destaca Jenkins. Para isso, os 
dois principais produtos/serviços tecno-
lógicos da empresa ajudam a garantir 
a manutenção da produção de óleo e 
gás, promovendo a redução de riscos e 
custos operacionais. 

Utilizado para gerenciar a integridade 
de risers flexíveis, o Portable Annulus 
Tester é o primeiro sistema no mundo 
a automatizar integralmente o teste do 
anel de tensionamento das linhas. “Você 
o conecta aos flexíveis, pressiona um
botão e a máquina faz o resto de forma
automática. Os resultados são carrega-
dos para uma plataforma digital, onde os
operadores obtêm um relatório imediato
sobre o status de integridade do equipa-
mento. O serviço na web também per-
mite o suporte técnico dos especialistas
da 4Subsea 24 horas por dia”, explica

Jenkins – ele compara a tecnologia a um 
desfibrilador: “É como se você pudesse 
monitorar seu coração com um telefone 
celular e obter uma avaliação imediata 
pelo seu médico.”

Por sua vez, o Flex Track permite ge-
renciar e processar informações sobre 
a integridade de linhas flexíveis e umbi-
licais. A tecnologia, utilizada pela Shell 
e a Statoil no Mar do Norte oferece fácil 
acesso aos dados operacionais, confe-
rindo suporte às tomadas de decisão. 
De acordo com Nils Terje Nordsve, en-
genheiro sênior da Statoil, as soluções 
digitais da 4Subsea estão alinhadas 
com a estratégia de digitalização da 
Statoil. “O Flex Track promoveu a re-
dução de custos e riscos operacionais, 
além de dispensar o emprego de traba-
lho manual no campo de Asgaard.”

Agora, a empresa (que já possui es-
critórios em Oslo, Bergen e Kristiansand, 
na Noruega) está presente no Brasil. “É 
absolutamente necessário estarmos pre-
sentes no Brasil para garantir o sucesso 
das operações. Queremos empregar so-
luções digitais e de automação para tra-
zer novos conceitos e visões de futuro”, 
finaliza Peter Jenkins.
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