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RESUMO 

O principal objetivo deste estudo é propor e exemplificar o método de Bow-tie 

para análise de risco de bombas elétrica submersível (ESP) em um campo maduro, a 

partir da identificação e avaliação das principais causas e consequências que 

impactam no desempenho das bombas ESP. O Método Bow-tie vem sendo aplicado 

na indústria de petróleo para análise de risco e seus controles associados. 

Historicamente as bombas ESP apresentam falhas após o reinício depois de longos 

períodos de pausa com impacto negativo na produção de campos maduro e a sua 

viabilidade econômica. Dentro deste contexto, as técnicas de análise de risco são 

ferramentas essenciais para desenvolver estratégias de prevenção de falhas, 

acidentes e a mitigação das consequências. Utilizando a matriz de frequencia, foi 

notado que a produção de água e equipamentos antigos foram os riscos classificados 

na faixa de alto nível de e em seguida foram analisados e elaborados diagramas Bow-

Tie, resultando em informações que serão utilizadas para possibilitar um melhor 

planejamento das atividades, através do desenvolvimento de controles de prevenção 

e controles de recuperação ou atenuação, contribuindo assim para o incremento do 

desempenho das bombas elétrica submersível (ESP) em operações em campos 

maduros de petróleo. 

 

 

Palavras chaves: Avaliação de Risco, Bow- tie, Bombas elétrica submersível (ESP), 

Campos Maduros. 

  



ii 
 

ABSTRACT 

The main objective of this monograph is to consider and exemplify the Bow-tie method 

for electric submersible pumps (ESP) risk analysis in a mature field, from the causes 

and consequences identification and assessment that impact performance ESP 

pumps.  Application of the Bow-tie Method has been applied in the oil industry for risk 

analysis and its associated controls. Historically, ESP pumps have restarted failure 

after shutting-down long periods with a negative impact on the production and mature 

field economic viability. Within this context, risk analysis techniques are essential tools 

to develop strategies for preventing failures, accidents and mitigating the 

consequences. The risks classified in the high-risk range were analyzed and bow tie 

diagrams were created, resulting in information that will be used to enable better 

planning of activities, through the development of prevention controls and recovery or 

mitigation controls, thus contributing to the increased performance of electric 

submersible pumps (ESP) in mature oil fields. 

 

Keywords: Risk Assessment, Bow tie, Submersible electric pumps (ESP), mature 

fields 
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1.0 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de exploração comercial de petróleo começou em 1859, na 

Pensilvânia, Estados Unidos, logo após a descoberta do Cel. Edwin L. Drake, com um 

poço de apenas 21 metros de profundidade. Descobriu-se que a destilação do 

petróleo resultava em produtos que substituíam o querosene obtido do carvão e do 

óleo de baleia, muito utilizados para iluminação na época (ROSA et al, 2011).   

No Brasil, as pesquisas relacionadas ao petróleo começaram em Alagoas em 

1891. No entanto, o primeiro poço brasileiro com o objetivo de encontrar petróleo, foi 

perfurado somente em 1897, por Eugênio Ferreira Camargo, no estado de São Paulo. 

Este poço atingiu profundidade final de 488 metros. Alguns anos depois vários poços 

foram perfurados em diferentes estados, todos sem sucesso. Em 1941, foi descoberto 

o primeiro campo comercial, em Candeias, BA. Em 1953, foi criada a PETROBRAS 

(Petróleo Brasileiro S.A), que iniciou a partida decisiva nas pesquisas do petróleo 

brasileiro (THOMAS, 2001).  

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) na Bacia de Santos corresponde por aproximadamente 67% 

da produção total de petróleo do país e em segundo lugar ficou a Bacia de Campos, 

com 30%. Esta última com diversos Campos maduros e marginais.  

Gráfico 1 - Distribuição da produção de petróleo por bacia 

 

Fonte: ANP/SDP/SIGEP 
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Na Indústria do petróleo existem diversas etapas para transformar o petróleo em 

produtos que possam ser diretamente utilizados pela sociedade. As três áreas de 

atuação dessa industria são: Upstream, Midstream e Downstream. Onde o Upstream 

concentra as atividades de exploração,perfuração e produção do petróleo, a 

Midstream é fase do refino do hidrocarboneto e por fim, Downstream, transporte, 

distribuição e comercialização dos produtos derivados de oléo e gás ( FERREIRA 

FILHO, 2016) 

A fase de produção consiste na retirada do óleo cru dos reservatórios com a 

finalidade de transportá-lo para o refino, e posteriormente comercializar o produto 

final. A produção só ocorre no caso do campo se revelar comercial, ou seja, se a partir 

dos estudos constituintes da exploração e da terminação for constatada uma 

viabilidade comercial para a produção de petróleo num determinado poço (KIMURA, 

2005). 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Há várias razões pelas quais os poços podem interromper ou reduzir suas 

produções. No atual contexto econômico mundial, a pandemia do coronavírus SARS-

CoV-2 é o principal motivo da crise nas economias globais A política de isolamento 

social adotada a fim de conter o surto da covid-19 também teve uma enorme influência 

na diminuição da demanda do petróleo. Espera-se que as respostas ao recente 

aumento dos casos da COVID-19 continuem a limitar a demanda mundial de petróleo 

em 2021 (IEA,2020). 

A interrupção na produção de poços de petróleo por longos períodos pode estar 

associada a várias razões, tais como a manutenção de turnaround (que ocorre 

anualmente), gerenciamento de água ou talvez devido a um problema no processo, 

entre outras. Sendo assim, a metodologia de avaliação de risco proposta neste estudo 

consiste em identificar as causas, consequências e as contingências que envolvem a 

interrupção de produção de poços decorrentes de falhas nas bombas ESP, 

mostrando-se necessárias para garantir a viabilidade econômica do campo perante o 

mercado.  
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1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é a identificação dos riscos associados às 

interrupções de produção de petróleo relacionadas ao modelo de bomba ESP (Eletric 

Submersible Pump) e todas as outras atividades relacionadas ao ESP Re-start-up 

após um longo período de parada através da aplicação do método de Bow-tie. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Após a definição do objetivo geral, delimita-se os seguintes objetivos específicos:  

 Analisar as causas de desempenho das bombas ESP através do método de 

bow-tie. 

 Quantificar o impacto dos riscos na produção de petróleo em campos maduros. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Este estudo irá analisar e discutir as seguintes questões: 

 

a) Quais são as causas que mais impactam na performance das bombas ESP? 

b) Qual o impacto desses riscos na produção dos poços de petróleo em campos 

maduros? 

c) Como a análise de riscos de uma operação pode colaborar e influenciar na 

performance das bombas ESP? 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) apresenta uma análise de risco de 

bombas elétrica submersível (ESP) em um campo maduro de petróleo, localizado 

offshore Brasil utilizando o método de Bow-tie. O estudo foi realizado a partir de dados 

e informações públicas e não confidenciais. Os dados coletados são referentes ao 

período de (2001-2021) nas bases ANP, Short-Term Energy Outlook, entre outras. 

 

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Historicamente a indústria de petróleo e gás opera através de ciclos de mudança 

de oferta e demanda, acompanhados de choques ao longo do caminho. Em 2020, 

houve uma grande oscilação no ciclo e volatilidade devido a uma condição especial 

que nunca havíamos experimentado antes. A pandemia da COVID-19 levou a rupturas 

na demanda de petróleo combinadas com um impacto dramático nos mercados 

financeiros e sem precedentes nos mercados de energia.  

Existem evidências que indicam um aumento no número de falhas de bombas 

elétrica submersível (ESP) após o reinício das bombas depois de longos períodos de 

pausa nos campos de produção de petróleo e gás.  

 

Dentro deste contexto, as técnicas de análise de risco são ferramentas 

essenciais para desenvolver estratégias de prevenção de falhas, acidentes e a 

mitigação das consequências, gerando contribuições para a sociedade e para o 

mercado. Umas das técnicas de analisede rsico é o bow tie que oferece essa 

finalidade nas tomadas de decisões. Onde o digrama de Bow-tie permite entender as 

causas e consequências das falhas ao mesmo tempo que analisa as barreiras de 

segurança. 
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1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos, acordo com as etapas 

desenvolvidas. 

O primeiro capítulo traz uma introdução dos motivos que geraram o interesse 

neste projeto, objetivos e delimitações do estudo e as questões que direcionaram a 

pesquisa. 

O capítulo dois apresenta uma revisão teórica de técnicas utilizadas no processo 

de avaliação de risco e seus métodos de avaliação em campos maduros de Óleo e 

Gás. 

O terceiro capítulo demonstra de maneira mais detalhada a metodologia utilizada 

no presente projeto. 

O quarto capítulo apresenta o estudo de caso, onde a metodologia definida no 

capítulo três é aplicada. É utilizado o método de Bow-Tie na análise e avaliação de 

riscos das bombas ESP. 

Por fim, o quinto e último capítulo apresenta a conclusão do estudo e sugestões 

de aprofundamento da pesquisa. 
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2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo irá abordar conceitos importantes para o estudo de caso e 

relevância do trabalho. No primeiro tópico será abordado a definição de campos 

maduros, no segundo tópico será feito uma breve contextualização dos métodos de 

elevação artificial. O terceiro tópico traz a descrição das bombas submersíveis 

elétricas (Electric Submersible Pumps - ESP) e na sequência o tópico quatro descreve 

as falhas mais comuns nas bombas ESP.  

 

2.1 CAMPOS MADUROS 

 

Atualemente, os campos maduros de petróleo são uma grande oportunidade de 

geração de riquezas, com potencial de gerar US$ 28 bilhões em investimentos nos 

próximos anos. Consequência das recentes mudanças na legislação específica e na 

tecnologia de recuperação com ênfase para a evolução nos cálculos e regras para 

garantias de descomissionamento e abandono de ativos.(IBP, 2020) Os campos de 

petróleo com produção declinante são denominados por alguns estudiosos de 

“campos maduros de petróleo”; outros, por sua vez, os denominam “campos 

marginais”, havendo, ainda, os que não realizam qualquer distinção entre os termos. 

À medida que um campo de petróleo é produzido, a pressão do reservatório 

diminui. Depois de um tempo, a pressão torna-se insuficiente para elevar os fluidos 

produzidos à superfície. Quando esta elevação natural se torna insuficiente, métodos 

de elevação artificial são necessários para elevar os hidrocarbonetos à superfície 

(THOMAS, 2001). 

No Brasil a grande maioria dos campos maduros estão localizados em campos 

terrestre On-Shore e em campos marinhos Off-Shore no intervalo geológico definidos 

como Pós-Sal. Analisando o gráfico da evolução da produção On-Shore  e  Off-Shore 

durante o ano de 2020 , foi observado um declínio de aproximadamente 21,63% da 

produção diária de petróleo na área do Pós -sal, conforme ilustrado no Gráfico 2 (ANP, 

2021).  
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Gráfico 2 - Evolução da produção onshore e offshore – Pré-sal¹ x “Pós-sal²” (Mboe/d) 

 

Fonte: ANP/SDP/SIGEP Fevereiro/2021 

 

É importante salientar que o preço do barril de petróleo em 2020 foi afetado 

drasticamente por tópicos como: o impacto do novo corona vírus (COVID-19) 

interferindo diretamente na demanda de óleo e gás; o nível de capacidade 

sobressalente de produção nos países da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo) em concomitância as transições globais de energia, 

conforme visto no gráfico 3. 



16 
 

Gráfico 3 - Preço do Barril de Petróleo 

 

Fonte:Short-Term Energy Outlook March 2021 

 

A Energy Information Administration (EIA) estima que em fevereiro de 2021 o 

mundo tenha consumido 95,9 milhões de b/d de petróleo e combustíveis líquidos, o 

que representa uma queda de 1,6 milhões de b/d em relação a fevereiro de 2020. A 

agência ainda prevê que o consumo global de petróleo e combustíveis líquidos será 

em média 97,5 milhões b/d para todo o ano de 2021, o que representa um aumento 

de 5,3 milhões b/d desde 2020. O consumo irá aumentar cerce de 3,8 milhões de b/d 

em 2022, cuja média histórica é de 101,3 milhões de b/d. 

 

2.2 ELEVAÇÃO ARTIFICIAL (ARTIFICIAL LIFT) 

 

Como previamente mencionado, a fase de produção consiste na retirada do óleo 

cru dos reservatórios com a finalidade de transportá-lo para o refino, e posteriormente 

comercializar o produto final. A produção só ocorre no caso do campo se revelar 

comercial, ou seja, se a partir dos estudos constituintes da exploração e da terminação 

for constatada uma viabilidade comercial para a produção de petróleo num 

determinado poço (KIMURA, 2005). 
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Com o término da fase de completação, o poço encontra-se com todos os 

equipamentos necessários para a realização da extração em si e para o início da fase 

de produção. Entretanto, são necessários mecanismos que possibilitem o fluxo de 

fluidos do fundo do poço até a superfície. Os métodos utilizados para a extração 

desses fluidos podem ser divididos em naturais e artificiais. (THOMAS, 2001). 

Segundo Corrêa (2003), quando a pressão do reservatório é suficientemente elevada, 

os fluidos nele contidos alcançam livremente a superfície, dizendo-se que são 

produzidos por elevação natural. Os poços que produzem desta forma são 

denominados de poços surgentes. No início da vida de produção de campo petrolífero, 

a pressão do reservatório será suficiente para empurrar os hidrocarbonetos para a 

superfície. Quando o diferencial de pressão se torna insuficiente para que o óleo flua 

naturalmente, deve ser implementado algum método de elevar o óleo à superfície. 

Pode-se usar algo chamada manutenção de pressão ou levantamento artificial (CSC, 

2010). 

Quando a pressão do reservatório é relativamente baixa, os fluidos não 

alcançam a superfície sem que sejam utilizados meios artificiais para elevá-los. 

Também é necessária uma suplementação da energia natural através de “elevação 

artificial” no final da vida produtiva por surgência ou quando a vazão do poço está 

muito abaixo do que poderia produzir (THOMAS, 2001). A grande maioria dos poços 

de petróleo em todo o mundo requer tecnologia de elevação artificial para manter e 

maximizar a produção durante as diferentes fases que compõem a vida de um poço, 

do campo ou do reservatório de petróleo. 

De acordo com Carvalho et al. (2004) autor do capitulo oito do livro Fundamento 

de Engenharia de Petróleo, os métodos de elevação artificial mais usados na indústria 

petrolífera são: 

 

 Gás-lift Contínuo e Intermitente (GLC e GLI)  

 Bombeio Centrífugo Submerso (BCS) 

 Bombeio Mecânico com Hastes (BM) 

 Bombeio por Cavidades Progressivas (BCP) 
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Entre o método de elevação artificial destacam-se as bombas submersíveis 

elétricas (Electric Submersible Pumps - ESP). Uma explicação mais detalhada das 

bombas ESP será dada próximo tópico. 

 

2.3 BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS (ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS -

ESP) 

 

Em 1910, o russo chamado Armais Arutunoff inventou o bombeamento elétrico 

submersível e tornou-se o fundador da empresa Russian Electrical Dynamo of 

Arutunoff (REDA). Arutunoff recebeu sua patente nos EUA para a bomba elétrica 

submersível em 1926 e no mesmo ano o primeiro sistema ESP (Eletric Submersible 

Pumps) foi operado com sucesso (TAKACS, 2009). 

O primeiro ESP possuía um motor elétrico de 6 metros de comprimento e uma 

bomba centrífuga de múltiplos estágios. Entre o motor e a bomba centrífuga foi 

colocado um selo. A energia elétrica foi fornecida a partir de um cabo trifásico da 

superfície. Toda a unidade ESP foi colocada em um poço na parte inferior de uma 

coluna de tubulação. Hoje, esses ainda são os principais componentes de um sistema 

ESP e, do ponto de vista externo, ocorreram pequenas mudanças desde os dias de 

Arutunoff. O que mudou significativamente ao longo dos anos são os materiais e a 

funcionalidade dos componentes. O desempenho do ESP aumentou 

significativamente a potência do motor de 105 HP a 1600 HP, e taxas de líquido de 

1.000 BPD a cerca de 30.000 BPD (TAKACS, 2009). 
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Figura 1: Arutunoff e seu motor ESP 
Fonte: Bearden, (2009) 

; 

No início da década de 1950, foram introduzidas seções de vedação com 

vedações mecânicas em seus eixos, esta foi a primeira melhoria da vida útil do ESP. 

As novas vedações forneceram uma proteção muito melhor contra vazamento de 

fluidos do poço no motor. Nos primeiros dias da história da ESP, a produção de poços 

gasosos era um problema significativo e seus separadores gravitacionais simples não 

resolviam o problema. O primeiro separador de gás rotativo foi introduzido no início 

dos anos 1970 o qual representou grande melhoria na separação de gás. Outros 

componentes do ESP também evoluíram durante este período, mas a próxima 

descoberta veio quando a primeira unidade foi introduzida em 1977. Isso possibilitou 

ajustar o desempenho do ESP para lidar com as mudanças nas condições do poço 

(HOLLUND, 2010). 

Um sistema ESP típico consiste em um motor elétrico, seção de vedação, 

separador de gás, bomba centrífuga de múltiplos estágios, cabo de alimentação, 

mecanismo de controle de superfície e transformadores, conforme a Figura 2. A 

bomba centrífuga é acionada por um motor elétrico que obtém energia da superfície. 

(BAKER HUGHES, 2012). 
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Figura 2: Desenho Esquemático de uma ESP 
Fonte: Baker Hughes (2014) 
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O sistema ESP é instalado acima das perfurações dos poços. Quando os fluidos 

entram no poço, eles passam pelo motor que está conectado à parte inferior da coluna 

e fornece resfriamento. Em seguida, os fluidos fluem através da vedação para um 

separador de gás que remove grande parte do gás (separadores são opcionais). 

Conforme os fluidos chegam pela entrada da bomba e são elevados por vários 

estágios da bomba à superfície (CSC 2010). O sistema ESP oferece um meio eficaz 

e econômico de levantar grandes volumes de fluidos de poço profundos em uma 

variedade de condições de poço. Pode se classificar o sistema ESP como uma forma 

versátil de elevação artificial que está em operação em todo o mundo (BAKER 

HUGHES, 2012). 

Vale ressaltar que o sistema ESP é normalmente usado em aplicações de alto 

volume (mais de 1.000 BPD).  

As principais Vantagens das bombas ESP são (CSC, 2010): 

 

 Equipamento mínimo de superfície; 

 Alta resistência a ambientes corrosivos de fundo de poço; 

 Pode ser usado em poços desviados; 

 Pode suportar altas temperaturas; 

 Pode lidar com uma ampla gama de taxas de fluxo. 

 

E as Desvantagens: 

 

 Fraca capacidade de bombear areia; 

 Sensível ao gás; 

 Maior work-over  

 

2.4 FALHAS COMUNS NAS BOMBAS ESP  

 

Neste tópico abordaremos as principais e mais comuns falhas observadas nas 

bombas ESP.  
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2.4.1 Falhas Elétricas 

Na maioria dos casos, a causa raiz de uma falha elétrica não está relacionada 

ao sistema elétrico. No entanto, problemas puramente elétricos também podem levar 

à falha. Uma vez que o sistema elétrico é conectado em série, o componente mais 

fraco pode ser o fator crítico: 

 Problemas com a fonte de alimentação incluem fases desequilibradas, picos 

de tensão, a presença de harmônicos, raios, etc. e seus principais efeitos são 

o superaquecimento do motor ESP e do cabo; 

 Os controladores de motores geralmente são confiáveis em operação, mas em 

condições extremas (altas / baixas temperaturas, alto nível de umidade, etc.) 

podem falhar (TAKACS, 2009). 

Muitos problemas elétricos estão relacionados a curto-circuito. O motor pode 

estar em curto-circuito por diversos motivos, sendo os mais comuns: o “óleo sujo” 

(rompimento de água, sujeira), grande quantidade de ruído do transformador que 

resulta em desgaste do isolamento possibilitando a contaminação do óleo, curto-

circuito nos cabos devido a descarga elétrica no isolamento. Este último motivo 

exemplificado é um fenômeno especialmente conhecido em altas tensões. 

(HOLLUND, 2010)  

Dentre as falhas acima apresentadas, uma das que mais comuns que mais 

impactam no âmbito da produção é a falha no cabo elétrico de fundo de poço pois ela 

leva, imediatamente, ao desligamento do sistema.  As principais e possíveis causas 

de falhas de cabo são (TAKACS, G., 2009.): 

 Danos mecânicos (esmagamento, corte, etc.) durante as operações de 

execução ou tração; 

 Corrosão; 

 Deterioração do isolamento devido à alta temperatura ou gases do poço 

 Correntes acima do limite do projeto podem aumentar rapidamente a 

temperatura do cabo, levando à quebra do isolamento. 
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2.4.2 Falhas das Bombas 

As bombas ESP operam em ambientes hostis e estão sujeitas aos efeitos 

prejudiciais do fluxo do poço. Os mancais da bomba são lubrificados pelo fluido 

bombeado e, portanto, podem falhar muito antes dos rolamentos do motor, que são 

lubrificados com óleo de alta qualidade. A principal causa de falha nas bombas é o 

desgaste de impulso, que pode ocorrer, principalmente, as causas listadas a seguir: 

 

 Desgaste de alta pressão por taxa de fluxo maior do que a taxa de fluxo máxima 

recomendada: este desgaste ocorre quando a bomba é operada com taxas de 

fluxo maiores do que a taxa de fluxo máxima recomendada. Em bombas do tipo 

flutuante, os impulsores são forçados contra os difusores, às arruelas de 

impulso podem ficar sobrecarregadas e isso pode resultar em um estágio de 

bomba destruído. Ressalta-se que a produção de sólidos acelera este processo 

de desgaste. 

 Desgaste de baixa pressão normalmente ocorre em taxas de fluxo menores do 

que a taxa mínima recomendada e também é acelerado pela produção de 

sólidos. As arruelas de pressão descendente são destruídas depois que o 

estágio da bomba é destruído. 

 A formação de escamas pode obstruir ou mesmo bloquear estágios da bomba 

Salienta-se que em ambos os desgastes a formação de incrustações pode 

obstruir ou mesmo bloquear os estágios da bomba. (TAKACS, G., 2009.) 

 

2.4.3 Falhas de Motor 

 

A maioria das falhas do motor é de natureza elétrica. No entanto, várias outras 

condições podem se tornar a principal causa de falha do motor. 

 O excesso de carga do motor leva ao aquecimento da fiação do motor; pode 

causar danos ou desgaste. A sobrecarga geralmente é causada por: 

o Motor subdimensionado; 

o A alta gravidade específica do fluido de poço pode fazer com que a carga 

Total Dynamic Head (TDH) seja maior do que o assumido; 

o Falhas de bomba que resultam em maior necessidade de energia; 

o Tensão irregular (alta, baixa ou desequilibrada) no terminal do motor; 
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 Os protetores de vazamento permitem que os fluidos do poço entrem no motor, 

causando uma contaminação gradual do óleo do motor, o que pode levar a um 

curto-circuito ou queima do motor; 

 Resfriamento insuficiente. O resfriamento é insuficiente quando; a velocidade 

do fluxo pelo motor é menor do que a necessária para uma transferência 

eficiente do calor gerado do motor. (TAKACS, G., 2009.) 

2.4.4 Falhas de Selo 

Falhas na seção de vedação podem ser atribuídas aos seguintes fatores: 

 Selos mecânicos quebrados ou danificados na seção de vedação podem fazer 

com que os fluidos do poço vazem para o motor. Isso pode ser resultado de: 

o Vibrações transmitidas de uma bomba desgastada; 

o Seleção de equipamento errada ou instalação inadequada; 

 

 Operação da bomba em modo de empuxo excessivo (para cima ou para baixo) 

possibilita a falha no mancal de escora principal ESP na vedação; 

 Os selos do tipo labirinto podem falhar em seções de poço desviadas (mais de 

30 graus de inclinação) (HOLLUND, 2010). 

2.4.5 Falhas de Eixo 

As falhas típicas do eixo no sistema ESP podem ser classificadas da seguinte 

forma: 

 Falha no rendimento torcional ocorre quando o limite de torque do eixo é 

excedido. Pode resultar em deformação permanente ou quebra do eixo. 

 Torção no eixo acima do aceitável, devido a maior absorção de energia durante 

a inicialização do sistema. Se o eixo torcer mais do que o permitido por uma 

parte conectada, essa parte pode ser danificada. 

 Desgaste de rolamento ocorre principalmente quando sólidos são produzidos 

quando as folgas nos rolamentos radiais aumentam. Isso enfraquece a 

estabilidade do eixo e possibilita o aumento das vibrações. 

 A perda de lubrificação nos mancais radiais da bomba devido ao atrito de metal 

com metal, podem criar temperaturas locais aumentadas e os materiais do 
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mancal se soldam. Isso pode levar a quebra do eixo ou danificar o mesmo. 

(TAKACS, G., 2009.). 
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3.0 METODOLOGIA 

3.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 A primeira etapa realizada foi a pesquisa sobre os principais temas abordados 

nesse trabalho. Em sequência foi feito o estudo de caso, utilizando a matriz de risco 

para identificar os riscos mais atenuantes, que em seguida foi aplicado o método de 

Bow tie. O evento crítico do diagrama, “nó da gravata”, foram os riscos mais 

atenuantes, e as barreias de segurança descritas são ações para reduzir e previnir os 

riscos associados Por fim foi apresentada uma proposta para mitigar os riscos e 

reduzir as falhas das bombas ESP, melhorando seu desempenho. 

 As pesquisas podem ser classificadas quanto a sua abordagem, sua natureza, 

seus objetivos e seus procedimentos. Seguem as classificações da pesquisa realizada 

neste trabalho (SILVEIRA E CÓRDOVA, 2009): 

• Abordagem – Foi realizado neste estudo uma pesquisa qualitativa, na qual se 

caracteriza pela não utilização de análises estatísticas para interpretação de dados, 

utilizando-se, portanto, de métodos teórico-empírico. 

• Natureza - Este trabalho se classifica como uma pesquisa aplicada, já que  

possui interesse na aplicação prática de conceitos, buscando solucionar problemas 

específicos. Ultiliza os conceitos apresentados no capítulo 2 e os aplica nos riscos 

identificados e analisados das bombas ESP. 

• Objetivos - A pesquisa presente nesse estudo é uma pesquisa exploratória, 

que permite aumentar o conhecimento do pesquisador sobre a situação estudada, 

possibilitando a formulação precisa de problemas, seguidas então novas hipóteses e 

pesquisas mais estruturadas 

• Procedimentos – Este trabalho se caracteriza como pesquisa bibliográfica, 

documental, estudo de caso e por levantamento feito através de fatos passados e 

estudo de campo. 

 

3.2 AQUISIÇÃO DOS DADOS  

 

A aquisição dos dados neste trabalho vai ser tratada como duas etapas distintas. 

A primeira trata-se dos dados de produção de campos maduros disponíveis no site da 

ANP. A segunda está relacionada com os dados de falhas das bombas ESP. As 
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principais fontes de pesquisas utilizadas foram Google Acadêmico e Periódicos Capes 

para os dados referentes a elevação artificil,  bombas ESP , além de livros sobre os 

principais temas abordados nesse estudo.  

 

3.3 MATRIZ DE RISCO 

 

Uma matriz de risco é uma matriz usada durante a avaliação de risco para definir 

o nível de impacto, considerando a categoria de probabilidade e a frequência em 

relação à categoria de Impacto e consequência. É um mecanismo simples para 

aumentar a visibilidade dos riscos e auxiliar na tomada de decisões de gerenciamento. 

Na prática, a matriz de risco é uma abordagem útil em que a probabilidade ou a 

gravidade do dano não podem ser estimadas com exatidão e precisão (SLACK et al. 

2009). 

A matriz de risco segue a teoria geral de gerenciamento de risco, portanto, o 

risco é identificado, avaliado e classificado. A cada risco é atribuído um valor de 

probabilidade e gravidade. 

 

 

Figura 3 Matriz de Risco adaptada do PMBOK (2009) 
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Pela matriz de risco é possível analisar que há duas perspectivas, a 

probabilidade e o impacto do risco. A probabilidade é a determinação da frequência 

de ocorrência de um risco. Essa probabilidade pode ser baseada em informações 

históricas do projeto, se o risco normalmente ocorre. A tabela 1 contém a tabela de 

valores dados a cada evento considerando a frequência de ocorrência. 

Tabela 1 – Tabela de avaliação de frequência  

Probalidade Frequência 
Chances de 

ocorrência (%) 

1 Remota <5% 

2 Improvável 5% - 20% 

3 Possível 20% - 50% 

4 Provável 50% - 80% 

5 Frequente >80% 

Fonte: Adaptada do PMBOK (2009) 

 

Perigo é o potencial de dano ou efeito adverso (ABIMBOLA, 2014). A gravidade 

do dano pode ser categorizada como: Impacto muito baixo; baixo impacto, médio 

impacto, alto impacto e muito alto impacto. A tabela 2 apresenta a escala de avaliação 

de consequência. 

Tabela  2 - Tabela de avaliação de consequências 

Categoria Consequência 

1 Desprezível 

2 Pouco danosa 

3 Danosa 

4 Muito danosa 

5 Catastrófica 

Fonte: Adaptada do PMBOK (2009) 
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3.4 O MÉTODO BOW-TIE 

 

A partir do diagrama de causa e consequência foi elaborado o diagrama de Bow-

tie cujo o nome original é o diagrama de borboleta (IBRAHIM, 2017). Surgiu na 

Universidade de Queensland, na Austrália em 1970, mas foi nos finais dos anos 

noventa que obteve um maior desenvolvimento, ao ser aplicado pelo Grupo Shell. 

Sendo  a primeira grande empresa a adaptar o método Bow-tie, desde então, tendo 

passado a sua aplicação, em diversas empresas (SANTOS et al., 2013). Pode ser 

utilizado para analisar qualquer tipo de risco, ambiental, negócio, político, proteção, 

segurança, entre outros. Esta metodologia é utilizada num largo espectro de 

empresas, indústrias, países. 

O método de Bow-tie compreende em uma ferramenta  de análise qualitativa que 

auxilia na detecção de riscos, que pode ser lida e percebida por “não especialistas”, 

tendo-se tornado uma das mais poderosas e populares técnicas de avaliação de risco 

utilizadas no meio coorporativo. É assim chamada porque descreve a análise do risco 

na forma de um “Bow-tie” (gravata borboleta) (GREENE et al., 2011). 

 

 

Figura 4 Esquema do diagrama Bow-Tie  
Fonte: (ABNT, 2012) 
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GREENE et al. (2011) refere que o diagrama Bow-Tie é criado para definir: 

 

I. O risco específico é identificado para análise e representando como o nó 

central: Evento 

II. Ameaças ou ações que podem causar a ocorrência do evento; 

III. Consequências ou benefícios da ocorrência do evento; 

IV. Controlos para alterar a probabilidade de o evento ocorrer ou da habilidade 

para detectar que o evento ocorreu; 

V. Controles para mitigar ou identificar os efeitos do evento. 

 

O método Bow-Tie liga as ameaças às suas consequências através de uma série 

de linhas de eventos que podem ser representadas graficamente num diagrama de 

causalidade direta que, por sua vez, mostra o caminho para os acidentes (CAAS, 

2009) Após a identificação das ameaças e conseqüências potenciais, são 

estabelecidas medidas de controle para evitar o evento e medidas de recuperação 

para reduzir o impacto do evento.  As barreiras são necessárias para evitar que as 

ameaças causem o evento danoso. As medidas de recuperação, por outro lado, são 

necessárias para reduzir a gravidade do resultado (FREDERICO, 2019). 

Para a elaboração do diagrama de Bow-tie foi utilizado o software de avaliação 

de risco BowTieXP da empresa CGE Risk, o qual permite criar facilmente os 

diagramas de Bow-tie. Foi utilizado uma licença gratuita de demonstração. 

 

3.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO BOW-TIE NA INDUSTRIA DO PETRÓLEO 

 

O avanço da exploração de petróleo offshore em áreas mais profundas, remotas 

e hostis requerem uma melhor análise, avaliação e gestão dos riscos. Tais desafios 

tornam a indústria offshore uma das indústrias mais perigosas do mundo para saúde 

humana.  (Ibrahim 2017). 

As explosões são os acidentes mais frequentes durante a exploração de petróleo 

e gás offshore. O fluxo de fluidos do reservatório para a plataforma, se não for contido 

e controlado adequadamente e imediatamente, pode resultar em incêndios excessivos 

e explosões. (ABIMBOLA, 2014)  
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O modelo de Bow-Tie se tornou popular e amplamente utilizada como técnica 

eficaz de análise de risco em indústrias de risco, especialmente nas fases de 

perfuração de poços offshore por prevenir diretamente os acidentes mais comuns 

nesta fase, operações de integridade de poços, gerenciamento de barreiras de 

segurança e gerenciamento de emergência offshore (IBRAHIM, 2017). 
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4.0 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Neste capítulo será mostrado a avaliação de alguns riscos relacionados ao 

sistema ESP após um tempo de parada de longo prazo em um típico campo maduro. 

A avaliação de risco é uma das principais ferramentas para o sucesso de 

quaisquer atividades, principalmente operacionais, onde uma avaliação de risco bem 

feita pode mitigar danos e perdas tanto financeiros como humanos (ABIMBOLA, 

2014). Na avaliação de risco implementada neste TCC será levado em conta algumas 

variáveis planejadas e algumas não planejadas em especifico os fechamentos 

periódicos de poços maduros. 

Recentemente alguns poços em campos maduros sofreram um fechamento não 

planejado acima do prazo limite. O fechamento não planejado de longo prazo aumenta 

ainda mais o risco de danos ao reservatório, dificultando o reinício do sistema ESP e 

obstruindo as linhas com deposição indesejada com impacto direto na produção e na 

viabilidade econômica destes campos.  

A seguir serão descritos alguns riscos dos sistemas ESP considerados para a 

elaboração da matriz de riscos e para a análise dos diagramas de Bow-tie neste TCC, 

os riscos analisados serão a produção de água, depósitos de sólidos orgânicos, 

problemas elétricos e equipamentos antigos. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DE RISCO DO SISTEMA ESP 

4.1.1 Produção de Água – Water Production 

Um mecanismo de recuperação primário é quando a pressão da água livre é 

suficiente para mover os hidrocarbonetos para fora do reservatório, do poço até a 

superfície. Os reservatórios de waterdrive, a água está localizada abaixo do acúmulo 

de óleo, enquanto em um reservatório de água residual, a água está localizada apenas 

nas bordas do reservatório.  À medida que o reservatório se esgota, a água que entra 

do aquífero abaixo desloca o óleo até que a energia do aquífero seja gasta ou o poço 

eventualmente produza água demais para ser viável. (SCHLUMBERGER, 2020) 
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Figura 5 Desenho Esquemático de um Reservatório Waterdrive  
Fonte: Schlumberger (2020) 

 
 

 

Todos os campos de petróleo water-drive, seja de inundação ou de um aquífero 

natural, eventualmente produzem água junto com o petróleo. Essa coprodução de 

água pode causar problemas como: corrosão, incrustações e deposição de sais, 

deposição de sólidos de hidrocarbonetos (asfaltenos e parafinas). 

Quando ocorrem os desligamentos de poços, podem ocorrer algumas mudanças 

“naturais’ no reservatório e fazer com que a água, devido a sua maior mobilidade, crie 

caminhos diferentes e aumente sua produção e/ou gere acumulo de sedimento básico 

e água, o que também acarreta em uma maior produção de água. 

Este parâmetro pode ser considerado um dos principais e que mais devem 

demandar atenção durante e após a reinicialização do poço, pois é de conhecimento 

que o aumento de BSW (basic sediment and water) acarreta no aumento da produção 

de liquido e diminui a produção de óleo. Além disso, as bombas ESP sob uma 

condição de alta taxa de fluxo podem operar fora da curva de desempenho.  
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4.1.2 Deposição de Sólidos Orgânicos (incrustações, parafinas e asfaltenos) 

 

Asfaltenos, parafina e hidratos podem se depositar em ESPs. O resultado pode 

ser o bloqueio ou a limitação do fluxo da bomba, acarretando na redução da eficiência 

dos estágios da bomba ou bloqueio dos estágios. As deposições podem ocorrer na 

tubulação ou nos poros da rocha reservatório, ambos bloqueiam efetivamente o fluxo 

de hidrocarbonetos. A principal causa das deposições de parafina e asfalteno é 

simplesmente uma perda de solubilidade no petróleo bruto. Esta perda de solubilidade 

é geralmente resultado de mudanças na temperatura, pressão ou composição do 

petróleo bruto como resultado da perda de gases dissolvidos (RAMONES, 2015). 

As deposições orgânicas podem atuar como obstruções dentro do poço, 

resultando em uma diminuição gradual na produção conforme os depósitos aumentam 

em espessura. Isso pode resultar em problemas na produção, desde que alguma ação 

corretiva seja tomada de forma sistemática e periódica. 

Historicamente a deposição de asfalteno nas câmaras de selagem das bombas 

ESP foi observada em sistemas retirados de vários poços de campos maduros. Isso 

foi atribuído à instabilidade química entre o óleo dielétrico e o petróleo pesado em 

algumas condições de temperatura (CASTRO, 2019). 

A deposição tem sido um fator de limitação da vida útil das bombas ESP devido 

à redução da capacidade de expansão, com as válvulas de retenção obstruindo como 

resultado da deterioração da capacidade de isolamento do selo mecânico. 

(ALFONZO, 2020)  

Essas são as possíveis causas raiz para a falha da vedação devido à 

contaminação, portanto, levam à contaminação do motor e falha elétrica.  A Figura 6 

mostra um compartimento da bomba ESP danificado cheio de asfalteno endurecido. 
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Figura 6 Deposição de asfalteno - seção de vedação da bomba ESP 
(Fonte: Alfonzo 2020) 

 
4.1.3 Problemas Elétricos 

 

Embora em muitos casos a causa raiz de uma eventual falha elétrica não esteja 

relacionada ao sistema elétrico, problemas puramente elétricos também podem levar 

à falha. Como o sistema elétrico é conectado em série, o componente mais fraco pode 

ser o fator crítico. 

 Os problemas de alimentação incluem fases desequilibradas, picos de tensão, 

raios, etc., e seus principais efeitos são o superaquecimento do motor ESP e 

do cabo. A maioria desses problemas pode ser eliminada usando uma fonte 

elétrica “limpa”. 

 Os controladores do motor geralmente operam sem falhas, mas em condições 

extremas (temperaturas altas / baixas, alto nível de umidade, etc.) podem 

falhar. 

A falha elétrica pode acontecer na superfície ou no fundo do poço. Problemas na 

superfície, como sobrecarga do controlador ou transformador, são mais fáceis de 

retificar do que aqueles no fundo do poço, que interrompem a fonte de energia e 

requerem uma intervenção de workover para troca do ESP. 

Muitos problemas elétricos estão relacionados a curto-circuito. O motor pode ter 

um curto-circuito pelos seguintes motivos: 

 

 O óleo pode ficar contaminado (penetração de água, sujeira), 
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 Grande quantidade de ruído do transformador que resulta em desgaste do 

isolamento. 

Os cabos podem entrar em curto-circuito devido a descarga elétrica no 

isolamento. Este é um fenômeno especialmente conhecido em altas tensões. O 

motivo dos curtos-circuitos pode ser: 

 

 Má qualidade de fabricação para isolamento de cabo, 

 Avanço da água, 

 Muito ruído do transformador e danos no cabo. Se o cabo elétrico de fundo de 

poço falhar, isso levará imediatamente ao desligamento do sistema. 

As possíveis causas de falhas de cabo são: 

 

 Danos mecânicos (esmagamento, corte, etc.) durante as operações de 

operação ou tração. 

 Corrosão. 

 Deterioração do isolamento devido a alta temperatura ou gases do poço. 

 Correntes acima do limite do projeto podem aumentar rapidamente a 

temperatura do cabo, levando à quebra do isolamento. 

 

4.1.4 Equipamentos Antigos 

 

Mesmo se o ESP estiver operando e cuidados foram tomados operacionalmente, 

chegará o momento em que certos componentes atingirão o ponto de falha. No 

entanto, existem muitos ESP que excederam a meta de vida útil. 

O hardware, os estágios e os rolamentos das bombas ESP, geralmente são 

superdimensionados, então a falha por tempo é mais provável de vir de itens 

"consumíveis". Os selos de vedação se degradarão com o tempo, o óleo do motor se 

deteriorará, os O-rings e as conexões terão vida útil e os componentes elétricos dentro 

da bomba e o pacote de monitoramento do fundo do poço falharão (BAKER HUGHES, 

2012). 

Como os equipamentos são personalizados para cada aplicação e desafios 

específico de um campo, algumas ferramentas estatísticas fornecem uma indicação 
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se a confiabilidade do sistema está melhorando com o tempo. Outro benefício 

importante do uso de ferramentas estatísticas para monitorar o desempenho das 

bombas ESP em um campo é o planejamento adequado do inventário e da alocação 

de recursos. 

Rastrear a confiabilidade usando métricas consistentes é fundamental para 

avaliar o desempenho do ESP. O Mean Time to Failure (MTTF) é uma métrica de 

manutenção que mede a quantidade média de tempo que um ativo não reparável 

opera antes de falhar. Como o MTTF é relevante apenas para ativos e equipamentos 

que não podem ou não deve ser reparado, o MTTF também pode ser considerado 

como a vida útil média de um ativo. 

Gráfico 4 - ESP Mean Time to Failure 

 

Fonte: Alfonzo 2020 

 

Muitos poços estão paralisados temporariamente devido ao gerenciamento de 

água, embora os sistemas ESP instalados nesses poços tenham apresentado boas 

condições de operação após cada fechamento, é importante considerar que 

determinados componentes podem chegar a um ponto de falha em breve. Os poços 

com vida útil superior a três anos são considerados com maior risco de falha. 
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4.2 APLICAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO 

 

Foram analisados quatro riscos descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, e 4.1.4 

que afetam no desempenho da bomba ESP. A matriz de probabilidade adotada neste 

estudo segue o mesmo modelo definido no capítulo 3.3, de acordo do o PMBOK 

(2009). Logo, a classificação dos níveis de risco entre alto, baixo , moderado , é feito 

de acordo com as cores verde, amarela e vermelho. 

 

 

Figura 7 Matriz de probabilidade dos desvios identificados 

 

A matriz em referência foi customizada para analisar o risco associado ao 

fechamento dos poços de um campo maduro. O objetivo é mitigar os riscos e trazer 

aos valores de produção da bomba ESP pouco antes do fechamento não planejado 

dos poços.  A figura 7 contém os riscos identificados e analisados. Na tabela abaixo 

apresenta a matriz de risco completa e detalhada. 
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Tabela 3 - Análise dos risco identificados  
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4.3 ANÁLISE DE BOW-TIE 

 

O diagrama de Bow tie do processo estudado será realizado apenas para os 

desvios presentes na zona identificada como de alto risco na matriz de probabilidade. 

Conforme indicado na matriz de risco, foram identificados dois principais riscos: a 

produção de água e os equipamentos antigos, os quais são os mais prejudicais para 

as performances das bombas ESP e consequentemente com impacto na produção 

dos poços em campos maduros.  

A figura 8 representado abaixo contém a análise do diagrama bow tie para o 

risco incremento produção de água. 

 

Figura 8: Diagrama Bow Tie 01 – Incremento da Produção de Água (Water Production) 

 

Como pode ser percebido,através da matriz de risco foram identificadas quatro 

causas e quatro consequências para o evento Incremento da Produção de Água. As 

causas se referem as mudanças nas saturações no reservatório. A diminuição da 

produção de petróleo é uma das possíveis consequências do evento risco. Esta 

consequência apresenta uma barreira reativa referente ao gerenciamento de 

reservatórios, mais precisamente na avaliação da necessidade de um poço injetor 

assim como um estudo do índice de produção (Production Index).  

 A figura 9 contém o Diagrama Bow Tie desenvolvido para os problemas 

equivalentes aos equipamentos Antigos. 
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Figura 9: Diagrama Bow Tie 02 – Equipamentos Antigos 

 

Como pode ser observado, foram identificadas duas causas e duas 

consequências para o evento equipamentos Antigos. A falta de manutenção 

preventiva e a substituição de itens consumíveis (Selos, O-Rings , Conexões, Óleo 

sujo, etc.) podem causar o evento risco. Esta causa pode ser evitada com a verificação 

periódica e procedimentos necessários.  

Em ambas análises pode considerar que as barreiras identificadas apresentam 

uma tendência em controlar os riscos e suas consequências por meio de 

replanejamento e controle de procedimentos e rotinas. É verificado que a manutenção 

preventiva e o controle dos reservatórios são ações essênciais a fim de de mitigar tais 

riscos. 
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5.0 CONCLUSÃO 

A indústria de Óleo e Gás é considerada como uma das indústrias mais 

perigosas do mundo. Principalmente as atividades offshore, que requer maior atenção 

devido ao seu alto risco. Torna-se fundamental o uso de diversas ferramentas e 

análises de risco para mitigar e evitar maiores danos, seja financeiro, ambiental e 

principalmente humanos. 

A utilização do método de Bow-tie vem demonstrando ser bastante útil na 

investigação de falhas e avaliação de riscos na indústria de óleo e gás. O diagrama 

de Bow-tie pode fornecer uma visão geral e clara de como os perigos são controlados. 

As barreiras no diagrama mostram quais controles devem ser implementados para 

prevenir, mitigar ou eliminar consequências importantes. 

A metodologia adotada mostrou-se adequada para caracterizar e analisar os 

riscos de bombas elétricas submersíveis (ESP) em um campo maduro de petróleo. A 

aplicação desta metodologia permitiu gerar diagramas com a identificação de 

barreiras pró ativas e reativas. 

Observou-se ainda que a produção de água e os equipamentos antigos são os 

fatores mais críticos para o desempenho das bombas ESP. Se faz necessário a 

combinação da matriz de risco e analise Bow-tie para garantir a integridade contínua 

das barreiras de risco e aumentar a robustez dos procedimentos e diminuir a 

probabilidade de falha das bombas ESP. 

O diagrama bow tie forneceu de maneira fácil uma visualização das principais 

barreiras associadas aos eventos de produção de água e equipamentos antigos, 

destacando respectivamente o gerenciamento de reservatório e a manutenção 

periódica como as principais barreiras. 

Por fim, esta ferramenta mostra ser muito eficiente para a identificação da 

responsabilidade vinculada a cada barreiras. Isso ajuda a compreender quais pessoas 

são responsáveis pelo desempenho das barreiras de segurança. Tornando 

transparente o que todos devem fazer para operar com segurança e aumentar o 

desempenho das bombas ESP, permitindo que todos vejam o contexto de risco 

completo, junto com as atividades pelas quais são responsáveis. 
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Os resultados obtidos neste estudo são bastante promissores, apontando para 

a possibilidade de aplicação desta técnica a outros poços e até mesmos diferentes 

linhas de produtos e equipamentos. Também pode ser de alto impacto em temas de 

HSE, onde ver de uma maneira mais visual os riscos e as barreiras para evitá-los. É 

válido analisar o processo de planejamento de manutenção após aplicação da análise 

de risco desenvolvida por este estudo e quantificar a ocorrência de mais riscos 

relacionado as bombas ESP,mantendo a matriz de probabilidade atualizada. 
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