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RESUMO 

 No intuito de garantir uma produção segura de petróleo e gás natural é necessário 

assegurar a confiabilidade dos equipamentos envolvidos na operação. Um dos principais 

equipamentos utilizados na produção marítima é a árvore de natal molhada, nela se encontram 

as válvulas swab de produção, master de produção e anular, wing de produção e workover, 

crossover, dentre outras. Com a implantação da ferramenta FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis), foi realizada análise do comportamento dessas válvulas quando apresentam “falha 

aberta” e “falha fechada”, mostrando as causas, efeitos e outros aspectos relacionados aos 

modos de falha. Dessa forma, foi desenvolvida uma planilha FMEA, sob a perspectiva da 

Engenharia de Petróleo, para as principais válvulas de controle de uma árvore de natal subsea. 

Palavras chave: FMEA, ANM e válvula de controle. 

  



 

 

ABSTRACT 

In order to assure a safe oil and gas production, it is necessary to guarantee the 

reliability of the equipments working on the production system. One of the main equipments 

used in offshore for oil and gas production is the Christmas-tree. It has some control valves as 

the swab production valve, master production valve, master annulus valve, wing production 

valve, wing annulus valve and the crossover valve. Then, by the implementation of FMEA 

(Failure Mode and Effects Analysis) methodology, it was done an analysis regarding two 

failure modes, failure in open and closed position, showing the causes, effects and other 

aspects of these failure modes. In addition, this document presents a sheet developed for 

integrating reliability and petroleum engineering concepts considering the main control valves 

of a subsea Christmas-tree. 

Key words: FMEA, ANM and control valves. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto Geral 

Para superar os desafios presentes na produção de petróleo e gás natural houve 

crescente investimento em tecnologias que possam superar barreiras ambientais e 

operacionais na produção de hidrocarbonetos. No setor offshore, por exemplo, por meio do 

desenvolvimento de robôs submarinos dotados de múltiplas funções como ROV (Remotely 

Operated Vehicle), é possível operar remotamente equipamentos submarinos em lâminas 

d’água cada vez mais profundas. Segundo o LEAD, Laboratório de Controle e Automação, 

Engenharia de Aplicação e Desenvolvimento, são estudadas soluções ainda mais promissoras 

para o setor, como, dentre outras, a possibilidade de desenvolvimento de plataformas offshore 

remotamente controladas. 

O avanço das tecnologias de controle e automação propiciou a realização de processos 

e operações de maneira mais segura e eficiente. Na indústria de petróleo e gás natural, devido 

às condições operacionais (pressão, temperatura e propriedade dos fluidos), é essencial 

utilizar equipamentos de controle capazes de trabalhar em condições severas de processo. 

Nesse contexto, é essencial entender e prever o comportamento desses equipamentos durante 

sua vida útil em operação. Os equipamentos de cabeça de poço, em campos offshore, por 

exemplo, estão sujeitos à alta pressão, baixa temperatura e correnteza característica do 

ambiente marinho em que se encontram. Por outro lado, em seu interior, há fluxo de fluidos 

quentes e pressurizados, podendo haver também contaminantes corrosivos e sólidos carreados 

pelos hidrocarbonetos. Todos esses fatores contribuem para o desgaste dos elementos internos 

e externos que compõem a árvore de natal, esse desgaste pode ocasionar falhas pontuais no 

equipamento ou até mesmo falhas mais graves englobando o sistema de controle da unidade 

de produção.   

O entendimento de como elementos e equipamento funcionam e quais seus pontos 

mais sensíveis a desgaste ou problemas operacionais pode ajudar a prever possíveis falhas no 

equipamento e no sistema com um todo. É por meio do estudo das fragilidades do elemento, 

equipamento ou sistema, que são identificadas possíveis causas de falhas e seus possíveis 

efeitos. Dessa maneira, a análise da integridade e confiabilidade dos equipamentos pode evitar 

acidentes durante a operação e também pode otimizar o modo e a periodicidade das 

manutenções a serem realizadas durante a vida útil do equipamento. 
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Algumas etapas durante a exploração e produção de petróleo requerem maior atenção 

em relação à segurança da operação. Durante a perfuração ainda existem muitos fatores de 

risco que podem gerar kick
1
 ou até mesmo blowout

2
, para conter qualquer tipo de problema 

que aconteça nessa etapa, é instado o Blowout Preventer (BOP). Passada a fase de perfuração 

do poço, começa a etapa de completação do mesmo. Neste momento os riscos de kick ou 

blowout são menores uma vez que o poço já está revestido e cimentado. Ainda, na 

completação, o BOP é trocado pela árvore de natal e esta passa a exercer, entre outras, a 

função de garantir o controle da produção de hidrocarbonetos. A completação é, então a fase 

de transição entre o poço perfurado e o poço produzindo, e é através dos equipamentos 

instalados na completação que o poço vai produzir com o projeto estabelecido.  

Segurança operacional é primordial no dia-a-dia de quem trabalha na indústria 

petrolífera e também para o ambiente que circunda as unidades operacionais. Todo o projeto 

deve ser pensado para garantir a integridade operacional da unidade e dos equipamentos de 

produção. Para tanto, os equipamentos devem ser modelados para serem instalados e operados 

de maneira segura e eficiente.  De modo a garantir a integridade do poço durante sua vida 

produtiva são criadas barreiras primárias e secundárias de segurança, que podem reduzir a 

possibilidade de ocorrência de falhas ou acidentes e também limitar os danos causados em 

caso de acidente (DNV-GL, 2014).  

 

1.2. Objetivo 

 O objetivo do presente trabalho é propor um estudo acerca da integridade dos 

principais componentes do sistema de controle de uma árvore de natal molhada, tais como as 

válvulas masters de produção e anular, wings de produção e workover e outras válvulas de 

intervenção (swab e crossover), analisando-os através do modelo FMEA (Failure Mode and 

Effects Analysis) ou, em português, Análise de Efeitos e Modos de Falha. 

 O objetivo específico é projetar de maneira personalizada as planilhas do modelo 

FMEA, tratando as causas e efeitos das falhas sob a ótica e conceitos específicos da 

Engenharia de Petróleo. 

                                                 
1
Kick: influxo indesejado de fluido proveniente do poço (Oilfield Glossary). 

2
Blow out: influxo descontrolado de fluidos da formação que não pode ser contido por barreiras previamente 

instaladas (Oilfield Glossary). 
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1.3. Metodologia 

 Primeiramente, o trabalho aborda algumas bases teóricas de tecnologia offshore, 

explicando, resumidamente, aspectos importantes sobre árvores de natal e suas principais 

válvulas. Em seguida, são apresentados conceitos acerca de sistemas de controle e automação 

associados a unidades de produção de produção de petróleo e também informações mais 

técnicas sobre tipos de válvulas utilizadas na indústria. Por último,  na revisão bibliográfica, 

são expostos os trabalhos acadêmicos utilizados como base para a elaboração desta 

monografia. 

A metodologia proposta é analisar, individualmente, os principais componentes do 

sistema de controle da árvore de natal molhada sob a perspectiva da confiabilidade de 

sistemas operacionais. Para isso, são abordados conceitos referentes a sistemas de controle e 

tecnologia offshore.  

 As válvulas swab, master de produção, master de anular, wing de produção, wing de 

workover e crossover serão tratadas através da perspectiva de segurança operacional. Sendo 

assim, através da utilização do modelo de análise de efeitos e modos de falha, será possível 

compreender e predizer como os componentes do sistema de controle da árvore de natal irão 

responder em condições de produção adversas. 

Para compreender melhor o modelo de análises de efeitos e modos de falha, são 

apresentados fundamentos para a criação de um banco de dados de confiabilidade e como este 

banco é utilizado na aplicação do modelo. Para cada elemento estudado é montada uma tabela 

característica do modelo FMEA, essa tabela mostra aspectos importantes para realizar um 

plano de gerenciamento de falhas acerca dos componentes estudados.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item, são apresentados de maneira resumida os artigos que direcionaram o escopo 

deste estudo. O tema principal dos artigos são aspectos relacionados à confiabilidade, 

segurança, métodos de análise de falha de componentes industriais e também de componentes 

importantes de uma árvore de natal submarina.   

Vasconcellos Jr. e Miguel (1999) aplicaram o método FMEA para avaliar sistemas de 

segurança na indústria automobilística. O trabalho descreveu um estudo piloto para 

implantação da FMEA em uma empresa que produz máquinas, ferramentas e componentes 

fundidos.  Os autores, após observarem a ineficiência de métodos aplicados anteriormente na 

empresa, optaram por promover o modelo FMEA expuseram as etapas realizadas para seu 

desenvolvimento. Após consolidadas todas as mudanças requeridas para o funcionamento do 

método FMEA, foi concluído que esse modelo se mostrou mais eficiente que a técnica de não 

utilizar uma ferramenta específica, utilizando-se apenas de reuniões para discussão de 

problemas à medida que eles ocorriam. A aplicação do método FMEA trouxe como vantagens 

a economia de tempo e maior profundidade na análise das falhas. No entanto, foram 

identificados problemas na sua implantação devido, principalmente, à falta de conhecimento 

sobre o desenvolvimento da técnica e à deficiência na identificação das causas das falhas e 

suas soluções.  

Silva (2007) utilizou a metodologia FMEA para análise de falhas dentro de um sistema 

de pontes de embarque. Como o autor ressalta, a ponte de embarque é um equipamento 

eletromecânico de suma importância para o deslocamento de passageiros na saída e entrada de 

aeronaves. A ocorrência de falhas nesse equipamento pode ocasionar transtornos para 

passageiros e companhias aéreas.  Para realizar a análise do equipamento, o autor reuniu uma 

equipe multidisciplinar especializada em manutenção de sistema de pontes de embarque e 

dividiu o equipamento em subsistemas para facilitar a análise dos modos de falhas. Por meio 

da análise sob a perspectiva da metodologia FMEA, o artigo apresentou os riscos associados 

aos modos de falha do equipamento e, posteriormente, propôs ações necessárias para diminuir 

os riscos e aumentar a confiabilidade do seu sistema. 

Sivini (2006), desenvolveu um banco de dados de confiabilidade para um sistema de 

interesse específico, uma estação de redução de pressão de gás natural (ERPGN), a partir da 
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metodologia FMEA. Durante a elaboração do trabalho, foram coletados diversos dados de 

campo e, para aprofundar a análise, foram hierarquizados os equipamentos que seriam 

estudados. De acordo com a coleta de dados de campo acerca dos modos de falha, 

manutenção, informações sobre os equipamentos e caracterização dos modos de falha foram 

desenvolvidas planilhas FMEA que englobavam todos esses aspectos. Feita a análise 

qualitativa, foi implementada a metodologia Bayesiana 
3
para quantificação dos resultados 

obtidos no campo. Por fim, um projeto piloto foi desenvolvido para uma válvula em 

específico, a PSV (Pressure Safety Valve), apresentando-se dados históricos disponíveis e 

dados de taxa de falha para esse elemento. 

 Mudrak (2016) desenvolveu em relatório informativo a respeito dos sistemas de 

produção subsea. Sua tese apresentou conceitos relativos à manutenção dos equipamentos, 

considerando subsistemas e sistemas, além de fornecer exemplos gerais de problemas 

ocorridos e práticas comuns da indústria.  A metodologia abordada pelo autor para analisar o 

sistema é a FMECA (Failure Mode and Effect and Criticality Analysis). Além dessa 

metodologia, também é utilizada uma ferramenta denominada FaultTree, software para 

calcular a relevância de um dado componente em um sistema. Através das ferramentas e dos 

conceitos apresentados, Mudrak concluiu que seu relatório atingiu os objetivos informativos 

propostos e mostrou que as estratégias de manutenção e garantia de confiabilidade do sistema 

foram eficazes.  

BERVEN (2013) estudou sistemas de controle de árvores de natal submarinas que 

configurassem sistemas de produção elétricos. O autor descreveu os tipos de sistemas de 

controle e, posteriormente, aprofundou-se nos sistemas de controle elétricos. O trabalho teve 

como objetivo atualizar a literatura acerca de sistemas de produção, bem como mostrar seus 

pontos fracos, fatores de impacto e melhorias a serem feitas. Por fim, apresentado um estudo 

de caso mostrando como as válvulas acionadas pelos sistemas elétricos de produção 

funcionam dada uma situação. 

Ingeborg (2014) apresentou um estudo baseado na análise da taxa de recuperação de 

válvulas importantes de uma árvore de natal molhada, tendo em vista os dados de 

                                                 
3
 Metodologia Bayesiana: consiste na análise de informações referentes aos dados amostrais, de conhecimentos 

prévios acerca dos parâmetros estudados e, a partir dessas informações, do cálculo de uma distribuição 

probabilística a posteriori dos parâmetros que serão utilizados nas decisões e inferências a serem realizadas 

(Nascimento, 2014). 
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confiabilidade disponíveis comercialmente. Por meio dos dados disponíveis na indústria, o 

autor visa calibrar o modelo bottom-up e, dessa maneira alinhar as previsões com os dados de 

campo. Após a implementação dos cálculos e análise dos resultados, o autor comparou os 

resultados obtidos pelo modelo bottom-up e top-down. A partir dessas informações, o autor 

concluiu que os valores obtidos utilizando as duas metodologias eram muito divergentes e 

considerou as hipóteses: ou os dados do modelo top-down são muito conservadores ou os 

dados do modelo buttom-up não são acurados, ou uma combinação de ambos. 

 Wanvik (2015), explorou a diversidade de configurações de árvores de natal e propôs a 

comparação entre os modelos, baseando-se no quesito confiabilidade de funcionamento do 

equipamento. A tese, além reunir um estudo detalhado a respeito de árvores de natal, também 

abordou os elementos necessários para analisar a confiabilidade de equipamentos de 

segurança operacional em sistemas subsea. O autor ressalta ainda a importância da seleção de 

dados e da implementação da metodologia RAM para executar uma boa seleção. O trabalho 

expôs os principais aspectos para seleção e análise de árvores de natal, ressaltando que 

existem muitas limitações para a definições desses parâmetros.  No intuito de propor uma 

configuração ótima de uma árvore de natal. Por fim, o autor concluir que a maneira mais 

utilizada pela indústria para a escolha da configuração da AN é o conhecimento do campo, 

uma vez que a maioria dos dados requeridos para a metodologia apresentada não são de fonte 

aberta. 

Adamowicz & et al (2016)fizeram uma análise de válvulas responsáveis pela 

abertura e fechamento da coluna de produção. Tais válvulas de segurança encontram-se 

alocadas na árvore de natal, e são comparadas com a válvula de segurança de subsuperfície. 

Por meio do uso da metodologia FMEA, o artigo mostrou a importância do funcionamento 

correto dessas válvulas, concluindo que a árvore de natal e a válvula de segurança de 

subsuperfície funcionam de maneira complementar para garantir a segurança operacional da 

produção de hidrocarbonetos. 

 Mashiba (2011), apresentou um modelo matemático que descreve o comportamento de 

uma válvula gaveta com atuador hidráulico. O autor utilizou-se da comparação entre curvas 

de atuação, obtidas através de conjuntos do tipo “Falha segura fechada” e “Falha segura 

aberta”, que identificam as principais diferenças em cada projeto. De acordo com o caso 

analisado, foi possível ainda, analisar a influência da pressão a jusante da válvula na força de 
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atuação necessária para o acionamento da válvula. Para finalizar, o trabalho apresentou um 

diagrama com as falhas típicas relacionadas às válvulas do tipo gaveta operando em 

equipamentos submarinos, sendo assim, segundo o autor, todos os pontos importantes para 

um projeto de conjunto válvula-atuador podem ser devidamente mapeados e verificados. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Árvore de Natal 

Dentro da área de Exploração e Produção da indústria de petróleo existem diversas 

classes de equipamentos de segurança e controle. Nesse segmento, destaca-se a Árvore de 

Natal (AN). A árvore de natal é utilizada na fase de produção do poço, ficando alocada na 

cabeça de poço e é composta por sistemas de válvulas e acessórios que garantem o controle da 

operação (BELLARBY, 2009). 

De modo a otimizar o gerenciamento da produção, é necessário conhecer o projeto, 

tendo informações a respeito do tipo de reservatório, dos fluidos produzidos e do tipo de 

completação, por exemplo. A partir dessas informações, é possível planejar e organizar as 

operações de intervenção a serem efetuadas no poço.  É nesse sentido que se dá a importância 

de conhecer os equipamentos de cabeça de poço, tais como a árvore de natal. 

A árvore de natal é constituída por válvulas, conexões e adaptadores que têm como 

objetivo controlar os fluidos produzidos e injetados no poço. Além disso, esse equipamento 

possui uma série de funções a destacar (Repu, 2015): 

 Permitir operações de intervenção no poço; 

 Controlar a produção de hidrocarbonetos; 

 Agir como barreira entre o reservatório e o ambiente externo; 

 Agir como barreira entre os fluidos produzidos e os fluidos injetados; 

 Permitir acesso à válvula de controle de subsuperfície; 

 Permitir a transmissão de sinais elétricos para equipamentos de fundo de poço; 

 Facilitar a injeção de produtos químicos no poço ou na flowline; 

 Promover acesso para operações de workover;  

 Direcionar fluidos produzidos para a flowline; 

 Monitorar parâmetros como: pressão, temperatura, detecção de areia, etc. 

3.1.1. Tipos de Árvores de Natal 

Na produção offshore são encontrados duas modalidades de árvores de natal, as 

árvores de natal molhadas (ANM) e as árvores de natal secas. A escolha do tipo de árvore a 

ser utilizada está relacionada à lâmina d’água na qual a plataforma se encontra, a intensidade 

dos movimentos aos quais a unidade operacional está submetida, e também aos custos 
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associados ao projeto. Devido às condições inóspitas encontradas no leito marinho, as ANMs 

possuem um design mais robusto que as árvores de natal seca (BELLARBY, 2009). 

Focando nas árvores de natal utilizadas para produção offshore de lâminas d’água 

profundas e ultra profundas, é possível classificar as árvores de natal molhadas quanto à 

disposição de suas válvulas e a configuração dos sistemas de controle. As principais válvulas 

que constituem o sistema de uma ANM são: válvula master de produção, válvula wing de 

produção, válvula master de anular, válvula wing de anular, válvula de injeção, válvula de 

injeção de metanol e químicos, válvula de injeção de inibidores, válvula choke de produção, 

válvula choke de injeção, válvula do manifold e válvula de controle de injeção. Sendo assim, 

de acordo com a posição desses elementos, as árvores de natal dividem-se basicamente em 

verticais e horizontais (BERVEN, 2013). 

3.1.1.1. Árvore de Natal Vertical 

Esse modelo de árvore de natal é também conhecido como configuração convencional 

de uma AN. Muito empregado na produção onshore, também pode ser utilizado na produção 

offshore. Por meio de alguns aperfeiçoamentos em sua estrutura, foi criado o modelo DVXT 

(Deepwater Vertical X-mas Tree) que traduzindo seria chamado de árvore de natal vertical 

para águas profundas (Ingeborg & Stendebakken, 2014). Essa configuração de AN recebe 

esse nome pois suas principais válvulas estão dispostas no eixo vertical do equipamento. A 

posição dessas válvulas impacta diretamente a realização de intervenções no poço, 

restringindo as operações de workover a serem realizadas no poço (BELLARBY, 2009). 

Como é exposto na Figura 2.1, válvulas swab e mestra de produção estão localizadas no eixo 

vertical da linha de produção da ANM. Devido à existência desses elementos no plano 

vertical do equipamento, as operações que envolvem retirada de coluna acabam sendo 

comprometidas (Wanvik, 2015). 
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Fonte: Mashiba, 2011. 

Onde: 

VSP: Válvula swab de produção; 

WSA: Válvula swab de anular; 

VWA: Válvula wing de anular; 

VMA: Válvula mestra de anular; 

VIQ: Válvula de injeção química; 

XOV: Válvula crossover; 

VWP: Válvula wing de produção;  

VMP: Válvula mestra de produção. 

3.1.1.2. Árvore de Natal Horizontal 

O modelo horizontal é bastante utilizado em sistemas subsea, pois sua configuração de 

válvulas masters na horizontal permite operações de intervenção mais seguras. Seu design 

permite além da possibilidade de atuação conjunta com o BOP de workover, fácil acesso e 

controle do espaço anular. Devido à possibilidade de se instalar o BOP acima do 

Figura 3.1. Configuração de uma ANM vertical. 
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equipamento, é possível utilizar a árvore de natal horizontal previamente à completação 

(BELLARBY, 2009). 

A Figura 3.2 representa a configuração interna de uma árvore de natal horizontal. 

Neste modelo, as válvulas masters ou mestras, de produção e anular, encontram-se na posição 

horizontal em relação ao eixo da coluna. Sendo assim, é possível retirar a coluna de produção, 

caso necessário, sem desacoplar a árvore. Dessa forma, há mais garantias de segurança em 

futuras operações de intervenção. 

 

Fonte: Mashiba, 2011. 

3.1.2. Principais Válvulas de Segurança de uma Árvore de Natal 

As válvulas presentes na árvore submarina têm como objetivo permitir o escoamento 

de hidrocarbonetos de maneira segura até a superfície, fechar o poço em caso de influxo 

indesejado e injetar produtos químicos para diversos fins. Elas podem ser controladas de 

Figura 3.2 Configuração de uma ANM horizontal. 
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maneira remota, através de painéis de controle localizados na plataforma, por meio de 

mergulhadores ou veículos pilotados remotamente (BELLARBY, 2009).  

Há, em especial, um conjunto de válvulas responsáveis pelas funções vitais da árvore 

de natal, a serem citadas segundo os conceitos apresentados no Oilfild Glossary 

(Schlumberger). Dependendo da configuração, vertical ou horizontal, a posição dessas 

válvulas pode ser diferenciada.  

 Swab: É responsável por garantir acesso vertical ao poço, em caso de árvores 

verticais. 

 Wings: Também conhecida como choke de produção, uma das wings é usada 

para controlar e isolar a produção. Enquanto a outra, disposta no lado oposto, é responsável 

pela linha de serviço. Esta linha é utilizada para injetar fluidos no anular.  

 Upper e Lower Master: Válvulas responsáveis por todo fluxo de fluido 

proveniente do poço. Como é fundamental o funcionamento correto dessas válvulas, são 

utilizadas duas unidades, a upper master que é utilizada de forma rotineira e a lower master 

que é usada como backup em caso de manutenção ou inconsistência no funcionamento da 

upper master. Esses elementos são fundamentais para a integridade do poço, uma vez que 

funcionam como barreira secundária em caso de influxo indesejado de fluido. 

Por meio desse conjunto de válvulas, conexões e adaptadores, a árvore de natal 

realiza seu papel dentro da completação e produção de poços. Como é mostrado nas figuras 

anteriores, 3.1 e 3.2, existem outros elementos que compõe uma árvore de natal, tais como as 

válvulas de isolamento, válvula de workover, válvula de crossover e o tubing hanger. 

As válvulas de isolamento, como o nome já sugere, são utilizadas para isolar linhas 

ou processos. Podem ser usadas também em manifolds de produção. A válvula de workover é 

acionada para realizar intervenções na linha a qual está acoplada. Por outro lado, válvula de 

crossover é o item responsável pela conexão de dois trechos diferentes ou com tamanhos 

distintos. Diferentemente dos exemplos anteriores, o tubing hanger não é uma válvula. Nesse 

caso o tubing hanger é o dispositivo cuja função é sustentar o peso da coluna e alocá-la junto 

à cabeça de poço.  

Cada elemento da árvore de natal desempenha funções específicas que garantem a 

funcionalidade desse equipamento. Dessa maneira, a árvore de natal atua provendo um 

método primário de fechamento de poço, isolando determinado poço produtor de poços 
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adjacentes, conectando a flowline, permitindo acesso ao poço para futuras intervenções e 

alojando a coluna de produção (BELLARBY, 2009). 

 

3.2. Sistemas de Controle e Automação 

A tendência da indústria de petróleo é explorar campos em regiões cada vez mais 

inóspitas. Dessa maneira, as operações de exploração e produção necessitam, cada vez mais, 

de novas tecnologias que auxiliem a humanidade a ultrapassar barreiras físicas e ambientais 

no desenvolvimento de novas áreas. É nesse cenário que os sistemas de controle e automação 

são imprescindíveis. Na produção de campos offshore em lâminas d’água profundas e ultra 

profundas, por exemplo, é através desses sistemas que ocorre a comunicação entre o ambiente 

de produção submarino e a plataforma.  

Um sistema de controle é projetado para reproduzir uma relação adequada entre causa 

e efeito, podendo ser utilizado para medição, monitoramento e controle de variáveis de 

processo. Para tanto, existem vários subsistemas, que podem ser elétricos, mecânicos, 

pneumáticos, biológicos etc. Para a construção de um sistema de controle é necessário, 

primeiramente, criar um modelo conceitual que descreve de maneira completa o processo a 

ser controlado. Após a criação de um modelo conceitual, é gerado um modelo matemático no 

qual será baseada a análise dos resultados. Posteriormente, em posse dos resultados, o sistema 

de controle poderá agir de acordo com sua programação, baseando-se na análise dos 

resultados obtidos e dos valores de referências programados em sua memória (ANAND, 

1984).  

3.2.1. Introdução a sistemas de controle da produção 

O sistema de controle da produção é responsável por gerenciar as válvulas de 

controle e monitoramento localizadas na árvore de natal, através da análise de parâmetros 

medidos em sensores localizados em vários pontos de interesse dentro do sistema de 

produção.  Os parâmetros que costumam ser medidos nesses sensores são pressão e 

temperatura de produção, pressão na válvula choke, pressão no anular, pressão e temperatura 

no manifold, detecção de vazamento de hidrocarbonetos, posição da válvula da árvore (direta 

ou inferida), posição da válvula choke, diferença de pressão na choke de produção, detecção 
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de areia, monitoramento de fundo de poço, monitoramento de corrosão e passagem de pig
4
 

(BERVEN, 2013).  

De acordo com a norma ISO 13628-6, os sistemas de controle da produção precisam 

atender aos seguintes requisitos funcionais: 

 Prover operabilidade para todas as válvulas subsea controladas remotamente; 

 Prover dados e informações suficientes para o sistema de controle operar de 

forma segura e responder adequadamente às condições que requeiram parada de produção; 

 Prover paradas de produção de emergência de forma segura, assegurando que o 

sistema de controle subsea responda corretamente e dentro do tempo especificado na norma 

ou pelas autoridades competentes. 

Ao projetar um sistema de controle é necessário escolher a posição e a distribuição 

de seus elementos cuidadosamente, de modo a otimizar a eficiência do sistema, uma vez que, 

a disposição dos equipamentos e instrumentos de controle irá impactar diretamente os custos 

do projeto. Sendo assim, é importante reduzir a quantidade de cabos, tubulações, conectores, 

manobras etc. (Nogushi, 2014). 

O controle de um sistema de produção submarino é realizado por meio de 

equipamentos instalados no leito marinho, junto à malha de produção, e unidades de controles 

localizados na plataforma. Em lâminas d’água profundas e ultra profundas, onde não é 

possível realizar intervenção humana, é preciso garantir que a resposta dos equipamentos seja 

suficiente para solucionar alguma anormalidade que ocorra durante a vida útil do campo.  

A Figura 3.3, é uma representação de um sistema de controle de produção 

submarino. A parte superior da figura apresenta os equipamentos de topside, localizados na 

plataforma, nele encontram-se a unidade de energia hidráulica, unidade de energia elétrica, 

estação mestre de controle e a topside Junction box. As unidades de energias alimentam os 

equipamentos hidráulicos e elétricos, já a estação mestra de controle é responsável por enviar 

sinais de controle e receber feedback do sistema submarino. A topside Junction box realiza 

então a tarefa de unir os meios de transmissão de energia e informações, da plataforma para a 

malha de produção localizada no leito marinho. 

                                                 
4
 Pig: Instrumentos utilizados para limpeza e/ou inspeção dentro de tubulações, é deslocado através da pressão 

hidráulica do fluido utilizado na linha (Oilfield Glossary). 
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Fonte: BERVEN, 2013. 

 

Por outro lado, é apresentado na parte inferior da figura 3.3, o sistema submarino. Nele 

é possível identificar três unidades em especial, a unidade responsável por receber o umbilical 

(cabos de transmissão de energia e informações), o módulo de controle subsea e o módulo 

eletrônico subsea. Este último recebe informações dos sensores e transmites informações para 

os atuadores, de acordo com os comandos de controle fornecidos pelo módulo de controle. E 

é através dos umbilicais que ocorre a comunicação entre os presentes sistemas e a plataforma. 

Como é mostrado no diagrama, a informação percorre um caminho de mão dupla, da 

plataforma para o sistema submarino e do sistema marinho para a plataforma. 

Figura 3.2. Diagrama de um sistema de controle de produção subsea. 
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3.2.2. Sistemas de controle hidráulicos 

São sistemas que operam segundo princípios de transmissão de energia hidráulica, 

através de fluxo de fluido ou pressão de fluido. Após serem gerados por bombas hidráulicas, o 

fluxo do fluido ou a pressão, são convertidos em torque que promove o deslocamento de 

elementos dentro de um motor hidráulico.  

Para configurar um sistema de controle hidráulico são necessários três componentes 

básicos (BERVEN, 2013):  

 Atuador hidráulico ou bomba, 

 Motor hidráulico, 

 Um conector motor-atuador. 

Esses sistemas são comumente usados na indústria offshore, pois são resistentes a 

ambientes sujeitos a altas pressões. As altas pressões de operação e o uso de fluidos 

incompressíveis possibilitam seu uso em conjunto com uma variedade de tamanhos e tipos de 

válvulas (BARTLETT, 2009). 

3.2.3. Sistema hidráulico direto 

Foi o primeiro sistema hidráulico a ser desenvolvido, por este fato é o mais simples. 

Seus controles são divididos em linhas hidráulicas individuais ligadas a sensores de pressão, 

válvulas atuadoras ou outras funcionalidades subsea. O fato do sistema requerer uma linha 

para cada função a ser executada afeta o dimensionamento do umbilical. Existem limitações 

de peso e tamanho de umbilicais, dessa forma não é possível adicionar redundâncias no 

sistema de controle. Além disso, o peso do trecho submarino também é limitado pela distância 

e profundidade, ocasionando mais inconvenientes na utilização desse sistema (BERVEN, 

2013). 

Todavia, os sistemas hidráulicos diretos apresentam baixo custo de implementação e 

manutenção, afinal, são uma solução de baixa tecnologia. Por esse fato, fáceis de entender e 

achar possíveis falhas do sistema (DNV GL, 2015). 
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3.2.4. Sistema hidráulico pilotado 

Os sistemas pilotados requerem um módulo de controle submarino, o qual possui um 

arranjo de válvulas pilotadas que são manipuladas por tanques acumuladores hidráulicos. 

Esses tanques são alimentados pela unidade de energia hidráulica situada no topside. E, 

através dos sinais emitidos pela estação mestra de controle, são manipuladas as válvulas 

pilotadas, de acordo com a mudança de pressão submetida nos tanques. Em comparação com 

o sistema direto, o sistema pilotado permite a utilização de umbilicais mais leves e maior 

flexibilidade no incremento de redundâncias, adicionando assim mais confiabilidade ao 

sistema de controle (BERVEN, 2013). 

3.2.5. Sistema eletro-hidráulico 

Neste tipo de sistema de controle, um motor elétrico é utilizado no lugar da bomba 

hidráulica para transmitir energia ao fluido incompressível. Ao ser comprimido, o fluido cria 

então uma força hidráulica capaz de movimentar um motor hidráulico que realiza a função de 

um atuador. Essa configuração elimina a necessidade de conectores hidráulicos, o que diminui 

o peso do sistema submerso e possíveis perda de energia hidráulica devido a vazamentos 

(BERVEN, 2013). 

Essa configuração de sistema de controle traz maior complexidade para o projeto, pois 

requer maior número de adaptadores elétricos e maior diferença de potencial disponível para 

operar o sistema. Por outro lado, devido às modernizações aplicadas, esses sistemas possuem 

um tempo de resposta menor e podem operar modos de controle mais complexos (DNV GL, 

2015). 

3.2.6. Sistemas elétricos 

Os sistemas elétricos de controle da produção diferenciam-se dos demais apresentados 

pois possuem princípios de funcionamento diferente, o que traz mais eficiência para o projeto. 

Nesses sistemas, as linhas de umbilicais transmitem energia elétrica para o sistema de 

produção. Sendo assim, unidades de recursos hidráulicos e algumas tubulações são 

substituídas por cabos elétricos, responsáveis por enviar energia e sinais da estação mestra de 

controle para a unidade subsea, retornando informações sobre o sistema de produção 

(BERVEN, 2013). Os sistemas elétricos são mais complexos e possuem maior custo de 
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instalação e manutenção. Essa tecnologia pode ser aplicada em lâminas d’água ultra 

profundas, ela apresenta alto grau de automação e demandam grande disponibilidade de 

energia elétrica (DNV GL, 2015). 

3.3. Tipos de válvulas 

As válvulas possuem como principal função o controle de fluxo. Basicamente, uma 

válvula deve abrir ou fechar de acordo com necessidade do sistema. É possível encontrar 

grande variedade de válvulas na indústria, sendo estas de diferentes formatos e 

especificidades (Manutenção & Suprimentos):  

 Válvula esfera: é um tipo de válvula rotativa, amplamente utilizada em 

sistemas de tratamento de fluidos para controle de fluxo. Comumente usada quando se trata 

de fluidos corrosivos. 

 Válvula borboleta: possui funcionamento semelhante a uma válvula esfera e é 

utilizada na indústria para controle de fluidos e isolamento total da passagem de fluxo. Este 

tipo de válvula possui custo menor em comparação com outras válvulas, sendo aplicada 

principalmente em sistemas de pressão. 

 Válvula agulha: é empregada em todos os setores industriais, é uma válvula de 

controle e restrição de fluxo. Através de uma agulha de metal, é criado um obstáculo à 

passagem de fluido. 

 Válvula globo: usada principalmente em oleodutos, é usada para controlar o 

fluxo de fluidos mais viscosos. é indicada para controle, dosagem, comando e bloqueio de 

fluidos. 

 Válvula de gaveta: também chamada de “registro gaveta”, possui aplicações 

domésticas e industriais. Tem bom funcionamento quando trabalha sob altas pressões e 

temperaturas até 60°C. 

 Válvula pistão: esta é uma válvula de retenção, ela impede o contra fluxo de 

fluido na tubulação.  

 Válvula solenoide:  é utilizada para alimentar fluido pneumático em sistemas 

hidráulicos, controlando cilindros, motores hidráulicos e outras válvulas industriais. As 

válvulas solenoides são utilizadas especificamente em escoamento de fluidos, elas propiciam 

alta confiabilidade, durabilidade e compatibilidade com diversos materiais. 
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 Válvula injetora: é responsável pela injeção de combustível em forma de jatos 

pulverizados. Esta variedade de válvula é muito importante nos sistemas eletrônicos de 

injeção de combustível. 

 Válvula de pé: posicionada próxima à tubulação de sucção, a válvula permite 

apenas a passagem de fluxo em sentido único, o ascendente. Por ser mais leve e resistente, 

essas válvulas são ideais para economizar energia em bombas de sucção. 

 Válvula de bloqueio: sua função é obstruir e controlar o escoamento de fluidos 

dentro da tubulação. Também existem várias subdivisões desse modelo, como por exemplo: 

válvulas de retenção, válvulas de duas vias e válvulas de proteção de ruptura de linha. 

 Válvula de ar: tem como objetivo reter o ar que por ela passa. É utilizada na 

construção civil, junto às canaletas, para controlar mais precisamente o fluxo de água. 

 Válvula de fluxo anular: suas principais funções são: controle do nível de água, 

controle de vazão e redução ou sustentação da pressão.  Dependendo da necessidade de 

manuseio do equipamento, pode ser acionado de diversas maneiras. 

 

3.4. Confiabilidade de sistemas operacionais 

No intuito de analisar os equipamentos e verificar se os mesmos atendem todos os 

requisitos de segurança operacional, é necessário seguir metodologias padronizadas para que 

os mesmos sejam instalados e utilizados de maneira correta. Existem formas qualitativas e 

quantitativas de analisar a confiabilidade de um sistema ou equipamento dentro de 

determinadas condições de operação. Especialmente na indústria de óleo e gás, existem 

metodologias que abordam a confiabilidade “teórica” e a confiabilidade “real” do 

equipamento, ou seja, a confiabilidade que o equipamento é designado a ter e a confiabilidade 

que ele apresenta operando em condições de campo (ANAND, 1984). 

3.4.1.  Metodologia RAM 

O método RAM (Relibiality, Availability and Maintainability) é uma ferramenta 

confiável para garantir a funcionalidade de um equipamento, dentro de sua faixa de 

especificação, durante sua vida útil. A metodologia RAM visa assegurar a confiabilidade, 

mantenabilidade e disponibilidade de um instrumento operacional, como mostra a sigla. Essa 



32 

 

 

 

metodologia é aplicada para predizer a performance do sistema por meio do estudo de seus 

três pilares (Nowakwoski et al, 2015).  

 Reliability: este parâmetro é normalmente expresso em função do tempo médio 

entre falhas em uma determinada condição operacional. 

 Maintainability: é expresso como o tempo médio necessário para o 

equipamento retornar ao seu funcionamento normal, após uma falha ou shutdown. 

 Availability: sendo um parâmetro que relaciona relaibility e maintainability, é 

expressa como a fração de tempo em que o equipamento está apto a realizar suas funções sob 

uma dada condição de operação. 

Dentro da metodologia RAM, o aspecto de maior interesse é a availability, ou 

disponibilidade, de um equipamento. Este parâmetro permite estimar sua durabilidade em 

condições reais de campo e, dessa maneira, auxiliar na programação de paradas de produção 

para troca, calibração e manutenção dos equipamentos ao longo da vida produtiva do campo. 

Usar a análise RAM como estratégia é uma ferramenta útil para auxiliar no processo 

decisório, de modo a otimizar os custos e o tempo em parada de produção (Nowakwoski,  et 

al, 2015). 

3.4.2. Modelo buttom-up e top-down 

A segurança técnica e operacional de equipamentos utilizados na indústria é um fator 

crucial na determinação de seu design. Para fazer uma análise confiável do aspecto estrutural, 

são utilizadas diversas linhas de raciocínio. Os métodos bottom-up e top-down consistem em 

organizar, de maneira clara e prática, o sistema a fim de executar um processamento de dados 

mais preciso e detalhado. 

No modelo bottom-up, o processamento de informações é feito de baixo para cima, 

ou seja, das informações mais específicas para as mais gerais. Nessa metodologia, a análise 

começa num grau de especificidade maior, assumindo considerações mais rigorosas, e segue 

para subsistemas mais globais. Por outro lado, no modelo top-down, o processamento de 

dados é realizado de cima para baixo, ou seja, das informações mais gerais para as mais 

específicas. Nesse cenário, são feitas várias considerações em relação aos subitens do sistema, 

para que possam ser especificados posteriormente (Crespi et al, 2005).  
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Os modelos bottom-up e top-down são utilizados como estratégias de análises em 

diversas áreas de conhecimento. Eles possibilitam uma análise meticulosa da questão 

operacional, levando em consideração o comportamento particular dos subitens agregados ao 

equipamento. 

Particularmente na indústria offshore, são utilizados dados do OREDA (banco de 

dados que disponibiliza dados de campo confiáveis, fornecidos por empresas do ramo que 

fazem parte da iniciativa) para inserir no modelo top-down. Enquanto que no modelo buttom-

up são utilizados dados fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos que compõem o 

sistema analisado.  

3.4.3. Análise de efeitos e modos de falha 

A análise de efeitos e modos de falha (Failure mode and effects analysis ou FMEA) 

é um método qualitativo que procura identificar possíveis erros ou defeitos dos instrumentos e 

avaliar seus efeitos. Essa análise é baseada na especificação do modo de falha e grau de 

severidade de cada elemento que compõe o sistema. O modo de falha é descrito como o modo 

que o elemento reage face algum mau funcionamento, ou seja, a maneira como o elemento 

responde quando não é capaz de realizar a função a qual foi designado.   

As válvulas que compõe uma árvore de natal submarina costumam apresentar modos 

de falha padronizados. A seguir são listados esses modos de falha, bem como suas possíveis 

causas (Ingeborg & Stendebakken, 2014): 

 Falha fechada: pode ser causada por falha no sistema de controle, alta pressão 

hidráulica na linha, vazamento interno etc. 

 Falha aberta: pode ser causada por falha no sistema de controle, baixa pressão 

hidráulica no circuito de alimentação da válvula, dano no pistão da válvula, vazamento 

interno ou externo etc. 

 Prematura ou shutdown não controlado: pode ser causada por falha no sistema 

de controle ou vazamento externo. 

 Vazamento interno e externo: pode ser causada por uma falha de selamento, 

quando há acumulação de sólidos no elemento de restrição e não há restrição da passagem de 

fluido. 
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A importância de um elemento ou equipamento pode ser analisada pelo impacto do 

seu funcionamento no sistema, ou seja, a habilidade do sistema operar mesmo que haja uma 

falha desse componente. Seguindo essa linha de raciocínio, é possível criar uma classificação 

baseada no efeito que a falha do equipamento acarretará no sistema. Essa análise qualitativa 

fornece um bom entendimento sobre a interdependência entre o sistema e um determinado 

componente inserido no mesmo. A seguir, são pontuadas algumas categorias de falhas 

(ADAMOWICK, 2016). 

 Categoria I (Catastrófica): a falha resulta na parada de operação imediata do 

equipamento afetado, por razão de segurança operacional e ambiental. Nesses casos, podem 

ocorrer morte de trabalhadores, impactos ambientais desastrosos e perda de equipamentos 

fundamentais para o funcionamento da unidade. 

 Categoria II (Crítica): a falha impacta imediata e diretamente a produção. Uma 

vez detectada, imediatamente há grande mobilização e direcionamento de recurso para cessar 

o problema. Caso o problema não seja resolvido, pode acarretar risco à segurança da operação 

e se tornar catastrófica.  

 Categoria III (Severa): a falha não impacta ou impacta temporariamente a 

produção. A operação não precisa ser interrompida, porém há mobilização imediata de 

recursos para solucionar a situação.  Caso uma falha crítica seja encontrada durante a parada 

de produção para efetuar reparações no sistema, ela será considerada severa e, portanto, 

alocada na categoria III. 

 Categoria IV (Reduzida): é uma falha de item redundante, ou seja, a falha não 

impacta a produção. Os reparos são realizados quando há disponibilidade de recursos e a falha 

não degrada o desempenho do sistema, além dos limites de segurança. 

A análise de efeitos e modos de falha pode ser adaptada para diversos elementos e 

equipamentos, por essa razão é um modelo que é aplicado desde indústrias automobilísticas a 

plantas de processamento de gás natural. Em 2006, por exemplo, Paulo Sivini utilizou em sua 

tese de mestrado o modelo FMEA para desenvolver um banco de dados de confiabilidade 

aplicado a estações redutoras de pressão de gás natural. Por outro lado, ainda 1999, outros 

autores estudaram a aplicação do modelo FMEA dentro de empresas de maquinário, tais 

como apresentada no artigo “Implementação de FMEA em uma empresa de máquinas-

ferramentas”. 
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4. APLICAÇÃO DA FERRAMENTA FMEA  

 A metodologia de análise de efeitos e modos de falhas, como já exposto 

anteriormente, é utilizada em muitas áreas. Esse modelo é uma análise qualitativa que visa 

identificar e classificar as falhas ocorridas de acordo com seu impacto no processo e melhorar 

a gestão das falhas, de maneira a melhorar o projeto do equipamento e o processo que o 

mesmo está inserido. Como o modelo FMEA possui registro de informações pertinentes ao 

equipamento ou processo, ele funciona também como banco de dados de confiabilidade 

operacional, evitando que erros que aconteceram no passado voltem a se repetir 

(RODRIGUES, 2011).  

 A ferramenta FMEA foi desenvolvida por volta de 1960 pela NASA
6
, e 

posteriormente, consolidou-se nas indústrias nuclear e aeronáutica.  A partir da década de 80 

passou também a ser implantada na indústria automobilística e se propagou para as indústrias 

de autopeças. A metodologia de análise de efeitos e modos de falha foi considerada umas das 

ferramentas mais utilizadas dentro da indústria automobilística e, segundo a norma americana 

QS 9000, é especificada como metodologia apropriada para análise e prevenção de falhas 

(VASCONCELLOS, 1999).  

 A metodologia conhecida como FMEA foi desenvolvida com o intuito de prevenir a 

ocorrência de falhas e, em caso de ocorrência de falha, auxiliar no diagnóstico do problema. 

Por meio desse método é possível aumentar a disponibilidade do equipamento em operação, 

visto que fica reduzida a ocorrência de falha no equipamento e sistema. Essa técnica analisa 

todos os modos de falha de um equipamento ou sistema e identifica os efeitos acarretados 

pela falha sobre os mesmo (SILVA, 2007). Os principais objetivos de uma análise via FMEA 

são: 

- Identificação dos modos de falha dos componentes do sistema; 

- Avaliação crítica dos efeitos gerados pela falha; 

- Redução da probabilidade de ocorrência de falhas em novos projetos; 

                                                 
6
 NASA: National Aeronautics and Space Administration  
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- Redução da probabilidade de ocorrência de novas falhas em processos ou produtos já em 

operação; 

- Aumento da confiabilidade de equipamentos, produtos e sistemas que já passaram por essa 

análise; 

- Redução dos riscos de erro e aumento da eficiência dos procedimentos administrativos. 

 No caso de instalações de alta segurança, o modelo FMEA é bastante utilizado para 

identificar modos de falha críticos que podem comprometer o sistema. Sendo assim, logo na 

fase inicial do projeto é possível fazer um planejamento para que esses modos de falha sejam 

eliminados ou reduzidos (SILVA, 2007). 

4.1. Planilha FMEA 

Para a implantação desse modelo é preciso criar um de banco de dados por meio da 

utilização de uma planilha de dados, que solidifica informações relevantes  sobre o 

equipamento e/ou processo.  A planilha FMEA pode ser personalizada de acordo com a 

finalidade proposta pela empresa, algumas planilhas, por exemplo, podem conter uma 

abordagem mais estrutural acerca do equipamento e outras uma abordagem mais funcional. 

Após a seleção do tipo de abordagem que melhor se adéqua à empresa, as informações de 

interesse para o processo são coletadas e disponilizadas no formato de planilha. As Figuras 

4.4 e 4.5, mostradas a seguir, apresentam dois modelos de planilhas FMEA distintas. 

 A Figura 4.4 apresenta uma planilha a ser implantada em uma empresa de máquinas e 

ferramentas, por outro lado a Figura 4.5 mostra uma planilha elaborada por SIVINI (2006) 

para aplicação em estações redutoras de pressão e gás natural.  Por meio da comparação das 

duas planilhas é possível perceber que elas divergem em relação ao objetivo principal. A 

primeira é mais direta e contém informações de cunho comercial, apresentando ainda a 

estimativa de índices que contribuem para uma análise quantitativa. Já a segunda tem aspectos 

mais específicos e descritivos, por ser um estudo para aplicação da ferramenta FMEA não 

possui informações comerciais, o autor está mais focado na numa análise qualitativa 

detalhada. 
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Fonte: Vasconcellos Jr e Miguel, 1999. 

Dependendo da política da empresa, do processo e do objetivo da análise de efeitos e 

modos falha, alguns itens possuirão maior impacto na análise que outros. Por exemplo, a 

planilha de cunho comercial apresentada na Figura 4.5 possui como principais itens as sessões 

de “falhas possíveis” e “índices”. Neste caso, é imprescindível para a empresa saber as 

possíveis falhas que podem ocorrer e a estatística relacionada às mesmas para realizar a 

prevenção e gestão das falhas. Todavia, na planilha apresentada na Figura 4.5, como o 

objetivo principal é de cunho acadêmico e teórico, mais itens descritivos em relação à falha 

são abordados, como as sessões “descrição da falha”, “efeito da falha”, “classe de severidade” 

e “ações para redução da Severidade ou efeitos”.  

 

 

 

Figura 4.4. Planilha FMEA para aplicação numa empresa de máquinas e ferramentas.  



38 

 

 

 

Fonte: Sivini, 2006. 

Na análise e gerenciamento de risco de um processo, serviço e/ou produto também 

pode ser utilizada, dentre outras ferramentas, a FMEA para mitigar e possivelmente eliminar 

os riscos associados ao projeto. Para a parte da FMEA que analisa a ocorrência, é de suma 

importância possuir o histórico de falhas do processo, serviço ou produto em questão. O 

histórico se faz muito importante dentro do desenvolvimento de projetos, pois transforma a 

variável “ocorrência” (que é a probabilidade da falha ocorrer) em “frequência” (que é a 

probabilidade da falha ocorrer, dado um histórico de acontecimentos conhecidos), isso 

significa que dessa maneira a análise passa a ser mais coerente com o ambiente no qual o 

processo está imerso. 

Em casos de sistemas e processos estudados apenas de maneira teórica, é difícil 

estabelecer certos parâmetros para aplicação da ferramenta FMEA. Estudos de casos que não 

possuem dados de ocorrência, detecção e controle, por exemplo, impossibilitam a construção 

Figura 4.5. Planilha FMEA para aplicação numa empresa de máquinas e ferramentas.  
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adequada da FMEA. Para contornar este problema, são utilizados bancos de dados com 

informações de confiabilidade de processos e equipamentos. Esses dados são utilizados para 

gerar índices mais precisos e, por meio disso, priorizar adequadamente os processos ou 

equipamentos de maior fator de risco. 

 Dentro de uma determinada empresa, a ferramenta FMEA pode ser aplicada em 

diversas áreas. Para desfrutar melhor dos benefícios providos pela metodologia, é necessário 

estabelecer um contexto interno e ou externo para definir o processo/produto e os riscos 

envolvidos no sistema analisado. Geralmente, o uso desta ferramenta está ligado a uma equipe 

de gerenciamento de risco que será responsável pela identificação dos modos de falha, 

avaliação crítica dos efeitos relacionados à falha, redução da probabilidade de ocorrência de 

falhas, aumento da confiabilidade do sistema e, por fim, redução dos riscos de falha (SILVA, 

2007). 

 

4.2. Construção da planilha FMEA 

 De acordo com a finalidade desejada, a planilha FMEA pode apresentar algumas 

variações estruturais. Todavia, alguns itens como: função, modo de falha, causa da falha, 

efeito da falha, detecção, severidade, ocorrência e fator de risco, configuram a estrutura 

principal de toda FMEA. Algumas planilhas contemplam itens como “ações requeridas” e 

“observações e recomendações” para identificar meios de reduzir a severidade e/ou 

probabilidade de ocorrência da falha, de acordo com seu modo de falha, causa e efeito.  

 Para aplicação da FMEA é necessário conhecer o contexto no qual o sistema, 

equipamento ou processo de está inserido. Identificado o contexto, é descrito a função do 

objeto de análise no contexto estudado. A partir disso, são identificados todos os possíveis 

modos de falha associados ao objeto assim como suas causas e efeitos.  

 A determinação do contexto é de suma importância para a determinação dos modos de 

falha, das causas e dos efeitos no sistema abordado. Dependendo do ponto de vista, as ações a 

serem tomadas serão distintas e, por isso, é fundamental definir corretamente o contexto a ser 

analisado.  
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4.2.1. Definição do contexto 

 Neste trabalho, o contexto analisado é uma árvore de natal molhada de configuração 

vertical operando durante a produção de petróleo e gás natural. É admitido que, ao longo da 

operação, o poço no qual a ANM está instalada pode vir sofrer alguma intervenção como 

descidas de equipamentos para realização de testes ou monitoramento, por exemplo, e 

também receber injeção de gás lift. As válvulas que serão alvo do estudo são as válvulas swab 

de produção, wing de produção e de workover, master de produção e de anular e a válvula 

crossover, pois as mesmas representam pontos importantes na garantia da confiabilidade 

operacional de uma árvore de natal. 

 Os modos de falha escolhidos para análise pontual foram: falha aberta e falha fechada. 

Existem outros modos de falhas que podem ocorrer nesses tipos de válvulas, como por 

exemplo: falha por vazamento, falha por perda de redundância, falha estrutural etc. No intuito 

de focar nas causas e, principalmente, nos efeitos gerados pela falha, foram selecionados 

como principais modos de falha o que ocorre se a válvula falha porque permanece aberta 

(falha aberta) e quando a válvula falha porque permanece fechada (falha fechada). 

4.2.2. Aquisição de dados 

A fim de analisar a confiabilidade de equipamentos e elementos utilizados na indústria 

offshore de petróleo e gás, é necessário ter informações de bancos de dados confiáveis que 

contenham informações verídicas e que condizem com as condições presenciadas no meio 

offshore. Para dados de confiabilidade no meio offshore, é possível citar o OREDA (Offshore 

Reliability Data Handbook) como um banco de dados contendo informações reunidas por 

diferentes empresas da área, de modo a manter a literatura com dados consistes e atualizados. 

 O objetivo principal do OREDA é apresentar as taxas médias de falhas que ocorrem 

em sistemas offshore. Assim, é possível desenvolver projetos mais eficientes que contemplem 

planos de manutenção focalizados em equipamentos que possuam maior taxa de falha ou mais 

possíveis falhas associadas, dadas as condições de operação do equipamento. A taxa de falha 

apresenta a probabilidade de um item falhar durante um determinado espaço de tempo, além 

dessa informação, o OREDA fornece outros dados como, por exemplo: bordas externas e 

internas do sistema e suas especificações técnicas, tempo observado de serviço do item e 

tempo estimado de reparação do item. 
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 O OREDA apresenta informações compiladas na forma de planilha, após serem 

apresentadas todas as informações necessário para o completo entendimento do item 

analisado. Cada planilha possui informações para identificar o item e estimar os parâmetros 

de confiabilidade. Para os fins propostos pelo presente trabalho, as informações mais 

importantes extraídas da literatura proveniente do banco de dados do OREDA são: 

- Classe de severidade; 

-Taxa média de falha; 

 A seguir, a Figura 4.6 mostra a disposição dos dados apresentados no OREDA. Antes 

de cada tabela de informações, são definidas as barreiras internas e externas, a categoria do 

equipamento e o método aplicado no desenvolvimento da estimativa dos parâmetros abordado 

em alguns itens. 

Fonte: OREDA 2002. 

Figura 4.6. Tabela de dados OREDA 

 



42 

 

 

 

 De posse dos dados fornecidos é possível fazer uma estimativa numérica de quais itens 

tem maior chance de falhar em operação e otimizar o planejamento de manutenção e 

reparados durante a vida útil do equipamento.  

4.2.3. Planilha FMEA 

 Para realizar uma análise técnica das causas e efeitos gerados por falhas nas principais 

válvulas da árvore de natal molhada vertical, foi elaborada uma planilha FMEA com o 

seguinte aspecto: 

Figura 4.7. .Modelo de planilha FMEA desenvolvido. 

PLANILHA FMEA 

NOME DO 

COMPONENTE 
FUNÇÃO 

FALHAS POSSÍVEIS 
CONTROLES 

ÍNDICES AÇÕES 

RECOMENDADAS MODO CAUSA EFEITO O G D FR 

           

Fonte: Elaboração própria.  

 Nas colunas da planilha desenvolvida, são identificados os elementos a serem 

analisados, suas funções no sistema e, de acordo com as falhas possíveis de ocorrerem, são 

descritos o modo de falha, a causa e o efeito no sistema. Esses dados são expostos sob a ótica 

da engenharia de petróleo, expondo os problemas que podem ocorrer na operação de 

hidrocarbonetos caso a falha descrita aconteça. Posteriormente, são abordados os controles 

presentes na ANM capazes de mitigar ou exterminar a falha. 

  Além disso, são identificados os índices associados à falha, tais como ocorrência 

(“O”), gravidade (“G”) e detecção (“D”) que dão origem ao fator de risco (“FR”) 

correspondente à falha do elemento. Por fim, dada as informações anteriores e efetuada a 

análise correta, é possível elaborar ações para prevenir a ocorrência de falha e/ou reduzir a 

severidade dos efeitos gerados pela falha. 
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4.3. Determinação dos índices  

 Este tópico tem como principal objetivo explicar sucintamente a metodologia de 

elaboração dos índices presentes na planilha FMEA desenvolvida neste trabalho. Esta etapa 

transforma a análise, que até então era puramente qualitativa, em quantitativa de modo a 

demonstrar numericamente como pode ser elaborado um plano de ações baseado na 

priorização de elementos que possuem maior fator de risco associado, ou seja, elementos que 

caso entrem em falha irão gerar mais prejuízos operacionais. 

4.3.1. Ocorrência 

 Este item representa a quantidade de vezes que um equipamento falha dado 

determinado período de tempo. Para determinação deste item foi utilizado o banco de dados 

fornecido pelo OREDA 2002 por meio do trabalho desenvolvido por Ingeborg e 

Stendebakken (2014), que apresenta diversos dados de confiabilidade de equipamentos 

relacionados à indústria de óleo e gás. Por meio da coluna “mean failure rate” apresentada na 

figura 4.6, é possível obter a taxa média de falha de um item durante o tempo de serviço. 

Sendo assim, com base na literatura disponível, foi criada a seguinte tabela: 

Tabela 4. 1-Classificação de ocorrência de falha 

Taxa média de ocorrência Escala 

 Muito provável de ocorrer 5 
 Provável de ocorrer 4 
 Possível de ocorrer 3 

 Improvável de ocorrer 2 
 Pouco provável de ocorrer 1 

 

 A Tabela 4.1 representa uma conversão de taxa média de ocorrência em uma escala 

numérica, ou seja, para indicar que caso um item falhe recorrentemente ele estará associado 

ao maior índice de ocorrência da escala, recebendo assim o valor “5. Sendo assim, dado uma 

faixa de taxa média de ocorrência, haverá um índice correspondente que irá estar presente na 

coluna designada como “O” da planilha FMEA desenvolvida. 

  Para equipamentos como a árvore de natal, existem diversos tipos de modos de falha 

que podem ocorrer ao longo de sua vida útil, tais como falha aberta, falha fechada, falha por 

vazamento, falha por entupimento e etc. Neste trabalho serão analisados os modos de falha 

aberta e fechada (Ingeborg e Stendebakken, 2014). 
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4.3.2. Detecção 

 As válvulas de controle utilizadas em sistemas submarinos são normalmente do tipo 

gaveta, que têm como vantagem proporcionar uma obstrução mínima à passagem do fluxo, 

quando operando em posição totalmente, e essa característica acarreta uma perda de carga 

mínima para o sistema (Mashiba, 2011). 

Analogamente ao item anterior, 4.3.1, para determinação do índice “detecção”, foi 

criada uma escala que classifica a falha quanto à sua facilidade detecção. Esse parâmetro 

depende do sistema de controle da válvula e quão rápido o sistema vai responder à falha, por 

isso faz-se necessário o entendimento do tipo de válvula e do sistema no qual ela está 

inserida.  

Tabela 4. 2-Classificação quanto à detecção de falha 

Facilidade de detecção Escala 

Difícil 4 
Moderada 3 

Fácil 2 
Imediata 1 

 

Para simplificar essa avaliação, foi elaborada a Tabela 4.2 que transforma em escala 

numérica a capacidade de detecção da falha. Portanto, a escala de 1 a 4 representará se a falha 

será facilmente detectada ou não.  

4.3.3. Gravidade  

 A gravidade ou severidade da falha pode ser classificada de acordo com as 

consequências ocasionada pela mesma. Para fins de análise, este item será determinado por 

meio de dados obtidos pelo OREDA juntamente com a classificação a seguir (Ingeborg e 

Stendebakken, 2014): 

Tabela 4. 3-Classificação quanto à gravidade da falha 

Gravidade da falha Escala 

Catastrófica: a falha resulta na parada de 

operação imediata do equipamento afetado, 

por razão de segurança operacional e 

ambiental. 

4 
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Crítica: a falha impacta imediata e 

diretamente a produção. 
3 

Severa: a falha não impacta ou impacta 

temporariamente a produção. 
2 

Reduzida: é uma falha de item redundante, ou 

seja, a falha não impacta a produção. 
1 

 

 Nesse contexto, a falha mais grave terá como índice de gravidade o valor “4” e mais 

leve terá o valor “1”. Assim, a coluna “G” da planilha, diferentemente dos índices de 

ocorrência e detecção, contemplará apenas valores de 1 a 4. 

4.3.4. Fator de risco 

 O fator de risco é calculado através da multiplicação dos índices de ocorrência, 

gravidade e detecção, com esse parâmetro é possível identificar válvulas que possuem maior 

risco de entrar em falha ou de causar danos mais graves ao sistema. Válvulas com alta taxa 

média de ocorrência de falha e baixa gravidade possuem fator de risco considerável, pois 

apresentam maior tempo indisponível (menos tempo em operação devido à ocorrência de 

falha) o que gera ônus para a produção. Por outro lado, válvulas com baixa taxa de ocorrência 

de falha e alta gravidade também apresentam riscos que precisam ser mitigados, uma vez que, 

caso a falha ocorra, as consequências serão de grande impacto na produção. 

  É por meio do fator de risco que a análise dos principais modos de falha é realizada. 

Um item com fator de risco alto necessita de ações específicas para diminuir a taxa de 

ocorrência e/ ou a severidade da falha. Com a aplicação dessas ações é possível observar os 

benefícios da utilização da ferramenta FMEA, pois com a diminuição do tempo que a válvula 

fica fora de operação, por razões de reparos ou manutenções e a diminuição do impacto da 

falha no sistema como um todo, a produção de petróleo e gás natural se torna mais eficiente e 

operacionalmente segura. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta sessão são discutidos os resultados obtidos por meio da aplicação da 

planilha FMEA nas principais válvulas de controle de uma árvore de natal vertical 

molhada. Para melhor compreender a análise realizada é preciso ter em mente o 

conceito de falha aberta e fechada. Neste trabalho, foi considerado como falha aberta a 

situação em que uma válvula deveria estar fechada, mas, por alguma razão, não está, ou 

seja, ela está em falha por estar na posição aberta quando o deveria estar fechada. 

Analogamente, a falha fechada é aquela que ocorre quando a válvula é operada na 

posição aberta e, devido a algum problema, ela fecha, em outras palavras, a falha 

fechada ocorre quando a válvula deveria estar operando na posição aberta, mas não está.  

Os conceitos de falha aberta e falha fechada apresentados nos resultados 

divergem dos conceitos de falha segura aberta e falha segura fechada. A falha segura é 

uma forma de assegurar a integridade do sistema caso algum problema ocorra. Existem 

casos em que é necessário fechar uma válvula para não comprometer a segurança do 

processo (falha segura fechada), em outros casos, é necessária a abertura de válvulas de 

controle para garantir a segurança do sistema (falha segura aberta). 

 

5.1. Planilha FMEA para válvula swab de produção 

 A Tabela 5.1 apresenta a planilha FMEA para válvula swab de produção. A 

válvula swab de produção localizada na parte superior de uma ANM, é responsável por 

permitir acesso vertical à coluna de produção. O modo de falha analisado é o “falha 

aberta”, pois durante a produção de petróleo e gás natural ela permanece fechada e só 

usada na posição aberta quando há necessidade de passagem de equipamentos. Esse 

modo de falha pode ser causado por fatores como falha de comunicação com o sistema 

de controle no topside e/ou problemas no atuador da válvula, é possível também que, ao 

longo do tempo, a descida de equipamentos através desta válvula possa danificar a sua 

estrutura interna. 

 Caso a válvula swab de produção abra durante algum momento da produção, 

ocorrerá o direcionamento do fluxo em direção a ela. A pressão e temperatura do fluido 

produzido pode danificar a estrutura superior da ANM. Para controlar e identificar a 
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ocorrência da falha poderiam ser utilizados sensores de pressão em pontos estratégicos 

capazes de detectar o aumento da pressão e temperatura à jusante da válvula swab. 

 O fator de risco calculado para essa válvula, através da multiplicação dos índices 

“O”,”G” e “D”, foi igual a 4. Como ações recomendadas, é aconselhável manter 

manutenção preventiva nas válvulas da coluna de produção e sempre atentar para a 

redundância de barreiras de controle.  
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Tabela 5.1- Planilha FMEA para válvula swab de produção 

PLANILHA FMEA 

NOME DO 

COMPONENTE 
FUNÇÃO 

FALHAS POSSÍVEIS 
CONTROLE 

ÍNDICES AÇÕES 

RECOMENDADAS MODO CAUSA EFEITO O G D FR 

Válvula swab de 

produção 

Permitir acesso 

vertical ao 

poço para a 

passagem de 

equipamentos. 

Falha 

aberta 

Possível 

perda de 

comunica

ção com 

sistema de 

controle; 

Danos 

mecânicos 

ocasionad

os pela 

passagem 

de 

equipame

ntos. 

Caso a vávula 

swab de produção 

permaneça aberta, 

o fluido 

produzido poderá 

seguir em direção 

à tree cap e, 

dependendo da 

pressão do fluido, 

danificar a 

estrutura da 

árvore de natal. 

Todavia, essa 

válvula é 

utilizada para 

operações de 

intervenção no 

poço e, 

geralmente, o 

mesmo se 

encontra com a 

produção 

interrompida. 

Sensores de 

pressão 

capazes de 

detectar a 

falha para 

acionar o 

fechamento 

de válvulas 

localizadas na 

coluna de 

produção. 

2 2 1 4 

Manutenção 

preventiva da 

válvula e dos 

componentes do 

sistema de controle. 

Além disso, investir 

em desenvolvimento 

de barreiras de 

segurança. 
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5.2. Planilha FMEA para válvula wing de produção 

 A Tabela 5.2 apresenta a planilha FMEA para válvula wing de produção. A 

válvula wing de produção é responsável por isolar e direcionar o fluido produzido para a 

linha de produção. Durante a operação de produção, essa válvula encontra-se sempre 

aberta, permitindo o escoamento da produção. Caso ocorra um problema de 

comunicação com o sistema de controle e/ou falha no atuador da válvula, ela pode 

fechar totalmente ou parcialmente. Outra causa para esse modo de falha é por meio de 

acúmulo de sólidos como parafinas, asfaltenos e areias na válvula. 

 No escoamento de fluidos um fator de suma importância é a vazão e velocidade 

do fluxo. Caso a válvula wing de produção apresente alguma restrição ocorrerá 

mudança da vazão e da velocidade através da válvula, isso acarretaria mudança no 

regime de fluxo o que ocasionaria diversos problemas no escoamento. De maneira 

análoga, no caso da válvula fechar completamente pode haver parada total da produção. 

  O fator de risco calculado foi igual a 3, e apesar da taxa de ocorrência e 

facilidade de detecção baixas, a gravidade da falha é crítica pois pode impactar 

significativamente a produção. 
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Tabela 5.2-Planilha FMEA para válvula wing de produção 

PLANILHA FMEA 

NOME DO 

COMPONENTE 
FUNÇÃO 

FALHAS POSSÍVEIS 
CONTROLE 

 

ÍNDICES 
AÇÕES 

RECOMENDADAS MODO CAUSA EFEITO O G D FR 

Válvula wing de 

produção 

Isolar e 

direcionar a 

produção de 

hidrocarboneto

s. 

Falha 

fechada 

/ 

parcial

mente 

fechada 

Possível 

falha no 

acionament

o do 

sistema de 

controle; 

Falha no 

atuador por 

desgaste ao 

longo do 

tempo/ 

Acúmulo 

de sólidos. 

 

Problemas ao 

regular a 

válvula wing 

de produção 

compromete 

o controle da 

vazão que, 

por sua vez, 

acarreta 

problemas de 

produtividade 

e controle de 

pressão. 

Sensores de 

pressão 

localizados 

na coluna de 

produção 

para 

acionamento 

da válvula de 

segurança de 

subsuperfície

. 

1 3 1 3 

Manutenção 

preventiva da 

válvula e dos 

componentes do 

sistema de controle. 

Além disso, investir 

em desenvolvimento 

de barreiras de 

segurança. 
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5.3. Planilha FMEA para válvula wing de workover  

 A Tabela 5.3 apresenta a planilha FMEA para válvula wing de workover. A 

válvula de workover atua na linha de serviço e esta situada acima da válvula master de 

anular, essa válvula é utilizada para intervenção e operação no espaço anular. Ela pode 

apresentar dois modos de falha, dependendo do modo que ela esteja operando. O modo 

de falha fechada ocorre quando o poço está recebendo injeção de gás lift como método 

de elevação e o modo de falha aberta ocorre quando não está ocorrendo nenhuma 

operação no anular e o mesmo deveria estar vedado. 

 Em uma operação de injeção de gás lift, o fechamento abrupto da válvula wing 

de workover acarretará a interrupção do fornecimento de gás lift para o anular. Dessa 

maneira, no caso do fluido produzido ser muito pesado, o escoamento vertical dentro da 

coluna de produção será comprometido. Por outro lado, caso não seja necessário o uso 

de gás lift para elevação, a válvula wing de produção deve permanecer na posição 

fechada. Sendo assim, a abertura dessa válvula, falha aberta, ocasionaria a perda de 

estanqueidade do anular pela perda de pressurização do mesmo. 

 O fator de risco calculado para cada modo de falha diverge, pois quando a linha 

de serviço não está sendo usada para injeção de gás lift é mais difícil detectar a 

ocorrência de algum problema, porém, quando a mesma está sendo utilizada para 

injeção é detectada qualquer anormalidade de imediato. 
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Tabela 5.3- Planilha FMEA para válvula wing de workover 

PLANILHA FMEA 

NOME DO 

COMPONENTE 
FUNÇÃO 

FALHAS POSSÍVEIS 
CONTROLE 

ÍNDICES 
AÇÕES 

RECOMENDADAS MODO CAUSA EFEITO O G D FR 

Válvula wing de 

workover ("Linha de 

serviço") 

Linha de 

serviço 

utilizada 

para 

intervenção 

e operação 

no espaço 

anular, 

situa-se 

acima da 

válvula 

master de 

anular. 

Falha 

fechada 

Possível 

falha no 

acionamento 

do sistema 

de controle; 

Falha no 

atuador. 

Caso a válvula 

feche enquanto 

está ocorrendo 

uma operação de 

injeção de gás 

lift no anular, a 

operação vai ser 

interrompida e o 

processo de 

elevação de 

hidrocarbonetos 

será 

comprometido.  

Sensores de 

pressão na 

linha de 

serviço para 

acionar 

válvulas que 

atuem sobre 

a vazão de 

gás lift.  

1  3  1 3 

Manutenção preventiva 

da válvula e dos 

componentes do sistema 

de controle. Além disso, 

investir em 

desenvolvimento de 

barreiras de segurança. 

Falha 

aberta 

Possível 

falha no 

acionamento 

do sistema 

de controle; 

Falha no 

atuador. 

Caso a válvula 

permaneça 

aberta enquanto 

a linha está em 

desuso, ocorrerá 

perda de 

estanqueidade da 

linha e possíveis 

distúrbios na 

pressão do 

espaço anular.  

Sensores de 

pressão na 

linha para 

acionar 

válvulas de 

segurança à 

montante da 

válvula wing 

de workover. 

  

 1 2  2  4 

Manutenção preventiva 

da válvula e dos 

componentes do sistema 

de controle. Além disso, 

investir em 

desenvolvimento de 

barreiras de segurança. 
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5.4. Planilha FMEA para válvula master de produção 

A Tabela 5.4 apresenta a planilha FMEA para válvula master de produção. A 

válvula master de produção é responsável pelo controle de fluxo de fluido proveniente 

do poço, após passar por esta válvula o fluxo direciona-se à linha de produção onde 

encontra-se a válvula wing de produção. Como a válvula master de produção está 

sempre aberta durante a produção, o modo de falha dela é “falha fechada”. Este modo 

de falha pode ocorrer devido a problemas de comunicação com o sistema ou por meio 

do acúmulo de sólidos na região da válvula ao longo do tempo. 

Analogamente ao que pode ocorrer em caso de falha fechada da válvula wing de 

produção, com o fechamento da válvula master de produção também resultará em 

redução ou parada de produção. A restrição de fluxo em válvulas de produção gera 

prejuízos quanto aos regimes de escoamento de fluidos na flowline, o que pode impactar 

o fluxo de entrada nos equipamentos que são dimensionar para condições de fluxo 

específicas.  

 Por meio de sensores de fluxo ou pressão é possível identificar distúrbios 

ocorridos na linha de produção e no topside, destino final do escoamento. Assim, 

tomadas as ações necessárias, é possível normalizar a produção. Como este modo de 

falha produz impacto na produção, a gravidade da falha é crítica, a taxa de ocorrência é 

baixa e a detecção é imediata, o fator de risco gerado é igual a 3 e as ações 

recomendadas são as mesmas para as outras válvulas de controle. 
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Tabela 5.4- Planilha FMEA para válvula master de produção 

PLANILHA FMEA 

NOME DO 

COMPONENTE 
FUNÇÃO 

FALHAS POSSÍVEIS 
CONTROLE 

ÍNDICES 
AÇÕES 

RECOMENDADAS MODO CAUSA EFEITO 

O
 G D FR 

Válvula master 

de produção 

Controle de 

fluxo de 

fluido 

proveniente 

do poço. 

Falha 

fechada 

Possível 

falha no 

acionamento 

do sistema 

de controle; 

Falha no 

atuador; 

acúmulo de 

sólidos que 

ocasionam 

restrição de 

fluxo. 

Em caso de 

restrição 

parcial ou 

total do fluxo 

através da 

válvula 

mestra de 

produção, 

será 

ocasionada 

uma parada 

ou redução da 

produção. 

Além disso, 

os 

equipamentos 

à jusante 

podem operar 

fora da faixa 

de 

especificação. 

Sensores de 

fluxo e/ou 

pressão 

localizados 

na linha de 

produção e 

no topside 

para 

identificação 

do problema 

e posterior 

retomada de 

produção. 

1 3 1 3 

Manutenção 

preventiva da 

válvula e dos 

componentes do 

sistema de controle. 

Além disso, investir 

em desenvolvimento 

de barreiras de 

segurança. 
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5.5. Planilha FMEA para válvula master de anular 

 A Tabela 5.5 apresenta a planilha FMEA para válvula master de anular. A 

válvula master de anular é responsável pelo fluxo de fluido em direção do anular. Como 

possui função semelhante à válvula wing de workover, ela pode apresentar tanto o modo 

de falha aberta quanto fechada. Os efeitos ocasionados por essas falhas também são 

semelhantes ao da wing de workover, perda de estanqueidade, no caso da falha aberta, e 

comprometimento da injeção de gás lift na coluna, no caso da falha fechada. 

 Os métodos de controle a serem utilizados em caso de falha podem usar a 

válvula de workover para diminuir a gravidade da falha. No caso da abertura indevida 

da válvula master de anular quando não houver operação no anular, é possível fechar a 

válvula wing de workover de forma a reduzir a perda de estanqueidade no anular. Por 

outro lado, no caso de fechamento indevido da válvula master durante a injeção de gás 

lift, é possível abrir a válvula wing de workover para aliviar a pressão do trecho 

localizado entre as válvulas e evitar danos mais significativos. 

 Por se tratar de uma válvula comumente utilizada para injeção de gás lift, a 

gravidade de uma falha aberta ou fechada é considerada critica, pois pode comprometer 

a estrutura do sistema. Todavia, a detecção da falha aberta não é de tão fácil de ser 

detectada como falha fechada porque a linha estaria fora de operação e a identificação 

da falha pode não ser imediata. Sendo assim, o fator de risco calculado para o modo 

falha aberta e falha fechada foram diferentes, totalizando 6 e 3, respectivamente. 
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Tabela 5.5- Planilha FMEA para válvula master de anular 

PLANILHA FMEA 

NOME DO 

COMPONENTE 
FUNÇÃO 

FALHAS POSSÍVEIS 
CONTROLE 

ÍNDICES 
AÇÕES RECOMENDADAS 

MODO CAUSA EFEITO O G D FR 

Válvula master de 

anular 

Controle de 

fluxo de 

fluido em 

direção ao 

anular 

Falha 

aberta 

Possível 

falha no 

acionamento 

do sistema 

de controle; 

Falha no 

atuador;  

Possível perda 

de 

estanqueidade 

do espaço 

anular, caso o 

mesmo não 

esteja sendo 

utilizado para 

injeção de gás 

lift. 

Sensores de 

pressão na válvula 

para identificação 

da falha e 

fechamento da 

válvula wing de 

workover.  

 1 2 2 4 

Manutenção preventiva da válvula 

e dos componentes do sistema de 

controle. Além disso, investir em 

desenvolvimento de barreiras de 

segurança. 

Falha 

fechada 

Em caso de 

restrição total 

da válvula 

mestra de 

anular, a 

injeção de gás 

lift será 

comprometida 

o que 

ocasionará a 

perda de 

eficiência no 

processo de 

elevação. 

Sensores de 

pressão na válvula 

para identificação 

da falha  e 

fechamento da 

válvula wing de 

workover para não 

aumentar 

excessivamente a 

pressão sessão 

entre as válvulas. 

 1 3 1 3  

Manutenção preventiva da válvula 

e dos componentes do sistema de 

controle. Além disso, investir em 

desenvolvimento de barreiras de 

segurança. 
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5.6. Planilha FMEA para válvula crossover 

 A Tabela 5.6 apresenta a planilha FMEA para válvula crossover. A válvula 

crossover é responsável pela interligação entre a linha de produção e a linha de serviço. 

Durante a produção de petróleo e gás, essa válvula opera na posição fechada, sendo 

assim caso ocorra algum problema de comunicação com sistema de controle ou no 

atuador, a válvula irá apresentar uma falha aberta. 

 No caso de abertura da válvula crossover, a linha de produção e de anular 

ficarão conectadas. Com a interligação das linhas poderá ocorrer migração de fluidos da 

linha de produção para o anular ou o contrário, dependendo da pressão de cada linha. 

De forma a conter a falha, é possível utilizar sensores de fluxo nas linhas de produção e 

anular para que, caso seja identificada a abertura da válvula crossover, as válvulas de 

isolamento sejam acionadas. 

 Pelo fato da taxa de ocorrência ser baixa, facilidade de detecção ser imediata e a 

gravidade ser crítica (pode impactar a produção), o fator de risco calculado foi igual a 2. 

Assim como as válvulas apresentadas anteriormente, as ações recomendadas são 

manutenção preventiva e investimento em barreiras de segurança. 
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Tabela 5.6- Planilha FMEA para válvula crossover 

PLANILHA FMEA 

NOME DO 

COMPONENTE 
FUNÇÃO 

FALHAS POSSÍVEIS 
CONTROLES 

ÍNDICES 
AÇÕES 

RECOMENDADAS MODO CAUSA EFEITO O G D FR 

Válvula 

crossover 

Interligação 

entre a 

linha de 

produção e 

a linha de 

serviço 

Falha 

aberta 

Possível 

falha no 

sistema de 

comunicação; 

Falha no 

atuador 

Caso a válvula 

crossover 

permaneça 

aberta, a linha 

de produção 

não ficará 

isolada o que 

acarretará o 

vazamento de 

hidrocarbonetos 

para o espaço 

anular ou a 

contaminação 

da linha de 

produção por 

fluidos contidos 

no espaço 

anular. 

 Sensores de 

fluxo na 

coluna de 

produção e do 

anular para 

acionamento 

das válvulas 

de isolamento.  

 1 3 1 3 

Manutenção 

preventiva da 

válvula e dos 

componentes do 

sistema de controle. 

Além disso, investir 

em desenvolvimento 

de barreiras de 

segurança. 
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5.7. Fator de risco 

A partir da análise realizada por meio da planilha FMEA é possível observar que 

garantir a integridade das principais válvulas do sistema de controle de uma ANM é 

assegurar a integridade da produção de óleo e gás também. Existem muitos fatores de 

risco que podem desencadear consequências graves para a unidade de produção e para o 

meio ambiente, portanto é necessário investir em ferramentas que auxiliem no 

gerenciamento de risco, de modo a minimizar a ocorrência de falhas e também a 

gravidade da falha.  

O intuito principal da aplicação da ferramenta FMEA é, por intermédio do fator 

de risco, identificar as válvulas e os modos de falha que podem gerar maior risco para a 

integridade da produção. A Tabela 5.7, apresentada a seguir, mostra os fatores de risco 

relacionados aos modos de falha abordados:  

Tabela 5.7 - Fatores de risco 

Válvula Modo de falha FR 

Swab de produção Falha aberta 4 

Wing de produção Falha fechada 3 

Wing de workover 
Falha fechada 3 

Falha aberta 4 

Master de produção Falha fechada 3 

Master de anular 

 

Falha aberta 4 

Falha fechada 3 

Crossover Falha aberta 3 

 

Segundo a Tabela 5.7 as válvulas master de anular e swab de produção são as 

que apresentam maior fator de risco. No caso da master de anular, o fator de risco se 

apresenta maior que as outras pois a detecção de uma falha aberta quando a linha está 

fora de operação é mais difícil de ser identificada. Por outro lado, no caso da swab de 

produção, o fator de risco diferencia-se porque a possibilidade de ocorrência de uma 

falha aberta é maior.  

Como as informações obtidas para a construção da planilha foram retiradas da 

literatura, para um projeto real de uma árvore de natal devem ser descritos os controles 

efetivamente utilizados para mitigar a ocorrência de falha e reduzir a severidade dos 

efeitos no sistema. Os índices de ocorrência, detecção e gravidade também podem ser 
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construídos através do banco de dados disponível para as condições de operações as 

quais essas válvulas estão operando durante sua vida útil. Como a árvore de natal é um 

equipamento fundamental para garantir a produção segura de petróleo e gás natural é 

preciso assegurar que todos os componentes do sistema de controle estão funcionando 

de maneira adequada.  
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6.  CONCLUSÃO 

 A utilização da ferramenta FMEA permite analisar de maneira ampla os modos 

de falha de cada componente do equipamento. No caso das válvulas swab, master, wing 

e crossover foram abordados dois modos de falha, falha aberta e falha fechada. Apesar 

de existirem outros modos de falhas possíveis de ocorrer nesses elementos, optou-se por 

focar apenas nesses modos.  

Encontrar dados técnicos reais é um desafio à parte. Nesse trabalho, por meio da 

utilização da literatura disponível em outros trabalhos acadêmicos, que foi possível 

determinar alguns fatores quantitativos necessários para tornar a planilha FMEA mais 

próxima da realidade de um projeto de ANM. 

Para estudos de confiabilidade, podem ser combinados vários métodos e 

ferramentas. Por meio da metodologia RAM, modelos top-down e bottom-up e 

ferramenta FMEA é possível fazer uma análise de confiabilidade eficiente e, assim, 

estabelecer um projeto que assegure a disponibilidade dos equipamentos em operação, 

menos tempo em falha, e a integridade operacional dos mesmos. 

 Como a árvore de natal é integrada a vários outros equipamentos que também 

são fundamentais na produção de hidrocarbonetos, foi aplicada a ferramenta FMEA 

num contexto de análise bottom-up, ou seja, a análise partiu de elementos mais 

específicos que pode se estender para sistemas maiores, o que poderia ser feito em 

trabalhos futuros. 

 Para concluir, o objetivo deste trabalho foi analisar, do ponto de vista da 

engenharia de petróleo, sobre a confiabilidade das principais válvulas de uma árvore de 

natal subsea utilizando a ferramenta FMEA. Para tanto, foram apresentados, 

detalhadamente, como os modos de falha impactariam o sistema de produção. É 

importante ressaltar a importância da integração de conhecimentos para que se possa 

fazer uma análise mais completa e eficaz. 
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