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RESUMO 

O mercado óleo e gás mundial sofre atualmente com a crise do petróleo e se tratando do 

Brasil, o agravamento do setor devido com a crise política. As empresas que prestam 

serviço de perfuração de poços de petróleo, diante de todo o cenário atual, necessitam 

prestar um serviço de alta qualidade e pontualidade da entrega do poço perfurado para 

manter seus contratos ativos, evitando ocorrência de downtime por falha de equipamentos.  

O objetivo desse estudo foi realizar análises quanto aos downtimes por falha de 

equipamentos críticos de unidade de perfuração de poços de petróleo e promover uma 

análise de risco sobre o mesmo, buscando a otimização do tempo operacional da sonda. 

Para isso foram utilizados ferramentas e conceitos da qualidade, confiabilidade de sistemas 

e a aplicação do método de gestão de risco Bow-tie. Como resultado obteve-se o 

levantamento de equipamentos críticos através de dados históricos em um horizonte de 

quatro anos, o conhecimento e priorização do equipamento e seu componente crítico 

pertinente a ser estudado para a organização, o estudo sobre sua confiabilidade operacional 

por meio de cálculo de taxas de falha em função do tempo e a proposta de gerenciamento 

de risco com o intuito de manter a continuidade operacional do equipamento e 

consequentemente da unidade de perfuração, obtendo a satisfação do cliente pelo serviço 

prestado. 

Palavras-chave: Downtime, gestão de risco. Bow-tie, perfuração, blowout preventer 
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ABSTRACT 

 

The oil and gas world market is currently suffering from the oil crisis and, in Brazil, the 

worsening of the sector due to the political crisis. Companies that perform oil well drilling 

services, in view of the current scenario, need to provide a high quality service and timely 

delivery of the well drilled to keep their contracts active, avoiding the occurrence of 

downtime due to equipment failure. The objective of this study was to perform analyzes 

on the downtimes for failure of critical equipment of drilling unit of oil wells and to 

promote a risk analysis on the same, seeking the optimization of the operating time of the 

probe. For this, tools and concepts of quality, system reliability and the application of the 

Bow-tie risk management method were used. As a result, critical equipment was surveyed 

through historical data over a four-year horizon, the knowledge and prioritization of the 

equipment and its relevant critical component to be studied for the organization, the study 

of its operational reliability by calculating Failure rates as a function of time and the risk 

management proposal with the intention of maintaining the operational continuity of the 

equipment and consequently of the drilling unit, obtaining customer satisfaction for the 

service provided. 

Keywords: risk management, blowout preventer, drilling, downtime, Bow-tie 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O petróleo é importante para a sociedade devido a ser utilizado para diversos fins, 

constituindo um dos principais insumos para geração de energia e produtos com diversas 

aplicações em diferentes tipos de mercado.  O consumo de energia, conforme os resultados 

do estudo realizados para o período de 2005 a 2030 por Tolmasquim et al. (2007), indica 

que demanda energética no Brasil apresentará taxas superiores às das últimas décadas 

especialmente as fontes não renováveis como o petróleo e o gás natural.  

As projeções assim desenvolvidas pelo estudo efetuado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) demonstra o significativo valor do petróleo como insumo para a matriz 

energética nacional e reforça o investimento em estratégia de busca de óleo e gás pelas 

empresas petrolíferas no país. Segundo Thomas (2001), petróleo, do latim (pedra) e oleum 

(óleo), no estado líquido é uma substância inflamável, oleosa, com a densidade menor que 

a água, tendo um cheiro característico e a cor podendo variar entre o negro e castanho-

claro. O petróleo é formado por uma combinação de hidrocarbonetos e se transforma em 

gasoso a partir do momento em que sua mistura possui um maior percentual de moléculas 

pequenas, já nas condições normais de temperatura e pressão a maioria de suas moléculas 

são maiores, tendo seu estado físico líquido. 

Uma das principais etapas para iniciar a extração de óleo e gás e executar o 

processamento no ambiente offshore é descobrir áreas com potencial de acúmulo do 

mineral na rocha reservatório e desenvolver o processo de perfuração por meio de 

plataformas tipo sonda. Sadeghi (2007) indica que diferentes tipos de plataformas de 

petróleo offshore podem ser usadas dependendo da locação do campo de óleo e gás, da 

profundidade e das condições de operação. No caso da plataforma para pesquisa direta de 

reservatórios são utilizadas as sondas com diversos sistemas e equipamentos. 

Ainda de acordo com Thomas (2001), uma sonda de perfuração offshore nada mais 

é do que uma grande estrutura em alto mar para abrigar trabalhadores e as máquinas 

necessárias para perfurar poços no leito do oceano para a extração de petróleo e/ou gás 

natural, processando os fluidos extraídos e levando os produtos, de navio, até a costa. 

Dependendo das condições ambientais de locação como profundidade da lâmina d´água, a 

plataforma pode ser fixada ao solo marinho ou ser flutuante. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Uma unidade de perfuração é formada por diversos sistemas e componentes e 

compreende um conjunto de tecnologias com funções específicas para realizar as 

operações de perfurar rochas até a zona objetivo de um reservatório de hidrocarbonetos. 

Diversas funções estão associadas a tarefa operacional de construção do poço como 

monitoramento, registro, controle de variáveis de processo, segurança e outras atividades 

críticas para o sucesso do projeto (JAHN, et al. 2012). 

O debate sobre a tecnologia tem assumido importância crescente para as 

organizações, tanto pelos grandes diferenciais que a introdução de novas tecnologias pode 

representar quanto pelos elevados custos de desenvolvimento e implantação destas 

tecnologias. A tecnologia é cada dia mais fundamental, tanto em termos dos produtos e 

processos produtivos, quanto dos processos de suporte ao negócio principal das 

organizações. Porém, a própria tecnologia que é tão importante para a otimização dos 

processos de uma organização pode fazer com que ela sofra perda de desempenho devido 

à complexidade de alguns equipamentos, gerando a indisponibilidade para executar suas 

atividades, cujo nome é atribuído downtime.  

Downtime ou indisponibilidade são os termos relacionados a problemas que 

geraram perda da operação ou da continuidade do negócio, quando os serviços não estão 

sendo providos. Podemos classificar o ambiente de produção indisponível como tendo as 

seguintes consequências (KATUKOORI, 1995): 

 Perda de produtividade: problemas relacionados aos colaboradores ou 

terceiros que não podem executar seu serviço, mas que estão à disposição 

da organização e, portanto, geram custos devido as suas horas pagas durante 

uma parada.  

 Perda de oportunidades: negócios que deixam de ser realizados porque o 

timing é perdido, como aplicações financeiras, propostas, embarques, 

processos judiciais, etc.  

 Impossibilidade de atendimento a clientes: insatisfação, defecção de 

clientes, perda de fidelidade e outras consequências de não atender clientes 

ou não estar visível ou acessível.  
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 Intervenção técnica especializada: quando é feito uma intervenção para 

resolver o problema em si (causa da indisponibilidade) e de todos os efeitos 

em cascata decorrentes da parada. 

A discussão sobre confiabilidade e gestão de risco hoje, nas empresas, evoluiu de 

uma forma ampla, onde existe total atenção e preocupação para deixar o sistema como um 

todo operando sem risco eminente de falhas. Assim, conforme Lu et al. (2009), o tema 

gerenciamento de risco é uma técnica dinâmica, onde é fundamental levantar, estudar, 

fazer análises e qualificar como os controles de risco estão operando, se estão sendo 

eficientes. A aplicação deste tema tem como proposito mitigar todos os riscos em que o 

sistema está exposto, que em concordância com Feng e Zhangn (2004), o estudo é 

composto pelo entendimento de todas as fraquezas e a consideração dos possíveis efeitos 

resultantes da ocorrência. Consequentemente o estudo permite fornecer suporte nas 

decisões a serem tomadas pela organização. 

Para a confiabilidade, a empresa busca conceber e proporcionar, por meio de 

estudos do equipamento, uma maior vida útil operacional do mesmo, tendo sua principal 

objeção na área de engenharia a precaução de falhas. Está totalmente interligada com o 

aumento da concorrência entre as empresas a quais procuram otimizar seus serviços, 

deixando-os melhores (STAMATIS, 2003). 

A empresa onde o projeto é aplicado se encontra inserida no setor Óleo e Gás, 

prestando serviço de perfuração de poços de petróleo. A mesma possui 6 unidades de 

perfuração em operação, onde desempenham as atividades de acordo com a programação 

do cliente. O downtime na unidade de perfuração se dá pela interrupção da operação devido 

a algum motivo que impede a mesma de operar. Como a unidade é de grande porte e possui 

diversos equipamentos diferentes, é necessária uma gestão de manutenção bem estruturada 

para evitar que o downtime aconteça. 

 

1.2.  PROBLEMA 

O registro de downtime das sondas de perfuração da empresa offshore estudada não 

gera nenhum tipo de análise com finalidade de mitigar o risco do equipamento ficar 

indisponível, ou seja, é apenas utilizada pelos líderes com o intuito de catalogar o tempo 



14 

em que a sonda não exerceu suas atribuições designadas preliminarmente, ficou inoperante 

por algum motivo que pode ser desde uma uma falha de equipamento até um erro humano.  

Atualmente, ao ocorrer um downtime, é preenchida uma planilha manualmente 

pelos diferentes representantes (gerentes) de cada unidade de perfuração e após isso é 

apresentado em uma reunião mensal que é composta por todos os líderes da empresa. 

Como já citado, a empresa dispõe de seis sondas operantes, mas que não possuem uma 

forma consolidada de reunir todos downtimes ocorridos durante um determinado tempo 

nas suas unidades.  

Cada representante de sonda tem responsabilidade de gerenciar as operações e 

buscar prevenir o que possa prejudicar e gerar ônus a empresa. No momento em que ocorre 

downtime é elaborado um plano de ação de manutenção corretiva do problema corrente e 

após a resolução, as atividades são retomadas normalmente tornando aquele problema algo 

superado, sem procurar conhecer a causa raiz e tão menos compartilhar com os demais 

membros da empresa a fim de haver uma abrangência daquele acontecimento e sua solução 

para toda a frota.  

A grande indagação é que através da aplicação do método BOW-TIE em um 

equipamento crítico, será possível minimizar a incidência de eventos que geram ônus à 

organização em questão? 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo Geral 

Aplicar o método de gestão de risco Bow-tie para proporcionar uma 

otimização de tempo operacional da unidade de perfuração. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral será necessário: 

 Identificar e analisar os principais sistemas operacionais e definir equipamentos 

críticos da sonda de perfuração; 

  Realizar pesquisa bibliográfica de ferramentas específicas da Qualidade, sobre 

confiabilidade de sistemas e Gestão de Risco; 
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 Levantar dados referentes aos downtimes sofridos no período de quatro anos; 

 Apresentar os equipamentos críticos que estão relacionados ao downtime de 

perfuração para posterior tratamento do plano de gerenciamento de risco. 

 Apresentar plano operacional de gerenciamento de risco de falhas de sistemas 

e seus equipamentos. 

1.4. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Segundo Campos (1990), a grande maioria das pessoas resiste em aceitar que 

possuem problemas. Mesmo assim, para melhoria contínua ocorrer, as organizações devem 

fazer isso mesmo quando estão satisfeitas com seus resultados. Isso se torna uma forma de 

alcançar algo sempre mais ambicioso, como ocorre em algumas empresas que lidam com 

o conceito “problema” como oportunidade para incrementar melhorias em suas operações.  

Conforme Fogliatto e Ribeiro (2009), a confiabilidade está relacionada à operação 

eficaz de um produto ou sistema, na inexistência de quebras ou falhas, isto é, confiabilidade 

é a probabilidade de um elemento realizar adequadamente a função necessitada, sob 

circunstâncias de operação definida, por um intervalo de tempo. 

Mediante atual crise enfrentada pelo setor petrolífero, a competitividade no 

mercado se destacou devido à pouca demanda existente. Sendo assim, as empresas que 

buscam evoluir e executar seu papel da melhor forma possível ganham maior credibilidade 

no mercado e poder competitivo. 

A competitividade está atrelada à eficiência empresarial, sendo a base do êxito ou 

insucesso de um negócio na qual há livre concorrência. Aqueles que se destacam pela 

competitividade sobressaem entre seus concorrentes, independente da sua capacidade de 

lucro e desenvolvimento (DEGEN, 1989). 

No âmbito das atividades empresariais a prevenção de perdas com planos de 

gerenciamento de risco de paradas traz maior competitividade ao negócio, pois aumenta o 

tempo de disponibilidade dos sistemas nas operações previstas em projeto. O 

gerenciamento de risco assim, conforme Cooper et al. (2005), torna o processo o robusto 

e consistente para a tomada de decisão sobre o planejamento e design, de modo a gerar 

valor com a redução de perdas. 
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Existem diversas metodologias para prevenção de perdas e a escolha de ferramentas 

e a integração destas podem fornecer importantes resultados no processo de gestão de 

riscos de falhas em unidades de perfuração.  As diferentes metodologias assim apresentam 

vantagens e desvantagens e elas necessitam de diferentes níveis de recursos e esforços de 

aplicação (MOHD et al., 2011). 

O método Bow-tie como apresentado por Lewis e Hurst (2005) é um método que 

vai além das estruturas usual das outras ferramentas, pois apresenta ênfase entre o controle 

de risco e a gestão de sistemas para prevenção de perdas. 

O método de gerenciamento de risco pode apresentar maior potencial de sucesso, 

pois visa redução das falhas em equipamentos críticos, justamente por possibilitar e 

considerar diversas barreiras possíveis para impedir que o problema ocorra. Outras 

técnicas apresentam o formalismo de identificação e gestão, mas não evidenciam de forma 

clara as questões que envolvem uma sequência lógica construída em diagrama que fornece 

o diagnóstico de barreiras para ocorrer um evento indesejado como apresentado por 

(MOHD et al., 2011). 

Os potenciais resultados serão de grande valia para a empresa, que tem deficiência 

em perceber e tratar seus pontos fracos que ocasionam prejuízos com paradas de 

equipamentos devido a falhas dos mesmos. É percebível na atual conjuntura que quanto 

melhor for o desempenho de uma organização, seja qual for à atividade que ela exerça mais 

benefícios ocorrerão para a sociedade, visto que a empresa irá atingir novos clientes e 

assim necessitará de um número maior de mão de obra, gerando empregos e promovendo 

o crescimento no local em que está inserida.  

À medida que seus ambientes se relacionam, as organizações compreendem 

informações e as transformam em conhecimento, passando a operar com base na conexão 

desses conhecimentos com suas perspectivas, valores e regras próprias (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998) 
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1.5.  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente projeto está destinado a uma empresa do ramo offshore que presta 

serviços de perfuração de poço de petróleo, onde contempla profissionais qualificados que 

proporcionarão informações produtivas a respeito do tema estudado. É buscado apresentar 

propostas para redução do tempo de indisponibilidade de uma unidade de perfuração na 

forma quantitativa, no âmbito de ocorrências de downtimes, que é o fator de maior interesse 

da organização.  

O projeto será desenvolvido mediante conhecimento de duas ferramentas da 

qualidade seguindo com a aplicação de um método de gestão de risco, que tem como 

objetivo possibilitar um maior rendimento operacional das unidades de perfuração. Com 

isso, através do levantamento dos downtimes ocorridos na organização analisada, será 

viável priorizar o equipamento crítico. 

O estudo elaborado não deve ser empregado em outras organizações, visto que cada 

empresa da mesma esfera possui sua forma de tratar e prevenir seus downtimes e há suas 

características próprias, porém, os conceitos do método de projeto poderão ser replicados 

com devidas adaptações. 

 

1.6.  ESTRUTURA DO ESTUDO 

O estudo está estruturado em seis capítulos, como explicitado a seguir:  

O capítulo 1 expõe as considerações gerais sobre o tema, uma explicação curta que 

revela brevemente no que o estudo está inserido, evidenciando o problema que a empresa 

passa mediante a revelação de sua fragilidade quanto ao tema. Também é apresentado o 

objetivo da pesquisa, ou seja, o que se deseja alcançar na conclusão do estudo bem como 

os objetivos específicos, que é essencial para se atingir o objetivo geral. A delimitação e a 

estrutura do estudo também são exibidas no capitulo 1 detalhando a construção do trabalho. 

No capítulo 2 será realizada uma revisão bibliográfica da estrutura dos principais 

sistemas que compõem uma sonda de perfuração além de suas características, das 

ferramentas da qualidade e de gestão de risco pertinentes ao tema explorado e que se 
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adequam melhor. Também será examinado conteúdo teórico referente a confiabilidade de 

sistemas de uma sonda e tipos de equipamentos de uma unidade de perfuração. 

No capítulo 3 é apresentada a metodologia utilizada no estudo para se alcançar a 

redução de downtime.  

O Capitulo 4 contempla a forma atual que o downtime é abordado na empresa, 

evidenciando o modo de registro do mesmo na planilha sem qualquer análise posterior a 

ocorrência.  

O capítulo 5 evidencia a aplicação dos conceitos de confiabilidade de sistemas, 

onde será possível analisar por meio de estudo científico as taxas de falhas utilizando dados 

históricos no período de 4 anos.    

No capítulo 6 é exibido a aplicação do método Bow-tie, identificando as ameaças 

em que o equipamento a ser estudado se encontra, a construção de barreiras para evitar que 

ocorra o problema com o equipamento crítico, as ações de mitigação para não se ter 

consequências piores e as tarefas direcionadas as barreiras, que farão a manutenção das 

barreiras, que tendem a reduzir a ocorrência de downtime. 

O capítulo 7 apresenta a conclusão do estudo bem como o estudo futuro, para o 

contínuo desenvolvimento do projeto e em paralelo aplicando na organização. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Uma Unidade Marítima de Perfuração pode ser semissubmersível ou um próprio 

navio que perfura poços de petróleo com o objetivo de prepará-lo para a exploração, como 

já citado no capítulo 1. São diversos sistemas que a compõem e os mesmos possuem seus 

equipamentos dispostos a trabalharem e manterem a continuidade operacional, a segurança 

e as entregas dos poços.  

A identificação e a caracterização dos sistemas operacionais que compõe uma 

sonda são de extremo valor, pois é possível selecionar quais os conjuntos de equipamentos, 

dispositivos e peças que fazem parte do sistema para monitoramento, controle e 

intervenção na sonda. Para o diagnóstico preliminar da gestão do tempo de 

indisponibilidade do equipamento de uma sonda a avaliação do modus operandi do 

sistema, assim como as descrições das principais funções é uma das etapas de estudo. 

Abaixo é apresentado, de forma reduzida, os principais assuntos abordados neste 

capítulo bem como os principais autores: 

 Unidade de perfuração  

Thomas (2001), Bourgoyne et al. (1986) e HALLIBURTON (1997). 

 Ferramentas da Qualidade  

Diagrama de Pareto - Campos (1990), Montgomery (2001) e Peinaldo e 

Graeml (2007) 

Matriz GUT - Meireles (2001) 

 Confiabilidade 

Lafraia (2001) 

Raposo (2004) 

Rausand e Arnljot (2004) 

Calixto (2013) 

 Kenett et al. (2013) 

 Gerenciamento de Risco 

Lewis e Hurst (2005) 

Silva (2014) 

Sequeira (2010) 

KUROWICKA et al., 2008 
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2.1. UNIDADE DE PERFURAÇÃO 

Segundo Thomas (2001), a perfuração de um poço de petróleo é realizada através 

da cooperação dos principais sistemas, onde são eles: 

 Sistema de Sustentação e Movimentação de cargas; 

 Sistema de circulação; 

 Sistema de rotação; 

 Sistema de segurança do poço; 

 

2.1.1. Sistema de Sustentação e Movimentação de Cargas 

Segundo Bourgoyne et al. (1986), a função deste sistema é proporcionar a descida 

ou subida no poço de cordas de perfuração, tubos de perfuração, revestimentos e outros 

equipamentos subterrâneos. Isto é, possibilita duas operações de rotina, a realização de 

conexões e de manobras.  

Ainda de acordo com Bourgoyne et al. (1986), a conexão refere-se ao processo 

frequente de acrescentar uma nova junta do tubo de perfuração conforme o poço se estende 

quanto a profundidade. A manobra geralmente ocorre para realizar de troca de algum 

equipamento na extremidade da coluna de perfuração ou para retirar toda a coluna e iniciar 

outra operação diferente de perfuração. Os principais componentes são: 

 Torre e subestrutura; 

 Block and tackle; 

 Drawworks; 

 Catarina; 

 Guincho; 

A torre fornece o requisito de altura para puxar seções de tubo ou descê-las no poço. 

Quanto maior for o comprimento, mais longa será a seção de tubo que pode ser operada. 

Além de sua altura, as torres são classificadas conforme sua capacidade de suportar cargas 

compressivas e ventos (BOURGOYNE et al., 1986). 
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Conforme o autor citado acima, o block and tackle é composto pelo bloco de 

coroamento e cabo de aço de perfuração. Sua principal é promover vantagem mecânica 

permitindo a manipulação mais fácil de grandes cargas. 

Drawwork fornece a potência de elevação e de frenagem necessária para subir ou 

descer as cordas do tubo. A transmissão do drawworks possibilita mudar facilmente a 

direção e a velocidade do bloco de coroamento (BOURGOYNE et al., 1986). 

Segundo Thomas (2001), o guincho tem como função movimentar cargas, ele é 

composto pelo tambor principal, tambor auxiliar, molinetes e embreagens. A Catarina é 

um conjunto de polias móveis que fica suspensa pelo cabo de perfuração, que permeia 

entre as polias do bloco de coroamento e polias da Catarina.  

 

2.1.2. Sistema de Circulação 

Conforme Bourgoyne et al. (1986), a principal função do sistema de circulação de 

fluidos é remover os cascalhos de rocha do poço conforme a perfuração avança. O fluido 

de perfuração é mais comumente composto de argila e outros materiais em água e é 

chamado de lama de perfuração. Os equipamentos que fazem parte desse sistema são: 

 Bombas de lama; 

 Tanques de lama; 

 Misturador de lama; 

 Tratamento da lama; 

Em concordância com Bourgoyne et al. (1986), os equipamentos relacionados 

anteriormente buscam permitir tanto a lavagem do poço quanto a transmissão de uma 

pressão positiva para a formação.  

As bombas de lama, de acordo com o autor referido acima, succiona a lama dos 

tanques e faz com que a mesma percorra a coluna de perfuração inteira até a profundidade 

total do poço, e ao retornar, traz consigo os cascalhos originados da atuação da broca na 

extremidade da coluna com as rochas da formação.  
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Bourgoyne et al. (1986), também indica que a lama ao retornar com os cascalhos é 

direcionada para a estação de tratamento onde ocorrerá a separação da areia e cascalho 

vindos do poço e subsequentemente será utilizada novamente. O misturador é utilizado 

para a produção da lama (fluido de perfuração), que muda sua densidade mediante a 

pressão da formação. 

 

2.1.3. Sistema de Rotação 

Bourgoyne et al. (1986) apresenta a composição do sistema rotativo que inclui 

todos os equipamentos que são utilizados para promover a rotação da broca. As partes 

principais são: 

 Swivel; 

 Tubo de perfuração; 

 Drill Collars; 

 Top drive; 

Ainda de acordo com o autor Bourgoyne et al. (1986), o Swivel suporta o peso da 

broca e permite a rotação da coluna. Este equipamento distingue a parte giratória da coluna 

com a parte estática da unidade de perfuração, ou seja, a parte superior não é rotacionada 

quando o top drive está operando. O swivel possibilita a injeção do fluído de perfuração no 

interior da coluna. 

A maior parte da coluna de perfuração é composta por tubos de perfuração. O tubo 

de perfuração é especificado pelo seu diâmetro exterior, peso por pé, grau de aço e 

comprimento, onde são conectados na coluna através de luvas que permitem o 

rosqueamento em ambos os lados (HALLIBURTON, 1997). 

Drill Collars se situam no inferior da coluna de perfuração e tem o objetivo de 

deixá-la pesada para assim obter. Os drill collars são tubos com paredes grossas de aço 

pesado que são usados para empregar peso na broca já que o tubo de perfuração possui 

paredes relativamente finas (HALLIBURTON, 1997). 
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O top drive, em conformidade com o autor descrito no parágrafo anterior, está se 

tornando um equipamento padrão nas unidades de perfuração em geral. Isso ocorre 

justamente pela capacidade deste equipamento fazer a circulação e girar a coluna de 

perfuração durante uma operação de manobra, sem necessitar de interrupção da atividade. 

 

2.1.4. Sistema de Controle de Poço 

Em concordância com Bourgoyne et al. (1986), o sistema de controle de poço 

impede o fluxo descontrolado de fluidos proveniente da formação. No momento que a 

broca perfura uma zona permeável que possui uma pressão de fluido em excesso 

comparado a pressão hidrostática que a lama de perfuração exerce, o fluido da formação 

irá emergir e deslocará a lama de perfuração sentido contrário a que é injetada, ocorrendo 

assim o surgimento do fluido da formação na superfície da unidade de perfuração, e esse 

evento é chamado de kick. 

O sistema de controle de poço permite (HALLIBURTON, 1997): 

 Detecção de kick; 

 Fechar o poço; 

 Circulando o poço sob pressão para remover os fluidos de formação e aumentar a 

densidade de lama. 

Uma possível falha no controle de poço pode resultar em um fluxo descontrolado 

de fluidos oriundo da formação, que é chamado de Blowout. O Blowout pode causar morte 

das pessoas que operam aquela unidade de perfuração, perda de equipamentos e de grande 

parte das reservas de petróleo e gás naquele reservatório, além de prejudicar o meio 

ambiente com a contaminação pelo fluido da formação (HALLIBURTON, 1997). 

A detecção de kick durante as operações de perfuração é possível devido ao uso de 

um indicador de volume no tanque de lama ou um indicador de fluxo, ambos conseguem 

detectar o evento através do aumento do fluxo de retorno da lama (CHRISTMAN, 1998). 

De acordo com Thomas (2001), o fluxo de fluido da formação causado pelo kick é 

interrompido devido à presença de um equipamento chamado Blowout Preventer (BOP), 
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que tem a capacidade de interromper o fluxo do poço sob qualquer condição de perfuração, 

fechando-o. Ao perceber um kick, é necessário a injeção de um fluido de perfuração mais 

pesado para assim controla-lo. 

Riser é um equipamento, segundo Choe (1998), que faz a conexão do BOP com a 

unidade de perfuração e tem de suportar a condição estática do assoalho marinho com as 

forças dinâmicas do mar, abrigando toda a coluna de perfuração no seu interior. 

O BOP se divide em dois conjuntos, que está representado na figura 1 a seguir 

contendo o BOP Stack que faz a ligação com a cabeça do poço e o Lower Marine Riser 

Package (LMRP), que é conectado ao BOP Stack e ao Riser e ilustrado a seguir 

(CHRISTMAN, 1998). 
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Segundo Christman (1998), o BOP Stack contém os seguintes dispositivos: 

1 Adaptador de Riser: Elemento que possibilita a conexão do BOP a coluna de Riser 

2 Flex Joint: É uma articulação flexível que permite que o riser se mova conforme a 

unidade de perfuração flutua, permitindo ângulos de deslocamento. 

3 Mangueiras flexíveis: Mangueiras fabricadas que envolvem a flex joint 

possibilitando a movimentação da mesma. 

4 Anular: Objetiva vedar o espaço entre o tubo e a parede do poço. 

5 Riser connector: O riser connector prende o BOP Stack. É capaz de possibilitar uma 

desconexão segura durante um evento abandono ou deriva. 

Figura 1: BOP 

Fonte: Christman (1998) 
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6 Válvula de alívio do gás: Controla possíveis influxos de gás proveniente da 

formação. 

7 Válvula de isolamento: Pode ser instalada para permitir o teste das linhas de choke e 

kill ao descer o riser e o LMRP, sem o BOP Stack. 

8 Conectores Choke & Kill: Possibilitam a angulação entre o LMRP e o BOP Stack.  

 

O LMRP é composto pelos seguintes dispositivos conforme a numeração da Figura 1: 

9 Riser Mandrel: Possui a função de travar o riser connector. 

10 Ram BOPs: As gavetas do BOP utilizam um conjunto de cilindros hidráulicos para 

mover dois blocos de metal com a função de selar a pressão abaixo delas. 

11 Choke & Kill valves: Possibilita o acesso controlado ao poço, mesmo quando alguma 

gaveta ou o anular está fechado. 

12 Choke line spools: As linhas de choke & kill permitem a movimentação da flex joint. 

São compostas por mangueiras flexíveis de aço. 

13 Choke & Kill lines spools: As linhas de choke & kill permitem a movimentação da 

flex joint. São compostas por mangueiras flexíveis de aço. 

14 Conector da cabeça de poço: O conector da cabeça de poço veda com uma junta 

metálica e ao mesmo tempo trava o BOP Stack na cabeça de poço. Esse equipamento 

evita a formação de hidratos que podem causar dificuldade de desconexão.  

O BOP é de suma importância na perfuração de poços de petróleo pois age como 

uma barreira de segurança caso haja um influxo de hidrocarbonetos em direção a 

superfície. Por se tratar de um equipamento de grande porte, este trabalho contará com o 

estudo através das ferramentas da qualidade para identificar os componentes críticos do 

BOP e posteriormente avançar no desenvolvimento do projeto. 
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2.2. FERRAMENTAS SELECIONADAS DA QUALIDADE 

 

As ferramentas da qualidade são de total importância para o desenvolvimento desse 

projeto, pois visa direcionar a quais sistemas e equipamentos necessitam de uma prioridade 

no quesito manutenção. O estudo de confiabilidade de um sistema está diretamente 

associado a qualidade dos processos que o sistema está incluso, onde há interação entre as 

operações do sistema, manutenção e o tempo operando. 

 

2.3. DIAGRAMA DE PARETO 

 

Em conformidade com Avelar (2008), o Diagrama de Pareto é um instrumento 

gráfico empregado para determinar uma classificação nas causas de desvios que têm de ser 

corrigidas. Essa ferramenta é composta por barras verticais que possuem intenção de 

facilitar a determinação de quais problemas deve ser resolvido primeiro conforme seu valor 

de escala.  

Já para Campos (1990), a análise de Pareto é uma ferramenta essencial e bastante 

simples para o gerente, pois o auxilia a classificar e a priorizar os problemas, onde os separa 

em duas partes, os poucos itens vitais e muitos itens triviais. A análise de Pareto é composta 

por três fases:  

1ª) Estratificação; 

2ª) Identificação de dados; 

3ª) Diagrama de Pareto. 

Campos (1990) explica que a estratificação é a parte onde devemos dividir o 

problema em grandes estratos fundamentado em uma reunião onde pessoas que são 

envolvidas no problema participam, buscando explicação do motivo que possa estar 

gerando o problema. A partir de então, deve-se levantar os dados para analisar a 

importância de cada item apoiado em fatos e dados, tendo na última etapa o diagrama de 
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Pareto, apresentando os problemas que geram os maiores impactos dentro de uma 

organização.  

De acordo com Montgomery (2001), diagrama de Pareto é basicamente uma 

distribuição de frequência de dados atributos, estruturado por categoria onde evidencia os 

problemas recorrentes. É bem utilizado em aplicações não-industriais de métodos de 

melhoria da qualidade. 

Para Almeida (2000), o diagrama de Pareto é formado por barras na vertical que 

contribuem para o entendimento quantitativo dos motivos que originou o problema e quais 

deles mais correspondem diante de certo banco de dados. A forma em que o diagrama é 

construído permite visualizar a parcela das causas em referência à consequência final. As 

causas mais impactantes condizem com 80% da totalidade. 

Conforme Peinaldo e Graeml (2007), a análise de Pareto exibe de maneira visual o 

efeito de cada um dos acontecimentos que andam sendo avaliados. Os acontecimentos com 

maior peso nos problemas necessitam ser solucionados inicialmente. Geralmente, na 

ocasião em que se tem diversas causas para somente um problema, apenas uma ou duas 

causas representam ocorrência do problema. Portanto, no curto prazo é mais simples 

eliminar os principais causadores do problema principal do que agir sobre todas as causas. 

O Diagrama de Pareto é pertinente quando se deseja identificar o item que gera 

maior quantidade do problema, desse modo, ao se pensar no ambiente de perfuração de 

poços de petróleo, um equipamento que falha diversas vezes é notado com mais facilidade 

do que um equipamento que parou alguma quantidade de horas e não veio a falhar 

novamente durante um período longo de tempo. Assim, é notório para quem está 

analisando o cenário que o equipamento deve contar com manutenção mais frequente e 

melhorias, a fim de evitar uma quantidade alta de parada do equipamento. 

2.4. MATRIZ GUT 

Segundo Grimaldi (1994), o método da Matriz GUT foi estruturada com o 

propósito de direcionar apoio a decisão difícil, em outras palavras, decisões que abrangem 

diversos assuntos. A mistura de problemas pode ocasionar incerteza. 
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De acordo com Meireles (2001), a matriz GUT é um método apropriado para eleger 

prioridades no meio de distintas opções de ação. Essa técnica replica as seguintes 

perguntas: 

 O que é preciso e se deve fazer inicialmente? 

 Por onde deve ser iniciado? 

Para dar retorno as perguntas, a Matriz GUT reflete a: 

 Gravidade – É indispensável avaliar a força do dano gerado pelo 

problema caso não exista uma preocupação e ação sobre ele. 

 Urgência – Deve ser apreciado o tempo para surgir as perdas ou as 

consequências indesejáveis se não houver aplicação sobre o problema. 

 Tendência – É preciso atentar para o desenvolvimento do defeito se 

não haja intervenção sobre ele. 

Meireles (2001) propõe a utilização da GUT do seguinte modo: 

GRAVIDADE: É compreendido a energia ou alcance das perdas que o evento 

consegue causar caso não exista atividade sobre ele. Essas perdas possibilitam ser 

calculadas quantitativa ou qualitativamente, porém sempre serão mostradas numa escala 1 

a 5: 

1 – Prejuízo pequeno; 

2 – Prejuízo leve; 

3 – Prejuízo equilibrado; 

4 – Ampla perda; 

5 – Perda seríssima. 

URGÊNCIA: É investigado o período de tempo para a eclosão de perdas ou 

decorrências malquistas desde que não seja realizado nenhuma ação objetivando mitigar o 

problema. O intervalo de tempo é declarado entre 1 e 5, como apresentado adiante: 
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1 – Prazo enorme (dois ou mais meses); 

2 – Prazo grande (um mês); 

3 - Prazo médio (quinze dias); 

4 – Prazo pequeno (uma semana); 

5 - Instantâneo (está ocorrendo). 

TENDÊNCIA: É considerado o progresso que o problema terá se não houver ação 

para soluciona-lo. A tendência também é definida numa escala de 1 a 5: 

1 - Sumir; 

2 - Diminuir ligeiramente; 

3 - Continuar; 

4 - Ampliar; 

5 - Agravamento crítico. 

O método baseia-se em relacionar uma série de ações a serem realizadas e distribuir 

pontuação acerca da gravidade, urgência e tendência. Este método pode ser aplicado 

individualmente, mas a conclusão é mais satisfatória quando à medida que uma equipe a 

realiza, pois deve ter um aprimoramento nos valores de G, U, T, que são adquiridos por 

consenso. (Consenso = harmonização ou conciliação de opiniões). É favorável para a 

programação de tarefas a serem desempenhadas em um intervalo de tempo delimitado. 

Recomenda-se uma vez por semana (sexta-feira), no seu fim, elaborar uma matriz GUT 

referente a próxima semana. Essa ferramenta requer a utilização de formulário que 

contenha cinco colunas com os itens a seguir: 

 PROBLEMA: nome da tarefa ou desafio a confrontar; 

 GRAVIDADE: coluna remetida a entrada da pontuação quanto a 

gravidade; 
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 URGÊNCIA: coluna designada a ponderação quanto à urgência da 

tarefa; 

 TENDÊNCIA: coluna proposta a investigação e pontuação quanto 

à tendência do problema; 

 GxUxT: Coluna denominada a multiplicação dos valores 

preenchidos de acordo com a força de cada agente. 

 

Figura 2: Matriz GUT 

Fonte: Adaptado Meireles, 2001 

  

2.5. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DE SISTEMA 

A análise de confiabilidade tem grande importância na indústria, pois busca 

fornecer informações para determinar de forma quantitativa a probabilidade de falha do 

sistema ou desvios de operação de função em relação a concepção de um projeto. As 

informações de estimativas quanto um sistema ou um componente em operação pode 

falhar no tempo ou poderão ter sucesso em uma atividade específica no regime de ciclo de 

produção, é de grande valor a empresa para antecipação e tomada de decisão. Essa é a 

principal razão para incluir o estudo de análise de confiabilidade na avaliação de 

downtimes, mesmo que seja de forma preliminar. 

A disponibilidade do sistema (uptime), que consiste na confiabilidade, é o único 

aspecto de desempenho que varia significativamente durante as fases de operações, 

enquanto a eficácia, capacidade e a robustez estão diretamente influenciados na fase de 

concepção de projeto e planejamento de engenharia do sistema como discutido em Vinnen 

(2014). Portanto, o conhecimento de requisitos da confiabilidade e a sua implantação 

podem aumentar a capacidade operacional para reduzir downtime de processo. 
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O tratamento da análise de confiabilidade que é apresentado por Lafraia (2001), 

Raposo (2004) e Rausand e Arnljot (2004) é utilizado na pesquisa para fornecer 

informações com estimativas de naturezas quantitativas da taxa de falha do sistema de 

produção. A finalidade é fornecer um conjunto de dados para subsidiar um estudo analítico 

de falhas.  

Em Lafraia (2001) são utilizadas as expressões de durabilidade, confiança no 

equipamento e presteza como definições conceituais de confiabilidade, mas define de 

forma técnica que é a probabilidade de um componente ou sistema cumprir sua função 

com sucesso por um período de tempo previsto sob condições operacionais. Essa 

abordagem é aplicada nesse estudo de projeto de fim curso para compor com a análise de 

qualidade o estudo de análise de riscos de falhas de equipamento crítico essencial durante 

a perfuração de poços de petróleo. 

Os detalhamentos de confiabilidade e os parâmetros fundamentais são discutidos 

para aplicação em conjunto com as ferramentas da qualidade discutidas na seção 2.2 e 2.3 

para compreensão de downtime de equipamentos. 

Deste modo, a primeira etapa da análise do ciclo de vida de um equipamento é 

definir como as falhas ocorrem no intervalo de tempo para definir a taxa de falha, a 

confiabilidade e assim a disponibilidade para obter ações de intervenção como inspeções 

e programas de manutenção (CALIXTO, 2013). Nesse ínterim são apresentados os 

primeiros conceitos básicos da confiabilidade para posterior uso no projeto. 

 

2.5.1. Conceito de Confiabilidade 

Kirk e Miller (1986), apresentam três tipos de confiabilidade referidas na pesquisa 

quantitativa, sendo:  

(1°) O grau em que uma medida, dada repetidamente, permanece a mesma; 

(2°) A estabilidade de uma medida ao longo do tempo;  

(3°) A similaridade de medições dentro de um determinado período de tempo. 
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Lafraia (2001) também ressalta a aleatoriedade de ocorrências de falhas como um 

importante item a ser verificado ou investigado no estudo da confiabilidade. Assim, a busca 

de informações específicas para o comportamento de um sistema frente às falhas tem 

especial finalidade, principalmente para o cálculo da probabilidade de ocorrência. 

A confiabilidade do elemento é exposta pela NBR-5462 (1994) como a 

probabilidade de que este componente cumpra suas atividades durante um período de 

tempo estabelecido perante situações delimitadas de exercício. Portanto, para Elsayed 

(1996) a confiabilidade é representada por R(t), trazida do inglês reliability e pode oscilar 

de 0 a 1, permitindo o sucesso de uma proposta industrial caso seja tomada a ação de 

analisar a confiabilidade dos equipamentos envolvidos.  

Elsayed (1996) ainda considera que, se Xt for chamado de intervalo de tempo que 

existe até o elemento falhar, a fórmula para conceber a confiabilidade do item é dada pela 

Equação 1, que também é descrito por Kenett et al. (2013). 

R(t) = Probabilidade (Xt > t).     (1) 

 

2.5.2. Função Confiabilidade 

Segundo Raposo (2004) tendo n equipamentos que funcionam sem pausa para 

reparo, após um tempo t, a quantidade de equipamentos ainda operantes ns(t) e os 

equipamentos em falha nf(t) representam a condição de operacionalidade. Então, a 

probabilidade de permanência ou confiabilidade operacional do equipamento será 

representada por R(t) (Equação 2). 

𝑅(𝑡) =  1 −  
𝑛𝑓(𝑡)

𝑛
     (2) 

    

Definindo Q(t) por meio da Equação 3 como a indisponibilidade operacional ou a 

não confiabilidade de um equipamento ou item, e que este representa a ocorrência de falha 

no intervalo de tempo t temos:  
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𝑄(𝑡)  =  
𝑛𝑓(𝑡)

𝑛𝑓(𝑡)+𝑛𝑠(𝑡)
     (3) 

 

A relação de Q(t) e R(t) pode ser definida pela Equação 4 que representa os eventos 

mutuamente complementares como observado e apresentado em Raposo (2004) e Lafraia 

(2001).  

𝑄(𝑡)  +  𝑅(𝑡)  =  1      (4) 

 

2.5.3. Taxa de Falha 

A taxa de falha é representada por (t) na Equação 5 onde demostra a interação 

entre a quantidade de elementos em falha e a quantidade de dispositivos restantes no 

momento t. Representa assim a frequência que ocorre a falha por item em relação aos 

equipamentos sobreviventes no intervalo de tempo Δt como discutido por Raposo (2004). 

𝑧(𝑡) = ⟦
1

𝑛−𝑛𝑓
⟧ .

𝑑𝑛𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
= ⟦

1

𝑅(𝑡)
⟧ .

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
    (5) 

Diversos autores também definem os elementos que não falharam como 

sobreviventes na linguagem de estatística e confiabilidade como observado em Lafraia 

(2001) e Kenett et al. (2013). 

A função de falha acumulada é representada por F(t) como descrito em Lafraia 

(2001) e Raposo (2004) pela seguinte equação: 

𝐹(𝑡) = ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
     (6) 

A substituição da função da Equação 6 e sua solução são obtidas as Equação 7 e 

finalmente a Equação 8 que é uma função exponencial. 

 𝑅(𝑡) = 𝑒−𝐹(𝑡) (7) 

 
𝑅(𝑡) = 𝑒− ∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0  
(8) 
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A Equação 8 é utilizada para uma taxa de defeitos constante () e a confiabilidade 

R(t) varia exponencialmente em função do tempo, deste modo somente é possível medir a 

confiabilidade de um sistema quando o objetivo é avaliar dispositivos mecânicos ou 

elétricos específicos, assim como componentes de sistemas. Atenção especial deve ser 

dada para não utilizar a taxa de falha constante para sistemas que apresentam um 

comportamento aleatório de falhas. 

A função densidade de falha f(t) é apresentada na Equação 9 correlacionando com 

a confiabilidade em função do número original de equipamentos como apresentado 

literalmente por Raposo (2004):  

𝐹(𝑡) =
1

𝑛
.

𝑑𝑛𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
     (9) 

 

Conforme Elsayed (1996), a função densidade de falha f(t) pode ser considerada 

também como função de distribuição de falha. 

Ainda utilizando as pesquisas de Raposo (2004), existem interações entre as 

funções descritas, que são matematicamente derivadas e utilizadas no estudo estatístico de 

falhas que relacionam as equações de função de densidade de falha, confiabilidade e 

indisponibilidade para calcular a taxa de falha de um componente. 

𝜆(𝑡) =
 𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
 

(10) 

𝜆(𝑡) =  
𝑓(𝑡)

1 − 𝑄(𝑡)
=  

𝑓(𝑡)

1 − 𝐹(𝑡)
 

(11) 

𝑅(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 
(12) 

𝑄(𝑡) = 𝐹(𝑡𝑟) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

 
(13) 

2.5.4. Tempo Médio para Falhas (MTTF – Mean Time to Failure) 

Calixto (2013) descreve que para muitos profissionais de análise de confiabilidade 

o histórico de falhas significa o índice de confiabilidade no qual incluem a taxa de falha, 
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disponibilidade, o MTTF ou parâmetros de densidade de probabilidade (PDF - probability 

density function). 

  

Narayan (2004) e Rausand e Arnljot (2004) apresentam o MTTF como um 

importante parâmetro na engenharia de confiabilidade que significa o tempo esperado de 

falha, representado pela Equação 14 que em muitos casos é calculado como uma média 

aritmética.  

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫ 𝑡 ∙ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 
(14) 

 

2.5.5. Tempo Médio entre Falhas (MTBF – Mean time between Failure) 

Segundo Raposo (2004) o Tempo Médio entre Falhas (MTBF - Mean Time 

Between Failure) é a função de medida básica de confiabilidade para sistemas que define 

o tempo médio esperado até ocorrer uma falha do equipamento. O MTBF é um valor 

estatístico que busca ser a média durante um longo período de tempo e com um grande 

número de unidades e ser calculado conforme a expressão da Equação 15. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = ∫ 𝑡. 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
     (15) 

Os resultados do cálculo de MTBF para um sistema que apresenta um conjunto de 

equipamentos podem ser utilizados na estimativa do tempo de falha para implantação de 

ações de planejamento de intervenção com a finalidade de reduzir a probabilidade de 

downtimes de operação. 

 

2.5.6. Distribuição de probabilidade de falha 

 

Nas avaliações da confiabilidade de um sistema de forma detalhada é importante a 

correta escolha da distribuição de dados que provocam o downtime como base na 

estimativa de falhas (Rausand e Arnljot, 2004). 
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Ebeling (1997) apud Rausand e Arnljot e (2004) aponta 3 três distribuições de 

probabilidade que são comumente usadas para itens reparáveis: a Exponencial, Normal e 

a Distribuição Log-normal.  

Rausand e Arnljot e (2004) apresentam que a análise de ocorrências de falhas é 

importante para fornecer informações do nível de desempenho do sistema em operação. 

Os autores justificvam que podem ser utilizadas de forma especifica para a fase de desgaste 

por degradação que poderá gerar uma falha no tempo, ou a manutenção das condições de 

integridade operacional de modo que há um risco aceitável e menor probabiliadade de falha 

do sistema. 

A utilizadação do estudo do comportamento de falhas de um sistema é significante 

e por esse fato Lafraia (2001) conclui que o comportamento da distribuição de frequência 

relativas de falhas de uma população pode ser analisar por meio de amostras extraídas 

dessa mesma  população. 

Esse é o conceito de inferência como definido por Fernandes (2013) que é uma 

vertente da área da estatística cujo propósito é generalizar para a população os resultados 

de uma determinada amostra. 

Deste modo, o conhecimento da distribuição de falha real é de extrema importância 

como citado por Narayan (2004), que ainda acrescenta as seguintes três análises de 

significativo valor para uso no estudo de falhas deste projeto: 

 Utilizar modelos de análise de confiabilidade de taxa de falha constante nem sempre 

é apropriado ao tipo de sistema em estudo; 

 Compreender como as distribuições de probabilidade de falha ocorrem não é 

necessário a realização de mais testes ou dados de coleta; 

 As decisões tomadas por maior investimento e a redução de despesas operacionais 

induz a pressão para prever que o desempenho do sistema aumentará, e o uso de 

valores de média de forma isolada em muito casos reduzirão a precisão das 

previsões. 
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Narayan (2004) ainda ressalta de forma categórica ter cuidados especiais no uso da 

média para análise de falhas e na escolha adequada da distribuição de probabilidade de 

falha. 

As 4 orientações apresentadas para estudo de análise de frequência de falhas 

remetem a identificação de qual tipo de distribuição é adequada para estudo de 

confiabilidade e um sistema para o diagnóstico e previsão de falhas. 

 

2.5.7. Distribuição continua da Probabilidade 

 

Selecionar uma distribuição adequada é um passo inicial essencial na realização de 

análises de confiabilidade. Se a distribuição escolhida não se ajustar bem aos dados, as 

estimativas de confiabilidade serão imprecisas.  

Um modelo de distribuição bem ajustado também é necessário para se extrapolar 

além do intervalo de dados, e assim obter resultados precisos e satisfatórios, 

principalmente para a previsão de falhas de sistemas e diferentes modus operandi. 

Desta forma é utilizado a afirmação do trabalho de Pochampally e Gupta (2016) 

que antes de desenvolver um estudo de confiabilidade de uma unidade é importante coletar 

os dados de falhas de uma amostra no tempo e verificar qual a melhor distribuição 

estatística que está ajustada aos dados. 

Finkler et al. (2015) também enfatiza em seu estudo de modelo hidrológico de 

estuários a importância do correto uso da distribuição estatística e aderência de dados, 

portanto, avalia fenômenos que são aleatórios para previsão de comportamento do nível de 

rios. Portanto, existe similaridade e correlação com eventos aleatórios de falhas de 

equipamentos de uma sonda de perfuração offshore e equipamentos instalados no poço de 

exploração de óleo e gás ou poço de perfuração de exploração de reservatórios. 

Ainda em Finker et al. (2015) é discutido que geralmente são utilizados testes de 

hipóteses para verificar a aderência de determinada distribuição de probabilidade à série 
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original de dados como no caso, as variações de vazões de um rio para determinar o tipo 

de regime.  

Desta forma, no estudo em desenvolvimento de equipamento de engenharia, as 

falhas podem ser consideradas eventos aleatórios em diversos casos, pois variam no tempo 

para um conjunto de tipos de equipamentos industriais e pode ocorrer devido a uma série 

de cenários de causas como falhas humanas, erros de montagem, instalação de peças com 

defeitos de fabricação, desgaste prematuro, corrosão, fadiga de material, eventos 

ambientais extremos e outras causas que conduzem às falhas como falha de programação 

de manutenção. 

 

A avaliação da distribuição de falhas é assim uma importante etapa para análise de 

confiabilidade como citado por Calixto (2013) e Lafraia (2001). As principais distribuições 

que são avaliadas com as principais caraterísticas neste projeto para verificação e aplicação 

simplificada são as seguintes: 

• Weibull 

• Exponential 

• Normal 

• Lognormal 

2.5.8. Distribuição de Probabilidades de falhas para Confiabilidade 

Distribuição Normal 

A distribuição normal ou curva de Gauss é a distribuição mais utilizada em 

estatística. (FERNANDES, 2013) e Neto et al. (2010). O perfil da curva de distribuição na 

forma de sino é simétrico em relação à média e apresenta dois parâmetros: parâmetro de 

forma que é o desvio padrão () e ( o parâmetro de localização que é a média conforme 

apontado por Lafraia (2001).  

 

A distribuição é importante em decorrência do Teorema do Limite Central (TLC) 

que diz se há uma flutuação total de uma certa variável aleatória, for o resultado da soma 
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das flutuações de muitas variáveis independentes e de igual importância maior ou menor, 

a sua distribuição tenderá a uma distribuição de perfil normal não importando a natureza 

do tipo de distribuição Neto et al. (2010).  

Isso representa que quanto maior for o tamanho da amostra de uma população, 

maior a tendência da distribuição amostral ser presentada pela sua média e assim a 

distribuição normal.  

A principal questão é que em alguns casos das operações industriais não é possível 

operar com grande número de amostras de uma população por razões como tempo e custo, 

além de outros fatores e o uso de outras distribuições se fazem necessário para análise da 

probabilidade de falha. 

É importante considerar que uma população com distribuição normal a curva tem 

ajuste com variações simétricas dispostas ao redor da média como apresentado por Lafraia 

(2001) e representado na Figura 3. 

 

 

 

Figura 3 - Exemplo de distribuição normal: Média 0 e desvio padrão 2 

Fonte: Pochampally e Gupta 
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Distribuição de Weibull 

 

Consiste na expressão semi-empírica desenvolvida por Ernest Hjalmar Wallodi 

Weibull, físico sueco, que em 1939 apresentou o modelo de planejamento estatístico sobre 

fadiga de material. A distribuição de probabilidade é aplicada para falhas aleatórias devido 

ao uso operacional do sistema, ou dispositivo e representa as falhas típicas de partida 

(mortalidade infantil) e representação que apresenta múltiplos parâmetros (LAFRAIA, 

2001). 

Esta distribuição é desenvolvida com três parâmetros, ou seja, utiliza os parâmetros 

o fator de forma), fator de vida) eo fator de escala), (FERNANDES, 2013) e 

Lafraia (2001). 

Apresenta grande variedade de aplicações e utilização em fenômenos físicos, 

portanto, apresenta flexibilidade com tratado por Dhillon (1982) p. 12 apud Raposo (2004). 

E seguindo a afirmação de Calixto (2013) a pdf de Weibull pode ser representar as de 

outras funções como exponencial, log-normal ou de forma normal conforme os ajustes dos 

parâmetros. 

Apresenta grande variedade de aplicações e utilização em fenômenos físicos, 

portanto, apresenta flexibilidade com tratado por Dhillon (1982) p. 12 apud Raposo (2004). 

E seguindo a afirmação de Calixto (2013) a pdf de Weibull pode ser representar as de 

outras funções como exponencial, log-normal ou de forma normal conforme os ajustes dos 

parâmetros. 

Calixto (2013) apresenta as seguintes formas do perfil da curva de densidade de 

probabilidade para o parâmetro 

 0 <  < 1 (forma assintótica) 

 

  = 1 (forma de distribuição exponencial) 

 

 1 <  < 2 (forma de distribuição log-normal) 

 

   < 2 (forma de distribuição normal) 
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É importante considerar que as alterações dos valores de cada parâmetro interferem 

no perfil da distribuição de densidade de probabilidade f(t) como demonstrado em Calixto 

(2013) e, assim, na análise da confiabilidade R(t) para cada tipo de amostra de uma 

população. 

 

Distribuição Log-normal 

 

A distribuição tem características das mais versáteis quando comparada a 

distribuição normal, pois apresenta uma forma mais variada sendo adequada para 

determinação do tempo para manutenção de componentes mecânicos (LAFRAIA 2001). 

A forma gráfica que representa a distribuição é a curva assimétrica, e quanto às 

características de uso conclui-se que não é bem adequada a itens que apresentam danos em 

torno de um valor específico, ao contrário da distribuição normal. As características desta 

curva auferem boa capacidade de modelagem de itens ou dispositivos cuja taxa de falhas 

tem incrementos ao longo do tempo de utilização, como por exemplo, fadiga de 

equipamentos mecânicos (FERNANDES, 2013). 

Distribuição Exponencial 

 

A distribuição exponencial é considerada das mais simples em termos matemáticos 

com discutido em Fernandes (2013). A função de densidade de probabilidade é sempre 

decrescente, monoparamétrica e a sua taxa de falha é constante ao longo do seu tempo 

operacional como descrito por Fernandes (2013), Lafraia (2001) e Calixto (2013). 

Esta distribuição é das mais aplicadas em estudos de confiabilidade ainda citando 

Fernandes (2013), pois o autor analisa a pdf que representa a vida útil de materiais, mas 

ressalta que em muitos estudos é assumido e pressuposto que a distribuição de falha tem 

esse comportamento de forma “cega”, sem desenvolver avaliações de investigação. 

 Em Lafraia (2001) são apresentadas a s aplicações da distribuição exponencial que 

são as seguintes: 

 Sistemas complexos não redundantes; 
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 Sistemas com dados de falhas com causas muito heterogêneos; 

 Falhas de equipamentos com mais de 200 componentes sujeitos a mais de 3 

manutenções corretivas/preventivas; 

 Sistemas complexos com componentes com taxas de falhas independentes. 



2.5.9. Estimativas de parâmetros de distribuição de probabilidade 

 

A caracterização de cada distribuição é definida pelos seus parâmetros como 

apresentado em Fernandes (2013). Para avaliar qual determinada distribuição pode ser 

enquadrada a um tipo de amostra e obter os parâmetros e avaliar a representação tem 

especial importância no estudo de previsão de falhas, uma vez que cada distribuição tem 

forma específica. 

Conforme discutido em Fernandes (2013) existem muitas formas de estimação de 

parâmetros e são apresentados 3 tipos: Método dos Mínimos Quadrados, Método do 

Momento  e Método da Máxima Verossimilhança. Para cada um dos casos o objetivo é 

mesmo que consiste em obter um valor numérico para os um parâmetros desconhecidos da 

amostra para cada tipo de distribuição apresentada na seção 2.4.5. Os parâmetros devem 

ter estimadas de modo que sejam representativos a amostra da população e a respectiva 

distribuição.  

A utilização de softwares estatísticos como o Minitab e o SSPS (Statistical Package 

for Social Sciences) têm especial finalidade nesta fase, pois são ferramentas para 

determinar os parâmetros e os devidos ajustes para interpretação de resultados para cada 

distribuição de probabilidade em relação às amostras de dados.  

Acrescenta-se que não faz parte do trabalho o tratamento e a modelagem 

matemática de cada método com a discussão específica das equações e procedimentos de 

cada tipo de modelo de estimativa citado por Fernandes (2013), visto que o viés estatístico 

detalhado não faz parte do escopo do projeto. 
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2.5.10. Caracterização do tipo de distribuição para amostra 

 

Na estruturação e ordenação de um conjunto de falhas para obter a informação 

sobre o comportamento da distribuição de F(t) de um item é frequentemente necessário 

conduzir um teste de vida onde n itens idênticos são avaliados para registrar o tempo de 

vida de operação como discutido em Rausand e Arnljot (2004). 

Rausand e Arnljot (2004) ainda acrescenta que se o teste é executado até todos os 

itens falharem e os tempos de vida são registados, o conjunto de dados obtido é dito ser 

completo. 

No entanto, devido as questões de eficiência e principalmente de tempo e custo, 

realizar testes para que ocorram falhas em todos os itens de um sistema, não é um 

procedimento frequente e a adoção de procedimentos de extrair uma amostra da população 

para execução de testes passa ser uma alternativa viável. Em Rausand e Arnljot (2004) é 

dito que é impraticável e gera alto custo conduzir testes para todos os componentes, e assim 

a realização de testes incompletos para um conjunto de dados são ditos censurados. 

Quando um conjunto de dados é dito censurado não são observados todo o potencial 

do tempo de vida do dispositivo em análise com definido por Rausand e Arnljot (2004).  

A inferência estatística como discutido por Neto et al. (2010) e Fernandes (2013) tem 

a finalidade de generalizar os resultados de análise de uma população por meio da análise de 

uma determinada amostra. No entanto, é necessário quantificar a incerteza associada às 

afirmações e análises que possam ser obtidas e para isso são realizados os testes de hipóteses 

que fazem parte da inferência estatística com apresentado em Fernandes (2013). 

Fernandes (2013) apresente dois tipos de testes de hipóteses: 

 

 Paramétricos: utilizados para testar parâmetros propriamente ditos por meio da 

apresentação de uma hipótese específica como a operação de equipamento até um 

determinado tempo com clara especificação de parâmetro para avaliação. 
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 Não paramétrico: Permitem testar outro tipo de hipóteses que não são apenas sobre 

parâmetros populacionais, ou seja, considerações que se pretendem apresentar 

sobre o comportamento de um determinado elemento alvo ou elemento da amostra. 

O teste Anderson-Darling (AD) é comumente usado na engenharia e foi criado para 

esse propósito como citado por Engmann e Cousineau (2011) que apresentam sua especial 

vantagem em ser utilizado quando não existem muitos dados disponíveis de uma amostra 

para comparação e quando a análise é ampla e além da distribuição da média, levando em 

conta as diferentes formas e variabilidades bem como o significado de um tipo de 

distribuição. Assim é utilizado o teste AD para verificação se há aderência do tipo de 

distribuição à amostra coletada. 

O teste AD é não paramétrico e pode ser aplicado a diferentes tipos de distribuições 

como descrito em Isaic-Maniu (1983), Cousineau, Brown & Heathcote (2004), Gumbel, 

(1958), Galambos, (1978) apud Engmann e Cousineau (2011).  

 

Outro teste discutido por Engmann, e Cousineau (2011) é o Kolmogorov-Smirnoff 

(KS) que tem as mesmas características do AD. A principal vantagem do teste KS é sua 

sensibilidade da forma de distribuição porque pode detectar diferenças em toda parte ao 

longo da escala. 

Como apresentado em Fernandes (2013), as diferenças podem ser avaliadas, mas é 

importante considerar que de um modo geral, o teste de K-S é mais eficaz em detectar 

variações no meio da distribuição de probabilidade enquanto o método AD é mais eficaz 

a salientar variações nas extremidades da distribuição. 

No estudo não é abordado o uso do KS, ou seja, a possível aplicação de dois 

diferentes testes para as amostras não é executada no projeto por considerar o AD 

suficiente e amplo ao foco de análise de downtime, pois tem sensibilidade a distribuição 

de forma e escala e pode ser utilizado para as diferentes distribuições como discutido em 

Engmann e Cousineau (2011). O trabalho apresentado pelos autores para dois tipos 

diferentes de distribuição de Weibull e Normal, também conclui que o teste AD é mais 

poderoso que KS, apesar de se tratar de um caso específico da amostra de pesquisa.  
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Os conceitos de tipos de censura para utilização na análise de falhas e as respectivas 

distribuições são apresentados por Pochampally e Gupta (2016) para aplicação na análise 

de downtime:  

 

 Tempo exato de falha significa que no teste ou observação da unidade falhou no 

tempo exato de registro; 

 Tempo de falha com dados censurados à direita significa que o teste da unidade não 

irá falha no tempo; 

 Tempo de falha com dados censurados à esquerda significa que a o teste da unidade 

falhou no tempo, mas não tem o registro exato do tempo de falha; 

 Tempo de falha com dados censurados por intervalo tem o significado que o teste 

da unidade falhou no intervalo de tempo, mas não tem o registro do intervalo de 

tempo exato da falha; 

 Tempo de falha de conjunto de dados censurados arbitrários significa que pode 

consistir em tempos exatos de falhas, tempo de falha com dados censurados à 

direita, tempo de falha com dados censurados à esquerda significa, e/ou tempo de 

dados censurados por intervalo. 

 

Basicamente os testes utilizados para comparar curvas de sobrevivência avaliam as 

seguintes hipóteses: 

H0: Não há diferença entre as curvas analisadas, pode ser utilizada a distribuição 

H1: Há diferença entre as curvas analisadas, não pode ser utilizada a distribuição 

 

Assim o teste de hipóteses pela abordagem de Neyman-Pearson como discutido por 

Fernandes (2013) fornece uma resposta do tipo “rejeita” ou “não rejeita” à hipótese Ho 

como ilustrado no Quadro 1 como exemplo. 
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Distribuição 

Testada 

Resultado 

do teste 

Conclusão 

do teste 

 

Normal 
 

Não se rejeita 

 

Pode ser utilizada 

 

Lognormal 
 

Rejeita-se 

 

Não pode ser utilizada 

 

Exponencial 
 

Não se rejeita 

 

Pode ser utilizada 

 

Weibull 
 

Rejeita-se 

 

Não pode ser utilizada 

Quadro 1 - Exemplo de decisões baseada no método de Neyman-Pearson 

Fonte: Fernandes (2013), p. 66 

Na Figura 4 é apresentado um exemplo para a avaliação do conjunto de dados de 

falhas censurados de 3 equipamentos de sondas de perfuração com o uso do teste de AD 

aplicado com o suporte do software Minitab versão 17 para 4 distribuições. É 

demonstrando que o melhor ajuste de distribuição conforme a análise do gráfico e da 

legenda são as distribuições Log-normal e Webull, e as distribuições rejeitadas são a 

Normal e Exponencial. A distribuição de Weibull apresenta a pdf ideal para análise da 

probabilidade de falha conforme o teste de AD. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4 - Gráficos de censura para 3 sondas e demonstração das 4 distribuições de probabilidade 

de falha 

Fonte: O autor (2017) 
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2.6. GESTÃO DE RISCO 

Nas empresas, gestão de risco é um tema muito discutido atualmente, visto que o 

fracasso das empresas em certos casos causa a diminuição da receita e consequentemente 

a redução do lucro. Portanto, conforme Santos (2002) o gerenciamento de riscos está sendo 

utilizado com o objetivo de auxiliar organizações a saberem lidar com possíveis riscos em 

que estão expostas para assim possibilitar o crescimento e em paralelo o aumento de lucro. 

A finalidade da gestão de risco visa elevar a continuidade de eventos positivos e diminuir 

a ocorrência de eventos negativos.  

Ainda em conformidade com Santos (2002), todo risco é capaz de alavancar a 

empresa em busca do sucesso de seu objetivo, porém, para isso é necessário ter o 

gerenciamento de risco para além de identifica-lo, saber como reduzi-los em uma 

organização. Risco geralmente está ligado a incerteza e perda, dessa forma todos os 

trabalhos estão associados a riscos, seja de atraso em uma operação por falha de algum 

componente, seja por uma falha operacional, seja por uma condição burocrática e etc. 

Para gerenciar risco é mandatório ter um bom planejamento, onde se entende 

realmente qual tarefa será executada para que se possa ter uma percepção geral de risco e 

propor ações para mitiga-lo (SANTOS, 2002). 

Santos (2002) define três passos para conhecer e lidar com os riscos de um 

projeto:  

Primeiramente deve-se planejar a gestão de risco mesmo que não seja conhecido 

os riscos, ou seja, definir de que maneira será identificado o risco, visando facilitar o 

processo e ajudando a tomada de decisão. 

No segundo passo é a aplicação do primeiro da forma que todo o planejamento 

realizado para identificar o risco é executado, onde todas as informações são compiladas 

e os riscos reais conhecidos. 

No terceiro passo é necessário avaliar e qualificar os riscos conhecidos na 

segunda etapa. Essa avaliação é realizada através de dois estudos: 
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Estudo qualitativo, onde os riscos são avaliados e priorizados. Os riscos que 

possuem maior criticidade e chance de acontecer, atingindo negativamente o projeto são 

os priorizados para mitiga-los. 

E o estudo quantitativo, que está relacionado a questão de tempo e dinheiro que 

os riscos influenciam no projeto.  

2.6.1. Risco e Perigo 

Conforme a OHSAS-18001 (2007), Risco é a ligação entre a probabilidade de 

exposição ou acontecimento do evento perigoso e da gravidade do dano, machucados ou 

prejuízos à saúde.  No entanto, perigo denomina-se como uma circunstância, princípio ou 

ato com capacidade de causar danos humanos.  

 

2.6.2. Método Bow-Tie 

Em conformidade com Silva (2014), a forma de analisar através do método Bow-

Tie promove uma percepção das interações entre as possíveis causas de um problema, as 

barreiras para preveni-los e mitiga-los. É verificada também a probabilidade de 

disseminação se ocorrer a falha de certa barreira e os controles relevantes para se prevenir 

da mesma. Geralmente esses controles são os mais difíceis de definir no processo, 

justamente porque irão assegurar que as barreiras são confiáveis e eficientes, devendo ser 

utilizadas ao longo da vida da unidade operacional. 

Ainda segundo Silva (2014), para se fazer uma análise pela ferramenta Bow-tie é 

possível seguir duas formas: explorar as causas de um acontecimento indesejado ou 

identificar os riscos que existem naquele determinado processo. Assim podem-se 

investigar as barreiras existentes, verificando se são suficientes para que não ocorra 

novamente o episódio indesejável, além de descobrir fatores de disseminação, isto é, tudo 

que pode provocar o rompimento de alguma barreira levando a não prevenção do evento. 

Posteriormente do estudo das barreiras, é recomendado o cumprimento dos subsequentes 

critérios:  
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 As propostas das barreiras devem estar alinhadas com os padrões de 

engenharia mundialmente reconhecidos, como procedimentos, padrões da 

organização, etc. 

 As definições das barreiras têm de ser conhecidas. Do contrário 

necessitará de experimentos no setor do processo para assegurar a eficiência. 

 É recomendável que as barreiras sejam testadas periodicamente 

conforme conhecimento do setor operacional ou fornecedor do equipamento. 

  A organização deve dispor de um sistema de manutenção 

preventiva bem estruturada. 

 Os elementos das barreiras não devem possuir dualidade, ou seja, é 

necessário que não tenham relação entre si. 

Para Sequeira (2010), o nome Bow-Tie foi designado devido sua aparência com um 

laço. O Diagrama Bow-Tie é formado por dois segmentos, a união de uma árvore de falhas 

com uma árvore de consequências. Assim, essa união facilita a constatação direta das 

causas e consequências atreladas ao evento crítico situado na parte central do diagrama. 

Da mesma forma, é fundamental expor a composição do diagrama, tendo o lado esquerdo 

associado aos variados episódios que permitiram ocorrência do acidente e o lado direito 

retratando os diversos resultados que podem vir a ocorrer. Isto é: o lado esquerdo estrutura 

as causas do evento crítico, enquanto o lado direito representa suas consequências. 

Desta forma, Sequeira (2010) conclui que o desenvolvimento da estrutura do Bow-

Tie está representado nas seguintes etapas: 

1. Identificar o equipamento crítico; 

2. Buscar a contribuição dos especialistas que possuem sólido conhecimento sobre 

o equipamento estudado; 

3. Mapear todas as causas referentes aos downtimes que provavelmente deram 

início ao evento indesejável; 

4. Levantar todas as barreiras apropriadas para cada tipo de causa com objetivo de 

impedir a indisponibilidade do equipamento; 



51 

5. Determinar a interação de como os riscos provocam o acontecimento 

desagradável; 

6. Desenvolver a árvore de falhas cronologicamente de como acontece o evento 

indesejável; 

7. Atribuir todas as barreiras possíveis na árvore de falha para as causas da parada 

do equipamento; 

8. Desenhar o diagrama Bow Tie; 

9. Propor melhorias para o Bow-tie. 

Na criação do Diagrama Bow-Tie, as barreiras de proteção possibilitam uma 

simples percepção do motivo pela qual existem e sua área de intervenção. Existem 

barreiras para prevenir e proteger de eventos indesejáveis, onde as de prevenção mantêm-

se no lado esquerdo do diagrama, entre as ameaças e a ocorrência do evento grave e, por 

outro lado, as barreiras destinadas à proteção localizam-se no lado direito do diagrama, 

entre a ocorrência grave e as consequências. As barreiras se diferenciam quando, ao ocorrer 

à falha, as barreiras do lado esquerdo oportunizam o acontecimento do evento crítico, ao 

contrário das barreiras do lado direito do diagrama, que podem ocasionar ou não outro 

acontecimento grave no final (KUROWICKA et al., 2008). 

Hoje, nas empresas de processos, é fundamental que as mesmas deixem de 

comprovar o seu conhecimento sobre o grau do risco onde os operadores e o ambiente ao 

redor estão inseridos, demonstrando que existem barreiras apropriadas capazes de 

administrar o risco (BOWER-WHITE, 2013) 

Para Lewis e Hurst (2005), o método Bow-tie proporciona uma compreensão a 

partir da visualização das relações entre as causas dos acontecimentos negativos, os 

controles que impedem o evento de acontecer e as medidas para limitar ou mitigar o 

impacto nos processos da organização. O método é desenvolvido através de um conjunto 

estruturado de perguntas e sequência lógica, como pode ser visto nas seguintes Figuras 4, 

5 e 6 em três partes: 
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Figura 5 - Construção do Bow-tie - Parte I 

Fonte: Adaptado Lewis e Hurst (2005) 

 

 

Figura 6 - Construção do Bow-tie - Parte II 

Fonte: Adaptado Lewis e Hurst (2005) 

 



53 

Figura 6: Construção do Bow-Tie - Parte II 

Fonte: Adaptado Lewis e Hurst (2005) 

 

 

Figura 7 - Construção do Bow-tie - Parte III 

Fonte: Adaptado Lewis e Hurst (2005) 
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3. METODOLOGIA 

 

Em concordância com Fonseca (2002), metodologia é a junção de duas palavras 

gregas que formam o conceito de estudo do método. Na metodologia é traçado o trilho a 

ser percorrido junto ao levantamento dos elementos necessários para se atingir o objetivo 

da pesquisa cientifica. 

 

 

3.1. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

Para elucidar o método de orientação do estudo, o presente trabalho pretende 

descrever e fundamentar os métodos abordados para solucionar o problema, assim como 

estratégias para a tratativa dos dados disponibilizados pelos responsáveis pelas unidades 

de perfuração. 

A pesquisa será aplicada com o intuito de promover aprendizagem para a aplicação 

prática, que busca solucionar o problema exposto no capítulo 1 (GERHART e SILVEIRA, 

2009).  

Conforme Gil (2007); Triviños (1987) a pesquisa aplicada pode ser classificada 

como: exploratória, descritiva e explicativa. Assim, conclui-se que o atual estudo se adequa 

a classificação de exploratória devido ao fato de explorar diversas informações sobre as 

ocorrências de downtime nas sondas e explicativa por relacionar todos os fatores que 

possibilitaram os acontecimentos de parada de equipamentos. 

Para a abordagem do problema podemos classificar a pesquisa em quantitativa, pois 

segundo Fonseca (2002), os resultados da pesquisa permitirão ser calculados, 

centralizando na forma matemática para caracterizar as causas do evento  danoso e as 

interações das variáveis. O emprego da pesquisa qualitativa e quantitativa facilita compilar 

os dados, adquiri-los de uma forma mais simples do que se fossem levantados 

separadamente. 

O estudo será realizado mediante aos seguintes procedimentos técnicos: 

 Bibliográfico porque visa a abordagem de referências teóricas já estudadas 

tais como livros, artigos, revistas, periódicos, entre outros. 

  Documental porque recorre a fontes mais “diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 
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relatórios, documentos oficiais, (...) vídeos de programas de televisão, etc” 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

 Levantamento, pois, a organização dispõe dos registros que facilitam o 

levantamento de dados de forma direta e rápida. 

 Pesquisa participante uma vez que existirão pessoas envolvidas fornecendo 

conhecimento técnico durante o desenvolvimento do projeto. 

 

Para ilustrar de maneira mais clara todo relato anterior, segue esquema representado na 

figura 6: 

 

 

 

Figura 8 - Enquadramento metodológico 

Fonte: Adaptado de Fonseca (2002) 

 

  

3.2. ETAPAS DA METODOLOGIA  

 

A metodologia do projeto preconizada é dividida em seis etapas.  

Na primeira etapa foi criado o cronograma de todo o projeto, mostrando a interação 

de todas as atividades a serem realizadas, em sequência, levantando e consolidando o 

conteúdo bibliográfico referente aos assuntos abordados que irão estruturar o 

desenvolvimento do trabalho.  

Na segunda etapa foi buscado analisar a forma em que os downtimes sofridos são 

registrados no atual momento, que é realizado pelos responsáveis de cada unidade de 

perfuração, compreendendo como ocorre a classificações na planilha.  

Assim, todos os dados adquiridos foram compilados em apenas um arquivo, 

contendo todos os eventos de downtimes das sondas para serem tratados. A coleta de todos 

os dados será realizada mediante conversa/entrevista com os envolvidos na atividade, 

sendo possível devido a facilidade de comunicação na organização além de ser assunto de 

interesse de todos.  
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 Posteriormente, foi feita a padronização da planilha de preenchimento dos 

downtimes das sondas de perfuração, onde será implementada uma lista dos sistemas que 

deverão ser escolhidos durante o preenchimento, tendo todos os equipamentos descritos 

como subitens desses sistemas. Isso permitirá conhecer quais os sistemas que sofrem maior 

tempo indisponível, identificar os equipamentos mais críticos e consequentemente permitir 

que a organização foque em ações para mitigar as causas dos acontecimentos indesejáveis.  

A elaboração do documento com os sistemas e seus respectivos equipamentos 

provocará uma nova classificação de todos os eventos ocorridos anteriormente, que será 

elaborado para a continuidade do desenvolvimento do trabalho, isto é, todos os downtimes 

serão reclassificados em conformidade com o novo modelo.  

 A terceira etapa consiste na aplicação de duas ferramentas da qualidade com o 

intuito de identificar quais equipamentos impactam com mais peso (horas) nos downtimes, 

identificando quais que geram maior ônus para a empresa.  

Para levantar os principais equipamentos críticos, é proposto em conformidade com 

Avelar (2008) que o Diagrama de Pareto identificará os equipamentos que mais 

contribuem em horas indisponíveis. Com este resultado, será elencado os equipamentos 

críticos e adicionalmente será aplicada a ferramenta de priorização identificada como 

Matriz GUT, que será preenchida por meio de uma entrevista realizada com o especialista 

da empresa.  

A Matriz GUT proporcionou a identificação de um equipamento crítico e seu 

dispositivo que gera maior impacto no downtime da frota de acordo com a teoria proposta 

por Meireles (2001). 

O conceito da taxa de falha foi utilizado na quarta etapa, onde é levantado a 

quantidade de falhas existentes durante um período de tempo. Além disso, será 

desenvolvida a taxa média em que o equipamento falha. A finalidade desta fase é gerar o 

conhecimento do equipamento que apresenta a probabilidade de falha para prover soluções 

de mitigação (RAPOSO, 2014). 

O método de gerenciamento de risco Bow-Tie, para ser eficaz, é necessário pensar 

em todas as possíveis ameaças que possibilitam parar o equipamento para posterior 

registro. Em sequência são construídas as possíveis barreiras para manter a 

operacionalidade do equipamento, conforme discutido no capítulo dois por Lewis e Hurst 

(2010). Esta etapa compreende a quinta fase do estudo. 

Essa parte do trabalho será desenvolvida com auxílio de especialistas que 

fornecerão as informações necessárias por meio de um questionário. 
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As principais perguntas para a construção do Bow-Tie são apresentadas na figura 

9 para orientação, em concordância com os autores Lewis e Hurst (2010). 

 

 

Figura 9 - Perguntas de apoio na construção do Bow-Tie 

Fonte: Lewis e Hurst (2010) 

 

Para desenvolver a estrutura do método Bow-Tie completa (onde é compilado as 

causas, consequências ou situações prováveis e suas barreiras de um evento de falha), foi 

necessário utilizar o equipamento critico identificado na etapa três.  

Após fazer uma análise preliminar sobre o equipamento estudado, o passo em 

sequência consiste na compreensão de todos os eventos já ocorridos registrados em um 

banco de dados de falhas de sistemas da sonda. 

  O desenvolvimento da estrutura do “Bow-Tie” está representado 10 ações a serem 

tomadas como falado anteriormente no capítulo dois por Sequeira (2010). 

Na sexta etapa haverá um monitoramento das barreiras que impedem do evento 

indesejável acontecer. Todas as barreiras serão analisadas buscando entender e assegurar 

Quais são os riscos?

O que pode ocorrer quando se perde o controle do risco?

Fatores que provocam a perda de controle?

Como o evento indesejável se desenvolve? Quais são os piores resultados?

Como previnir o risco?

Como nos recuperar caso o evento venha a ocorrer?

Como os controles podem falhar?

Como garantir que os controles não irão falhar?

Quais são as tarefas para manter o controle de risco funcionando? 

Quem faz essas devidas tarefas?

Quem monitora a execução das tarefas?

Os controles são suficientes?

O que pode ser feito para melhorar ou criar mais controles?

É necessário remover alguns controles?
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que elas não serão rompidas. As oportunidades de melhoria serão identificadas, planejadas 

e implementadas periodicamente. O monitoramento tem o objetivo de identificar 

problemas, falhas e erros na aplicação do método Bow-Tie (SEQUEIRA, 2010). 

Por fim, na última etapa será compilado todos os resultados das falhas recentes, 

aplicar novamente o conceito de taxa de falha (sabendo que não teremos um resultado 

sólido em um intervalo de tempo pequeno) e fazer uma breve previsão de ganho tanto em 

relação a tempo quanto em dinheiro nos próximos 3 anos. Será levantado todas as 

dificuldades enfrentadas e lições aprendidas, informando a potencial positividade da 

aplicação do método em um equipamento crítico. 

Na Figura 10 é ilustrado as etapas da metodologia de uma forma específica, 

apresentando os benefícios a serem atingidos para cada fase do estudo até a análise final, 

que visa o monitoramento do equipamento crítico para prevenção de downtime.  

 

 

Figura 10 - Etapas da metodologia do trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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4 Dados de Downtime e Priorização de equipamento crítico  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E OBTENÇÃO DE DADOS 

A empresa estudada possui seis unidades marítimas de perfuração em operação e 

presta serviço para uma grande operadora de petróleo no Brasil, onde atua em diversas 

Bacias, como por exemplo: Bacia de Campos, de Santos, do Espírito Santo e diversas 

outras existentes que fazem parte do interesse da mesma.  

Os dados utilizados nesse estudo foram adquiridos através do controle interno em 

arquivos Excel feito pelos responsáveis de cada unidade de perfuração. Nesses arquivos, 

estão os registros de todos os acontecimentos relativos a parada de equipamento durante 

todo o ano de 2013 até o mês de março de 2017. Esse arquivo em Excel não é o único que 

retrata a parada de equipamento, a mesma também é evidenciada, quando ocorre, em um 

documento emitido diariamente a bordo da unidade de perfuração, onde o representante 

do cliente confirma as operações realizadas e caso tenha ocorrido downtime, também é 

apresentado, e no boletim de medição feito pelo cliente ao final de cada mês.  

O arquivo Excel utilizado pelos responsáveis de cada unidade de perfuração 

registra por mês os acontecimentos e tem o objetivo de compilar os mesmos para 

posteriormente comparar com o boletim de medição, ou seja, para analisar se o operador 

realizou a medição de forma correta, esperada. Então, pode-se afirmar que os dados 

contidos no arquivo supracitado são confiáveis e verídicos. 

O problema identificado inicialmente foi a diferença do arquivo de dados downtime 

de uma unidade de perfuração para outra, a forma em que cada responsável registrava não 

era padronizada, isto é, cada um possuía um modo particular de preenchimento, causando 

assim uma maior dificuldade de relacionar problemas similares ou iguais. Como pode ser 

visto no quadro 2 a discrepância em uma comparação da listagem dos equipamentos de 

unidades de perfuração diferentes. 
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Diante desse fato identificado foi realizado um estudo para transformar todas as 

seis planilhas divergentes em planilhas padronizadas, onde o responsável por preencher 

teria uma grande quantidade de equipamentos para serem relacionados ao downtime, já 

que a planilha anterior contemplava poucos equipamentos ao se tratar de uma unidade de 

perfuração. 

  

Sonda 1 Sonda 3 Sonda 8

Horas de downtime Horas de downtime Horas de downtime

Drawworks Drawworks Drawworks

Top Drive Top Drive Top Drive  (DDM)

Elevator (BX4 / BX5) Wash Pipe Swivel Packing Wash Pipe Swivel Packing

Saver Sub Saver Sub Saver Sub

Crown/Traveling Block Crown/Traveling Block Crown/Traveling Block

Pipe Handling Pipe Handling Pipe Handling VPH - LGA or BRC

Iron Roughneck Iron Roughneck Iron Roughneck

HPU Rigfloor HPU Rigfloor HPU

Drilling Controls Drilling Controls Drilling Controls

Other Drill Floor Other Drill Floor Other Drill Floor

Mud Pumps Mud Pumps Mud Pumps

Mud Process System Mud Process System Mud Process System

Power, Prime Movers Power, Prime Movers Power, Prime Movers

Power, Controls Power, Controls Power, Controls

SCR's SCR's SCR's

Instrumentation Instrumentation Instrumentation

VMS VMS VMS

Deck Cranes Deck Cranes Deck Cranes

Anchors, Wires, Chains Anchors, Wires, Chains Anchors, Wires, Chains

DP System/Station Keeping DP System/Station Keeping DP System/Station Keeping

Mud Hose Mud Hose Mooring Winches

Thrusters/Thruster controls Thrusters/Thruster controls Thrusters/Thruster controls

BOP and Tree Transporters BOP and Tree Transporters BOP and Tree Transporters

BOP Controls (Mux Cable) BOP Stack BOP Controls (Electric)

BOP Controls (Hydraulic) BOP Controls (Hydraulic) BOP LMRP

BOP Overhead Cranes BOP Overhead Cranes BOP Overhead Cranes

BOP Acoustic BOP Acoustic BOP Stack

C & K Manifold & Hoses C & K Manifold & Hoses C & K Manifold & Hoses

Diverter System Diverter System Diverter System

Marine Riser (inc Slip Joint) Marine Riser (inc Slip Joint) Marine Riser (inc Slip Joint)

Miscellaneous Subsea Miscellaneous Subsea Miscellaneous Subsea

Compensator Compensator Motion Compensator

Riser Handling Crane Riser Handling Crane Riser Handling Crane

Tensioners, Riser or Guideline Tensioners, Riser or Guideline Tensioners, Riser or Guideline

Outros (não listados) Outros (não listados) Outros (não listados)

Quadro 1 – Comparação da Listagem de Equipamentos 
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4.2 PADRONIZAÇÃO DAS PLANILHAS DE REGISTRO DE DOWNTIME 

 

Durante a análise do arquivo de registro de downtime foi diagnosticado a 

necessidade da padronização dos documentos, que eram preenchidos de forma 

insatisfatória e consequentemente interferem na rastreabilidade dos problemas que 

ocorreram nas unidades marítimas de perfuração ao longo do tempo. A falta de 

padronização gerou documentos com poucas informações, reduzindo a qualidade de 

análise e identificação de reais causas das paradas dos equipamentos. 

Os principais dados do documento onde é arquivado os downtimes ocorridos é um 

arquivo em Excel, dividido por quatro segmentos: 

1. Horas faturáveis 

Neste item os gerentes das unidades marítimas de perfuração, responsáveis pelo 

preenchimento deste documento, têm a atribuição de inserir as horas em foram realizadas 

operações normais ou outras possíveis opções, em todo o caso se tratando de horas 

relacionadas a operação corrente da unidade de perfuração, dentre elas: Reparando 

equipamento – downtime, aguardando posição do Cliente, Unidade marítima de perfuração 

se movimentando e docagem.  

 

2. Listagem de Equipamentos 

Nesta parte são listados os equipamentos de forma generalizada e têm por função 

referenciar a falha do equipamento específico. Nesta listagem, no documento antigo, 

existia em média 20 equipamentos relatados, onde nem todas as planilhas das seis unidades 

marítimas de perfuração apresentavam os mesmos equipamentos, ou seja, o documento 

não era padronizado.  

Na relação de equipamentos continha uma opção item chamado “Equipamento não 

listado” que o responsável, ao iniciar o preenchimento e não encontrar o equipamento que 

havia tido problema, selecionava esse item descrito acima promovendo uma dificuldade 

de rastrear aquelas horas lançadas, justamente pelo fato de não existir na planilha o 

equipamento relacionado ao downtime.  

3. Tipo de downtime ocorrido 

Onde podemos registrar se foi um erro operacional cometido por algum 

colaborador da própria empresa ou de uma empresa terceirizada, e consequentemente 
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ocasionou a interrupção das operações, ou se foi uma falha de equipamento que também 

gerou a parada de operação, ou se é para tornar-se uma disputa com o cliente devido a 

alguma atitude tomada pelo representante do mesmo a bordo e causou-se incerteza para a 

continuidade da operação e finalmente, se foi alguma manutenção planejada com o intuito 

de solucionar problemas de forma preventiva, mesmo gerando um certo período de 

downtime. Esse tipo de situação acontece quando os responsáveis das unidades marítimas 

de perfuração identificam como um downtime estratégico, que pode evitar de gerar uma 

perda operacional maior e de receita no futuro devido a falha do equipamento que está 

sendo realizado a manutenção. 

4. Descrição do Downtime 

Esse item é utilizado para o responsável pela unidade marítima de perfuração 

descrever a data que ocorreu o evento, relatar onde especificamente no equipamento 

ocorreu o problema, descrever de forma breve e objetiva.  

No anexo I é apresentado o documento de registro de downtime não padrozinado 

anterior a versão atual, onde é possível encontrar todos os itens descritos na seção 4.1 que 

a compõem. É notório a deficiência da mesma por ser básica em quantidade de 

equipamentos se referindo a uma unidade de perfuração.   

Para promover a melhoria no modo de cadastro dos downtimes, deixá-lo mais 

simples e funcional, foi analisado o documento no item equipamentos. Assim, foi 

identificado a existência de equipamentos de diferentes sistemas sem classificação por tipo 

e função, que acarretava uma desordem na planilha. Foi proposto e realizado uma nova 

reformulação neste quesito, que em concordância com Thomas (2001), atendeu a estrutura 

de uma unidade marítima de perfuração com a classificação de equipamentos em sistemas. 

Também foi criado um subitem de alguns equipamentos devido aos mesmos serem 

de grande porte e possuírem diferentes dispositivos na sua estrutura. Com este trabalho 

desenvolvido através da consulta a especialistas em perfuração e segurança de poço, que 

possuem anos de vivência a bordo de uma unidade marítima de perfuração, foi alcançado 

uma listagem de equipamentos arquitetada e organizada. O responsável por preencher o 

documento deve considerar primeiramente o sistema em que o equipamento está contido 

para posteriormente avançar para os equipamentos e seus subitens, caso possuam.   

Todo esse desenvolvimento foi acompanhado de analises de diferentes 

profissionais para que a relação de equipamentos se mantivesse bem completa.  

Para levantar uma análise concisa associada aos downtimes ocorridos no período 

longo citado, foi necessário tratar todo o passivo de dados existentes dos arquivos antigos 
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se tornando necessário desempenhar uma análise profunda do quarto item da planilha de 

registro de downtime, onde comporta a descrição do problema no equipamento que gerou  

a parada da operação.  

Foi necessário compilar a planilha de todas as unidades marítimas de perfuração da 

organização em questão, no período de dados rastreáveis de 4 anos passados, como 

informado previamente, e assim prosseguir para a reclassificação de todos os downtimes 

quanto ao tipo, sistema, equipamento e subitem, caso fosse pertinente. Este trabalho 

necessitou de um conhecimento técnico da unidade de perfuração para ser capaz de 

identificar e entender cada downtime da sonda, obtendo sucesso na reclassificação dos 

dados.  

A análise geral dos problemas após o documento ter sido aprovado possibilitou a 

identificação de downtimes em equipamentos pertencentes ao mesmo fabricante e que não 

foram compilados e estudados anteriormente. Como exemplo pode-se observar o BOP – 

Blowout Preventer, do mesmo fabricante, instalado em unidades diferentes com o mesmo 

tipo de falha, ou seja, um problema crônico deste equipamento que indica a necessidade 

de inspeção e manutenção mais rigorosa. 

Com a relação de todos as paradas de equipamentos e suas devidas classificações 

quanto ao tipo de downtime, sistema e equipamento, foi conseguido segregar o que 

pertinente para esse estudo, se tratando apenas de falha de equipamento. Assim, foi 

realizada a aplicação de uma ferramenta da qualidade. 

4.3 APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DE PARETO 

 

O diagrama de Pareto, conforme conhecimento adquirido em pesquisas durante a 

construção do capítulo 2 deste projeto, é uma ferramenta aplicada no controle de qualidade, 

e com esse objetivo que aplicamos o Pareto, para possibilitar a evidência dos problemas 

que mais geram downtime e que necessitam ter suas causas raízes mitigadas para a 

otimização do tempo operacional da unidade marítima de perfuração. 

Foi desenvolvida uma tabela dinâmica na ferramenta Excel para realizar a junção 

de todas as horas ocorridas de downtimes e assim aplicar o diagrama de Pareto, que é 

direcionada a levantar todos os problemas que geraram maior perda e colocá-los em ordem 

decrescente de frequência em horas. Após essa organização, é necessário colocar 

porcentagem de tempo perdido de cada equipamento em relação ao tempo total perdido da 
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unidade marítima de perfuração, para assim evidenciarmos na planilha o mais 

problemático. 

Desta forma, a partir da tabela dinâmica desenvolvida no Excel, foram obtidos os 

aos dados consolidados e que por meio da criação de duas colunas para cálculo da 

porcentagem do total e porcentagem acumulada, são apresentadas as seguintes 

informações na Tabela 1 que irão originar o diagrama de Pareto. 

 

Tabela 1 - Aplicação do Diagrama de Pareto 

Falha de Equipamento 

Equipamento 
Downtime 

(hs) 
% 

% 

Acum 

BOP 5720,5 48% 48% 

Compensator (Passive / Active) 1457 12% 60% 

Top Drive Package 946 8% 68% 

Thrusters / Thruster controls 574,5 5% 73% 

Pipe Handling 556 5% 77% 

Equipamento 6 553 5% 82% 

Equipamento 7 547,5 5% 87% 

Equipamento 8 354 3% 90% 

Equipamento 9 151 1% 91% 

Equipamento 10 132,5 1% 92% 

Equipamento 11 132 1% 93% 

Equipamento 12 125 1% 94% 

Equipamento 13 119,5 1% 95% 

Equipamento 14 104,5 1% 96% 

Equipamento 15 77 1% 97% 

Equipamento 16 62 1% 97% 

Equipamento 17 53,5 0% 98% 

Equipamento 18 32,5 0% 98% 

Equipamento 19 31,5 0% 98% 
Fonte: Planilha de Registro de Downtime 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Tabela 2 - Continuação da Aplicação do Diagrama de Pareto 

Falha de Equipamento 

Equipamento 
Downtime 

(hs) 
% 

% 

Acum 

Equipamento 20  30 0% 98% 

Equipamento 21 27,5 0% 99% 

Equipamento 22 25 0% 99% 

Equipamento 23 24,5 0% 99% 

Equipamento 24 20 0% 99% 

Equipamento 25 16 0% 99% 

Equipamento 26 14,5 0% 99% 

Equipamento 27 12 0% 99% 

Equipamento 28 10,5 0% 100% 

Equipamento 29 7 0% 100% 

Equipamento 30 7 0% 100% 

Equipamento 31 6,5 0% 100% 

Equipamento 32 6,5 0% 100% 

Equipamento 33 5,5 0% 100% 

Equipamento 34 3,5 0% 100% 

Equipamento 35 3,5 0% 100% 

Equipamento 36 3 0% 100% 

Equipamento 37 3 0% 100% 

Equipamento 38 2,5 0% 100% 

Equipamento 39 0,5 0% 100% 

Equipamento 40 0,5 0% 100% 

Equipamento 41 0,5 0% 100% 

Equipamento 42 0,5 0% 100% 

Equipamento 43 0,5 0% 100% 

Equipamento 44 0,5 0% 100% 

Equipamento 45 0,5 0% 100% 

Equipamento 46 0,5 0% 100% 
Fonte: Planilha de Registro de Downtime 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 Os nomes dos equipamentos foram renomeados para nomes genéricos na tabela 

que origina o Diagrama de Pareto por se tratar de dados sigilosos da organização estudada. 
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Para realizar o esboço do Diagrama de Pareto foi necessário definir um critério para 

limitar o número de equipamentos que estará especificado no gráfico. Desta maneira, foi 

definido através de reuniões na organização que downtimes menores que doze horas não 

devem constar no gráfico, visto que possuem pequena quantidade de horas acumuladas e 

não será pertinente para o projeto. 

O Diagrama de Pareto gerado através da Tabela 1 e 2 esclarece de maneira notória 

que se deve ter atenção para priorizar o problema e minimiza-lo ou solucionado. Desta 

forma, o Diagrama de Pareto tem a seguinte forma apresentada na Figura 11: 
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Figura 11 - Diagrama de Pareto 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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O objetivo de relacionar as porcentagens foi direcionar para a regra do Diagrama 

de Pareto, onde 80% dos problemas provém de poucos equipamentos e que assim é 

possível alocar força tarefa para solucionar e promover melhorias nos mesmos para evitar 

a parada. 

Assim sendo, é possível visualizar de fácil modo o montante de horas de parada 

operacional por falha de equipamento, constatado também o quanto é prejudicial a 

organização e gera uma enorme perda de receita ao analisar completamente. A empresa 

além de não obter receita durante o tempo da manutenção corretiva, a mesma tem a 

obrigadão de cumprir com os salários dos seus colaboradores e assumir todo o custo 

envolvido na manutenção, como por exemplo a comprar de uma nova peça/componente 

daquele equipamento ou a contratação de uma empresa específica, que pode ser o 

fabricante do equipamento, para exercer a função de reparo. 

Ao observar o diagrama de Pareto, onde é exibido um montante de equipamentos, 

é conseguido compreender os equipamentos críticos e limitar em apenas cinco tipos, e ao 

observar o histórico desses equipamentos diferentes, é explícito que possuem alto potencial 

de falha e consequentemente parada da operação. Os equipamentos listados como críticos 

estão relacionados abaixo: 

1. Blowout Preventer 

2. Compensador 

3. Top Drive 

4. Thrusters 

5. Pipe Handling 

Pode-se considerar que estes equipamentos são complexos visto que são de grande 

porte, possuindo em seu corpo diversos componentes que podem acusar problemas. Para 

saber qual equipamento é o mais viável para o estudo da gestão de risco atrelada a uma 

abordagem em confiabilidade de sistemas, foi elaborado uma aplicação de outra 

ferramenta da qualidade, a qual chama-se de matriz GUT. 
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4.4 APLICAÇÃO DA MATRIZ GUT NOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

CRÍTICOS 

 

A matriz GUT, que é uma ferramenta de priorização foi utilizada para evidenciar um 

único equipamento critico, que para isso foi imprescindível consultar o especialista em 

perfuração junto a profissionais da empresa estudada, onde os mesmos utilizaram os 

critérios de acordo como foi exposto no capítulo 2 em conformidade com Meireles (2001).  

Desta forma, o especialista analisou juntamente a sua equipe cada parâmetro da 

matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para cada equipamento dos cinco listados 

no item anterior que foram apresentados pelo Diagrama de Pareto. Ao explorar e remeter 

a situações já vivenciadas, a equipe conseguiu preencher a Matriz GUT de forma correta e 

se encontra na Tabela 3: 

Tabela 3 - Matriz GUT para Equipamento Crítico 

Matriz GUT - Equipamentos Críticos 

Equipamentos 

Críticos 
Gravidade (G) Urgência (U) Tendência (T) 

Mé

dia 

GxU

xT 

BOP 
Perda 

seríssima 
5 Instantâneo 5 

Agravamento 

Crítico 
5 5,0 125 

Thrusters/Controle 

dos Thrusters 

Perda 

seríssima 
5 Instantâneo 5 Ampliar 4 4,7 100 

Equipamentos de 

Manuseio de tubo 
Ampla perda 4 Instantâneo 5 Continuar 3 4,0 80 

Compensador 

(Passivo/Ativo) 
Ampla perda 4 

Prazo 

pequeno 
4 Continuar 3 3,7 48 

Pacote Top Drive 
Prejuízo 

equilibrado 
3 

Prazo 

médio 
3 Continuar 3 3,0 36 

Fonte: O autor (2017) 

Ou seja, fica evidente que o equipamento crítico que precisa de uma maior atenção 

dentre os cinco listados é o BOP (Blowout Preventer). Isso direciona a priorizá-lo e estudá-

lo a fim de que assim se possa entender as causas dos problemas que ocorrem e consiga-

se proporcionar diretrizes de apoio a equipe de manutenção para realizar ações preventivas 

adequadas e necessárias que buscam manter a continuidade das operações sem downtime 

por falha de equipamento. 
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O equipamento evidenciado relatado (BOP) é um equipamento que possui em 

média 17 metros de comprimento e por este motivo, no momento do estudo da nova 

planilha de registro de downtime, a equipe fez a proposta de particionar os equipamentos 

complexos e de grande porte. A partir dessa ação se teve uma planilha melhor elaborada e 

mais detalhada com as partes dos equipamentos elencados, e ao atentar-se ao BOP, foi 

particionado em 7 partes, como pode ser visto a planilha no anexo II.  

Cada componente possui sua função particular e estão bem classificados quanto as 

mesmas, mas por se tratar de um equipamento complexo o objetivo é identificar no BOP 

o dispositivo que seja mais pertinente de ser estudado, realizar análises de confiabilidade 

e risco para que se consiga promover um tempo maior de uso do equipamento sem ocorrer 

parada por algum tipo de falha. 

Para detectar qual parte do equipamento deve ser estudado foi pensado na melhor 

forma e decidido utilizar novamente a matriz GUT, pois essa ferramenta permite pontuar 

os três parâmetros em todas as partes críticas do BOP e posteriormente atingir o objetivo, 

que é identificar um componente complexo para então analisar os possíveis riscos de 

parada a qual o equipamento está submetido. 

Novamente ocorreu uma reunião com especialistas em perfuração e sua equipe para 

discussão e preenchimento da segunda matriz GUT, a qual se deu como resultado o 

conhecimento do componente crítico do BOP para a continuidade do estudo. 

Ao aplicar a Matriz GUT nos componentes do BOP obteve-se a seguinte 

classificação, conforme Tabela 4 e Tabela 5. 

Tabela 4 - Matriz GUT para dispositivo do Equipamento Crítico 

Matriz GUT - Equipamentos Críticos 

Equipamentos 

Críticos Gravidade (G) 

Urgência 

(U) Tendência (T) 

Mé

dia 

GxUx

T 

BOP Stack 
Perda 

seríssima 
5 

Instantâne

o 
5 

Agravamento 

Crítico 
5 5,0 125 

BOP POD 
Perda 

seríssima 
5 

Instantâne

o 
5 

Agravamento 

Crítico 
5 5,0 125 

BOP LMRP Ampla perda 4 
Prazo 

pequeno 
4 Ampliar 4 4,0 64 
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BOP Controls Ampla perda 4 
Prazo 

pequeno 
4 Ampliar 4 4,0 64 

Fonte: O autor (2017) 

Tabela 5 - Continuação da Matriz GUT para dispositivo do Equipamento Crítico 

Matriz GUT - Equipamentos Críticos 

Equipamentos 

Críticos Gravidade (G) 

Urgência 

(U) Tendência (T) 

Mé

dia 

GxUx

T 

BOP Mux Cables / 

Hotline 
Ampla perda 4 

Prazo 

pequeno 
4 Continuar 4 3,7 64 

BOP Acoustic 
Prejuízo 

equilibrado 
4 

Prazo 

médio 
3 Ampliar 4 3,3 48 

BOP HPU 
Prejuízo 

equilibrado 
3 

Prazo 

médio 
3 Continuar 3 3,0 27 

BOP Hydraulic 
Prejuízo 

equilibrado 
3 

Prazo 

Grande 
2 Continuar 3 2,7 18 

Fonte: Planilha de registro de downtime 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

É possível observar que houve um empate com os componentes Stack e POD. 

Assim, ao consultar todo o material de downtime reclassificado e compilado através da 

nova planilha no período de 01/2013 a 03/2017, foi adquirido todo tempo parado dos 

componentes POD e Stack e notado que esses dois dispositivos já causaram enorme 

volume de horas de indisponibilidade por falha. 

Ao segregar todas as falhas do BOP através da planilha supracitada, foi gerada uma 

tabela que realiza a soma de todos os downtimes por componente do BOP através do Excel 

pela tabela dinâmica. Dessa forma pode-se interagir os dados e obter o direcionamento de 

qual dispositivo deve ter o doco do estudo. O somatório de horas de downtime por 

dispositivo do BOP se encontra na Tabela 6. 

Tabela 6 - Dados de Downtime nos dispositivos do BOP 

 

BOP 

Acoustic 

BOP 

Controls 

BOP 

HPU 

BOP 

Hydraulic 

BOP 

LMRP 

BOP Mux Cables 

/ Hotline 

BOP 

POD 

BOP 

Stack 

Total 

Geral 

Soma  665 997 441 242,5 76,5 227 1810,5 1279 5738,5 

Fonte: Planilha de registro de Downtime 

Elaborado pelo autor (2017) 

Através do resultado da aplicação da matriz GUT e ao observar a tabela acima, 

pode-se concluir que o dispositivo mais crítico contido no BOP é o POD justamente por 

se tratar de um dispositivo que possui alto valor acumulado de horas e foi classificado pela 
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equipe também por ser altamente crítico. Então, para o desenvolvimento do projeto em 

relação ao método de gestão de risco será considerado este dispositivo designado como 

POD. 

 

5 APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE CONFIABILIDADE 

Para conseguir efetuar uma análise de confiabilidade de sistema, foi necessário 

aplicar os conceitos adquiridos no item 2.4 deste estudo com a pretensão de consolidar a 

análise quantitativa em referência a todos os dados de downtimes obtidos e tratados da 

empresa em questão. Desta maneira, pode-se detectar quais dispositivos do BOP podem 

impactar mais durante o período de tempo.  

As atividades constaram de construção do BD de falhas após a ordenação em 

Planilha Excel para uso no software, construção de tabelas e gráficos e estimativas da 

confiabilidade conforme a fundação teórica discutida no item 2.5. 

A análise do banco de dados (BD) e ordenação das falhas foram efetuadas para o 

equipamento BOP de cada uma das sondas de perfuração analisada. A ordenação realizada 

do BD de falhas foi construída com base nos seguintes itens: Identificação de sonda, 

número de poço em campanha, tempo de BOP no fundo, número de falhas. Foram 

estudados como mencionado 6 sondas de perfuração e a estruturação de falhas foi 

desenvolvida para um intervalo de tempo de 600 horas que corresponde a um tempo médio 

de controle mensal (25 dias) das atividades de planejamento. Na Tabela 7 são apresentados 

os dados de ocorrência de falha para análise de confiabilidade. 
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Tabela 7 - Organização de falhas por intervalo de tempo 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

Na análise de modelagem de confiabilidade foi utilizado o software Minitab Versão  

17.0 (2-013) para apresentação dos cálculos e gráficos de distribuição. No estudo foram 

considerados os 8 componentes de BOP que falharam na campanha operacional de 

perfuração. Foram registradas um total de 144.000 h, dos quais 6000 horas para publicação 

dos gráficos de distribuições de probabilidades que foram discutidos no referencial da 

pesquisa bibliográfica de confiabilidade. 

Os registros de testes da distribuição de probabilidade de falha para cada 

componente são apresentados na Tabela 8 indicando o menor índice de Anderson-Darling 

A-D para uso na análise de falhas de cada componente. O arquivo obtido exportado do 

software Minitab com os relatórios de simulação conferem com os gráficos das Figuras 12 

a 19 que representam a análise de distribuição adequada para cada conjunto de dados. 

Esses dados de falhas, para cada um dos gráficos apresentados da Figura 12 a 19 

em diante representam com maior precisão quais as distribuições de probabilidade devem 

ser utilizadas na previsão de falhas para gestão de downtime, pois foram as que obtiveram 

um menor valor A-D para cada dispositivo do BOP.  

 

 

 

Tempo 1 Tempo 2

(h) (h) BOP LMRP BOP Stack BOP Acustic BOP POD BOP HPU BOP Control BOP Hydraulic BOP Mux Cable

* 600 0   0 0   0 0   0 0   0

600 1200 2 1 3 1 1 5 1 4

1200 1800  0 2  0  0 1 2  0 1

1800 2400 2 1 1  0 1  0 2

2400 3000 2 3 1 3 1 1 2

3000 3600 0  4  0 2  0 2  0 2

3600 4200  0 2 1  0 1 2 2 2

4200 4800  0 0  1  0  0 3  0 1

4800 5400  0  0 1  0  0 0  1 0 

5400 *  0  0 1  0 1 1  0  0

Dispositivos do BOP



75 

Tabela 8 -Teste de Distribuição de probabilidade 

Equipamento Tipo de Distribuição Adequada 

BOP LMRP Distribuição Normal 

BOP Stack Distribuição Normal 

BOP Acustic Distribuição Weibull 

BOP POD Distribuição Normal e Lognormal 

BOP HPU Distribuição Normal 

BOP Control Distribuição Normal 

BOP Hydraulic Distribuição Normal 

BOP Mux Cable Weibull 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

Figura 12 - Distribuição de Falha para o Dispositivo BOP - LMRP 

Elaborado pelo autor (2017) 
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Figura 13 - Distribuição de Falha para o Dispositivo BOP – Stack 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

 
Figura 14 - Distribuição de Falha para o Dispositivo BOP - Acoustic 

Elaborado pelo autor (2017) 
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Figura 15 - Distribuição de Falha para o Dispositivo BOP POD 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

 
Figura 16 - Distribuição de falha para o Dispositivo HPU 

Elaborado pelo autor (2017) 
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Figura 17 - Distribuição de Falha para o Dispositivo BOP Control 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

 
Figura 18 - Distribuição de Falha para o Dispositivo BOP – Hydraulic 

Elaborado pelo autor (2017) 
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Figura 19 - Distribuição de Falha para o Dispositivo BOP - Mux Cable 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

Ressalta-se que teste Anderson-Darling (AD) foi utilizado devido as vantagens de 

obter estimativas de falhas com poucos dados disponíveis de amostra como foi mostrada 

na Tabela de falhas de componentes, principalmente no caso do BOP LRMP. 

A utilização de procedimentos não paramétricos favorece a análise do conjunto de 

informações disponíveis para estudo preliminar.  

A identificação do tipo de distribuição adequada para cada tipo de componente 

indica agora como analisar a confiabilidade baseada na porcentagem de operação do 

equipamento em relação ao tempo para diagnóstico de falha. A etapa seguinte é usar  

novamente o Minitab onde foram definidas as porcentagem de 1%, 5%, 10%, 50% e 99% 

do conjunto de equipamento para expectativa de falha em função do tempo com a censura 

arbitrária. 

A finalidade é  obter a expectativa de operação de componentes para o conjunto de 

sondas operando com os rescpectivos BOP’s. 
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A análise de cada equipamento foi desenvolvida para  com base na  escolha da 

distribuição ideal. Desta forma, conforme apresentado na Tabela 09, Frequência de falha 

do equipamento BOP LMRP, há uma expectativa de  1% de falha deste equipamento para 

o tempo de 208 h de operação,  5% de  falha em  703 h,  10% em  967 h,   50% de 

expectativa de falha em  1899 h e 99% de  falha para 3591 h de operação.  São apresentadas 

todas as distribuições de probabilidade de falha, mas apenas a distribuição normal tem 

maior aderência a mostra de dados conforme a análise efetuada. 

A análise adicional é realizada para MTTF onde há  um tempo médio para falha de 

1899 h para esse componente.  

Na Tabela 10 são apresentados os resultados do resumo do relatório do Minitab 

sobre as Frequência de Falhas dos componentes de BOP. 

Tabela 9 - Relatório de Frequência de Falhas dos Componentes BOP – LMRP 

Standard    95% Normal CI 

Distribution 

Weibull 
Percent 

1 
Percentile 

463,915 
Error 

290,204 
Lower 

136,134 
Upper 

1580,93 
Lognormal 1 611,576 250,872 273,705 1366,53 
Exponential 1 18,9359 7,76325 8,47840 42,2919 
Normal 1 207,854 600,153 -968,423 1384,13 

Weibull 5 796,965 344,360 341,699 1858,81 
Lognormal 5 830,698 269,193 440,156 1567,76 
Exponential 5 96,6419 39,6208 43,2707 215,843 
Normal 5 703,508 476,003 -229,441 1636,46 

Weibull 10 1012,09 353,570 510,338 2007,17 
Lognormal 10 978,005 275,977 562,531 1700,34 
Exponential 10 198,510 81,3843 88,8814 443,358 
Normal 10 967,738 417,262 149,921 1785,56 

Weibull 50 1891,59 312,890 1367,82 2615,93 
Lognormal 50 1739,54 331,792 1196,96 2528,07 
Exponential 50 1305,96 535,412 584,734 2916,77 
Normal 50 1899,82 305,213 1301,61 2498,02 

Weibull 99 3546,93 717,272 2386,27 5272,12 
Lognormal 99 4947,87 1865,94 2362,72 10361,5 
Exponential 99 8676,62 3557,20 3884,89 19378,6 
Normal 99 3591,78 600,719 2414,39 4769,16 

 
MTTF 

Distribution Mean Error Lower Upper 
Weibull 1908,05 290,286 1416,09 2570,92 
Lognormal 1924,33 376,593 1311,29 2823,97 
Exponential 1884,10 772,437 843,59 4208,01 
Normal 1899,82 305,213 1301,61 2498,02 
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Tabela 10 - Resultados de Frequência de Falhas dos componentes de BOP 

 Tempo (h) 

Probabilidade 

Equipamento/ 
1% 5% 10% 50% 99% MTTF 

BOP LMRP 207,854 703,508 967,738 1899,82 3591,78 1899,82 

BOP Stack 618,597 1228,30 1553,33 2699,87 4781,14 2699,87 

BOP Acustic 169,691 493,972 791,836 2722,48 9420,94 3119,02 

BOP POD 767,278 1304,02 1590,16 2599,51 4431,74 2599,51 

BOP HPU 159,048 480,457 782,871 2809,36 10149,0 3258,92 

BOP Control 208,047 541,119 825,325 2491,28 7563,53 2755,26 

BOP Hydraulic 166,911 1055,43 1529,10 3199,97 6233,03 536,94 

BOP Mux 

Cable 
240,231 562,992 820,064 2194,51 5902,8 2357,83 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

As distribuições de função de densidade de probabilidade para as taxas de falhas 

do BOP de cada componente são apresentados nas Figuras 20 a 27. 
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Figura 20 - Distribuição de densidade de probabilidade de falhas, função sobrevivência e taxa de 

falha do componente LMRP 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

Figura 21 - Distribuição de densidade de probabilidade de falhas, função sobrevivência e taxa de 

falha do componente BOP Stack 

Elaborado pelo autor (2017) 
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Figura 22 - Distribuição de densidade de probabilidade de falhas, função sobrevivência e taxa de 

falha do componente BOP Acoustic 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

Figura 23 - Distribuição de densidade de probabilidade de falhas, função sobrevivência e taxa de 

falha do componente BOP POD 

Elaborado pelo autor (2017) 



84 

 

Figura 24 - Distribuição de densidade de probabilidade de falhas, função sobrevivência e taxa de 

falha do componente BOP HPU 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

Figura 25 - Distribuição de densidade de probabilidade de falhas, função sobrevivência e taxa de 

falha do componente BOP Control 

Elaborado pelo autor (2017) 
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Figura 26 - Distribuição de densidade de probabilidade de falhas, função sobrevivência e taxa de 

falha do componente BOP Hydraulic 

Elaborado pelo autor (2017) 

 

Figura 27 -Distribuição de densidade de probabilidade de falhas, função sobrevivência e taxa de 

falha do componente BOP Mux Cable 

Elaborado pelo autor (2017) 
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6 APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GERENCIAMENTO DE RISCO BOW-TIE 

Para ser feito todo o gerenciamento de risco do dispositivo identificado como o mais 

crítico, é necessário expor suas principais funções e características, para isso foi realizado 

um estudo pelo autor deste projeto com o objetivo de conhecer com mais propriedade o 

dispositivo POD do BOP.  

O estudo foi colocado no anexo III como informações relevantes por tratar da 

explicação das principais peças e válvulas que o POD contém. 

 

6.1 O MÉTODO BOWTIE 

Para facilitar o registro de todas as informações adquiridas, foram compilados os 

riscos levantados, barreiras e consequências do evento indesejável em uma tabela tendo o 

nome definido como Planilha Bowtie de Estrutura de Risco, que funcionou de apoio para 

a construção da figura do Bowie, já que esta planilha possui os dados mandatórios para a 

elaboração do Bowtie. 

A planilha consolida um resumo de informações em que a análise de risco está 

inserida. O negócio da empresa estudada é perfurar poços de petróleo, deixando-o 

preparado para a exploração ocorrer. O setor da organização onde foi aplicado o estudo é 

designado como CSD (Centro de Suporte à Decisão) que busca, de forma científica, 

entender e prevenir problemas relacionados ao BOP. Nesta circunstância o foco do estudo 

foi direcionado ao POD que significa (Power of distribuction) do BOP, o qual exerce a 

interface entre a superfície (sonda) e o equipamento, e dessa maneira possibilitar o sucesso 

das funções acionadas da superfície.  

O estudo foi realizado no universo de seis unidades de perfuração onde todas 

contêm um BOP, equipamento necessário ao se perfurar um poço de petróleo por ser uma 

barreira de segurança muito importante que tem função de evitar uma explosão caso se 

tenha um evento de controle de poço. 

Em uma sonda de perfuração existem diversas áreas, muitas delas com alto risco 

de acidente/incidente associada devido a quantidade de equipamentos e operações 

ocorrendo simultaneamente na área. O POD é de essencial importância para manter a 
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segurança tanto do ambiente marinho quanto a segurança das pessoas que trabalham na 

unidade de perfuração, visto que se ocorrer algum kick, o responsável por operar o BOP 

deve acionar da superfície os preventores de fechamento do poço, onde esse comando vai 

até o equipamento através da comunicação eletroeletrônica chamada enviada pelo POD.  

Para dar continuidade no estudo, foram levantadas todas as possíveis ameaças em 

que dispositivo POD está exposto ao operar no fundo do mar. Para isso se tornar possível, 

foi necessário entender como o equipamento opera através da leitura do manual, consultas 

a especialistas e acesso a dados históricos de falha da própria empresa em questão para 

levantamento dos possíveis riscos da parada do equipamento. 

Como citado anteriormente, a consulta a diferentes pessoas (engenheiros de campo) 

possibilitou esgotar as possíveis falhas que podem ocorrer relacionado a POD do BOP. O 

evento indesejável foi designado como perda de um POD, que consequentemente direciona 

o uso do BOP pelo POD redundante, necessitando realizar as operações informadas nos 

procedimentos de atuação do BOP em caso de perda de um POD, buscando se ter uma 

continuidade da operação.  

Deve-se destacar que na perda de um POD, será analisada qual fase da perfuração 

estará o poço e partindo desse princípio será decidido continuar ou não as operações sem 

redundância de POD. Esta decisão é delicada visto que se a unidade de perfuração estiver 

operando com apenas um POD e caso ocorra uma incidência de hidrocarboneto na 

superfície, a unidade de perfuração terá apenas um meio eletrônico para ativar as funções 

do BOP, como por exemplo fechar as gavetas para manter a segurança do ambiente 

marinho e das vidas humanas, e caso não funcione, os danos poderão ser irreparáveis. 

É importante observar que, na perda dos dois PODs, o único meio para conseguir 

executar alguma função do BOP será através do POD acústico acionado também pela 

superfície, porém as opções de acionamento através do POD acústico são limitadas. Caso 

seja necessário fazer uma desconexão de emergência por algum motivo (desconectar o 

BOP do poço), o POD acústico envia ondas sonoras através do mar e o BOP consegue 

captar esses sinais e transforma-los em ações, onde apenas se consegue desconectar o BOP 

Stack do BOP LMRP, quando nas funções do POD se consegue trazer o BOP completo na 

desconexão (BOP LMRP + BOP STACK). Importante relatar que ambas as funções do 

acústico e do POD deixam o poço vedado e a unidade de perfuração em segurança.  
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Ao continuar não tendo sucesso pelo POD e BOP acústico em uma desconexão, a 

única maneira restante para conseguir executar funções do BOP será manualmente. Neste 

caso, toda a comunicação eletroeletrônica e acústica estará indisponível da superfície da 

soda. Neste caso usa-se o ROV (Veículo submarino operado remotamente) para acionar 

no próprio painel do equipamento (BOP) a função necessária daquele momento, onde esta 

operação é identificada como acionamento via hot stab. 

Todas as perguntas de apoio ao desenvolvimento do Bow-Tie que foram 

apresentadas no capítulo 3 deste projeto foram utilizadas para preencher os dados 

requeridos pelo método de gestão de risco Bow-Tie. Assim, conseguiu-se obter sucesso ao 

elencar todas as ameaças iminentes que o POD está submetido. A partir dessa consolidação 

das ameaças ao POD, partiu-se para a criação de barreiras com o propósito de impedir que 

as ameaças se desenvolvam e provoquem o evento indesejável. Importante destacar que as 

barreiras criadas foram levantadas conforme informações do próprio fabricante do 

equipamento, atentando ao período de troca dos componentes e do próprio plano de 

manutenção da organização estudada, ambos com a finalidade de manter a confiabilidade 

operacional alta. 

Ao definir as barreiras, também foram analisadas situações de falha do 

equipamento de diferentes fabricantes que já ocorreram anteriormente através de material 

disponível na empresa, além de consultas a profissional técnico especializado em BOP. 

Assim, obteve-se barreiras suficientes para impedir que cada ameaça se desenvolva e 

prejudique a operação na unidade de perfuração.  

Ao dar continuidade ao método Bow-Tie, a etapa sequente foi identificar as piores 

consequências caso o evento indesejável ocorra, tendo como objetivo criar ações de 

mitigação que evitem o desdobramento do evento indesejável, ou seja, que dificultarão o 

desenvolvimento do evento indesejável e irão controlar da melhor forma possível para que 

os danos não se alastrem e acumulem em um alto volume de horas de downtime, além de 

ocorrer a perda de receita e a insatisfação do cliente devido ao atraso da entrega do poço 

perfurado. 

Ao remeter as tarefas a qual farão a manutenção das barreiras, é recomendado a 

criação de check lists de verificações das barreiras, que terá como função fiscalizar se o 

plano de manutenção da organização está sendo seguido e se as recomendações do 
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fabricante quanto a troca de peças está sendo feita. O responsável por controlar a 

manutenção das barreiras associadas as ameaças aos POD’s definidas na Planilha Bow-Tie 

de estrutura é o supervisor subsea, já que o mesmo é quem detêm alto conhecimento 

técnico do equipamento e está presente em todas as manutenções. 

Paralelamente o Superintendente de perfuração deve fiscalizar junto ao supervisor 

subsea se tem algo fora do planejado, visto que o superintendente de perfuração é o cargo 

de mais responsabilidade na unidade de perfuração. O mesmo pode solicitar apoio caso 

necessite, onde é notório que a boa comunicação possibilita eficiência.  

O risco observado ao POD é justamente a perda de comunicação através do POD 

entre a superfície (unidade de perfuração) e o equipamento no assoalho marinho. Isso se 

deve devido ao POD ficar indisponível para executar as funções do BOP. 

O Bow-Tie foi ilustrado seguindo a planilha Bow-Tie de estrutura de risco contendo 

toda informação necessária. A ferramenta utilizada para construir o Bow-Tie foi o 

Microsoft Powerpoint e teve sua estrutura acompanhando o exemplo dado por Lewis e 

Hurst (2016) e adaptado para este projeto. Na tabela 11 é possível ver a Planilha Bow-Tie 

de estrutura de risco. 
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Tabela 11 - Planilha Bowtie de estrutura de Risco 

 

 

Negócio

Unidade

Área

06 - MoonPool

Operações de Perfuração Movimentação Vertical de equipamentos

x

Evento Indesejado / Perturbador

Consequências

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Reguladora parar de operar /

Operar de forma indevida

Trocar 20% a cada ano da reguladora 

(Repair kit)

Inspecionar quantidade mínima de 

reguladora por between wells

Trocar a reguladora toda (danos no 

interior) Seal/Repair Kit

Monitorar funcionamento da Reguladora 

antes do BOP descer (Verificar pressão 

de saída)

Atender upgrade do fabricante (recall)

Montar reguladora de acordo com 

procedimento do fabricante

Desenvolver sistema de monitoramento 

pautado em confiabilidade
Atuar POD redundante

Preparar drillfloor e subir 

BOP

Previsionar possíveis 

peças danificadas e 

segregá-las para troca

Desenvolver ações que 

otimizem o reparo do 

equipamento

Interrupção de operação

Atraso na entrega do 

Poço

Aumento da Perda de 

Receita

Válvula SPM com vazamento
Trocar 20% a cada ano das valvulas - 

Repair kit

Inspecionar quantidade mínima da SPM 

por between wells

Trocar toda SPM (danos no interior) 

Seal/Repair Kit

Monitorar funcionamento da SPM antes 

do BOP descer (Pressão cair, Vazamento 

identificado)

Atender upgrade do fabricante (recall)

Montar SPM de acordo com 

procedimento do fabricante

Desenvolver sistema de monitoramento 

pautado em confiabilidade

Isolar a linha de 

vazamento do POD
 Atuar POD acústico

Descer ROV e Atuar Hot 

Stab
Controle de Kick

Ter Plano de Contingência 

para contaminação no mar

Blowout

Dano ao ambiente 

marinho

Falha de Solenóide

Realizar de Análise de Assinatura Elétrica 

em quantidade mínima durante between 

wells (superfície)

Isolar a linha de 

vazamento do POD
Atuar POD acústico

Preparar drillfloor e subir 

BOP

Acumulo de horas de 

downtime

Perder comunicação em ambos os SEM no 

mesmo lado (módulo eletrônico Submerso)

Manter software do fabricante atualizado 

conforme demanda de atualização do 

Fabricante

Verificar aterramento dos painéis do POD 

antes da descida

Checar integridade dos conectores dos 

conversores de comunicação e padronizá-

los caso sejam diferentes

Controle de Kick Acionar preventores
Ter Plano de Contingência 

para acidente no Drillfloor

Seguro dos equipamentos 

do Drillfloor

Danos a vida humana e a 

equipamentos do Drillfloor

Cabo Mux danificado /conector do Cabo 

Mux estar mal encaixado

Check list antes de descida e verificar 

integridade do cabo (teste de integridade - 

cabo e conexão)

Colocar braçadeira e prender o cabo 

corretamente eliminando contato com 

quinas vivas

Mangueiras com vazamento e conexões mal 

colocadas

Verificar e comprar mangueiras com a  

especificação apropriada conforme 

fabricante

Trocar a cada 5 anos todas as mangueiras

Sugerido 20% das mangueiras a cada ano

cameron muita mangueira

Criar Check list de descida do BOP e 

capacitar equipe sobre manutenção de 

mangueira

Montagem das chuttle valve correta

Desenvolver estudos de manutenção 

preditiva das mangueiras

Água do mar entrar no Solenoide Housing
Trocar selo caso seja aberto o módulo 

eletrônico

Torquear e verificar condição de selagem 

da  módulo eletrônico do POD antes da 

descida do BOP (seal test - registrar na 

WO)

Teste na superfície de integridade (teste de 

vácuo) do modulo eletronico
Check list de descida do BOP

Vazamento do circuito Hidraulico causando 

variação dos manômetros dos acumuladores

Pressurizar todos os equipamentos na 

superfície para verificar circuito hidraulico 

(Teste Funcional)

Reapertar todas as conexões a cada 

between wells 

Inspeção visual a cada between wells nas 

conexões e linhas 

Shear seal valve com vazamento 
Trocar 20% do conjunto da Shear seal 

valve a cada ano - Repair kit

Inspecionar quantidade mínima da Shear 

seal valve por between wells

Trocar Shear seal valve toda (danos no 

interior) Seal/Repair Kit

Atender upgrade do fabricante (recall)

Montar reguladora de acordo com 

procedimento do fabricante

Realizar Teste de superfície (verificar 

vazamento)

08 - Operações

Manuseio de ferramentas pesadas

Perda de um POD

Barreiras

AmbientalOperacional 

x x

Vida Humana

x

Mitigações

x x

Área de Risco / Perigo

Planilha Bowtie de estrutura de Risco

04 - Drill floor 05 - Convés

Movimentação de carga

13 - Sala de Máquinas

Incêndio

x

CSD - Centro de Suporte a Decisão

Frota composta de seis sondas de perfuração

01 estaleiro / 02 Acomodação / 03 Helideck / 04 Drill Floor / 05 convés / 06 MoonPool / 07 Sala de Controle / 08 Operações / 09 Subsea / 10 Segurança do Trabalho e meio ambiente / 11 Suprimentos e almoxarifado / 12 oficina mecânica / 13 sala de máquinas 

09 - Subsea

Blowout Preventer (BOP)

Ameaças Evento Indesejável

Tipologia do Risco

Risco Associado / Cenários Percebidos

Contaminação do Mar

Perda de ativos

Danos ambientais

Perda de vidas

Perda de um POD de controle das funções do BOP (Blowout Preventer)

x

Patrimonial
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As tarefas designadas a favorecer a conservação das barreiras são apresentadas na 

Figura 28, tendo seus responsáveis elencados para obter sucesso na continuidade 

operacional, além de se ter procurado estruturar a interação de mais setores para execução 

das atividades com o mesmo objetivo comum, ou seja, o sucesso da organização 

 

Elaborado pelo autor (2017) 

A ilustração do Bow-tie é exposta pela figura 29, onde é possível ver todas as 

informações do Bow-tie compiladas, desde as ameaças que podem fazer o POD parar de 

operar, as barreiras e consequências, até as tarefas de manutenção das barreiras como foi 

descrito nesse item 6.2 a forma do desenvolvimento do Bow-tie. 

Para se alcançar o sucesso em uma organização, se tratando do ramo óleo e gás, é 

necessário estruturar todo seu planejamento englobando todo risco já descoberto e 

estudando melhor as operações para detectar outros ainda não conhecidos. Mediante isso, 

após a realização de inúmeras reuniões onde se buscou conhecer cada item que proporciona 

o risco a operacionalidade do BOP, a planilha Bow-tie de estrutura de risco foi preenchida.  

Ao observar a estrutura Bow-tie, é nítido encontrar com maior ênfase o controle 

das ameaças, ou seja, todas as ameaças estão sendo focadas pelo método em busca de evitar 

que a mesma gere um ônus irreparável. A grande maioria das barreiras têm algum tipo de 

relação com os planos de manutenção que são utilizados hoje pelo departamento 

responsável, além dos manuais e boletins alertas encontrados de fabricantes e do próprio 

cliente da organização. 

Setor da empresa Tarefa Benefícios

Subsea

Execução do plano de manutenção, 

Cleck list de troca de peça e 

relatório de manutenção a cada 

Garantia de que o equipamento recebeu as 

manutenções necessárias; Registro do que foi 

trocado para estudos futuros

Susbea/Superintendente
Fiscalizar trabalho durante todo o 

tempo de manutenção

Confirmar a qualidade do serviço e detectar 

possíveis avarias

Suprimentos
Manter estoques de peças de 

reposição
Otimização do tempo de reparo/manutenção

Treinamento

Capacitar profissionais 

periodicamente para evento de 

controle de poço

Atualização dos integrantes quanto a eventos de 

controle de poço; Domínio do passo a passo que 

se deve fazer

Gerenciamento Marítimo
Revisar plano de contingência (mar 

e drillfloor) periodicamente
Melhoria contínua de instruções de segurança

Figura 28 - Tarefas Bow-tie 
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Figura 29 - BowTie 
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7 CONCLUSÃO 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio de todo do estudo bibliográfico proposto nesse projeto permitiu-se analisar 

os sistemas que a unidade de perfuração possui para desempenhar a perfuração de poços 

de petróleo e focar no equipamento que mais contribui com tempo de indisponibilidade 

operacional. Desse modo, ao padronizar a planilha de registro de downtime e reclassificar 

todo o passivo de dados de downtime no período de quatro anos, foi possível criar um 

banco de dados organizado e completo. 

Com o banco de dados com todos os downtimes da frota compilados  possibilitou 

trabalhar dos dados com a aplicação de ferramentas da qualidade, onde ao aplicar o 

diagrama de Pareto obtivemos os 5 equipamentos críticos que possuem alto tempo de 

indisponibilidade, são eles: BOP; Compensador; Top Drive; Thrusters e Pipe Handling. 

Na aplicação da matriz GUT, foi considerado que o equipamento que mais necessita 

de foco para manter a continuidade da operação é o Blowout Preventer (BOP), visto que é 

um equipamento que se situa, ao operar, no fundo do mar e por isso o acesso ao mesmo é 

difícil, sendo mandatório para a organização manter uma manutenção rigorosa para que o 

equipamento não falhe. 

O BOP por se tratar de um equipamento de grande porte e possuir diversas partes, foi 

utilizada a divisão do BOP feita na planilha de registro de downtime (Anexo II) para que 

se pudesse aplicar novamente a matriz GUT e identificar qual dispositivo do BOP deveria 

ser aplicado o método Bow-tie. O dispositivo nomeado foi o POD do BOP (Blowout 

Preventer).  

A análise de confiabilidade do sistema BOP para a estimativa de tempo de dados 

de operação de 600 h revelou dados de falhas distribuídas requerendo o uso de testes não 

paramétricos de A-D para análise de falhas. 

Os resultados do estudo de falhas que para uma primeira análise a maioria das 

falhas dos componentes do BOP tem uma distribuição normal e apenas 2 componentes tem 

uma distribuição com perfil de curva de Weibul. 
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O MTTF (tempo médio par falha) dos componentes foram avaliados assim como as taxas 

de falhas e as funções de densidade de probabilidades de falha para previsão de 

comportamento e suporte para o setor de manutenção. 

Mediante o método Bow-Tie, foi possível estruturar e conhecer todos os tipos de 

ameaças que são capazes de interferir na operação do POD e assim propor através de 

barreiras ações com o objetivo de não possibilitar o avanço das ameaças. A manutenção 

das barreiras sendo seguida corretamente, a possibilidade de parada de equipamento em 

função do POD será mínima, sendo totalmente beneficente para a organização, que assim 

conseguirá cumprir o prazo acordado com o cliente e atingir a satisfação do mesmo.  
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7.2 ESTUDOS FUTUROS 

 

A continuidade do trabalho consiste no desenvolvimento do projeto para a 

composição Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) para a estruturação do programa 

de mantuenção  de equipamentos centrado em confiabilidade dispositivos. Proceder uma 

extensa coleta de dados de falhas de equipamento para campanhas das sondas de 

perfuração poços. 

O posterior tratamento de dados das causas em consonância com o estudo 

apresentado poderá  fornecer importantes informações do desempenho operacional com a 

inclusão análise de inferência estátistica robusto no diagnóstico das causas de downtime. 

Os seguintes estudos futuros são relevantes para investigação e continuidade da análise 

que são apresentados como propostas de continuidade do trabalho:   

- Coleta de dados de falhas de dispositivos por profundidade de poço (target); 

- Coleta de dados de falhas de dispositivos por LDA operacional de sonda; 

- Análise comparativa de histórico de dados da empresa com bancos de dados 

internacionais de operação no segmento de perfuração offshore como SINTEF (The 

Foundation for Scientific and Industrial Research), órgão  independende de pesquisa da 

Noruega e o OREDA (Offshore and Onshore Reliability Data) banco de dados de falhas 

das empresas que atuam setor de petróleo.  

- Identificação da tipologia da causa falha de dispositivos para estudo de 

confiabilidade por sondas; 

-  Desenvolvimento de Estudo de Análise Estatística para uso na confiabilidade e 

planejamento de manuteção preventiva; 

As propostas apresentadas foram norteadas pelos resultados das pesquisas em 

relação ao estudo de downtime, e que são elencadas como oportunidades para fornecer 

significativas contribuições científicas e informações para as empresas no setor Oil & Gas. 

A principal finalidade é aumentar a precisão para tentar prever falhas na linha de tempo ou 

responder porque elas não ocorreram para o staff da alta gerência da empresa. 
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ANEXO i - Planilha de Registro de Downtime (Versão Antiga) 

 
 

ÓLEO E GÁS Sonda: 1

Billable Hours Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %

Operating Hours: (101)     #DIV/0!

Stand-by: (104.1A or 104.1B)     #DIV/0!

Moving: (105)     #DIV/0!

Others: Dry Docking 

days(2.1.4)Paid #DIV/0!

Others: Dry Docking days(2.1.4) 

Not Paid #DIV/0!

Repair: (102) #DIV/0!

Slip & Cut at Repair: #DIV/0!

Zero Rate: (2.1.1) #DIV/0!

Reduced Rate #DIV/0!

Total Billable: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

Non Billable Hours Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %

Planned Projects -         0,0 #DIV/0!

Insurance Claim -         0,0 #DIV/0!

Not on Contract -         0,0 #DIV/0!

Others -         0,0 #DIV/0!

Total Non Billable: -         -           -           -              -           -          -         -        -      -         -         -            0,0 #DIV/0!

Total Operating Hours 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100%

Downtime Performance 

Hours
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %

Draw w orks

Top Drive  (DDM)

Wash Pipe Sw ivel Packing

Saver Sub

Crow n/Traveling Block

Pipe Handling VPH - LGA or BRC

Iron Roughneck

HPU

Drilling Controls

Other Drill Floor

Mud Pumps

Mud Process System

Pow er, Prime Movers

Pow er, Controls

SCR's

Instrumentation

VMS

Deck Cranes

Anchors, Wires, Chains

DP System/Station Keeping

Mooring Winches

Thrusters/Thruster controls

BOP and Tree Transporters

BOP Controls (Electric)

BOP Controls (Hydraulic)

BOP Overhead Cranes

BOP Stack

C & K Manifold & Hoses

Diverter System

Marine Riser (inc Slip Joint)

Miscellaneous Subsea

Motion Compensator

Riser Handling Crane

Tensioners, Riser or Guideline

Other (If equip not listed)

Total Downtime Hours -    -     -     -        -     -     -    -    -  -    -    -      -          

Equipment Failure

Planned PM

Human Error

Client Dispute 0,0

Zero Rate Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

DATE

ATUALIZADA ATÉ 

Comments To Be Noted Below On ALL Downtime Hours.

EQUIP HOURS WORK ORDER DESCRIPTION OF DOWNTIME EVENT
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ANEXO ii - Planilha de Registro de Downtime (Versão Atual) 

 

Billable Hours Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %
Operating Hours: (101)     #DIV/0!

Repair: (102) #DIV/0!

Stand-by: (104)   #DIV/0!

Remunerated Docking #DIV/0!

Moving: (105)    #DIV/0!

Zero Rate: (2.1.1 to 2.1.7 excluding 2.1.4) #DIV/0!

Non Remunerated Docking (2.1.4) #DIV/0!

Reduced Rate (2.2.2) #DIV/0!

Total Billable: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!

Non Billable Hours Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %
Planned Projects 0,0

Insurance Claim 0,0

Not on Contract 0,0

Others 0,0

Total Non Billable: -       -    -           -    -    -    -   -   -   -   -   -   0,0

Total Operating Hours 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100%

  Downtime Performance Hours  -  ISO 14224:2006 / 

Máximo

DEPARTMEN

T
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %

HOISTING AND LIFTING SYSTEM SUB ITEM        -       -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -   #DIV/0!

Drilling Derrick

Drawworks

Crown Block

Traveling Block

Anchors / Wires / Chains 

Elevators (BX 3 / BX 4 / BX5)

Deck / Pedestal

Mooring

Catlines

Man Rider

BOP and XTree Handling

Engine Overhead

GENERATION / POWER / MANAGEMENT / 

MONITORING SYSTEM
SUB ITEM        -       -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -   

Variable Frequency Drive (VFD) (Drilling / Thruster)

Motor / Generators

Controls (Drilling)

Instrumentation (incluing air / hydraulic)

DP System / Station Keeping

Thrusters / Thruster controls

Vessel / Power Management System (VMS / PMS)

HPU (except BOP)

CIRCULATION / ROTARY / TORQUE / PIPE HANDLING 

SYSTEM
SUB ITEM        -       -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -   

Top Drive Package

Mud Pumps (inc. Trip Tank / Sea Water )

Rig Floor

Pump Room

Wash Pipe Swivel Packing

Mud Process System

Mud Hoses

Rotary Table

Valves (Inc Pop Off / Lo-Torq / TIW) / Piping / Chicksans / Filters)

Drill Pipe

Drill Collar / HWDP

Landing String

Subs / Cross Overs

Fishing Tools

Stabilizers / BHA

Lower Guide Arm ( LGA) / Hidraracker

Pipe Catwalk / Tube Feed Machine (TFM)

Riser Feed Machine (RFM) / Riser Gantry Crane

Fingerboard / Bellyboard

Iron Roughneck / Torque Master / Hydratong

Cathead

Drilling accessories (slips, elevator, safety collar, mouse hole...)

Riser Package (DSIT / RCD / Flow Spool)

Buffer Manifold

Hoses

Swivels

Reel

HPU

Control System

Valves (Inc off skid)

Manual Running Tool / Split Ring Adapter

SUBSEA SYSTEM SUB ITEM        -       -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -   

Compensator (Passive / Active)

Diverter System

Slip Joint

Drilling Riser

Spider / Guimble

Tensioners / Tension Ring

Manual / Hydraulic  Running Tool

Riser accessories (torque wrench, bolts, elevators...)

BOP LMRP

BOP Stack

BOP Acoustic

BOP POD

BOP HPU

BOP Controls

BOP Hydraulic

BOP Mux Cables / Hotline

C & K Manifold

Miscellaneous Well Control / Subsea

Wellhead System

ENVIRONMENTAL AND SAFETY SAFETY SUB ITEM        -       -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -   

Weather Conditions

EDS

Environment Spill

Safety Related

Work Permit

WELLBORE SUB ITEM        -       -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -   

Cement  Related

Casing Related

Well Testing

Inspections / Tests

Stuck Pipe

Kick

Mud

OTHERS SUB ITEM        -       -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -   

Third Party / Client

TI

wrong tally

bad communication

wrong line up

human error

attending flight

beacon

navigation fleet

awaiting order

DOWNTIME CLASSIFICATION        -       -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -   

EQUIPMENT FAILURE       -   

PLANNED MAINTENANCE       -   

OPERATIONAL FAILURE       -   

CLIENT DISPUTE       -   

TOTAL DOWNTIME HOURS -     -  -        -  -  -  -  -  -  -  -  -  

DATE

Sonda
Última atualização

Comments To Be Noted Below On ALL Downtime Hours.
DETAILED DESCRIPTION OF DOWNTIME EVENTEQUIPMENT (IN CASE OF OTHERS) HOURS WORK ORDER

Cranes / Transportation / Winch

MPD System

Riser Package

Stand Pipe Manifold

    Drilling Program

  Others (Specify) 

BOP

Pipe Handling 

Tubulars
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ANEXO iii - Informações relevantes do dispositivo POD do Blowout Preventer (BOP) 

O POD pode ser apresentá-lo como responsável por toda comunicação entre a 

superfície (unidade de perfuração) e o BOP por completo, além de ser responsável pelo 

monitoramento e acionamento das gavetas e anulares do BOP. O BOP conta com dois 

POD’s, um opera no lado "azul" do sistema de controle, enquanto o outro POD funciona 

no lado "amarelo", onde apenas um permanece ativado durante as operações do BOP, o 

outro POD é redundante que atua caso o POD ativado tenha algum problema e fique 

inoperante.  

O POD de controle executa comandos para controlar o Stack (conjunto de gavetas 

de cisalhamento de tubo e de vedação do poço) emitidos a partir dos painéis de controle 

do operador na superfície. O POD de controle também realiza a confirmação das execuções 

de comando, indicando as configurações atuais do Stack e fornecendo dados sobre 

temperaturas no ambiente submarino, pressões e a orientação do Stack e do riser. Abaixo, 

na figura 30, pode-se observar a ilustração frontal do POD. 

 

Figura 30 - POD Frontal – Manual BOP NOV 
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Caso no início da descida do BOP para o assoalho marinho ocorrer um problema no 

POD, é recomendado retirar o BOP até a superfície para a realização da manutenção 

corretiva do equipamento, visto que se a operação de descida continuar com um POD 

danificado e iniciar a perfuração com apenas um POD funcional, a probabilidade de ter um 

problema e ser necessário retirar o BOP até a superfície será maior já que não terá o POD 

redundante em espera, e resultará em alto tempo de indisponibilidade da unidade de 

perfuração.  

O POD é um importante equipamento que atua recebendo o sinal eletrônico que vem 

através do painel localizado em uma sala no andar da perfuração da unidade, operado pelo 

sondador (responsável por executar as operações de perfuração e controle de poço) e por 

meio de um conjunto de válvulas consegue direcionar fluido hidráulico que existe nos 

acumuladores de superfície para a câmara de fechamento do BOP.  

Posteriormente, os acumuladores são realimentados com fluido hidráulico advindos 

do reservatório através de uma bomba chamada HPU, tornando-se apto para ser acionado 

novamente. O POD também facilita a comunicação hidráulica entre o LMRP e o Stack. 

O POD compreende duas seções primarias que são identificadas como a unidade 

eletro-hidráulica (EH) e unidade de controle da válvula inferior (LVCU). A unidade EH é 

a que recebe a comunicação e sinais de energia da superfície através do cabo Mux através 

de um conector que se comunica com os módulos eletrônicos submarinos dos POD’s 

(SEMs), assim, esses sinais são convertidos a comunicações hidráulicas que fazem as 

funções do POD funcionar. Cada função recebe uma combinação de válvula 

solenóide/cisalhamento combinada que é responsável por esta conversão. No LVCU, 

reguladores e válvulas montadas na placa inferior controlam o fluxo de sinais hidráulicos 

do POD de controle para os vários componentes no BOP Stack. 

A Unidade EH é composta por cinco subconjuntos principais: 

1. O Compartimento eletrônico comporta os componentes para transmitir e receber 

informações digitais da superfície. 

2. Transformador do POD - Contém transformadores para modificar a tensão recebida 

da superfície e adequar a energia elétrica em tensões que os dois módulos 
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eletrônicos submarinos (SEMs) e outros componentes do POD serão usados para 

processar comandos.  

3. O conector do cabo mux facilita a conexão do cabo mux ao pod. 

4. As duas caixas de solenóide contêm os conjuntos de válvula solenóide e transdutor 

de pressão e são preenchidas com fluido dielétrico para compensação da pressão 

submarina. 

Módulos eletrônicos submersos (SEM) 

SEM são os conjuntos principais de processamento de sinais dos Controle Mux do 

POD, onde cada POD contém dois SEMs, A e B, que dão suporte ao sistema de controle 

de operação distribuindo comandos de função BOP para execução no POD de controle e 

fornecendo dados sobre o status e a configuração eletrônica do POD de controle e circuitos 

da válvula. 

Cada SEM possui seu próprio computador para processar da superfície os 

comandos e adquirir informações do ambiente submerso.  

 

 


