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RESUMO 

As nações na contínua busca do desenvolvimento de riquezas investem em diferentes 

meios de processos de extração de matéria prima e geração de energia. Um importante setor 

produtivo é o segmento petrolífero offshore que investe em tecnologias de extração e 

mecanismos de processamento para obter a maior quantidade de matéria prima para prover 

recursos de produtos para a sociedade. Associado ao processo de produção está ocorrência de 

acidentes e perdas econômicas e ambientais que advêm em função de falhas inerentes ao 

sistema e das características de projeto no ambiente marítimo. Os registros de históricos de 

acidentes demandam a necessidade de rigorosos procedimentos de gestão de segurança e ações 

de prevenção de perdas por meio de técnicas específicas. Neste contexto, o trabalho de pesquisa 

tem a finalidade de apresentar o estudo de risco tecnológico para a fase de separação de fluidos 

em uma unidade de produção tipo FPSO (Floating Production Storage Offloading). São 

empregadas técnicas de identificação de perigos e análise de risco com modelos específicos 

para posterior análise de potenciais causas e indicar critérios para desenvolver um Programa de 

Gerenciamento de Risco. Os resultados aplicados no sistema de separação HP (High Pressure) 

demonstraram o uso de técnicas identificação de perigo, o diagnóstico de equipamentos críticos 

por meio da análise de risco para prevenção de acidentes com a indicação de alternativas 

prioritárias de investimento em ações específicas de gestão de perdas de recursos em unidades 

de produção de petróleo offshore. 

Palavras-chave: Análise de Risco, Vaso Separador HP, Prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Nations in the continuous search for development of wealth invest in different process 

means for raw material extraction and power generation. An important productive sector is the 

oil and gas segment offshore which invests in technology for extractions and processing 

mechanisms to obtain a greater quantity of raw material to provide product resources for 

society.  Associated to the production process are the occurrences of incidents and economic 

and environmental losses that happen due to inherent flaws to the system and the characteristics 

of the project in the sea environment. Historical recordings of accidents demand a necessity of 

rigorous procedures of safety management and actions to prevent  casualties through specific 

techniques. In this context, the research project’s purpose is to present the study of technological 

risk to the fluid separations phase in a production unit of a FPSO (Floating Production Storage 

Offloading) engaging techniques of danger and risk analysis with specific models for a posterior 

analysis of potential causes and indicate criteria to develop a Risk Management Program. The 

applied results in the separation system HP (High Pressure) demonstrate the use of danger 

identification techniques, the diagnose of critical equipment through risk analysis for 

prevention of accidents with the indication of priority alternatives of investment in specific 

actions of resources loss management in units of oil and gas production offshore.  

Keywords: Risk Analysis, HP separator vessel, Prevention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A importância do petróleo no mundo não está apenas na matriz energética, mas também 

em seus derivados como matéria-prima encontrada em produção de plástico, colchões, 

solventes, tintas e lubrificantes assim como outros produtos. Pois como comenta Mariano 

(2001, p.1): “A concepção de um mundo sem as comodidades e benefícios oferecidos pelo 

petróleo implicaria a necessidade de uma total mudança de mentalidade e hábitos por parte da 

população, numa total reformulação da maneira como a nossa sociedade funciona”. 

A definição de petróleo se faz necessária para caracterizar o estado físico e os tipos de 

produtos manipulados no sistema de produção, pois é uma mistura de componentes com 

propriedades físico-químicas específicas que podem ter diferentes comportamentos no 

ambiente. Conforme definido por Xavier et al (2011, p.2): 

O termo petróleo significa todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado 

natural, a exemplo do óleo cru e condensado, segundo a definição regulamentada no 

Art. 6°, da LEI Nº 9.478, DE 6.8.1997 - DOU 7.8.1997 que dispõe sobre a política 

energética nacional e sobre as atividades relativas ao monopólio do petróleo, além de 

instituir o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. 

Tal vocábulo tem origem no Latim, no qual “Petra” significa pedra e “Oleum”, óleo 

(XAVIER et al, 2011, p.2)  

No entanto, as disponibilidades de recursos que o petróleo proporciona têm suas 

consequências, pois quando imprevistos acontecem e não estão no escopo ou na delimitação do 

projeto os desastres sociais, ambientais e econômicos são enormes, como: degradação do meio 

ambiente e impacto socioeconômico nas regiões. “Acidentes, pelo efeito de escalonamento, 

passam a ganhar cenários com proporções e impactos catastróficos, sendo necessário um 

eficiente sistema de avaliação e gerenciamento dos riscos nessas instalações que operam na 

imensidão dos oceanos e mares” (NETO, 2007, p.22). 

Os acidentes geram fatores negativos para o ponto de vista social e econômico para as 

empresas e os acionistas que investem nessa área, segundo Andrade (2005) os acidentes 

catastróficos nesse setor foram: Flixborough, Piper Alpha, Exxon Valdez, Plataforma P36 e 

plataforma da empresa British Petroleum no Golfo do México.  

De acordo com Macalister (2013) a explosão da Piper Alpha em 1988, matou 167 

pessoas e somente 62 membros da tripulação sobreviveram, com isso, logo após a esse acidente, 

as autoridades de alguns países passaram a criar normas e legislações sobre segurança e 

integridade mais rígidas com o intuito de reduzir os riscos e operar dentro de um padrão 

aceitável, dentre elas o Safety Case. “No Reino Unido, o Safety Case, relatório exigido das 
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empresas cujo conteúdo é uma demonstração do nível de risco associado à unidade de 

produção” (NETO, 2007, p.22). 

Em virtude de problemas relacionados aos acidentes nas plataformas de petróleo o 

estudo sobre prevenção de perdas e controles é necessário, pois considera que a grande maioria 

dos acidentes é evitável, e as ações gerenciais podem evitar acidentes em razão dos eventos 

apresentarem causas semelhantes à causa de outras perdas empresariais. 

Com a exploração de petróleo no Brasil e no mundo vem sendo intensificada em águas 

profundas devido à intensa pesquisa na região oceânica, a tendência no âmbito nacional 

segundo o Plano Estratégico da Petrobras 20201 mostra um crescimento de 2.022 bpd (barril 

por dia) em 2013 com projeção 4.200 bpd até 2020 na região pré-sal. Esse cenário, estimula 

ainda mais a construção de navios tipo FPSO (Floating Production Storage Offloading). 

Em consequência, a implantação dos projetos com a construção de navios de petróleo, 

a adoção de medidas criteriosas vem sendo tomadas, pois de acordo com Rodríguez (2012) 

qualquer dano causado em um navio tipo FPSO pode ter várias consequências econômicas e 

sociais. No entanto, a tecnologia de um navio de processamento primário e armazenamento é 

recente em relação à história da exploração do petróleo no cenário brasileiro, no qual os arranjos 

físicos sofrem modificações de acordo com projeto sem um padrão exato na construção. 

Neste contexto, Palma, Andrade e Pedro (2011) afirmam que as companhias petrolíferas 

assumem riscos envolvidos nesses projetos com inovação tecnológica e desafios com layout 

das plantas de plataformas. O parágrafo trata dos potenciais desvios de projeto operacional de 

correntes das atividades de um navio tipo FPSO com intensa frequência de uso na costa 

brasileira e apresentam técnicas de Gestão de Risco, além de procedimentos para auxiliar na 

tomada de decisão para prevenção de perdas em plataformas de produção. 

1.2 OBJETIVO 

 

Realizar estudo de risco tecnológico da fase de separação de fluídos presente no 

processamento primário de óleo e gás em uma unidade tipo FPSO empregando técnicas de 

identificação de perigos para posterior análise de potências causas e assim consolidar o 

Programa de Gerenciamento de Risco. 

                                                           
1Plano de Estratégico da Petrobras transcrito da Teleconferência do Plano de Negócios e gestão da Petrobras em 

19 de março de 2013, Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.acionista.com.br/home/petrobras/140807_ 

plano_estrategico.pdf>. Acesso em: jul. 2014. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos secundários foram divididos nas seguintes etapas específicas: 

 Descrição do tipo de projeto e operações do navio tipo FPSO; 

 Pesquisas em diferentes teses, monografias e tipos de técnicas de análise de risco 

qualitativo para identificação de perigo e sua aplicação; 

 Seleção de perigos e construção de cenários de acidentes no FPSO; 

 Caracterizar riscos para as áreas do deck, do sistema de processamento do FPSO com 

foco no vaso Separador; 

 Propor medidas de prevenção de perdas para o sistema de separação dos fluidos na 

área do processamento primário do FPSO; 

  Propor as medidas para a construção do PGR – Programa de Gerenciamento de 

Risco com os resultados da análise de risco para prevenção de perdas. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Simonsen (2014) afirma que o petróleo ainda é a principal fonte de energia utilizada 

pelo homem, atendendo aproximadamente 40% do consumo energético mundial e brasileiro e 

com o crescimento na produção do petróleo e gás no pré-sal, serão utilizados navios FPSO’s.  

Os problemas de fiscalização e perigos dentro da plataforma situada na zona do pré-sal 

e no sistema de produção pode de uma forma simples contribuir para algo desastroso, assim 

justificando ainda mais uma avaliação de Risco ambiental e tecnológico para prevenção de 

Perdas. 

Estudos de análise de risco têm a função de identificar perigos, caracterizar os riscos e 

indicar os procedimentos de prevenção para reduzir perdas de produtos e ativos com ações 

estruturadas.  

Esse trabalho então se justifica, pois apresenta o estudo de prospecção dos riscos 

associados em uma parte do sistema de processamento primário de um FPSO e contribuir com 

informações para reduzir impactos econômicos e ambientais em projetos de produção de 

petróleo. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O estudo consiste na análise do projeto de produção de petróleo no ambiente offshore 

definido em uma unidade flutuante.  

O processamento primário é a primeira etapa de produção quando o óleo é extraído do 

reservatório e chega à superfície e tem como objetivo separar o gás, óleo e água em condições 

controladas para a retirada de impurezas e posterior transporte para a refinaria.  

No entanto, conforme Rubênia (2012), cada plataforma tem uma estrutura diferente, 

pois depende da viabilidade do projeto sendo a mais simples água, gás e óleo e a mais complexa 

como tratamento do óleo, condicionamento do gás e o tratamento da água para descarte ou 

injeção. 

Essa pesquisa está limitada em uma fase de processamento primário de um FPSO, 

devido à complexidade de processos que envolvem equipamentos, vasos e linhas de transporte 

de fluidos envolvidos em toda a unidade, na qual demandaria mais de tempo para o estudo. 

Assim, o foco do estudo é na fase do processamento primário do óleo presente no topside 

de um FPSO delimitada na fase de separação de fluidos que ocorre no vaso separador de alta 

de pressão e equipamento associados. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O capítulo inicial consiste na introdução ao tema proposto pelo trabalho, à descrição 

com a justificativa, os objetivos específicos e a delimitação do tema demonstrando a área de 

avaliação do sistema de produção e os riscos. 

No 2º capítulo, será realizada uma revisão bibliográfica do tema do projeto descrevendo 

o sistema de produção utilizados no ambiente offshore da plataforma tipo FPSO que é o tema 

central do trabalho. Adicionalmente, neste capítulo serão apresentadas as definições de perigo 

e risco, as técnicas de análise de risco qualitativas e quantitativas. 

A metodologia proposta será tratada no 3º capítulo descrevendo algumas etapas que 

foram discutidas nas referências bibliográficas para a assim aplicar o estudo após a estruturação 

do método. 

O Estudo de Caso será apresentado no 4º capítulo com a composição da aplicação da 

metodologia e a descrição dos processos previstos em navio modelo tipo FPSO e as Técnicas 

de Análise Qualitativa de Risco. 
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Os resultados de acidentes serão discutidos no 5° Capítulo com as análises obtidas do 

estudo de caso e propor medidas de prevenção de perdas para a área de processamento primário 

do FPSO no sistema de Vaso separador HP (High Pressure) e equipamentos 

As conclusões e considerações finais serão discutidas no 6° capítulo com a indicação 

dos principais resultados do estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  SISTEMA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

A extração do petróleo no mar é realizada por meio de um conjunto de sistemas que são 

instalados em unidades de produção definidas em dois tipos de plataformas que podem ser 

classificadas em fixas e flutuantes conforme Thomas (2008). 

As plataformas e os arranjos de produção estão interconectados para favorecer a 

explotação e processamento de fluidos oriundos do reservatório e com isso o petróleo passa por 

uma planta de produção onde é processado e preparado para ser movimentado. (THOMAS, 

2008). 

Essa interação entre os poços e o FPSO é desenvolvida por meio de linhas flexíveis 

conectadas a árvores de natais apoiadas no leito marinho, conforme a Figura 1 ilustra seu arranjo 

até ao navio demonstrando as linhas de elevação. 

Figura 1- Desenho esquemático de um arranjo submarino 

Fonte: MARÇAL e LESNIAKOVÁ (2014) 

 

O sistema de superfície recebe os fluidos para o processo de separação, tratamento de 

fases líquidas e gasosas para armazenamento preliminar de óleo com posterior transferência de 

para navio tanque. A fase gasosa é tratada e exportada em dutos e a água é tratada para posterior 

descarte. Essas operações envolvem um conjunto de equipamentos e as alternativas de projeto 

para receber a instalação são as unidades estacionárias de produção.  
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As principais unidades utilizadas em produção offshore são as jaquetas, plataformas 

semissubmersíveis e o FPSO como apontado por Thomas (2008) 

2.1.1FPSO (FLOATING PRODUCTION STORAGE AND OFFLOADING) 

 

O estudo se concentra na Unidade Estacionária de Produção do tipo FPSO, pois “são 

unidades estacionárias flutuantes (Floating) que produzem (Production) e armazenam 

(Storage) petróleo e efetuam o escoamento (Offloading) deste. Surgiram por causa da 

necessidade de exploração em águas profundas e o término de vida útil de navios petroleiros, 

inicialmente eram utilizados cascos de navios petroleiros desativados para a construção das 

plataformas” (AMORIM, 2010, p.9). Na Figura 2 é apresentada um modelo do navio FPSO 

com turret interno e os equipamentos de superfície instalados no deck superior. 

 

 

Figura 2- Plataforma FPSO 

Fonte: Página Estaleiro Jurong Aracruz 2 

 

A utilização desse sistema na região pré-sal, de acordo com Kubota (2007)3 é devido à 

capacidade de armazenagem e extenso deck de área para instalação da planta de processamento 

que a habilita a operar em campos com maior capacidade de extração sendo a avaliação 

comparativa das vantagens e desvantagens do FPSO as seguintes: 

 

 

                                                           
2Disponível em :<http://www.jurong.com.br/institucional/principais-projetos>. Acesso em: Nov/2014 

3Apresentação em slide feita por Hélie Y. Kubota sobre Sistema Marinho, Rio de Janeiro. 2011. 
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Vantagens  

 Grande Diversidade na escolha do tipo do navio a ser usado e facilidade de instalação e 

recolocação; 

 Integração, dentro de um único sistema, de todas as funções necessárias à produção e 

processos de armazenamento a posterior descarregamento do óleo para navio aliviador; 

 Grande disponibilidade de volume de tanque para armazenamento da produção. 

 

Desvantagens 

 Grande amplitude de movimentos quando comparado com as plataformas 

semissubmersíveis, no caso de condições marítimas; 

 Risco de vazamento durante as operações de transferência para navios aliviadores. 

 

O topside do navio é construído através do escopo do projeto, dentre elas estão incluídos 

equipamentos de perfuração, bem como a planta de processo, com todos os poços perfurados e 

mantidos a partir da plataforma, afirma Husty Oil(2001), e a segurança é uma preocupação 

primordial em um FPSO.  

2.1.2PROCESSSAMENTO PRIMÁRIO DO PETRÓLEO 

 

O projeto de produção em um FPSO é baseado no processamento primário que apresenta 

diferentes módulos com funções operacionais específicas. 

Uma parte da planta de Processamento Primário do Petróleo tem a finalidade de separar 

o gás sob condições operacionais controladas e, remover a água, sais e outras impurezas 

tornando o óleo adequado para ser transferido à refinaria. (FREITAS et al. 2007). 

O processamento primário tem por finalidade evitar problemas relacionados ao 

transporte em dutos ou navios e no armazenamento em tanques ou terminais. Segundo 

Junior(2012), o gás associado, contendo substâncias corrosivas e sendo altamente inflamável, 

deve ser removido por problemas de segurança (corrosão ou explosão) e a água, sais e 

sedimentos também devem ser retirados, para reduzirem-se os gastos com bombeamento e 

transporte, bem como para evitar-se corrosão ou acumulação de sólidos nas tubulações e 

equipamentos por onde o óleo passa.  

As plantas de processamento de fluidos podem ser simples ou complexas, tais aspectos 

vão depender do tipo de fluídos produzidos e da sua viabilidade econômica. As plantas mais 

simples efetuam apenas a separação gás/óleo/água, entretanto as mais complexas incluem o 
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condicionamento e compressão do gás, tratamento e estabilização do óleo e tratamento da água 

para reinjeção ou descarte (THOMAS, 2008). 

A complexidade de uma unidade tipo FPSO é verificada em razão da quantidade de 

sistemas e operações realizadas no navio de produção relata Freitas et al. (2007). As operações 

e sistemas são definidos e separados por módulos como demonstrado na Figura 3 que representa 

um conjunto de sistemas, incluindo o sistema de separação de óleo e o sistema tratamento 

(módulo 07 e módulo 04) objetivo do trabalho. 

 

 

Figura 3 - Esquema do topside da planta de processamento com os módulos de produção. 

Fonte: BHUJ, (2005) 

Na Figura 4 é representado um diagrama de blocos de modelo de processamento 

primário de forma simplificada indicando a fase de extração de fluidos no ambiente submarino 

e a fase de processamento realizada na superfície com o separador que recebe os fluidos para 

posterior transferência de óleo ao navio tanque. 

 

Figura 4 - Diagrama de Processamento Primário 

Fonte: FREITAS et al, (2007) 

Conforme relata Freitas et al. (2007), na primeira etapa os fluidos saem dos poços 

através dos Rises e Flowlines e chegam ao manifold, logo após o fluido chega ao topside (local 
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onde está a planta de processamento), este controlado por válvulas devido à alta pressão. Na 

segunda etapa os fluidos passam pelo aquecedor para aumentar a temperatura perdida nos dutos 

e assim “evitar a formação de cera nos vasos separadores”4. Na terceira etapa o fluído entra no 

vaso separador no qual Freitas et al. (2007) afirma que, segundo a API (American Petroleum 

Institute), o vaso separador de produção na Figura5 é constituído de quatro seções específicas. 

A caracterização de cada seção é apresentada da seguinte forma: 

 

Figura 5 - Vaso Separador 

Fonte: Thomas (2008). 

 Seção de separação primária - localizada na entrada do vaso. Nesta seção o fluido 

choca-se com dispositivos defletores ou passa através de um difusor, fazendo com 

que boa parte do gás se separe do líquido, este último fica na parte inferior do vaso; 

 Seção de separação secundária - localizada na parte superior do vaso. Nas quais as 

gotículas maiores de óleo, que permaneceram na corrente gasosa, são separadas por 

decantação; 

 Seção de acumulação de líquido - formada pela região inferior do vaso. Nesta seção 

o tempo de retenção deve ser suficiente para que ocorra a separação do gás 

remanescente na fase líquida, além de permitir a separação de grande parte da água, 

no caso dos separadores trifásicos; 

 Seção de aglutinação - localizada normalmente próxima à saída de gás. As gotículas 

de líquido arrastadas pela corrente gasosa, não separadas nas seções anteriores, são 

                                                           
4____. White rose oilfield development application. Vol.2 development plan..Husky oil operations limited as 

operator, Scotia. 2001. 295 p. 
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aglutinadas e removidas do fluxo gasoso, através de dispositivos que apresentam 

superfície com elevada área de contato. 

 Na quarta etapa depois que passado pelos vasos separadores o óleo é tratado com 

componentes químicos, o tratamento consiste na quebra da emulsão por meio de aquecimento, 

geralmente na faixa de 45º a 60ºC em equipamentos conhecidos como tanques de lavagem e 

tratadores, que são bastante usados em campos de petróleo terrestre. Enquanto que a aplicação 

de um campo elétrico ocorre em alta voltagem (15.000V a 50.000V), para que as gotículas de 

água dispersas no óleo adquiram uma forma elíptica e sejam alinhadas na direção do campo 

com polos induzidos de sinais contrários, criando assim uma força de atração que provoca a 

coalescência. (THOMAS, 2008).  

A fase final de processo, segundo Thomas (2008), o fluido fica em repouso nos tanques 

de armazenamento para fazer a decantação da água, o petróleo é transportado para a refinaria 

através do navio em condições especificadas pela ANP (2007) como teor de água e sais com os 

seguintes valores: 

 Água: 1% BSW (relação entre o volume de água dos sedimentos e o volume de 

emulsão). 

 Sal: 225 mg/L (miligramas de sais dissolvidos por litro de petróleo). 

Na planta de processamento existem vários equipamentos que fazem a separação do 

fluido quando estes chegam ao topside da plataforma, dentre eles estão: as linhas, as válvulas, 

os aquecedores e os vasos separadores. 

As válvulas de segurança são usadas no FPSO’s para proteger os diferentes módulos 

topside: separação e tratamento de óleo e gás, compressão, Injeção de água, a geração de 

energia, e outros processos. 

A LESER5afirma que as aplicações FPSO têm requisitos especiais para válvulas de 

segurança. Eles resultam nos diversos processos em um FPSO e do ambiente em que o FPSO 

opera, como: 

• A água do mar ou emulsão de água salgada / hidrocarbonetos protegidos por meio de: 

materiais de válvula devem ser resistentes à corrosão para permitir maior tempo de manutenção 

e para garantir a confiabilidade operacional das válvulas de segurança.  

• Serviço de gás ácido (H2S): os materiais da válvula devem estar de acordo com as 

especificações NACE / MR0175. 

                                                           
5 Disponível em: < http://www.leser.com/en/products/application-areas/fpsos-with-leser-safety-valves.html)>. 

Acesso: 29 de novembro de 2014. 
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• Ambiente Offshore: Válvula casca, devem ser feitos de materiais resistentes à corrosão 

ou adequadamente revestido. 

• Aprovação das sociedades de classificação pertinentes (DNV, ABS). 

Na Figura 6 é descrito um sistema processamento complexo de separação (Óleo, Gás e 

Água) em 3 etapas com vasos separadores de alta pressão (HP-Sep), média ou intermediária 

pressão (MP- Sep) e baixa pressão (LP-Sep) e as linhas de cor roxa, na qual representam o fluxo 

de processamento do gás, as linhas de cor vermelha representam o fluxo de processamento do 

óleo e as linhas de azul com o fluxo de processamento da água, porém não será discutido o 

processamento das correntes de água e do gás nesse trabalho. 

 

 

Figura 6 - Planta de Processamento Complexa. 

Fonte: BHUJ, (2005) 

2.2. ESTUDOS DE ANÁLISE DE RISCO 

 

A ocorrência de acidentes industriais em projetos de petróleo e em diferentes cadeias 

deste segmento e na indústria de forma geral alertou diferentes áreas econômicas sobre as 

perdas e as consequências. 

Acidentes na indústria offshore são eventos que ocorrem como resultados de casualidade 

e com perdas econômicas que requerem a implantação de sistemas de segurança como parte de 
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prevenção de acidentes e a instalação de barreira de proteção ou camada se fazem necessárias 

como afirma Lassen (2008).   

CETESB (2002) assegura que os acidentes industriais ocorridos nos últimos anos, em 

particular na década de 80, contribuíram de forma significativa para despertar a atenção das 

autoridades governamentais, da indústria e da sociedade. A busca contínua de mecanismos de 

resposta e a prevenção tem o sentido de auferir maior segurança a sociedade e gerar qualidade 

de vida e ambiental como discutido em Junior (2008). 

As importâncias do desenvolvimento de estudos de análise de risco têm se mostrado 

importantes na análise de instalações industriais em operação ou em escopo de projeto, de modo 

que o risco residual possa ser avaliado e gerenciado satisfatoriamente CETESB (2002 apud 

JUNIOR, (2008)). 

A adoção de ações no sentido de caracterizar os riscos tem a finalidade de intervir para 

reduzir a probabilidade de ocorrência. Com isso existem diversas técnicas e modelos de 

desenvolvimento de EAR (Estudos de Análise de Risco) como proposto por Junior (2008).  

A CETESB, como indicado pelo autor, estabelece as etapas para o desenvolvimento da 

análise quantitativa do risco de instalações industriais indicando a análise preliminar de perigo 

e a FMEA como técnicas e uma série de etapas que devem ser desenvolvidas, como a 

caracterização do projeto, os produtos envolvidos e o ambiente no qual está inserido o projeto. 

A etapa final, como destacado em CETESB (2011) e Junior (2008) consiste na 

implantação do programa de gestão de risco, para reduzir a ocorrência de acidentes ou a garantir 

de operações seguras. 

Desta forma, a estrutura de análise de risco em etapas compreende a caracterização do 

projeto, o estudo de potenciais perigos que são obtidos a partir de técnicas de identificação para 

posterior diagnóstico dos riscos de forma objetiva e os resultados do risco para implantação de 

medidas mitigadoras como explicitado em CETESB (2001). 

2.2.1 TAXAS DE FREQUÊNCIAS 

 

A análise de risco é geralmente iniciada através de pesquisas e relatos de equipamentos 

com o potencial de ocorrência de falhas. Essa fase é obtida por meio do estudo de eventos 

acidentais que ocorrem no passado. 

Existem várias análises históricas para categorizar as causas dos acidentes na indústria de 

processo. Kidam et al. (2009) analisou os dados históricos de 364 casos de acidentes 
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relacionados a processos em indústrias baseado no banco de dados (Japan & Technology 

Science Agency). As causas de acidentes são classificadas em dois grupos principais: técnico e 

organizacional.  

A Figura 7 mostra que 73% dos acidentes na indústria de processo são causados por falhas 

técnicas, 23%por questões de organização e 4% por razões desconhecidas. 

 

 

 
 

Figura 7 - As causas gerais de acidentes na indústria de processo com base nos dados históricos 

Fonte: Adaptado de Kidam, et al, (2009) 

 

Os acidentes que ocorreram nos últimos anos nos empreendimentos da indústria do 

petróleo offshore e onshore podem ser fontes de informações significativas para gerar uma base 

de dados destinada a avaliação das formas e os mecanismos de processos e desvios que 

acarretaram diferentes tipos de magnitude de impacto.  

 

Na Tabela1, são mostrados os acidentes ocorridos nas plataformas no relatório do HSE. 

Essa tabela foi retirada de Neto (2007) na qual é composta dos bancos de dados da: WOAD, 

Offshore Blowout, Database e ORION. 

 

A análise da Tabela 1 demonstra que no período de 1990 a 2001, os principais acidentes 

marítimos ocorridos em FPSO foram: perda de contenção, queda de objetos, guindastes, 

incêndios, ancoragem e contato com navios, segundo informações do Banco de Dados UKCS 

da HSE (Health Safety Executive) do Reino Unido. 

 

73%

4%

23%
Causas tecnicas

Desconhecidas

Organizacionais
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Tabela 1 - Número de Ocorrências e Frequências de Ocorrências no FPSO (Eventos/ano) 

Ano PERÍODO 

 2000 2001 1990 - 99 1980-2001 

Tipo de Evento  Num Freq Num Freq Num Freq. Num. Freq. 

Falha de 

Ancoragem  
- - - - 9 0,209 9 0,127 

Blowout  - - - - - - - - 

Emborcamento - - - - - - - - 

Colisão - - - - - - - - 

Contato - - - - 8 0,186 8 0,113 

Guindaste 7 0,538 7 0,528 27 0,627 41 0,577 

Explosão - - - - 2 0,046 2 0,028 

Queda de 

Objetos  
11 0,846 7 0,528 33 0,766 51 0,718 

Incêndio 9 0,692 6 0,453 14 0,325 29 0,408 

Inundação 

compartimentos 
- - - - 1 0,023 1 0,014 

Adernamento - - - - 1 0,023 1 0,014 

Maquinário - - - - -  -  

Posicionamento 

Incorreto 
- - - - 1 0,023 1 0,014 

Derrames 49 3,769 23 1,736 84 1,950 156 2,195 

Estrutural 1 0,077 - - 4 0,93 5 0,7 

Ação de rebocar - - - - - - - - 

Poço - - 1 0,75 - - 1 0,014 

Outro  3 0,231 2 0,151 15 0,348 20 0,281 
Fonte: Adaptado de HSE (2001) 

 

Segundo Konstantinidou (2012) o FPSO relatou 10 acidentes, 68 incidentes ou falhas 

nas operações, com 8 eventos de quase de perdas e 23 insignificantes, ou seja, os maiores 

acidentes estão nas falhas de operações e incidentes, nas quais não tem nenhuma perda humana 

ou ambiental. Porém, é observado que os projetos de petróleo estão aumentando em regiões 

com LDA acima de 300 m, o uso desse tipo de plataforma irá aumentar e consequentemente, é 

lógico considerar que poderá acontecer eventuais acidentes. 

2.2.2 TAXAS DE FALHAS DE EQUIPAMENTOS 

 

Na Figura 7 mostra que 73% dos acidentes na indústria de processo são causados por 

falhas técnicas, 23%por questões de organização e 4% por razões desconhecidas. A 

identificação das falhas operacionais de dispositivos mecânicos e componentes podem ocorrer 

de diversas formas e modos durante a operação dos equipamentos.  
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Segundo Gomes (2011) a taxa de falha de qualquer componente permite uma avaliação 

da frequência da ocorrência de um evento por unidade de tempo. Este evento é o desvio 

operacional da função especifica de projeto do componente avaliado. 

 

Considerando o modo de operação e produção, as Tabela 2, 3,4 apresentam as taxas de 

frequências anuais de falhas de equipamentos de processo presentes numa Unidade de 

Produção, obtidas através dos bancos de dados Offshore Reliability Data Handbook (OREDA), 

American Institute of Chemical Engineers (AIChe), Technica, World Offshore Accident 

Database (WOAD) e Health & Safety Executive (HSE). São apresentados os equipamentos e 

dispositivos mais comuns da indústria de processo como válvulas, flanges, linhas, e outros 

dispositivos. 

 

Tabela 2 - Frequências Anuais de Falhas de Dispositivo e Equipamentos 

Dispositivo / Equipamentos 

Pequeno 

vazamento             

(Evento/ano) 

Grande 

vazamento 

(Evento/ano) 

Riser e Linhas  

Riser 9,0 x 10-6/m 6, x 10-7/m 

Linhas rígidas de aço (D <= 3”) 2,00 x 10-4 

Linhas rígidas de aço (3” < D <= 11”)  5,87 x 10-5 

Linhas rígidas de aço (D > 11”) 

11”) 

5,49 x 10-5 

Flanges e Válvulas de Processo  

Flange/Conexões 8,8 x 10-5 ----------- 

Válvula esfera 1,0 x 10-2 3,0 x 10-5 

Válvula globo/agulha 3,0 x 10-5 3,0x 10-5 

Válvula de retenção 5,0 x 10-4 2,0 x 10-5 

Válvula de alívio 3,0 x 10-4 2,0 x 10-4 

Válvula check manual (D>11”)  1,06 x 10-3 

Equipamentos de Troca Térmica (Evento/ano) 

Trocador de calor 3,0 x 10-3 2,0 x 10-5 

Trocadores de calor de placas 1,03 x 10-2 

Bombas Gerais (Evento/ano) 

Bombas 5,0 x 10-3 2,0 x 10-5 

Fonte: OREDA (2009), AlChE (2002). 
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Tabela 3 - Frequência anual de falhas de equipamentos 

Equipamentos 
Taxa de falhas para 

vazamento por ano 

PIGS Lançadores / Recebedores 

Lançadores de pigs (D > 16”) 8,47 x 10-³ 

Recebedores de pigs (D > 16”) 9,93 x 10-³ 

Dutos 

Dutos rígidos de aço (4” < D <= 8”)  2,75 x 10-6 

Dutos rígidos de aço (8” < D <= 12”)  2,51 x 10-6 

Dutos rígidos de aço (D > 16”) 1,16 x 10-6 

Vasos de armazenagem / separação 

Tanques de armazenagem de óleo cru 2,57 x 10-3 

Vaso de pressão de separação horizontal 2,21 x 10-3 

Vaso de pressão de separação vertical 1,52 x 10-3 

Vaso de pressão scrubber vertical 1,01 x 10-3 

Filtros 3,64 x 10-3 

Fonte: HSE (2001). 

O Sistema de controle, escoamento e bloqueio do sistema de extração submarino e 

produção são compostos por tipos de válvulas com diferentes taxas de falhas. Os principais 

tipos de válvulas para controle e segurança de poços e linhas são:  

 Shutdown Valve (SDV)  

 Production Choke Valve (PCV); 

 Production Master Valve (PMV); 

 Down Hole Safety Valve (DHSV). 

As taxas de falha anual destes equipamentos com os respectivos tipos de vedação são 

apresentadas na Tabela 4 tendo como referência o banco de dados OREDA (2009) e HSE 

(2001). 
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Tabela 4 - Tipo de válvulas e taxas de falhas 

Válvula 
Tipo de Mecanismo 

De Vedação 

Taxa de falha 

Pequeno Vazamento 

(Evento/ano) 

Grande Vazamento 

(Evento/ano) 

PMV Gaveta 2,2 x 10-2 

DHSV Esfera 1,0 x 10-2 1,0 x 10-5 

SDV Esfera 1,0 x 10-2 1,0 x 10-5 

PCV Agulha 3,0 x 10-3 3,0 x 10-5 

Fonte: Oreda (2009), HSE(2001). 

 

2.3  METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCO 

Para identificar os problemas e caracterizar os riscos no sistema de produção foram 

estudadas técnicas para assim detectar quais possibilidades de acidentes que podem ocorrer em 

uma planta de processamento de um FPSO. 

O estudo de Análise de Risco constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas que 

aplicados a uma atividade proposta ou existente identificam e avaliam qualitativa e 

quantitativamente os riscos que essa atividade representa para a população vizinha, ao meio 

ambiente e à própria empresa. Os principais resultados de uma análise de riscos são a 

identificação de cenários de acidentes, suas frequências esperadas de ocorrência e a magnitude 

das possíveis consequências (FEPAM, 2001). 

A análise de risco bem sucedida pode apresentar uma boa tomada de decisão. Segundo 

ABS (2000, apud NETO, 2007, p.47), para isso o entendimento do nível do risco de uma 

operação deve ser respondido algumas perguntas apresentadas na Figura 8. 
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Identificação dos Riscos

Qual é a Frequência ?
O que pode dar 

errado ?

Quais são os 

impactos ?

Fundamentação da Avaliação dos Riscos

Experiência Histórica Métodos Analíticos
Conhecimento e 

Julgamento

 
 

Figura 8- Elementos básicos de uma análise de riscos 

Fonte: NETO(2007) 

 

 

A Norma ISO 17776(2002, apud NETO, 2007, p.47) define as etapas como: 

Identificação do Perigo – Analisa as propriedades físico-químicas envolvidas dos 

fluidos manipulados, os arranjos e tipo de equipamentos empregados, os padrões de 

manutenção e operação, e as condições de processo. Eventos externos como abalroamentos por 

embarcações de apoio ou navios aliviadores, condições ambientais, queda aeronaves, queda de 

cargas, devem ser também analisadas. 

 Avaliação do Risco – Avaliação do risco é inerente de cada empresa e seu conceito de 

tolerabilidade. Normalmente implica na identificação dos eventos iniciadores, 

estimativa da probabilidade de ocorrência e avaliação das consequências. 

 Eliminação ou mitigação do risco – Em função do conceito de tolerabilidade 

empregado são tecidas recomendações de forma a reduzir a probabilidade ou a 

consequência do acidente. 

Porém, para melhor compreensão dos procedimentos de uma análise de risco, devem-

se entender alguns conceitos básicos, como: 
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 Acidentes: segundo Coelho e Malaquias (2010, p. 10), evento não desejado que resulte 

em morte, doença, lesão, dano ou outras perdas. 

 Incidentes: Coelho e Malaquias (2010, p.10), evento que teve ou poderia ter o potencial 

de levar a uma situação de acidente. 

 Risco: conforme AlChE (2001, pag.6), medida da perda econômica ou dano físico no 

homem ambos expressos em função da probabilidade de ocorrência do acidente e da 

magnitude da perda ou danos. 

 Perigo: de acordo com AlChE (2001, pag.6), condição química ou física ou biológica 

que tem um potencial de causar danos às pessoas, propriedade, ou ao meio ambiente. 

 

2.3.1 TÉCNICAS QUALITATIVA DO RISCO 

 

Para se fazer a Análise de Risco são usadas técnicas dedutivas que partem do perigo, 

aspecto ambiental ou desvio de processo para as causas e consequências com objetivo de propor 

ações mitigadoras. As técnicas indutivas são o contrário, investigam os possíveis efeitos de um 

evento desejado partindo de um desvio de processo ou evento indesejado para avaliar as causas 

e consequências para propor ações mitigadoras” Calixto (2006).  Na Figura 9 estão apresentadas 

as principais técnicas que são utilizadas em um estudo de Análise de Risco, no entanto, o 

trabalho se limitará em usar apenas algumas. 

 

 

Métodos de Avaliação de Risco

1) APP

2)FMEA

Métodos de Identificação 

de Risco

1) Registros Históricos

2) Árvores  de Falhas

3) Árvore  de Eventos

Métodos de Avaliação de 

Frequência

MODELOS:

1) Termo Fonte

2) De Dispersão 

Atmosférica

3) De Radiação Térmica

4) De Explosões

Métodos de Avaliação de 

Consequência

1) Matriz Riscos

Métodos de Avaliação de 

Riscos

 
Figura 9 - Métodos de avaliação de Risco 

Fonte: Adaptado de Neto (2007). 
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2.3.2 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGO – APP 

 

A Análise Preliminar de Perigos (APP) é uma metodologia estruturada para identificar 

os perigos potenciais decorrentes da instalação de novas unidades/sistemas ou da operação de 

unidades/sistemas existentes que lidam com materiais perigosos. (DNV, 2006) 

De acordo com Oliveira (2009) a análise preliminar de perigo é uma técnica indutiva 

para identificar os perigos e falhas dentro de um sistema e assim avalia qualitativamente seus 

riscos à Segurança Pessoal, Meio Ambiente, instalações. A Tabela 5 ilustra a elaboração da 

APP. 

Tabela 5 - Modelo de elaboração da Análise Preliminar de Perigo 

Perigo Causa 
Modo de 

detecção 
Efeito 

Categorias Medidas/ 

observações 

No 

cenário Frequência Severidade Risco 

                  

        Definida Definida Definida     

        Conforme Conforme Conforme     

        Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8     

                  

                  

                  

Fonte: DNV (2006). 

O preenchimento das colunas é, segundo DNV (2006), da seguinte forma: 

Perigo: liberação de substância perigosa ou de energia na forma descontrolada; 

preenchimento executado a partir da identificação da presença de substâncias perigosas e das 

condições capazes de dar origem aos acidentes (eventos iniciadores de acidente). 

Exemplos: 

Vazamento do Líquido Inflamável; Liberação de Gás Inflamável; Liberação de Líquido 

Tóxico; Liberação de Gás Tóxico; Liberação de Material Reativo; Liberação de Material 

Corrosivo; Reação Indevida; Pressurização Excessiva; Reação Descontrolada. 

Causa: consiste em determinar as origens das falhas que podem ocasionar a perda de 

produto para o ambiente.  

Exemplos: 

Corrosão em linha; Ruptura de linha; Furo; Erosão; fissura de válvula; 

Transbordamento; Falhas humanas (operacionais ou de manutenção); Falhas de gerenciamento; 

Eventos externos (Vandalismo). 

Modo de Detecção: são apresentadas as detecções. 
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 Exemplos: 

Não detectável; Odor (operador de campo); Visual (operador de campo ou operador na 

sala de controle); Ruído/vibração; Alarme de nível alto no local ou na sala de controle; Alarme 

de nível baixo no local ou na sala de controle; Alarme de pressão alta no local ou na sala de 

controle; Alarme de pressão baixa no local ou na sala de controle. 

A coluna Efeitos: consiste em determinar o efeito que cada perigo ocasiona. 

Exemplos: 

Liberação de Líquido inflamável: Incêndio em Poça; Incêndio em Poça com 

possibilidade de desdobramento (especificando que desdobramento é possível);Incêndio em 

Nuvem (para líquidos voláteis ou gases liquefeitos) seguido de incêndio em poça; Explosão em 

Nuvem; Explosão em Nuvem (para líquidos voláteis ou gases liquefeitos) com possibilidade de 

desdobramento (especificando que desdobramento é possível); Explosão em Nuvem (para 

líquidos voláteis ou gases liquefeitos) seguido de incêndio em poça; Explosão confinada; 

Contaminação ambiental; Contaminação do solo (se possível especificar volume); 

Contaminação de recursos hídricos (especificar). 

A coluna Frequência: fornece uma indicação qualitativa da frequência esperada de 

ocorrência para cada um dos cenários identificados. Conforme mostra na Tabela 6. 

Tabela 6 - Análise de Frequência 

 CATEGORIA FREQUÊNCIA DESCRIÇÃO 

A 

Extremamente 

Remota 
anoxF /101 6  Conceitualmente possível, mas extremamente improvável 

de ocorrer durante a vida útil da instalação. Não há 

referências históricas de ocorrência 

B 
Remota anoxFx /101101 46    Não esperado que ocorra durante a vida útil da instalação, 

apesar de já poder ter ocorrido em algum lugar no mundo 

C 
Improvável anoxFx /101101 42 

 Possível de ocorrer até uma vez durante a vida útil da 

instalação 

D 
Provável anoFx /1101 2   Esperado ocorrer poucas vezes durante a vida útil da 

instalação 

E 
Frequente anoF /1  Esperado ocorrer muitas vezes durante a vida útil da 

instalação 

Fonte: DNV (2006) 

 

A coluna Severidade: fornecem uma indicação qualitativa do grau de severidade das 

consequências de cada um dos cenários identificados. Conforme mostra na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Análise de Severidade 

CATEGORIA DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO/ CARACTERISTICA 

IV 
DESPREZÍVEL 

 

- Sem danos insignificantes aos equipamentos, à propriedade e / ou 

meio ambiente. 

 - Não ocorrem lesões/ mortes de funcionários, de terceiros (não 

funcionários) e/ou pessoas (industriais e comunidade); o máximo que 

pode ocorrer são casos de primeiros socorros ou tratamento médico 

menor; 

III MARGINAL 

- Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ ou ao meio ambiente 

(os danos materiais são controláveis e/ou de baixo custo de reparo);  

- Lesões leves em empregados, prestadores de serviço ou em membros 

da comunidade 

II CRÍTICA  

- Danos severos aos equipamentos, à propriedade e/ ou ao meio 

ambiente;  

- lesões de gravidade moderada em empregados, prestadores de 

serviço ou em membros da comunidade (probabilidade remota de 

morte);  

- Exige ações corretivas imediatas para evitar seu desdobramento em 

catástrofe; 

I CATASTRÓFICA 

- Danos irreparáveis aos equipamentos. À propriedade e/ou meio 

ambiente (reparação lenta ou impossível); 

 - Provoca mortes ou lesões graves em várias pessoas (empregados, 

prestadores de serviços ou em membros da comunidade) 

FONTE: DNV (2006) 

 

Na Tabela 8 é representada a matriz de risco que consiste na combinação relacional da 

Frequência x Severidade obtidas das Tabelas 6 e 7, respectivamente, para obter a classe de risco 

em 5 níveis: desprezível, menor, moderado, sério e crítico com a legenda na Tabela 9. 

Tabela 8 - Matriz de Risco 

  Probabilidade de Ocorrência 

    A B C D E 

    

Extremamente 

Remoto 
Remota Improvável Provável Frequente 

  I 2 3 4 5 5 

  

Catastrófica Menor Moderado Sério 
Crítico Crítico 

S
ev

er
id

ad
e 

II 1 2 3 4 5 

Crítica Desprezível Menor Moderado 
Sério Crítico 

III 1 1 2 3 4 

Marginal Desprezível 
Desprezível Menor Moderado Sério 

  IV 1 1 1 2 3 

  

Desprezível 
Desprezível Desprezível Desprezível 

Menor Moderado 

Fonte: Traduzido e Adaptado da MIL STD 882 (2003) 
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A Matriz de Risco é utilizada para classificar os riscos de modo qualitativo para 

posterior estudo e aplicação das técnicas quantitativas. 

Na Tabela 9 representa o grau da prioridade de risco sendo a escala de 1 a 5, no qual a 

prioridade 1 tem a categoria de risco desprezível e indicado com cor verde e a prioridade 5 com 

a categoria de risco crítico com a cor vermelha. 

Tabela 9 - Legenda da Matriz de Risco 

PRIORIDADE 

(RISCO) 
CATEGORIA DE 

RISCO 
Indicação na Matriz de 

Risco 

1  Desprezível  

2 Menor  

3 Moderado  

4 Sério  

5 Crítico  
Fonte: Traduzido e Adaptado da MIL STD 882 (2003) 

 

2.3.3 ANÁLISE DE MODOS E EFEITOS DE FALHAS – FMEA 

 

Na área da engenharia de equipamento ou sistema submarino de petróleo existe uma 

necessidade contínua de melhorar a confiabilidade e disponibilidade. A orientação é que o 

engenheiro de confiabilidade se envolva no desenvolvimento do produto desde a fase inicial do 

projeto (CALVALCANTI, 2014). 

A FMEA faz-se útil ao analisar e detectar possíveis falhas em um determinado produto 

ou em um processo, identificado as ações que possam reduzir ou eliminar as ocorrências de 

possíveis falhas, traçando planos de ação que determinem as melhores providências a serem 

tomadas (BASTOS, 2006, p.01). Essa técnica será de suma importância para detectar quais os 

processos envolvidos que possam ter uma falha para danificar a planta de processamento 

primário. 

A análise de priorização proposta por Bonanomi et al (2012) no FMEA considera 3 

variáveis para cálculo de priorização: A severidade(S) das falhas, a frequência como as mesmas 

podem ocorrer (O) e, como eventualmente estas falhas poderiam ser detectadas (D), antes de 

ocorrem no projeto. Desta forma o RPN (Número ou Grau de Prioridade de Risco) é obtido por 

meio das classes das 3 variáveis pela seguinte equação: RPN = S x O x D. 

A severidade, a frequência de ocorrência de falha e a detecção são estimadas e 

classificadas (ordenadas) conforme as Tabelas 10, 11, e 12 
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Tabela 10 - Severidade para a Análise da FMEA 

EFEITO EFEITO DA SEVERIDADE RANKING 

Catastrófico 

Danos Irreparáveis a produção e ao projeto /Total de Perda 

de Função do Sistema / Recursos de controle indisponíveis 

/ Sem controle / Extensão de Dano desconhecido 
10 

Extremo 

Danos Irreparáveis /Perda Total do Sistema / Recursos de 

controle Indisponíveis / Extensão de dano conhecido / 

Perda de Função 
9 

Muito Alto 
Recursos de Resposta não disponível/ Alto Dano no 

processo, sistema e equipamentos/ Perda de Função 8 

Alto 

Recursos de Resposta parcialmente disponíveis/ Alto Dano 

no processo e sistema e equipamentos/ Perda de Função e 

Extensão de dano conhecido 
7 

Moderada 

Recursos de resposta e intervenção presentes e 

parcialmente disponíveis/Perda temporária de função 

operacional/ Danos moderados aos processos e 

equipamentos 

6 

Menor 

Recursos de resposta e intervenção presentes e disponíveis/ 

Menor dano ao processos e equipamentos/Perda de 

Funções temporárias 
5 

Muito Menor 
Recursos de resposta e intervenção presentes e disponíveis/ 

menor dano ao processos e equipamentos 4 

Baixo 
Recursos de Resposta Disponíveis/ Perda de função menor 

/ Baixo danos ao processo e dispositivos 3 

Muito Baixo 

Recursos de Resposta Disponíveis / Reduzidos danos ao 

processo de produção / Operação em estado de alerta 2 

Desprezível 
Danos Sem Efeito / Operação normal e observação 

1 

Fonte: Adaptado de Bonanomi et al. (2012) 

 

 

Tabela 11 - Classe de Ocorrência para a Aplicação da metodologia FMEA 

PROBABILIDA DE FALHA 
PROBABILIDADE DE 

FALHA 
RANKING 

Muita Alta:  Falha é inevitável 
>1 em 2 10 

1 em 3 9 

Alta:  Falhas Repetitivas 
1 em 8 8 

1 em 20 7 

Moderada:  Falhas Ocasionais 

1 em 80 6 

1 em 400 5 

1 em 2,000 4 

Baixa:  Poucas Falhas 
1 em 15,000 3 

1 em 150,000 2 

Remota:  Falha Improvável <1 em 1,500,000 1 

Fonte: Adaptado de Bonanomi et al (2012) 
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Tabela 12 - Classe de Detecção para a Aplicação da metodologia FMEA 

CLASSE DE 

DETECÇÃO 
PROBABILIDADE DE DETECÇÃO RANKING 

Totalmente Incerta 

Quase impossível detectar a falha/ Não há sistema, 

instrumentos, procedimentos e mecanismos de detecção 

de causas 
10 

Muito Remota 

Chance muito remota de detectar a falha/Não há 

instrumentos, procedimentos e mecanismos de detecção 

de causas 
9 

Remota Chance remota de detectar a falha 8 

Muito Baixa Chance muito baixa de detectar a falha 7 

Baixa Chance baixa de detectar a falha 6 

Moderada 
Há moderada chance de detectar a falha/Detecção de 

causas por procedimentos esporádicos 5 

Altamente Moderada 
Moderadamente alta de se detectar a falha/Detecção de 

causas por procedimentos constantes 4 

Altamente Moderada 
Alta chance de se detectar a falha / Detecção por 

instrumento 3 

Muito Alta 
Há chance muito alta de se detectar a falha/Detecção de 

causas por procedimentos, mecanismos e instrumentos  2 

Quase certa 

É quase certo que a falha será detectada/Detecção por 

cauda dos sistemas, diversos procedimentos, 

mecanismos e instrumentos em redundância 
1 

Fonte: Adaptado de Bonanomi et al (2012) 

 

Para Toledo et al. (2009) a técnica análise FMEA aplicam-se nas seguintes situações: 

• Diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projetos de novos produtos ou 

processos; 

• Diminuir a probabilidade de falhas potenciais (ou seja, que ainda não tenham ocorrido) 

em produtos/processos já em operação; 

• Aumentar a confiabilidade de produtos ou processos já em operação por meio da análise 

das falhas que já ocorreram; 

• Diminuir os riscos de erros e aumentar a qualidade em procedimentos administrativos. 

O preenchimento das colunas, segundo Toledo et al (2009) e Sakurada (2001), é descrito 

abaixo, porém antes do preenchimento é necessário identificar o nome do sistema e ou o título 

de identificação do FMEA. Na Tabela 13 segue o modelo de apresentação para a elaboração do 

FMEA, com os conceitos apresentados em cada coluna de acordo com Carvalho (2013). 

Cabeçalho Sistema: identifica o sistema ao qual pertence o modo de falha em análise. 

Pode ser: Árvore de Natal, dutos, sistema de controle, sistema de tratamento e separação dos 

fluidos; tratador eletrostático. 
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Cabeçalho Subsistema: caso o sistema seja constituído por outros sistemas, este campo 

serve para identificar a qual subsistema do mesmo está associado um determinado modo de 

falha. Como: sistema de segurança da válvula, instrumento de transmissão de pressão; 

separação dos fluidos. 

Coluna Item: referência o modo de falha, permitindo identificá-lo na tabela de FMEA 

sempre que for feita menção ao mesmo; 

Coluna Componente: identifica qual componente do sistema ou do subsistema (quando 

houver) está sendo avaliado. Como: Válvulas, cascos, linhas de cargas. 

Coluna potencial modo de falha: trata das informações para caracterização da falha 

do componente ou sistema de forma específica que conduz a perda da função definida em 

projeto. Nesse contexto, as seguintes alternativas de falhas são aplicadas a um sistema, 

dispositivo ou componente: ruptura, trinca, fissura, corrosão, desacoplamento, desconexão, 

furo, sobre tensão elétrica, e outras falhas mecânicas, elétricas e processos. 

Coluna Efeito de Falha Potencial: descrever os efeitos (consequências) do tipo de 

falha, sobre o sistema e sobre o cliente, como: vazamento de ar, ruidoso, desgaste prematuro, 

etc. 

 Coluna Severidade: é um índice que indica o quão sério é o efeito do modo de falha 

potencial, ou seja, quanto mais grave e crítico é o efeito maior é o índice de severidade, 

classificado na Tabela 10. 

Coluna Causas Prováveis: Causas e condições que podem ser responsáveis pelo tipo 

de falha em potencial; Erro de montagem, falta de lubrificação, etc. 

Coluna Ocorrência: é um índice que corresponde a um número estimado (algumas 

vezes um número cumulativo) das falhas que poderiam ocorrer, classificado na Tabela 11. 

Coluna Controle-Detecção: esclarece a forma pela qual pode ser evidenciado que o 

modo de falha efetivamente ocorreu; 

Coluna Detecção: é o índice como eventualmente estas falhas poderiam ser detectadas, 

sendo classificadas na Tabela 12. 

Coluna RPN: representa o produto de grau de prioridade de risco que varia de 1 a 1000. 
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Coluna Efeitos sobre a produção e manutenção: descreve os impactos da falha para 

a Produção (perda) e manutenção (o que deve ser feito para restabelecer a operação normal e o 

recurso necessário para tal). Como: vazamento de ar, ruidoso, desgaste prematuro, etc. 

Coluna Criticidade: é um índice que reflete o grau do impacto da falha. Foi adotado 

um critério de gestão de segurança bastante conservador. Sendo: 

 MC (muito crítico) quando houver interrupção imediata da produção com o valor 

RPN maior ou igual a 210; 

 C (Crítico) quando houver redução da produção ou interrupção apenas durante 

a intervenção e o RPN for entre 209 a 71; 

 S (significativo) quando não há perda imediata da produção ou a perda depende 

de falha concomitante em outro componente do sistema com o valor de RPN 

menor que 70; 

Coluna Taxa de falha: é o número médio de falhas durante um intervalo de tempo 

predeterminado; 

Coluna Fonte: lista a origem do valor utilizado para a taxa de falha; 
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Tabela 13 - Modelo para Elaboração da FMEA 

  

 

  
 

                        

                              

  

Planilha FMEA - Failure Modes Effects Analysis   

                              

  Sistema Processamento de Fluidos   Projeto: FPSO Cidade de Toronto Preparado: Bruno Silva Page: 1 of 5 

  
Subsistema Linha de Carga de Fluidos         

FMEA Data 

(Orig): 
29/nov/14 Rev. - 

                              

It
em

 

COMPONENTE 

POTENCIAL 

MODO DE 

FALHA  

POTENCIAL 

EFEITO DE 

FALHA 

S 

E 

V 

CAUSAS 

PROVÁVEIS 

O 

C 

O 

CONTROLE - 

DETECÇÃO 

D 

E 

T 

R 

P 

N 

EFEITOS SOBRE A 

PRODUÇÃO  
CRITICIDADE 

TAXA 

DE 

FALHA

S (10-6 

/ano) 

FONTE 

 

   

 

 

 

 

  

 

   

Fonte: Adaptado de Carvalho (2013)
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2.3.4 ÁRVORES DE FALHA 

 

Segundo Neto (2007, apud Lees, 2005, p. 89), a Análise de Falhas foi criada nos 

laboratórios da Bell telephone em 1961, a pedido da Força Aérea Americana para avaliação do 

sistema de controle do Míssil Balístico Minuteman. Uma árvore de falhas é um modelo gráfico 

que mostra as várias combinações possíveis de falhas e / ou erros humanos que possam resultar 

no evento topo. A árvore de falhas é essencialmente uma metodologia quantitativa para 

determinar as falhas do sistema e de equipamentos 

DNV (2006) define que um evento indesejado no nível do sistema ou de um estado 

indesejado de algum parâmetro de processo (evento topo) a ser analisado constitui no ponto de 

partida para a construção da Árvore de Falhas. É de suma importância que o evento topo seja 

definido de forma que possa representar adequadamente a falha de interesse do sistema. O 

evento topo deve ser claramente definido e seu inter-relacionamento com as especificações 

técnicas do sistema deve ser bem compreendido e levado em consideração na análise. 

 

Uma árvore de falhas pode ser utilizada como ferramenta 

qualitativa, a vantagem em seu uso é a habilidade da ferramenta em 

identificar as combinações das falhas básicas dos equipamentos e / 

ou erros humanos que possam levar ao evento topo (acidente). 

(NETO, 2007, p.89). 

 

A análise da árvore de falhas pode ser qualitativa, quando se quer identificar as 

vulnerabilidades de um sistema ou individualizar os modos de falhas mais sensíveis, ou 

quantitativa, quando se quer avaliar a probabilidade de ocorrência de um evento indesejável e 

estimar a confiabilidade geral do sistema (LIMA, F. 2013). 

Para ter-se o entendimento do funcionamento da Árvore de Falhas as Tabelas 14 e 15 

descrevem os símbolos usados na construção da técnica com os elementos e com os símbolos 

das portas lógicas de construção da árvore.  
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Tabela 14 - Elementos da Árvore de Falhas 

Símbolo Lógico Evento Observações 

 Evento intermediário ou evento 

de topo 
------------------- 

 
Evento básico 

Acontecimento iniciador, falha 

inicial ou evento que não carece de 

maior desenvolvimento. 

 
Evento condicional 

Condições específicas ou restrições 

que se aplicam a qualquer porta 

lógica 

 
Evento exterior Evento que ocorre habitualmente. 

 
Evento por desenvolver 

Ramo que não é objeto de maior 

desenvolvimento por não ter 

importância ou por não haver 

informação suficiente que o 

fundamente 

Fonte: Adaptado de Lima, F. (2013) 

Tabela 15 - Portas Lógicas da FTA e suas funções 

Símbolo Definição Porta Observações 

 
Porta OU 

O evento de saída ocorre se pelo menos 

um evento ocorrer 

 
Porta E 

O evento de saída ocorre se todos os 

eventos anteriores ocorrerem. 

 
Porta de Entrada 

O evento advém de outra sequência (ou 

folha) e dá continuidade na folha 

corrente. 

 

Porta de Saída 
Este símbolo representa uma 

transferência, ou seja, que a árvore 

continua em outra folha 

Fonte: Adaptado de Lima,F. (2013) 

GOMES(2011), descreve que a árvore de falhas pode caracterizar os resultados 

(consequências) como evento binário (i.e., sucesso ou falha). No modelo lógico são utilizados 
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os símbolos gráficos entidades conhecidas como “portas”, que tem a função representar o fluxo 

de informação para a passagem de uma falha para o topo da árvore. Desta forma, as portas 

demonstram a relação entre os eventos necessários para a ocorrência do evento “mais alto”, 

entende-se por evento “mais alto” as saídas das portas, e o evento “mais baixo” são as entradas 

na porta. 

Na Figura 10, é representado um exemplo como um sistema funcional em paralelo pode 

ser colocar em forma de árvores de falha até o obter o evento de topo D. Os eventos básicos A, 

B e C, que podem falhar estão interligados pela porta lógica E para gerar a falha do sistema D. 

Esse modelo é particularmente importante para indicar falhas na planta de processo em 

unidades de produção offshore em razão do número de componentes presentes nos sistemas que 

podem não operar de forma correta e ocasionar a ocorrência de eventos de topo caracterizados 

como acidentes. 

A

B C Falha do

componente "A"

A

Falha do sistema

"D"

G1

Falha do

componente "B"

B

Falha do

componente "C"

C

Falha do

componente "B" ou

"C"

G2

Sistema "D"

 

Figura 10 - Demonstração da conversão do diagrama de blocos funcional em uma árvore de falhas. 

Fonte: GOMES (2011) 

 Com base em GOMES (2011 apud Stamatelatos, et al.(2002)), uma análise de árvore 

de falhas, bem sucedida, deve possuir os seguintes passos: 

 Identificar o objetivo da análise de árvore de falhas; 

 Definir o evento topo da árvore de falhas; 

 Definir o escopo da análise de árvore de falhas; 
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 Definir a resolução da análise de árvore de falhas; 

 Definir as regras básicas para a análise de árvore de falhas; 

 Construir a árvore de falhas; 

 Avaliara árvore de falhas; 

 Interpretar e apresentar os resultados. 

 

 

2.3.5 ÁRVORES DE EVENTOS (AE) 

 

A Árvore de Eventos é uma técnica para a análise das consequências de um evento 

indesejado, para descrever a sequência temporal dos fatos, que podem ser gerados devido à 

ocorrência de falhas em equipamentos, problemas em um determinado sistema ou devido a 

erros operacionais. A técnica é aplicada durante a realização de uma determinada atividade, 

estabelecendo uma série de relações entre o evento inicial e os eventos subsequentes 

(interferências), os quais, combinados, resultam nas consequências dos acidentes conforme 

CETESB (2001). 

O procedimento geral para a elaboração da AE, segundo CCPS (1985), envolve quatro 

etapas: 

1 - Identificação do evento causador de interesse; 

2 - Identificação dos sistemas de segurança previstos para o evento de interesse; 

3 - Construção da Árvore de Eventos (AE); 

4 - Descrição das consequências do evento base. 

Pereira (2003) explica como é construída as etapas para elaboração da Árvores de 

Eventos: 

A etapa 1 prevê a identificação do evento base ou causador do acidente, e considera que 

o evento deva ser a falha de um processo, um erro humano que possa resultar numa série de 

eventos subsequentes. 

A etapa 2 prevê a descrição dos sistemas de segurança que existem, ou deverão existir, 

para prevenir o evento base identificado. Na análise de risco de segurança, estes itens envolvem, 

principalmente: sistemas de segurança que atuam automaticamente; alarmes (sonoros ou 
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visuais); respostas operacionais previstas em caso de falhas; barreiras ou outros métodos de 

contenção previstos para limitar os efeitos do evento base.  

Na etapa 3 está prevista a elaboração da AE. Da mesma forma que se elabora um 

fluxograma de uma atividade qualquer, pode-se elaborar a AE. O primeiro passo é identificar o 

evento base e as funções de segurança previstas. Na margem esquerda da planilha, é 

identificado o evento base. Os sistemas ou funções de segurança são dispostos ao longo da 

planilha, em ordem cronológica de atuação, iniciando o primeiro sistema logo ao lado do evento 

base, e em seguida são colocados os demais sistemas ou funções. Para cada função ou sistema 

de segurança previsto haverá somente duas possibilidades a serem consideradas: sucesso do 

sistema de segurança, isto é, o sistema funciona e o evento poderá ou não derivar para uma 

segunda função de segurança, ou ocorre a falha do sistema previsto. Nesse caso, o evento deverá 

necessitar da próxima função de segurança. A análise se repete, para cada uma das funções ou 

procedimentos de segurança identificados.  

A etapa 4 do procedimento previsto pelo CCPS (1985) é a descrição das consequências 

do evento. As alternativas de consequências poderão representar uma variedade de problemas 

produzidos pelo evento base. 
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3.  METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa consistiu na utilização de referências para construir as 

principais informações do sistema de produção e das técnicas qualitativas de análise de risco 

para aplicar no Estudo de Caso de um empreendimento genérico de extração de óleo e gás 

utilizando um FPSO com aplicação ao vaso separador de produção de alta pressão de fluidos. 

A estrutura metodológica consiste na descrição dos sistemas de produção da unidade de 

produção e a correlação de tipos de falhas que possam provocar desvios de projeto. Para isso 

será realizado as seguintes etapas: 

1°Etapa: Uma caracterização ambiental, ou seja, a localização onde está a plataforma; 

2°Etapa: Caracterização do sistema de produção e do reservatório colocando a descrição 

do projeto de uma UEP (Unidade Estacionária de Produção) com análise do fluxograma de 

Engenharia do sistema de Produção: produção de superfície e equipamentos de uma forma 

geral; 

3°Etapa: Aplicação das Técnicas de Identificação de Perigo e caracterização de Risco 

dentre elas: APP (Analise Preliminar de Perigo), FMEA (Análise de Modos e Falhas).  

4°Etapa: Categorização dos Riscos e componentes críticos. 

5°Etapa: Identificação de sistemas críticos para posterior Implantação do Sistema de Gestão 

de Processo utilizando Técnicas de Gestão de causas e efeitos, matriz de gestão de Risco (PGR) 

para tomada de decisão baseada em risco. 

A Figura 11 apresenta a metodologia de forma simplificada que norteia o 

desenvolvimento do método contemplando as etapas de análise no sistema de produção do 

topside do navio tipo FPSO. 
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Figura 11 -Estrutura Simples da Metodologia de desenvolvimento do estudo de Análise de Risco para o navio de 

produção tipo FPSO 

Fonte: O autor
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4. ESTUDO DE CASO 

O estudo de Análise de Risco no processamento primário consiste em um caso 

hipotético do campo UFF2014, com dados de projeto reais com o foco de avaliar os riscos do 

sistema de processamento e separação de fluidos no sistema que inclui o vaso de alta de pressão. 

O FPSO cidade de Toronto está localizado em um campo na Bacia de Santos com 

aproximadamente 240km da costa terrestre, ou seja, situada na região pré-sal devido a lâmina 

d’água (LDA) ser maior que 1000m.O estudo consiste na explotação de óleo do reservatório 

com três poços, com uma produção estimada em 35.000 bbl/dia.  A Figura 12 indica 

aproximadamente a região onde está localizado o FPSO cidade de Toronto. 

 

 

Figura 12 - Localização da Bacia de Santos 

Fonte: Pagina Instituto Brasileiro de Petróleo 6. 

 

4.1.DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 

 

O projeto campo UFF2014 consiste na extração dos fluidos dos poços, e em seguida 

com processamento no FPSO para separação e tratamento do gás, condensado (óleo) e água.  

                                                           
6Disponível em: <http://www.ibp.org.br/data/documents/storedDocuments/{79997163-0923-4BA7-8CC3-

ADD2E29B3731}/{F942F37C-E995-4842-A479-BF51AD5780E5}/Fig_ps_brasil_BIG.jpg> Acesso: 28 de 

novembro de 2014 
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As etapas do trabalho que contemplam as instalações e processos são descritas 

considerando os limites de sistemas e subsistemas, as operações de transferência e estocagem 

de produto e os principais equipamentos e tipos de produtos ou substâncias. 

São três etapas sendo elas: Extração dos Fluidos, processamento dos fluidos, Sistema 

de Transferência de Óleo, nas quais são avaliadas para análise e a identificação da tipologia das 

operações e condições operacionais de processo. Esta estrutura tem a função de caracterizar os 

principais sistemas e subsistemas para elaboração do estudo de Análise do Risco, permitindo 

um diagnóstico dos perigos. 

A principal etapa prevista no trabalho é a separação dos fluidos no vaso separador de 

alta pressão, com posterior envio das cargas dos fluidos aos tratamentos secundários. 

Os fluidos extraídos dos poços serão recebidos em um manifold, e logo após será 

separado no equipamento chamado separador trifásico de alta pressão para obtenção das 

principais correntes do processo. Após o tratamento e separação dos fluidos, o óleo/condensado 

é armazenado na unidade para posterior operação de offloading. 

As etapas operacionais do estudo, portanto consideram o processo de extração, 

processamento de óleo, assim como atividades secundárias que compõem sistemas e 

subsistemas, equipamentos e tipos de produtos ou substâncias. 

A Tabela 16 apresenta as principais características de produção para uso na análise de risco 

do sistema de processamento associado ao vaso separador na superfície quanto ao sistema de 

extração que norteiam as análises de processo realizadas no FPSO, contendo informações para 

visualização do projeto. 

 

Tabela 16 - Principais dados do Sistema de Produção do Campo UFF 2014 

Nº de poços produtores de óleo 3 

Vazão de Condensado em  m³/d 1.000 

Vazão de óleo - Máx. em bbl/d 35.000 

Vazão de gás - Máx. em m³/d 3.000.000 

Método de exportação do óleo Navio aliviador 

Fonte: O autor 

A Figura 13 exemplifica o sistema de processamento primário que tem a função de separar 

os fluidos, estabilizar o óleo, e testar a capacidade de produção dos fluidos produzidos pelos 

poços nos vasos separadores trifásicos VA001 e tratador eletrostático VJ001. O vaso separador 

de teste tem a função efetuar testes de avaliação da produção dos poços de óleo caso seja 

necessário para demandas futuras.  



52 
 

 

Os fluidos recebidos no manifold de produção dos poços são aquecidos e direcionados para 

o separador horizontal trifásico HP (High Pressure), cujo propósito é promover a primeira 

separação de gás, condensado (óleo) e água. O aumento da temperatura da mistura de fluidos 

reduz a viscosidade e ajuda na quebra da emulsão óleo/água. Também está prevista a injeção 

química de desemulsificante e inibidor de espuma antes do separador HP (High Pressure) para 

ajudar na estabilização.  

Depois de passado pelo separador HP (High Pressure), o condensado é direcionado para 

um separador horizontal bifásico LP (Low Pressure), com a finalidade de reduzir a pressão de 

vapor do óleo cru a níveis seguros para armazenagem nos tanques de carga do navio, de forma 

a diminuir a baixos níveis a emissão de frações voláteis de hidrocarbonetos. Porém antes de 

entrar no separador LP o óleo é reaquecido nos trocadores de calor até alcançar uma temperatura 

desejável. 

O óleo ao sair do separador LP é alinhado para o tratador eletrostático onde é retirado 

praticamente todo restante de água e sal. O princípio de operação desse vaso é baseado na 

indução de uma carga elétrica nas gotículas de água presente na corrente de óleo, provocando 

a coalescência dessas gotas devido às forças de atração eletrostática que passam a agir, que por 

sua vez formam gotas maiores que vão decantando no fundo do vaso por ação de forças 

gravitacionais. 

A planta de processo também considera um vaso separador de teste horizontal com o 

propósito de avaliar periodicamente a produção individual dos poços, assim como as suas 

frações de água e razão de gás/óleo (RGO). Com isso os fluidos são direcionados para esse vaso 

através do manifold de teste localizado próximo à chegada dos poços. 

O óleo estabilizado e livre de água é resfriado e medido em uma estação de medição fiscal, 

antes de ser enviado para os tanques de estocagem do navio, cuja capacidade de estocagem será 

de 470.000 barris de óleo. 
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Figura 13- Fluxograma do Processamento de Separação e Tratamento de fluido com alternativa de armazenamento de óleo do FPSO Cidade Toronto. 

Fonte: O autor 
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Na Tabela 17 estão identificados os equipamentos com a sua função, propriedade e tipo 

descritos na planta de processamento primário para a análise de risco. 

Tabela 17 - Os equipamentos envolvidos na planta de processo. 

EQUIPAMENTO TAG FUNÇÃO PROPRIEDADE TIPO 

Pré-Aquecedor 
HA001 Pré - aquecer o 

óleo 

Temperatura Óleo, água e Gás 

Pré-Aquecedor 
HA101 Pré - aquecer o 

óleo 

Temperatura Óleo, água e gás 

Separador de Alta 

Pressão 

VA001 Separar os 

Fluidos 

Temperatura, pressão e volume  Óleo, água e Gás 

Separador de Teste 
VA101 Separar os 

Fluidos 

Temperatura, pressão e volume Óleo, água e Gás 

Separador de Baixa 

Pressão 

VA002 Separar os 

Fluidos 

Temperatura, pressão e volume Óleo, água e Gás 

Tratador 

Eletrostático 

VJ001 Tratamento do 

óleo 

Concentração e Química Óleo 

PSV 

P001 Válvula 

Segurança de 

Pressão 

Pressão Gás 

Fonte: O autor 

 A análise da planta de processamento foi desenvolvida por meio de pesquisa de livros e 

diagrama de processo (DP) do FPSO Cidade de Toronto. Decidiu-se analisar o equipamento 

vaso separador de alta pressão por ser o primeiro equipamento na plataforma de produção e 

assim constituir o principal equipamento da fase de separação de fluidos, pois opera com maior 

fluxo de fluidos (35.000 bbl/dia de óleo e 3 106 m3/dia gás) e com uma carga dinâmica de 

pressão de 30 barg. 

4.2.VASO SEPARADOR 

  Fluidos extraídos de poços (óleo, gás e água) são separador através do equipamento vaso 

separador trifásico. A composição das correntes de óleo, água, gás e da mistura trifásica 

resultante utilizada no estudo foram estimadas a partir de valores obtidos com base em 

informação obtida na indústria local de petróleo. A Tabela 18 apresenta a composição da 

corrente trifásica considerada neste trabalho. 
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Tabela 18 -Dados de entrada das correntes de Processo do Vaso Separador HP VA001 

Dados de entrada das correntes 

 Óleo Água Gás 
Mistura Trifásica 

Resultante 

Temperatura (°C) 40 40 40 43,8 

Pressão (barg) 30 30 30 30 

Fonte: O autor 

Pressão de separação da mistura trifásica com a mesma pressão da corrente advinda do 

poço (30 barg) e a temperatura depois de passado pelo pre-aquecedor. A tabela 19 mostra as 

condições de separação do fluido. 

Tabela 19 - Condições de Separação 

Condições de Separação 

Temperatura (°C) 43,8 

Pressão (barg) 8,9 

Fonte: O autor 

A configuração do vaso separador VA001 é horizontal com as dimensões especificada 

na Tabela 20.  

Tabela 20 - Dimensões do Separador Trifásico HP VA001 

Dimensões do Separador Trifásico 

Diametro (ft) 5,5 

Comprimento (ft) 19,25 

Fonte: O autor 

 Os principais equipamentos do processo e de segurança associados ao Vaso Separador 

de alta pressão são: correntes de carga de fluido, pré-aquecedor, transmissores de nível e 

alarmes de nível de líquido muito baixo (LALL), alarmes de nível de líquidos muito elevados 

(LAHH) que inicia o equipamento ou desliga instalação respectivamente através do sistema 

ESDV (Emergency Shut Down Valve). Além disso, o separador é equipado com válvulas de 

segurança de alívio (PSV), linha de Flare para liberação dos gases em excesso devido à alta 

pressão e falhas de controle de produção.  

 Os instrumentos de controle de processo também estão instalados no vaso VA001 que 

fazem a comunicação para a sala de controle para monitorar as variáveis de pressão (PIC) e 

(PT) e de fluxo (PV). Os instrumentos têm a função central de enviar sinais de leitura da planta 

de processo para a sala de controle para constante monitoramento. As funções de cada 
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dispositivo são apresentadas na Tabela 21 com as principais características operacionais e de 

segurança da produção após análise do fluxograma de processo. 

Tabela 21 - Instrumentos no Processo Vaso Separador 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de BITARAF (2011) 

 

 A partir das especificações dos equipamentos  e dispositivos foram usadas técnicas para 

identificação dos potenciais perigo para análise de eventos acidentais que podem ocorrer na 

planta de processo do FPSO Cidade de Toronto.  

 Na Figura 14 é apresentado o diagrama de processo contendo as correntes de fluidos gás 

e óleo para a análise de risco do vaso separador. 

Sigla do 

Instrumento 
Função 

PT Transmissor de Pressão é um instrumento para medir os valores de pressão e 

transmite-os para o sistema elétrico controlador e registrador de pressão após a 

medição. 

PIC Controlado e Indicador de Pressão: dispositivo inteligente que pode comparar a 

pressão medida pelo Transmissor de Pressão com pressão de operação necessária 

ou normal, a fim de tomar as medidas adequadas para reduzir os riscos de alta ou 

baixa pressão. 

ESDV Válvula de Desligamento de Emergência. Válvula de controle de segurança, que 

é instalada em linhas de processo para desligamento de uma parte da planta no 

caso da ocorrência de desvios de processo que possam indicar riscos como 

descarga de produto, vazamento, alta pressão e outros problemas operacionais. 

PV Válvula de pressão. Dispositivo automático de segurança de pressão para evitar 

cenários ou eventos de alta e baixa pressão ou condições. Esta válvula é aberta ou 

fechada a partir de um sinal transmitido pelo PIC. 

PSV Representa uma válvula de segurança de pressão instalado na parte superior do 

equipamento, como navios, vasos de pressão e tanques e bombas de alívio em 

relação ao gás ou líquido no sistema. A descarga é enviada um a linha conectada 

a um sub header (linha principal) com maior diâmetro de linha e evitar danos 

poderiam ocorrer devido a um cenário de alta pressão no sistema. 



57 
 

 

 

Figura 14 - Diagrama de processo do vaso separador. 

Fonte: O autor 

4.3.IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 As características da planta de processamento primário do FPSO cidade de Toronto  

indicam a utilização de uma metodologia sistemática e estruturada aplicada a cada tipo de 

sistema. O modelo apresentado sugere a identificação e análise de possíveis alternativas e 

avaliá-lospor metodologias de análise de risco para escolher a melhor opção e assim prevenção 

dos riscos com procedimentos de gestão. 

A técnica indicada na avaliação de potenciais  dos perigos é a APP, pois consiste no 

método para estimar a probabilidade da ocorrência de falhas e associar às consequências de 

eventos por análise dedutiva correlacionando com os dados históricos de acidentes e os riscos 

relacionadospara apoiar os tomadores de decisão sobre as ações necessárias para diminuir o 

risco para umnível aceitável. 

O  modelo a ser estudado para essa análise é o fluxograma do Vaso separador HP 

26VA001 da Figura 14. Para melhor visualização na Figura 15 foram selecionados hipóteses 

com os principais equipamentos que podem causar algum de problema e assim levar serios 

riscos a plataforma, sendo eles: 

 Vazamento na Linha de Carga de Fluidos;  

 Vazamento no Pre-aquecedor; 

 Vazamento nas Válvulas Controladora de Fluxo; 

 Vazamento na Separação dos Fluidos; 
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 Vazamento da Linha de Descarga de Óleo. 

  

 

Figura 15 - Marcação dos equipamentos. 

Fonte: O autor 

 

4.3.1. CONSTRUÇÃO DAS PLANILHAS  APP 

As planilhas APP, foram desenvolvidas de acordo com cadahipóstese levantada no 

sistema processamento dos fluidos para diagnóstico estrutura dos perigos, suas causas, seus 

modos de detecção e suas consequências.  

Os resultados são apresentados nos Quadros 1 a 5 contendo 10 hipóteses acidentais que 

foram postulados por meio da análise do histórico de acidentes. 
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Quadro 1 - APP correntes dos Fluidos 

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 

Projeto: Produção de óleo UFF – Plataforma – Cidade de Toronto  

Sistema: Processamento dos Fluidos 

Subsistema: Linha de Carga dos Fluidos Data:  09/12 APP:01 

Perigo Causas 
Modos de 

detecção 
Consequência Freq. Sev.  Risco Medidas Mitigadoras e de Prevenção 

Hipóteses 

Acidentais 

Pequeno 

vazamento da 

linha de corrente 

carga de fluidos 

 

 

 

 

-Corrosão 

-Fissura/Trinca/Furo 

-Falha de Material 

- Falha nas conexões 

- Falha nas válvulas  

 

-Visual 

 

-Danos nos 

equipamentos 

- Perda de produto 

 

 

D 

 

III 

 

3 

 

- Planejamento de manutenção preventiva 

dos equipamentos associados e linhas 

- Executar os programas de manutenção dos 

sistemas de segurança (válvulas, sensores, 

alarmes e outros instrumentos de segurança 

e monitoramento) 

 

1 

Grande vazamento 

na linha de 

corrente carga de 

fluidos 

- Ruptura; 

- Furo na linha; 

- Falha nos flanges e 

conexões 

- Detecção de 

pressão; 

-Visual 

-Alarme 

- Parada da Produção; 

- Explosão; 

- Incêndio; 

- Danos em pessoas 

- Danos materiais  

- Derramamento do 

óleo no mar. 

- Perda de produto 

B I 3 - Planejamento de manutenção preventiva 

dos equipamentos associados e linhas 

- Executar os programas de manutenção dos 

sistemas de segurança (válvulas, sensores, 

alarmes e outros instrumentos de segurança 

e monitoramento) 

- Acionar plano de emergência 

- Seguir procedimentos e protocolos de 

manutenção, inspeção e liberação de 

serviço 

2 

Fonte: O autor 
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Quadro 2 - APP Linhas de carga dos Fluidos 

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 

Projeto: Produção de óleo UFF – Plataforma – Cidade de Toronto 

Sistema: Processamento de Fluidos 

Subsistema: Linha de Carga dos Fluidos Data: 09/12 APP: 02 

Perigo Causas 
Modos de 

detecção 
Consequência Freq. Sev.  Risco 

Medidas Mitigadoras e Prevenção/ 

Observações 

Hipóteses 

Acidentais 

Pequeno vazamento 

de fluidos nas 

válvulas 

Controladora de 

Fluxo SV(ESDV), 

FCV 
 

-Desgaste do 

material e conexões 

-Falha em flanges e 

conexões 

-Furo/Trinca/Fissura 

na válvula 

- Erro de montagem 

 

-Visual 

 

-Danos leves ao 

equipamento; 

- Perda de 

Produto 

C III 2 - Programas de manutenção 

preventiva dos sistemas de 

segurança (válvulas FCV e SV, 

sensores, alarmes e outros 

instrumentos de segurança e 

monitoramento) 

- Desempenhar os procedimentos 

de registro e investigação das 

causas do acidente 

3 

Grande vazamento de 

fluidos nas válvulas 

Controladora de Fluxo 

SV, FCV 

 

- Ruptura do corpo e 

sede da válvula 

-Erro de montagem 

-Falha em flanges e 

conexões 

 

-Por instrumento 

(Alarme) 

-Visual 

- Ruído 

- Parada da 

Produção; 

- Explosão; 

- Incêndio; 

- Danos em pessoas 

- Danos materiais  

- Perda de produto 

 

C II 3 - Programas de manutenção preventiva 

dos sistemas de segurança (válvulas, 

sensores, alarmes e outros 

instrumentos de segurança e 

monitoramento) 

-Desempenhar os procedimentos de 

registro e investigação das causas do 

acidente 

- Instalar Procedimento de inspeção de 

serviço após montagem de 

equipamento 

- Inspeção de qualidade de 

equipamento e dispositivo 

- Seguir procedimentos e protocolos de 

manutenção, inspeção e liberação de 

serviço 

4 

 Fonte: O autor 
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Quadro 3 - APP Separação dos Fluidos 

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 

Projeto: Produção de óleo UFF – Plataforma – Cidade de Toronto 

Sistema: Processamento de Fluidos 

Subsistema: Separação dos Fluidos Data:  09/12 APP: 3  

Perigo Causas 
Modos de 

detecção 
Consequência Freq. Sev.  Risco 

Medidas Mitigadoras e de 

Prevenção 

Hipóteses 

Acidentais 

Pequeno Vazamento 

de fluidos  no Vaso 

Separador HP 

 

- Fadiga de material; 

Furo/Trinca/Fissura 

no vaso; 

- Corrosão na 

estrutura do vaso 

 

Por instrumento 

(Alarme) 

Visual 

-Derrame de óleo 

no navio  

-Danos Materiais 

-Morte 

-Parada de 

produção 

- Perda de Produto 

C I 4 - Programas de manutenção 

preventivas dos sistemas de 

segurança (válvulas, sensores, 

alarmes e outros instrumentos 

de segurança e monitoramento) 

- Fazer os procedimentos de 

registro e investigação das 

causas do acidente 

5 

Grande Vazamento 

de fluidos no Vaso 

Separador HP 

 

- Fadiga de material; 

 - Ruptura do vaso; 

- Aumento Pressão 

descontrolada 

- Formação de slug 

(golfadas de gás); 

 

 

 

Por instrumento 

(Alarme no 

painel) 

Visual 

- Derrame de óleo 

no navio; 

- Incêndio; 

- Explosão; 

-Danos Materiais 

- Morte de 

funcionário 

-Parada de produção 

- Perda de produto 

 

C I 4 - Programas de manutenção 

preventivas dos sistemas de 

segurança (válvulas, sensores, 

alarmes e outros instrumentos de 

segurança e monitoramento); 

- Fazer os procedimentos de 

registro e investigação das causas 

do acidente; 

- Implantar programa de 

treinamento para situações de 

emergência; 

- Seguir procedimentos e 

protocolos de manutenção, 

inspeção e liberação de serviço 

 

6 

Fonte: O autor 
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Quadro 4– APP Pré-Aquecedor 

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 

Projeto: Produção de óleo UFF – Plataforma – Cidade de Toronto 

Sistema: Processamento de Fluidos 

Subsistema: Pré-aquecedor Data:  09/12 APP: 4  

Perigo Causas 
Modos de 

detecção 
Consequência Freq. Sev.  Risco Medidas Mitigadoras e de Prevenção 

Hipóteses 

Acidentais 

Pequeno 

vazamento de 

fluidos no pré-

aquecedor. 

-Corrosão 

-Fadiga de Material 

- Incrustação em linha 

- Falha de montagem 

- Falha de conexões e 

flanges 

-Por instrumento 

(Alarme) 

-Visual 

 

 

-Danos leves ao 

equipamento; 

- Perda de Produto 

B III 1 -Manutenção preventiva dos 

equipamentos de aquecimento 

 

- Seguir procedimentos e protocolos de 

manutenção, inspeção e liberação de 

serviço 

7 

Grande Vazamento 

de fluidos  na pre-

aquecedor 

-Ruptura na linha dos 

pré-aquecedores 

- Falha de montagem 

 

Por instrumento 

(Alarme) 

-Visual 

 

 - Danos Materiais 

- Parada de 

Produção 

- Incêndio 

- Explosão 

- Perda de produto 

 

C II 3  - Manutenção preventiva dos 

equipamentos de aquecimento 

 -Seguir procedimentos que garantam a 

disponibilidade do sistema de 

aquecimento 

- Seguir procedimentos e protocolos de 

manutenção, inspeção e liberação de 

serviço  

8 

Fonte: O autor 
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Quadro 5 - APP  Linha de Descarga de Óleo 

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 

Projeto: Produção de óleo UFF – Plataforma – Cidade de Toronto  

Sistema: Processamento dos Fluidos 

Subsistema: Linha de Descarga de Óleo Data:  09/12 APP:05 

Perigo Causas 
Modos de 

detecção 
Consequência Freq. Sev.  Risco Medidas Mitigadoras e de Prevenção 

Hipóteses 

Acidentais 

Pequeno 

vazamento da 

Linha de Descarga 

de Óleo 

 

 

 

 

-Corrosão 

-Trinca, furo, fissura 

-Erro operacional de 

montagem  

- Sede e gaveta com 

desgaste e passagem 

 

-Visual 

 

-Danos nos 

equipamentos 

- Perda de produto 

 

 

D 

 

III 

 

3 

 

- Planejamento de manutenção preventiva 

dos equipamentos associados e linhas 

- Executar os programas de manutenção dos 

sistemas de segurança (válvulas, sensores, 

alarmes e outros instrumentos de segurança 

e monitoramento) 

 

 

9 

Grande vazamento 

da Linha de 

Descarga de Óleo 

- Ruptura; 

- Furo na linha; 

- Falha nos flanges e 

conexões 

-Excesso de Pressão 

na linha 

- Detecção de 

pressão; 

-Visual 

-Alarme 

- Parada da Produção; 

- Explosão; 

- Incêndio; 

- Danos em pessoas 

- Danos materiais  

- Derramamento do 

óleo no mar. 

- Perda de produto 

B I 3 - Planejamento de manutenção preventiva 

dos equipamentos associados e linhas 

- Executar os programas de manutenção dos 

sistemas de segurança (válvulas, sensores, 

alarmes e outros instrumentos de segurança 

e monitoramento) 

- Acionar plano de emergência 

- Seguir procedimentos e protocolos de 

manutenção, inspeção e liberação de 

serviço 

10 

 Fonte: O autor 
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4.3.2. ESTATÍSTICA DOS CENÁRIOS DE ACIDENTES 

Os resultados no preenchimento das planilhas da APP foram obtidos levantado o 

número de cenários de acidentes identificados por categorias de frequência, de severidade e de 

risco na Figura 16. A análise preliminar demonstra que foram classificados 10 cenários sendo: 

1 na Categoria Desprezível, 1 na Categoria Menor, 6 na Categoria Moderado e 2 na Categoria 

Sério.  

  Probabilidade de Ocorrência 

    A B C D E 

    

Extremamente 

Remoto 
Remota Improvável Provável Frequente 

  I      

  

Catastrófica    
  

S
ev

er
id

ad
e 

II      

Crítica    
  

III      

Marginal  
    

  IV      

  

Desprezível 
   

  

Figura 16 - Categorização dos Risco. 

Fonte: O autor 

Entre os cenários identificados, foram avaliados os riscos superiores ou igual a três 

devido ao risco um e dois não ser significativo, ou seja, os danos e impactos não afetam o 

sistema de processamento para posterior análise detalhada de risco utilizando técnicas 

específicas para caracterização objetiva do modo de falhas de componentes e a estimativa de 

efeitos de eventos acidentais. Os cenários selecionados para análise detalhada são: 

 Cenário 1 - Vazamento na Separação dos Fluidos 

 Cenário 2 - Vazamento na Linha de Carga de Fluidos 

 Cenário 3 - Vazamento nas válvulas Controladora de Fluxo  

 Cenário 4 -Vazamento na Linha de Descarga de Óleo 

4.4.DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE DE MODOS E EFEITO DE FALHAS 

FMEA 

Nessa etapa são avaliados os modos de falhas de cada um componente dos cenários 

mostrados acima e que podem acarretar perda de produção e vazamento para o ambiente. 

1

2

2

2

2

2 

1

2

2

2

2

2 

2 2

2

2

2

2

2 

2

2

2

2

2

2 

2 
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As planilhas da FMEA são apresentadas nos Quadros 6 a 10 para diagnóstico de 

componentes críticos no sistema após a seleção das hipóteses acidentais pela técnica APP. 
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Planilha FMEA - Failure Modes Effects Analysis   

                              

  Sistema Processamento de Fluidos   Projeto: FPSO Cidade de Toronto Preparado: Bruno Silva Page: 1 of 5 

  
Subsistema Linha de Carga de Fluidos         

FMEA Data 

(Orig): 
29/nov/14 Rev. - 

It
em

 

COMPONENTE 

POTENCIAL 

MODO DE 

FALHA  

POTENCIAL 

EFEITO DE 

FALHA 

S 

E 

V 

CAUSAS 

PROVÁVEIS 

O 

C 

O 

CONTROLE - 

DETECÇÃO 

D 

E 

T 

R 

P 

N 

EFEITOS SOBRE A 

PRODUÇÃO  
CRITICIDADE 

TAXA 

DE 

FALHAS 

(10-6/ano) 

FONTE 

1 

Juntas, flanges e 

conexões da 

tubulação Pequeno 

Vazamento 

 

Perda de produto; 

contaminação no 

deck do navio 

6 

Corrosão 

6 

Inspeção Visual 

5 180 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 

Durante o reparo o 

fluxo na linha. 
C 0,88 

Oreda 

(2009). 

 

2 

Juntas, flanges e 

conexões da 

tubulação 
Grande 

Vazamento 

 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 

6 

Erro operacional 

de montagem 

6 

Inspeção Visual 

6 216 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 

Durante o reparo o 

fluxo na linha. 
MC 0,88 

Oreda 

(2009). 

 

3 

 

Juntas, flanges e 

conexões da 

tubulação 

Grande 

Vazamento 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 6 

Trinca, furo, 

fissura 

6 

Inspeção Visual 

5 180 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 

Durante o reparo o 

fluxo na linha. 
C 0,88 

Oreda 

(2009). 

 

4 

 

Pré-Aquecedor      

HA001 

Pequeno 

Vazamento 

Perda de Produto; 

Incêndio e 

Explosão 7 

Ruptura 

4 

Inspeção Visual 

e Instrumento 
2 56 

Parada da produção. 

Reparo do sistema é da 

ordem de dias S 0,03 

Oreda 

(2009). 

 

5 

Pré-Aquecedor      

HA 001 Grande 

Vazamento 

Perda de Produto; 

Incêndio e 

Explosão 
8 

Excesso de 

Pressão 
6 

Inspeção Visual 

e Instrumento - 
2 96 

Parada da produção. 

Reparo do sistema é da 

ordem de dias 
C 0,02 

Oreda 

(2009). 

 

Fonte: O autor 

Quadro 6- FMEA - Linha de Carga de Fluidos 
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Quadro 7 - FMEA - Vaso de Separação 

                              

  

Planilha FMEA - Failure Modes Effects Analysis   

                              

  Sistema Processamento de Fluidos   Projeto: FPSO Cidade de Toronto Preparado: Bruno Silva Page: 1 Of 5 

  
Subsistema Vaso de Separação         

FMEA Data 

(Orig): 
29/nov/14 Rev. - 

It
em

 

COMPONENTE 

POTENCIAL 

MODO DE 

FALHA  

POTENCIAL 

EFEITO DE 

FALHA 

S 

E 

V 

CAUSAS 

PROVÁVEIS 

O 

C 

O 

CONTROLE - 

DETECÇÃO 

D 

E 

T 

R 

P 

N 

EFEITOS SOBRE A 

PRODUÇÃO  
CRITICIDADE 

TAXA 

DE 

FALHAS 

(10-6 

/ano) 

FONTE 

6 VA001 
Pequeno 

Vazamento 

 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 7 

Corrosão 

3 

Inspeção Visual 

5 105 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 

Durante o reparo o 

fluxo pelo vaso deve 

ser interrompido 

processo causando uma 

perda de produção de 

100%. 

C 0,01 NR13 

7 VA001 

Pequeno 

Vazamento 

 

Explosão 

8 

Furo/Trinca/Fis

sura 

3 

Inspeção Visual 

6 144 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 

Durante o reparo o 

fluxo pelo vaso deve 

ser interrompido 

processo causando uma 

perda de produção de 

100%. 

C 0,01 NR13 

8 

 

VA001 

 

Pequeno 

Vazamento 

Incêndio 

8 

Queda de 

material 

3 

Inspeção Visual 

6 144 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. C 0,01 NR13 

Fonte: O autor 
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Quadro 7 - (Continuação) FMEA – Vaso Separação 

                              

  

Planilha FMEA - Failure Modes Effects Analysis   

                              

  Sistema Processamento de Fluidos   Projeto: FPSO Cidade de Toronto Preparado: Bruno Silva Page: 1 Of 5 

  
Subsistema Vaso de Separação         

FMEA Data 

(Orig): 
29/nov/14 Rev. - 

It
em

 

COMPONENTE 

POTENCIAL 

MODO DE 

FALHA  

POTENCIAL 

EFEITO DE 

FALHA 

S 

E 

V 

CAUSAS 

PROVÁVEIS 

O 

C 

O 

CONTROLE - 

DETECÇÃO 

D 

E 

T 

R 

P 

N 

EFEITOS SOBRE A 

PRODUÇÃO  
CRITICIDADE 

TAXA 

DE 

FALHAS 

(10-6 

/ano) 

FONTE 

9 

VA001 

Grande 

Vazamento 

Perda de Produto; 

contaminação 

ambiental 
10 

Excesso de 

pressão e erro 

operacional 5 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - PT 2 100 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. C 0,01 NR13 

10 

VA001 Grande 

Vazamento 

Explosão 

10 

Excesso de 

pressão e erro 

operacional 
2 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - PT 
2 40 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. 
S 0,01 NR13 

11 

VA001 
Grande 

Vazamento 

Incêndio 

10 

Excesso de 

pressão e erro 

operacional 2 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - PT 2 40 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. S 0,1 NR13 

12 
PSV 

Grande 

Vazamento 
Explosão / 

Incêndio 
10 PSV bloqueada 2 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - PT 

2 40 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. 

S 0,03 

Oreda 

(2009). 

 

Fonte: O autor 
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Quadro 8 - FMEA - Linha de Carga de Fluidos 

                              

  

Planilha FMEA - Failure Modes Effects Analysis   

                              

  Sistema Processamento de Fluidos   Projeto: FPSO Cidade de Toronto Preparado: Bruno Silva Page: 1 Of 5 

  
Subsistema Linha de Carga de Fluidos         

FMEA Data 

(Orig): 
29/nov/14 Rev. - 

It
em

 

COMPONENTE 

POTENCIAL 

MODO DE 

FALHA  

POTENCIAL 

EFEITO DE 

FALHA 

S 

E 

V 

CAUSAS 

PROVÁVEIS 

O 

C 

O 

CONTROLE - 

DETECÇÃO 

D 

E 

T 

R 

P 

N 

EFEITOS SOBRE A 

PRODUÇÃO  
CRITICIDADE 

TAXA 

DE 

FALHAS 

(10-6 

/ano) 

FONTE 

13 ESDV 001 
Pequeno 

Vazamento 

 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 

5 

Corrosão na 

estrutura 

5 

Inspeção Visual 

5 125 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 

C 0,001 
Oreda 

(2009) 

14 ESDV 001 

Pequeno 

Vazamento 

 

Explosão 
5 

Erro 

operacional de 

montagem 
6 

Inspeção Visual 

6 180 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 
C 0,001 

Oreda 

(2009) 

15 

 

ESDV 001 

Pequeno 

Vazamento 

Incêndio 

5 

Sede e gaxeta 

com desgaste e 

passagem 5 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - ESDV 6 150 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 
C 0,001 

Oreda 

(2009) 

16 
ESDV 001 

Grande 

Vazamento 

Perda de Produto; 

contaminação 

ambiental 
10 

Ruptura 

3 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - ESDV 
3 90 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. 
C 0,1 

Oreda 

(2009) 

17 
ESDV 001 

Grande 

Vazamento 

Explosão 

10 

Excesso de 

Pressão na 

linha (slug) 
9 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - PT 
3 270 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. 
MC 0,1 

Oreda 

(2009) 

Fonte: O autor 
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Quadro 9 - FMEA - Linha de Descarga do Óleo 

                              

  

Planilha FMEA - Failure Modes Effects Analysis   

                              

  Sistema Processamento de Fluidos   Projeto: FPSO Cidade de Toronto Preparado: Bruno Silva Page: 1 Of 5 

  
Subsistema Linha de Descarga de Óleo         

FMEA Data 

(Orig): 
29/nov/14 Rev. - 

It
em

 

COMPONENTE 

POTENCIAL 

MODO DE 

FALHA  

POTENCIAL 

EFEITO DE 

FALHA 

S 

E 

V 

CAUSAS 

PROVÁVEIS 

O 

C 

O 

CONTROLE - 

DETECÇÃO 

D 

E 

T 

R 

P 

N 

EFEITOS SOBRE A 

PRODUÇÃO  
CRITICIDADE 

TAXA 

DE 

FALHAS 

(10-6 /H) 

FONTE 

18 ESDV 002 
Pequeno 

Vazamento 

 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 

5 

Corrosão na 

estrutura 

5 

Inspeção Visual 

5 125 

Perda parcial da 

produção até o 

Reparo. C 0,01 
Oreda 

(2009) 

19 ESDV 002 

Pequeno 

Vazamento 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 
5 

Erro 

operacional de 

montagem 6 

Inspeção Visual 

6 180 

Perda parcial da 

produção até o 

reparo. C 0,01 
Oreda 

(2009) 

20 

 

ESDV 002 

Pequeno 

Vazamento 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 5 

Sede e gaxeta 

com desgaste e 

passagem 5 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - ESDV 6 150 

Perda parcial da 

produção até o 

reparo. C 0,01 
Oreda 

(2009) 

21 
ESDV 002 

Grande 

Vazamento 

Incêndio 

10 

Ruptura 

3 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - ESDV 
3 90 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. 
C 0,01 

Oreda 

(2009) 

22 
ESDV 002 

Grande 

Vazamento 

Explosão 

10 

Excesso de 

Pressão na 

linha (slug) 
9 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - PT 
3 270 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. 
MC 0,01 

Oreda 

(2009) 

Fonte: O autor 
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Quadro 10 - FMEA Linha de Descarga de Óleo 

                              

  

Planilha FMEA - Failure Modes Effects Analysis   

                              

  Sistema Processamento de Fluidos   Projeto: FPSO Cidade de Toronto Preparado: Bruno Silva Page: 1 Of 5 

  
Subsistema Linha de Descarga de Óleo         

FMEA Data 

(Orig): 
29/nov/14 Rev. - 

It
em

 

COMPONENTE 

POTENCIAL 

MODO DE 

FALHA  

POTENCIAL 

EFEITO DE 

FALHA 

S 

E 

V 

CAUSAS 

PROVÁVEIS 

O 

C 

O 

CONTROLE - 

DETECÇÃO 

D 

E 

T 

R 

P 

N 

EFEITOS SOBRE A 

PRODUÇÃO  
CRITICIDADE 

TAXA 

DE 

FALHAS 

(10-6 /H) 

FONTE 

23 
Juntas, flanges e 

conexões da 

tubulação 

Pequeno 

Vazamento 

 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 

6 

Corrosão na 

estrutura 

6 

Inspeção Visual 

5 180 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 

C 0,88 NR13 

24 
Juntas, flanges e 

conexões da 

tubulação 

Pequeno 

Vazamento 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 
6 

Erro 

operacional de 

montagem 6 

Inspeção Visual 

6 216 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 
MC 0,88 NR13 

25 

 

Juntas, flanges e 

conexões da 

tubulação 

Pequeno 

Vazamento 

Perda de Produto; 

contaminação no 

deck do navio 6 

Trinca, furo, 

fissura 

6 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - ESDV 5 180 

Perda parcial da 

produção até o reparo. 

C 0,88 NR13 

26 
Linha de fluxo 

Grande 

Vazamento 

Incêndio 

10 

Ruptura 

3 

Inspeção Visual 

e Instrumento no 

Painel - ESDV 
2 60 

Perda da produção. 

Danos irreversíveis no 

processo. 
S 0,002 NR13 

27 
PV 002 

Grande 

Vazamento Incêndio 10 
Excesso de 

Pressão na linha 
9 

Inspeção Visual e 

Instrumento no 
Painel - PT 

2 180 
Perda da produção. Danos 

irreversíveis no processo. 
C 0,03 NR13 

Fonte: O autor 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise de resultados demonstrou um conjunto de eventos acidentais na área de 

processamento primário, vaso separador de alta pressão, que são originados por um conjunto 

de causas que estão inter-relacionadas aos dispositivos e equipamentos presentes no sistema. 

O sistema de separação dos fluidos, delimitado pela corrente de carga de fluidos, 

equipamentos de aquecimento e segurança e o vaso separador de fluidos foram analisados 

através do estudo de Análise Qualitativa de Risco. 

A técnica utilizada foi a identificação preliminar dos perigos, nas quais foram 

identificadas 10 hipóteses acidentais com grandes e pequenos vazamentos se concentrando em 

8 hipóteses por ser tratar da classificação do risco acima de 3, apresentados na Tabela 22. 

Tabela 22 - Categorização dos Riscos 
 

 

Item HIPÓTESE RISCO CATEGORIZAÇÃO 

1 
Pequeno vazamento da linha 

de corrente carga de fluidos 

3 

(MODERADO) 

-Esperado ocorrer poucas vezes durante a vida 

útil da instalação. 

-Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ 

ou ao meio ambiente 

2 
Grande vazamento na linha de 

corrente carga de fluidos 

3 

(MODERADO) 

- Danos irreparáveis aos equipamentos. À 

propriedade e/ou meio ambiente 

- Não esperado que ocorra durante a vida útil da 

instalação, apesar de já poder ter ocorrido em 

algum lugar no mundo 

4 

Grande vazamento de fluidos 

nas válvulas Controladora de 

Fluxo SV, FCV 

 

3 

(MODERADO) 

 - Possível de ocorrer até uma vez durante a vida 

útil da instalação 

- Danos severos aos equipamentos, à propriedade 

e/ ou ao meio ambiente;  

5 

Pequeno Vazamento de 

fluidos  no Vaso Separador 

HP 

 

4  

(SÉRIO) 

- Possível de ocorrer até uma vez durante a vida 

útil da instalação 

- Danos irreparáveis aos equipamentos. À 

propriedade e/ou meio ambiente (reparação lenta 

ou impossível); 

6 

Grande Vazamento de fluidos  

no Vaso Separador HP 

 

4  

(SÉRIO) 

- Possível de ocorrer até uma vez durante a vida 

útil da instalação 

- Danos irreparáveis aos equipamentos. À 

propriedade e/ou meio ambiente (reparação lenta 

ou impossível); 

8 
Grande Vazamento de fluidos  

na pre-aquecedor 

3 

(MODERADO) 

Possível de ocorrer até uma vez durante a vida 

útil da instalação 

- Danos severos aos equipamentos, à propriedade 

e/ ou ao meio ambiente;  
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 Tabela 23 (Continuação) - Categorização dos Riscos 

Item HIPÓTESE 
RISCO CATEGORIZAÇÃO 

9 

Pequeno vazamento da 

Linha de Descarga de 

Óleo 

 

3 

(MODERADO) 

- Esperado ocorrer poucas vezes durante a vida útil da 

instalação 

-  Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ ou ao 

meio ambiente (os danos materiais são controláveis e/ou 

de baixo custo de reparo) 

10 

Grande vazamento da 

Linha de Descarga de 

Óleo 

3 

(MODERADO) 

- Não esperado que ocorra durante a vida útil da 

instalação, apesar de já poder ter ocorrido em algum 

lugar no mundo 

- Danos irreparáveis aos equipamentos. À propriedade 

e/ou meio ambiente (reparação lenta ou impossível); 

Fonte: O autor 

Para cada hipótese apresentada na Tabela 22 foram analisados os modos e os efeitos de 

cada componente do sistema de Separação dos Fluidos gerando no total 27 componentes dentre 

estes 4 sendo os classificados na RPN (Número ou Grau de prioridade de Risco) mais críticos 

descritos na Tabela 23. 

Tabela 24 - Componentes Críticos do Sistema 

COMPONENTE 
POTENCIAL MODO 

DE FALHA 

POTENCIAL 

EFEITO E FALHA 
RPN 

Juntas, flanges e conexões da 

tubulação - corrente carga de 

fluidos 

Pequeno vazamento da 

linha de corrente carga 

de fluidos 

Perda de Produto; 

contaminação no deck 

do navio 

216 

ESDV 002 

Grande Vazamento na 

Linha de Descarga de 

Óleo 

Explosão 
270 

ESDV 001 

Grande Vazamento na 

Linha de Descarga de 

Óleo 

Explosão 
270 

Juntas, flanges e conexões da 

tubulação - Descarga de Óleo 

Pequeno Vazamento na 

Linha de Descarga de 

Óleo 

Perda de Produto; 

contaminação no deck 

do navio 

216 

Fonte: O autor 

Os riscos demonstrados no vaso de separação indicam a necessidade de implantação de 

sistemas de detecção de vazamento e procedimentos efetivos de manutenção e verificação do 

sistema de combate, incluindo a ventilação do ambiente.  
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As medidas recomendadas para inclusão no PGR são as seguintes extraídas da APP e 

da FMEA e deverão ser adotadas para tornar tangível o monitoramento do risco e possibilitar a 

redução do mesmo na planta do FPSO apresentada na tabela 24. 

Tabela 25 - Medidas de Mitigação dos Componentes 

COMPONENTES MEDIDAS DE PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO 

Juntas, flanges e conexões da 

tubulação 

- Planejamento de manutenção preventiva dos equipamentos 

associados e linhas 

- Executar os programas de manutenção dos sistemas de 

segurança e processo: válvulas, sensores, alarmes (detecção de 

vazamento) e outros instrumentos de segurança e 

monitoramento 

ESDV 002 

- Planejamento de manutenção preventiva dos equipamentos 

associados e linhas 

- Executar os programas de manutenção dos sistemas de 

segurança e processo: válvulas, sensores, alarmes (detecção de 

vazamento) e outros instrumentos de segurança e 

monitoramento  

- Acionar plano de emergência 

- Seguir procedimentos e protocolos de manutenção, inspeção e 

liberação de serviço 

ESDV 001 

- Planejamento de manutenção preventiva dos equipamentos 

associados e linhas 

- Executar os programas de manutenção dos sistemas de 

segurança e processo: válvulas, sensores, alarmes (detecção de 

vazamento) e outros instrumentos de segurança e 

monitoramento  

- Acionar plano de emergência 

- Seguir procedimentos e protocolos de manutenção, inspeção e 

liberação de serviço 

Juntas, flanges e conexões da 

tubulação 

- Planejamento de manutenção preventiva dos equipamentos 

associados e linhas 

- Executar os programas de manutenção dos sistemas de 

segurança (válvulas, sensores, alarmes, e outros instrumentos de 

segurança e monitoramento) 

Fonte: O autor 
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6. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do trabalho teve como foco apresentar as principais técnicas 

qualitativas para avaliação de risco na planta de processamento primário (FPSO) com a 

finalidade de prevenção e controle de perdas nos equipamentos no sistema da separação de 

fluidos identificando as causas de falhas no vaso separador de alta pressão. 

As principais técnicas de Análise de Risco na área industrial são APP, FMEA, AF e AE 

que tem a função identificar os perigos e diagnosticar os riscos na planta industrial de processo. 

Os resultados do estudo de caso na planta de processo delimitado ao separador de 

produção de alta pressão demonstraram um total de 10 hipóteses acidentais por meio da técnica 

APP com 8 hipóteses classificadas como risco igual ou superior a 3. Conforme o critério 

estabelecido e adotado de seleção, apenas os cenários com essa classificação foram investigados 

de forma detalhada, pois apresentam potencial de desdobramento em eventos maiores ou efeito 

dominó que geram maior magnitude de impacto na plataforma de produção. 

A aplicação da técnica de estudo de análise do modo e efeito de falhas por meio da 

FMEA resultou no diagnóstico de 4 componentes críticos com os respectivos valores de RPN: 

juntas, flanges e conexões de tubulação com valor de RPN de 216 para a corrente de carga de 

fluidos e de óleo; Válvulas ESDV 1 e ESDV 2 com valor de RPN de 270.  

Com as técnicas de análise qualitativa de risco foram identificadas as medidas 

mitigadoras que visam assegurar a integridade da planta e reduzir a magnitude de impacto de 

acidente na planta de processamento primário. Este processo é constituído de ações preventivas 

e periódicas desenvolvidas para o sistema de separação considerando apenas os componentes 

críticos. As principais ações para prevenção de perdas com foco nos componentes críticos são: 

programas de manutenção preventiva nos componentes dos sistemas de segurança (válvulas, e 

sensores) e os programas de treinamento para situações de emergência. 

 Para trabalhos futuros serão indicadas de técnicas quantitativas para maior detalhamento 

do PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) como o uso da AE e AF desenvolvida para os 

diferentes sistemas de produção do navio FPSO como sistema de processamento e tratamento 

de água. 
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