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RESUMO 

 

 A indústria de óleo e gás busca continuamente formas de ampliar e aperfeiçoar a 

exploração campo offshore. O Floating Production Storage and Offloading (FPSO) que é um 

tipo de plataforma não fixa que reúne as funções de produção, estocagem e transferência de 

óleo e que pode ser utilizado para a exploração em áreas com lâminas d’água profundas e 

distantes da costa. Um FPSO é uma estrutura complexa que possui diversos sistemas de 

produção e equipamentos. As operações do topside de um FPSO envolvem diversos riscos no 

controle das atividades, onde uma parada de produção pode gerar perdas de produção e 

financeiras significativas. Suportado pela metodologia do Design Science Research o projeto 

foi estruturado em etapas para a construção do estudo. Durante o desenvolvimento do artefato 

foi realizado o mapeamento de processos objetivando a compreensão dos sistemas, seguido 

pelo tratamento do banco de dados de falha. Para a análise de falhas, a primeira ferramenta 

utilizada foi o diagrama de Pareto para a priorização dos sistemas críticos que seriam o evento 

topo para a construção do FTA. Por fim, foi realizada uma análise de FMEA com o objetivo de 

elencar as principais causas de falha. Encontradas as principais causas de falha nos sistemas de 

armazenamento, linhas de fluxo e válvulas, geração e offloading foi elaborado o plano de 

gerenciamento de riscos propondo catorze medidas de contenção para as falhas mais graves. 

 

Palavras-chave: FPSO. Análise de falhas. Gestão de riscos. FTA. FMEA. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The oil and gas industry continually seeks ways to expand and improve offshore field 

exploration. Floating Production Storage and Offloading (FPSO) is a non-fixed platform type 

that combines the production, storage and oil transfer functions and can be used for exploration 

in waterdepth and areas off the coast. An FPSO is a complex structure that has several 

production systems and equipment. Topside operations of an FPSO involve several risks in 

controlling activities, where a production stoppage can generate significant production and 

financial losses. This project was developed with the purpose of identifying critical systems and 

analyzing their main risks and threats through fault analysis tools, in order to propose a risk 

management plan for the most critical failures. Supported by the methodology of Design 

Science Research the project was structured in stages for the construction of the study. During 

the development of the artifact was carried out the mapping of processes aiming the 

understanding of the systems, followed by the treatment of the fault database. For the analysis 

of failures, the first tool used was the Pareto chart for the prioritization of the critical systems 

that would be the top event for the construction of the FTA. Finally, an FMEA analysis was 

performed with the objective of listing the main causes of failure. The barcode access code, 

flow and verification lines, generation and output were designed and the risk management plan 

proposed remediation measures for more serious failures. 

 

Keywords: FPSO. Failure analysis. Risk management. FTA. FMEA.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Contextualização Inicial 

 

O petróleo é atualmente a principal fonte de geração de energia e produção de diversos 

tipos de produtos e a estimativa é de que a exploração deste combustível fóssil continue 

crescendo. O mercado global e competitivo do setor de óleo e gás busca o alto desempenho 

tecnológico e a diminuição dos riscos associados a operações offshore, e para isso, mobiliza a 

ação de grandes investimentos que vêm sendo estimulados desde o início do século. As 

operações de produção de petróleo em alto mar no Brasil e no mundo estão sendo conduzidas 

para lâminas de água (LDA) cada vez mais profundas, exigindo projetos com infraestrutura 

operacional para suporte ao projeto (MIELNIK, 2014). 

A demanda por maior capacidade de armazenamento de óleo, sistemas de produção com 

maior independência que não necessitem de navios de apoio e instalações de processo 

complexas que comportem operação em diferentes níveis de configuração de processo, resultou 

no desenvolvimento nas unidades de operação tipo FPSO (Floating Production Storage 

Offloading). Deste modo, a opção pelo uso de FPSO’s no Brasil e em outras áreas geográficas, 

como Golfo do México, constitui uma alternativa interessante quando se busca explorar 

petróleo em LDA’s de maior profundidade e regiões distantes da costa (MIELNIK, 2014). 

FPSO é uma embarcação utilizada no setor do petróleo onde durante o processamento 

primário há a separação de fluidos de água, óleo e gás, sendo que o interesse principal da 

indústria se baseia apenas na produção dos hidrocarbonetos (óleo e gás) para posterior 

tratamento. Este tipo de sistema de produção é uma opção para a exploração de petróleo em 

locais muito remotos ou em águas muito profundas, onde geralmente a produção não era 

valorosa. Essa alternativa tecnológica suprimiu a necessidade de se construir tubulações muito 

extensas e de alto custo do poço até uma unidade terrestre. Além disso, possuem um sistema de 

ancoragem diferenciado baseado num sistema de posicionamento dinâmico que permite manter 

a sua posição em diferentes condições meteocenográficas o que auxilia a não danificar 

equipamentos ou prejudicar a produção devido a ação de fenômenos naturais, como ondas, 

ventos e correntes marítimas (CARDOSO, 2005). 

O FPSO opera em sincronismo com navios aliviadores ou Shuttler Tanker, para 

escoamento da produção de óleo após a separação e o tratamento. A transferência de óleo é 

realizada por meio da operação de offloading, que consiste na transferência de óleo de uma 

embarcação para outra por meio de bombas e duto flutuante no oceano para a interconexão das 



 

 

 

 

embarcações. Esse tipo de manobra operacional no ambiente offshore apresenta um 

significativo risco com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente marinho e costeiro, 

devido ao vazamento de óleo acidental dessa operação (SILVA et al., 2011). 

As unidades FPSO são comumente utilizadas em regiões que não possuem infraestrutura 

capaz de suportar oleodutos. Uma de suas vantagens em comparação as plataformas se devem 

ao fato de não ser uma estrutura fixa, sendo assim podem ser deslocadas para outro poço caso 

a produção não seja mais viável ou rentável. Um FPSO compreende todos os equipamentos 

equivalentes a uma plataforma fixa em seu processamento e instalações de utilidades onde são 

aplicadas no processamento primário de petróleo para tratamento de petróleo e gás, gás 

compressão para exportação, tratamento e injeção de água do mar (BIDGOLIA et al., 2017). 

O mercado de óleo e gás é marcado pela competitividade, principalmente após a última 

crise enfrentada no setor, onde os investimentos em planejamento e novas tecnologias tem sido 

reforçado pelos investidores para suprir a pouca demanda. Dessa forma, as indústrias têm 

buscado aumentar seu valor de mercado mostrando credibilidade e poder competitivo. O 

momento atual é de melhorias no setor dada a previsão de que até 2021 é esperado um mercado 

reaquecido com investimentos nacionais e internacionais cotados em cerca de US$ 95 milhões 

e 19 novos FPSOs entrando em operação (IBP, 2017). 

 

1.2. O Problema 

 

Os estudos do histórico de falhas em unidades de produção offshore demonstram que 

existem diversos eventos que podem provocar a parada de produção, inclusive, os eventos 

acidentais. Os registros de incidentes comunicados pelas empresas operadoras dos sistemas de 

produção à Agência Nacional de Petróleo (ANP), revelam que cerca de 44% da totalidade dos 

eventos reportados provocam paradas de emergências da planta de processo, o que configura o 

principal tipo de efeito oriundo de falha das unidades marítimas, conforme apresentado na 

Figura 1. Portanto, as paradas em situação de emergência constituem a perda da produção de 

óleo e gás em função do shut down do sistema produtivo o que requer ações de gestão para 

prevenção (ANP, 2015). 

Relatórios da Agência Reguladora também reforçam a necessidade de gestão com a 

análise do incidente de explosão ocorrido em fevereiro de 2015 no FPSO Cidade de São Mateus. 

Em resposta ao acidente, a ANP realizou um processo de investigação do evento para apurar as 

razões da falha e a principal causa encontrada foi a falta de estruturação das empresas Petrobras 

e da BW no gerenciamento de segurança operacional (ANP, 2015). 



 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cinco tipos de incidentes mais comunicados para plataformas marítimas 

Fonte: Adaptado da ANP (2015, p. 10) 

 

As principais causas de falhas registradas na indústria são advindas das falhas primárias 

e secundárias, tidas como casos clássicos. Os principais casos geram a ocorrência de não 

conformidades críticas na produção, causada por irregularidades na elaboração de estudos de 

segurança, falta de manutenção nos equipamentos e ausência de plano de contingência. Motivos 

que apesar de serem encontrados e diagnosticados nos procedimentos dos programas de 

manutenção da industrial de óleo e gás, nas Unidades Marítimas Estacionárias de Produção 

(UMEPs), ainda continuam causando a maior parte das falhas e acidentes (ANP, 2015). 

A interrupção do fluxo ou do ciclo contínuo de processamento em FPSO’s no trem de 

produção de separação das correntes de fluidos pode ocorrer por meio dos desvios e falhas de 

equipamentos, sistemas e dispositivos pode ter como consequência a ocorrência de downtime 

da operação. O downtime é um termo relacionado a perda de continuidade da operação, quando 

o seu serviço não está sendo realizado. Pode ser classificado através de suas consequências que 

são: perda de produtividade, perda de oportunidade e impossibilidade de atendimento aos 

clientes (KATUKOORI, 1995). 

Paoanikolaou e Eliopoulou (2008) realizaram uma grande pesquisa acerca dos acidentes 

na indústria petrolífera ocorridos entre os anos de 1990 a 2007. Foi constatado que a frequência 

de acidentes aumenta consideravelmente após as unidades offshore atingirem a idade 10 anos. 

Esse fator foi associado principalmente ao planejamento da manutenção por não considerar o 
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desgaste dos equipamentos e da própria unidade, sendo que grande parte das plataformas e 

navios petrolíferos são projetados com uma vida útil de cerca de 25 anos. 

As técnicas que são utilizadas na manutenção em unidades offshore foram baseadas nas 

utilizadas em navios mercantes, com algumas alterações para se adequar a especificidade da 

indústria. Tradicionalmente as frequências de inspeção são determinadas com base na idade da 

unidade, decisões de manutenção baseados no risco de falha só começaram a ser utilizadas 

recentemente nesse setor. A maioria das atividades de manutenção offshore ainda são baseadas 

na experiência operacional que segue como requisitos regulamentações e sociedades de 

classificação de Oil & Gas (PAIK; THAYAMBALLI, 2007). 

A manutenção não baseada na probabilidade de falhas dos equipamentos resulta em 

disfunções nas plataformas e navios petrolíferos justamente por não considerar o histórico de 

falha nas operações e nem os seus impactos. Além disso, as especificações da unidade muitas 

vezes não são levadas em consideração o que resulta em um plano de manutenção cuja 

confiabilidade é enfraquecida (PAIK; THAYAMBALLI, 2007). 

 Assim como acontece em outros sistemas offshore o FPSO também está sujeito a 

degradação de seus equipamentos e mecanismos de produção. A maioria das unidades desse 

tipo de sistema estão em operação por um curto período de tempo, então não existes muitas 

fontes na literatura discutindo sobre seus problemas operacionais. Porém já existem relatos de 

dificuldade de operação e modos de falha, principalmente discussões voltadas para os 

fornecedores, que geralmente são quem definem o plano de manutenção, que muitas vezes não 

é efetivo na operação em campo. Devido a isso, muitos operadores, optam por realizar sua 

própria manutenção o que gera irregularidades e ocasiona falhas (WALL et al., 2001). 

 Observou-se, portanto, a necessidade da construção de planos de gerenciamento de 

riscos em unidades de processamento tipo FPSO baseado no histórico de falhas levando em 

consideração os seus sistemas e equipamentos críticos como suas causas de suas falhas, para 

assim pontuar medidas de controle e contribuir com futuros estudos e com o planejamento da 

manutenção. 

 

1.3. Objetivo Geral 

 

O objetivo do projeto é a proposição um plano de gerenciamento de riscos de um sistema 

FPSO baseado na análise de falhas. 

  



 

 

 

 

1.4. Objetivos específicos  

 

Os objetivos de pesquisa que fazem parte da etapa de desenvolvimento do projeto são 

os seguintes: 

 Identificar os sistemas operacionais (módulos) e equipamentos que compõem o 

processamento primário de UMEP tipo FPSO; 

 Organizar o banco de dados de falhas de equipamentos; 

 Identificar os sistemas críticos do FPSO por meio de técnicas de análise de risco; 

 Identificar e selecionar as principais causas de falha nos sistemas do FPSO para 

composição de ações de prevenção e mitigação de perdas; e 

 Desenvolver um plano de gerenciamento de riscos baseado nas ferramentas de 

análise de falha. 

 

1.5. Justificativas 

 

A segurança é um tema globalmente discutido dentro das organizações, visto que, todos 

os anos ocorre uma grande quantidade de acidentes de trabalho ou relacionados a este. Por essa 

razão os projetos de engenharia se tornaram muito sofisticados e complexos, principalmente no 

setor de óleo e gás. Geralmente uma das principais causas de acidente em locais de trabalho são 

deficiências no projeto. Problemas de projeto podem causar acidentes e falhas operacionais que 

ocasionam na parada da produção (DHILLON, 2016).  

 O setor petrolífero envolve a utilização de equipamentos e operações de risco e de alto 

investimento financeiro e tecnológico. Uma unidade de produção tipo FPSO, apresenta uma 

estrutura extensa e de alta complexidade tecnológica que resulta em uma produção de larga 

escala e consequentemente um grande retorno financeiro, onde um dado downtime resulta em 

significativas perdas de valor (PAIK; THAYAMBALLI, 2007). 

No setor de óleo e gás é importante que a manutenção alcance o equilíbrio entre risco e 

custo, onde através da utilização de ferramentas adequadas a probabilidade de falhas é avaliada 

o que reflete no seu ciclo de vida que é diretamente relacionado aos custos. As manutenções 

preditiva e preventiva são as melhores formas de aliar essas duas variáveis, visto que, são 

baseadas no monitoramento e prevenção dos riscos em uma abordagem sistemática que 

gerencia a previsão de falhas (PAIK; THAYAMBALLI, 2007). 



 

 

 

 

O cenário mundial da indústria do petróleo é altamente competitivo e requer que as 

empresas identifiquem que a manutenção é uma forma de aumentar a produtividade.  Visto que 

a manutenção propicia a redução dos custos e consequentemente maior receita, além de 

melhorias na confiabilidade e disponibilidade da produção. Um outro fator agregado a 

manutenção nas empresas é o aumento da segurança em seu ambiente interno e cultural e no 

cumprimento das normas (SANTOS et al., 2007). 

 As análises de previsão de falhas são aliadas dessa indústria, pois trazem como resultado 

a redução das falhas nos equipamentos críticos. Isso ocorre devido ao gerenciamento de risco 

que permite a criação de barreiras para impedir a ocorrência do problema (MARSHALL; 

SMITH, 2002).  

A análise realizada no projeto visa contribuir com o mercado e óleo e gás no que diz 

respeito a manutenção e gerenciamento de riscos, se mostrando necessária no Brasil no atual 

momento estão sendo exploradas áreas distantes da costa que com lâminas d’água profundas, o 

que demanda investimento de capital e requer planejamento na construção de novos FPSO’s 

para o cenário da indústria de óleo e gás.  

 No contexto da Engenharia de Produção, o projeto visa contribuir com futuros estudos 

na área de petróleo e gás, como também em discussões sobre análise de falhas, manutenção e 

gestão de riscos. O projeto apresentou a utilização de ferramentas da qualidade que são 

relevantes na Engenharia de Produção para a construção de uma análise de falhas baseada na 

priorização dos sistemas críticos. Quanto a perspectiva pessoal, este projeto trouxe o 

crescimento profissional e acadêmico quanto a utilização de ferramentas da qualidade para 

solucionar problemas reais.  

 

1.6. Delimitações 

 

Por se tratar de um projeto de conclusão de curso, o estudo possui enquadramento 

acadêmico, sendo assim não será realizada a sua implementação prática. Foi restritivo aos 

sistemas de processamento primário de petróleo e gás na indústria offshore. Fo analisado apenas 

a parte de produção do topside do FPSO, dessa forma, não foram avaliados os sistemas: 

submarinos, exportação, posicionamento, ancoramento e outros sistemas auxiliares.  

Além disso, o estudo foi delimitado a investigações de falhas do sistema de produção 

de óleo e gás utilizando apenas dados primários de falhas coletados do período de coleta de 

2007 a 2018 que são de dois FPSO’s retratados no projeto como FPSO A e FPSO B. Portanto, 

as conclusões foram delimitadas apenas a estas unidades e aos seus respectivos sistemas de 



 

 

 

 

correntes de processo de separação e tratamento de óleo e gás, a discussão de generalização foi 

definida nas considerações finais no Capítulo 5. 

  



 

 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Energia e Produção de Petróleo 

 

 O progresso da civilização tem sido baseado no segmento da produção de energia de 

diversas formas. Os primeiros avanços neste setor foram obtidos através da extração do carvão 

durante a primeira revolução industrial. Atualmente, a geração de energia mundial é movida 

pela indústria de óleo e gás que passou da exploração em terra para áreas offshore em razão da 

importância e do aumento da demanda da sociedade (PAIK; THAYAMBALLI, 2007). 

Dessa forma, a indústria petrolífera obteve um vasto crescimento, que se iniciou nos 

Estados Unidos e Europa, posteriormente atingindo o âmbito mundial. Durante o século XX o 

petróleo e seus derivados foram impulsionadores da economia de diversos países, chegando nos 

anos 70 a atingir 50% da produção mundial de energia (ANEEL, 2003). 

Em 2017 a produção de petróleo nacional cresceu aproximadamente 3% quando 

comparada ao ano anterior que apresentou uma a produção média de 2,52 milhões de barris 

diários. A maior parte dessa produção se deve a indústria offshore visto que 94% é advindo de 

origem marítima. O estado do Rio de Janeiro foi o maior produtor com 67% da parcela anual, 

isso devido à forte produção ocorrida nos campos de Lula e Sapinhoá localizadas na área do 

pré-sal da Bacia de Campos (EPE, 2017). 

 

 

Figura 2 – Oferta de energia interna do Brasil em 2017 

Fonte: Adaptado do EPE (2017, p. 24) 
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A oferta de energia interna no Brasil é categoricamente pautada na produção de petróleo 

como demonstrado na Figura 2 que apresenta uma composição de cerca de 36,5% em relação 

às outras fontes de geração de energia. Além disso, a oferta de gás natural ocupa a 4º posição, 

muito próxima da oferta de energia hidráulica, o que demonstra a importância da produção de 

hidrocarbonetos na composição da matriz energética brasileira (EPE, 2017).  

 

2.2. Cadeia produtiva do petróleo 

 

 A indústria de óleo e gás envolve um conjunto atividades de risco que apresentam altos 

custos, mas também significativos retornos. Está dividida em três etapas principais: a extração 

que envolve as atividades de exploração e produção de petróleo denominada upstream; a 

chamada midstrean que contempla as atividades de refino, transporte e a importação e 

exportação de petróleo; e por fim o downstrean que compreende o armazenamento, distribuição 

e revenda dos insumos básicas, conforme mostrado na Figura 3 (FERNANDES; ARAÚJO, 

2003). O projeto desenvolveu estudos acerca das atividades de upstream realizadas pelo FPSO. 

 

 

Figura 3 – Etapa da Cadeia de Produção de Petróleo 

Fonte: Elaborado pela autora 



 

 

 

 

2.3. Segmento upstream 

 

A exploração e produção de petróleo ocorrem em ambientes terrestres (onshore) ou em 

marítimos (offshore) com particularidades relevantes para cada tipo de projeto. Ambas 

explorações envolvem riscos e custos de diversas naturezas, porém a atividade offshore 

apresenta alta complexidade devido as locações das operações de produção que podem ocorrer 

em condições extremas de profundidades, pressão e distâncias da costa onde o óleo é 

encontrado. As tecnologias envolvidas são avançadas para garantir a segurança (FERNANDES; 

ARAÚJO, 2003).  

As tecnologias do sistema de produção de petróleo offshore envolvem diferentes 

arranjos produtivos e conjuntos de equipamento conforme apontado por Brasil et al., (2014). O 

petróleo extraído de um campo é fluido heterogêneo, formado por mistura de óleo, gás, água e 

contaminantes, e desta forma requer plantas de processamento que visam separar e tratar os 

produtos que são de interesse para adequação produto ao mercado.  

Deste modo, as plantas de processamento primário têm a função principal de realizar o 

enquadramento dos fluidos que são especificados conforme as diretrizes de projeto. Os sistemas 

formados por arranjos e módulos de equipamentos que operam em regime contínuo de 

produção. Segundo Thomas (2004), o principal de sistema de produção do fluido tem o objetivo 

de separar as fases e adequar o óleo e podem ser complexas ou simples conforme as 

características de projeto.  

As unidades de processamento primário simples realizam unicamente a separação das 

fases água e óleo. Entretanto, as unidades produtivas que realizam a separação das fases de gás, 

óleo e água; tratamento e as operações de condicionamento de produto são classificadas como 

complexas, pois também desenvolvem diversas operações de suporte e, portanto, são 

constituídas de vários equipamentos e tecnologias embarcadas (SOUZA FILHO, 2004). 

 As atividades operantes nos mares brasileiros no sistema offshore podem ser divididas 

em plataformas fixas ou flutuantes. A busca por petróleo tem se tornado cada vez mais 

complexa devido a produção em lâminas d’águas cada vez mais profundas após a descoberta 

do pré-sal. Para esse tipo de trabalho em águas profundas e distantes da costa foi implementada 

a utilização de FPSOs no Brasil (SILVEIRA, 2015). 

  



 

 

 

 

2.4. Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO) 

 

 O FPSO é um sistema flutuante que reúne as funções de produção, estocagem e 

transferência de óleo. Esse tipo de unidade é utilizado para a exploração em áreas com lâminas 

d’água muito profundas e distantes da costa. Sendo assim, o petróleo e gás são recebidos através 

de risers flexíveis, que são dutos condutores que conectam a cabeça do poço ao manifold 

(SILVEIRA, 2015). Na Figura 4 é apresentado o Navio FPSO com a conexão do arranjo 

submarino ao sistema de produção por flowlinte e risers, além do Navio Aliviador, situado ao 

fundo, para receber os fluidos processados. 

 

Figura 4 – Disposição submarina do FPSO 

Fonte: PAIK, THAYAMBALLI (2007, p. 8) 

 

 O diferencial do FPSO quando comparado a outras plataformas está na sua capacidade 

de armazenamento do óleo produzido, já que devido a sua localização remota, a instalação de 

dutos para transporte é inviável. Este tipo de unidade possui em seu casco tanques de 

armazenamento de óleo que são escoados através de navios tanque pelo sistema de offloading 

que utiliza um conjunto de mangueiras flutuantes (SILVEIRA, 2015). 

 Este tipo de unidade flutuante possui elementos operacionais que asseguram a produção 

e a segurança durante a exploração. Por ser uma unidade móvel, possui um sistema de 

ancoragem e a torre de atracação, para garantir que o FPSO se mantenha na posição correta 



 

 

 

 

para a operação; e os processos de recebimento do fluido e de injeção é realizado pelos risers 

(SHIMAMURA, 2002). 

 A construção de um FPSO pode ser através de um projeto inteiramente novo ou então a 

partir do casco de navios petroleiros. Os equipamentos projetados para operar em sistemas de 

produção offshore que utilizam o processamento do tipo primário devem possuir o mínimo de 

volume para obter maior economia de espaço. Além disso, os equipamentos são divididos em 

módulos que são dispostos seguindo a sequência do processamento de petróleo (PETROBRAS 

apud SILVEIRA; 2010, 2015). 

 

2.4.1. Estrutura topside do FPSO 

 

 A área de operação nas unidades tipo FPSO, denominada topside, se localizam nos 

conveses, onde atuam diversos módulos de produção com recursos necessários para a separação 

dos fluidos. Os principais sistemas são o de separação e tratamento de óleo, gás e água; o 

sistema de geração de energia; e o sistema de armazenamento e transporte de óleo. A realização 

dessas atividades dispõe equipamentos de grande porte, alocados sobre o convés 

(PETROBRAS, 2012). 

  A região topside do FPSO é segmentada em módulos de produção que são responsáveis 

pelos processos de produção da unidade. Esses sistemas são divididos com base em suas 

operações da seguinte forma: 

 E-house ou Planta de Utilidades; 

 Módulos de Geração de Energia; 

 Módulos de Processo; 

 Módulos de Compressão de Gás; 

 Flare (Queimador). 

 

 Os módulos principais são subdivididos em sistemas de produção e são dispostos 

conforme a sequência lógica do processamento de óleo e gás (PETROBRAS, 2012). A Figura 

5 ilustra um FPSO que possui processamento primário. 



 

 

 

 

 

Figura 5 – Amostra de layout do topside de uma unidade FPSO 

Fonte: SILVEIRA (2015) 

  

2.4.2. Processamento primário  

 

 A produção em uma unidade petrolífera resulta na geração de óleo, gás e água. Sendo 

que o maior interesse das indústrias é pela produção de hidrocarbonetos que são o óleo e o gás. 

Em virtude da relevância econômica que esses insumos possuem, existe a necessidade da 

execução do processamento primário nos campos de petróleo, ou seja, adequar os fluidos óleo 

e gás na própria área de produção antes do envio para a fase midstream (THOMAS et al., 2001). 

 As principais etapas do processamento primário, como ilustrado na Figura 6 são: a 

separação trifásica; a retiradas de parte das impurezas dos hidrocarbonetos por suspenção para 

que possam ser transportados as refinarias; o tratamento de água para a injeção no reservatório 

ou descarte. Além disso esse processo contribui para diminuir problemas de corrosão e 

incrustação, aumentando a durabilidade dos equipamentos e diminuindo os gastos com 

procedimentos de anticorrosivos (CARDOSO, 2005). 



 

 

 

 

 

Figura 6 – Esquema Geral de processamento primário de petróleo 

Fonte: KUNERT et al. (2007, p.8) 

 

2.4.2.1. Sistemas de Produção do FPSO 

 

 Segundo Kurnert et al., (2007) os processos de separação são definidos de acordo com 

a viabilidade técnica e econômica do reservatório. Após o processamento primário o sistema de 

produção é dividido em três para o tratamento individual de cada elemento:  

 

 Sistema de gás 

 O gás é um hidrocarboneto que geralmente possui interesse econômico no mercado. 

Porém em um FPSO esse insumo não apresenta grande retorno financeiro, já que o seu 

tratamento é o mais delicado e que abrange a maior parte dos equipamentos presentes na 

unidade (KUNERT et al., 2007). 

 Uma parcela do gás é enviada para o vaso separador de teste onde é analisada a produção 

dos poços. O sistema do gás consiste no seu tratamento e compressão, onde após a separação 

trifásica vaso separador, o gás passa por quatro processos principais. O primeiro é a depuração 

que consiste na retirada de óleo para evitar acúmulo de óleo nos compressores e gasodutos e a 

contaminação de produtos químicos. Depois ocorre a dessulfurizarão que é a retirada de 

quantidades excessivas de CO2 e H2S; seguido pelo processo de compressão do gás; e, por fim, 



 

 

 

 

a desidratação, já que o vapor de água contido no gás pode gerar a formação de hidrato e perdas 

de cargas (KUNERT et al., 2007), (KEN; MAURICE, 2008). 

 Por fim, o gás poderá ser enviado para os seguintes fins: gás combustível para o 

consumo interno, principalmente os sistemas de geração de energia, compressão e caldeiras; 

injeção de gás lift nos poços produtores ou exportação para a costa por meio de gasoduto 

(KUNERT et al., 2007). 

 

 Sistema do óleo 

 Após o processo se separação primário o óleo segue para produção, sendo que uma 

pequena fração é destinada ao separador de testes, onde sua vazão é testada para o 

monitoramento do poço. A outra parcela de óleo é encaminhada para o estágio de separação, 

onde por meio da decantação, uma técnica que utiliza a ação da gravidade, é realizado a 

separação entre o óleo, a água e sedimentos (KEN; MAURICE, 2008).  

 A maior dificuldade desse sistema está na retirada de água emulsionada que possui sais 

e outros sedimentos inorgânicos em sua composição. O tratamento de óleo passa por vários 

processos como a adição de químicos desemulsificantes, calor, tratador eletroestático e tempo 

de residência para romper a película emulsificante que envolve o vapor de água, permitindo 

assim a sua separação. São envolvidos nessa fase diversos equipamentos de processos como 

bombas, vasos, tanques, linhas e dispositivos mecânicos para o suporte a produção. Após o 

tratamento o óleo é direcionado para os tanques de carga para posterior operação de offloading 

para envio ao navio FSO (KEN; MAURICE, 2008), (GUO et al., 2007). 

 

 Sistema da água 

O tratamento da água tem como finalidade a remoção de gás e óleo para atingir o nível 

requisitado pelas regulamentações para que possa então ser descartada ou injetada no poço. O 

primeiro processo é o de desgaseificação para retirada do gás; então ocorre o processo de 

separação centrífuga nos hidrociclones e em seguida nos flotadores para retirada de óleo. A 

parcela da água que irá seguir para a injeção passa por um tratamento especial a fim de evitar 

corrosão na tubulação dos poços de injeção, formação de hidratos, entupimento na tubulação e 

proliferação de bactérias sulfato-redutoras presentes nas rochas reservatório (KUNERT et al., 

2007), (KEN; MAURICE, 2008). 

  



 

 

 

 

2.4.2.2.Problemas operacionais no processamento primário 

 

 A separação trifásica apresenta durante seu processamento algumas adversidades no que 

diz respeito a separação dos elementos água, gás e óleo. Na qual destacam-se: 

 

 Formação de espuma 

 O gás sendo o elemento de menor densidade se desagrega com maior facilidade da 

massa fluida, mas as impurezas existentes no fluido auxiliam na formação de gotas, formando 

as espumas. Estas espumas são responsáveis por comprimir significativamente a área de 

escoamento do gás, fazendo com que ocorra retirada de água na saída do gás (KUNERT et al., 

2007). 

 Esse fenômeno provoca danos nos compressores, equipamentos de elevado custo e 

utilizados em diversos processos. Além disso, provoca a atuação dos instrumentos de controle 

de nível dos vasos, que possuem chaves de alarme e parada automática (shut down) que 

disparam quando há deficiência no controle dos fluidos (KUNERT et al., 2007). 

 

 Produção de areia 

 Os fluidos ao saírem dos reservatórios apresentam diversas impurezas, sendo uma delas 

a areia.  Esse elemento provoca a erosão de válvulas, linhas equipamentos e a obstrução interna 

do separador, onde é removida por drenos existentes no fundo do equipamento, local onde tende 

a acumulação (KUNERT et al., 2007). 

 

 Parafinas 

 As parafinas são um tipo de hidrocarboneto saturado que possui elevado peso molecular 

produzidas a partir do petróleo quando a temperatura de produção dos fluidos é inferior a 

temperatura de aparecimento de cristais, ou seja, da parafina cristalizada. Ao chegar no vaso 

separador, esse elemento se deposita, causando a obstrução das linhas de transferência 

(KUNERT et al., 2007). 

 

 Arraste de óleo e gás  

 O arraste de óleo pelo gás pode ocorrer em algumas circunstâncias específicas: quando 

o nível de líquido está muito elevado; se algum componente interno do equipamento está 

danificado; quando há a geração de espuma; se houver obstrução da saída de líquidos ou caso 



 

 

 

 

o equipamento esteja subdimensionado. Já o arraste de gás pela corrente de líquido pode indicar 

que o nível de fluido aquoso no processo está baixo ou que o sistema de controle de nível 

apresenta problemas operacionais de processo, o que é indesejável (KUNERT et al., 2007). 

 

2.4.3. Módulos de produção do FPSO  

 

 As análises apresentadas por Ken e Maurice (2008) e Brasil et al. (2014) demonstram 

que na unidade de processamento primário de FPSO possui um significativo número de 

sistemas e equipamentos. A finalidade é o acondicionamento do óleo, água e gás para atender 

as especificações de normas e padrões definidos pela indústria do petróleo. 

 Diferentes disciplinas estão envolvidas no projeto de uma unidade de produção offshore 

ou plataforma. A categorização dos sistemas produtivos pode ser realizada de diferentes formas 

e conforme a experiência do usuário, não havendo assim uma categoria rígida e um modelo 

específico como apresentado por Samie (2016). Desta forma, a categorização para fins de 

apresentação das operações estudo de segurança segue o seguinte modelo conforme proposto 

em Samie (2016): 

 Processo: compreende os sistemas que afetam a produção, tratamento e transporte de 

fluidos. 

 Utilidade: os sistemas que fornecem energia necessária e facilitam a função de sistemas 

de processo sem impacto direto sobre os insumos petróleo. 

 Instrumentação e Controle: os sistemas que permitem monitorar e controle os 

equipamentos e pacotes operacionais da plataforma. 

 Segurança: os sistemas que fornecem mitigação de riscos, extinção de incêndios e 

resgate de pessoal e operadores na plataforma. 

 Alojamento: os sistemas utilizados para as acomodações, bem-estar e o trabalho dos 

operadores na plataforma. 

 

 Samie (2016) destaca que devido as características de projeto e das opções da unidade 

alguns dos sistemas listados podem não aparecer na plataforma, no entanto. Para 

empreendimento em águas profundas, é mais econômico construir todas as instalações em uma 

única unidade marítima produtiva, e isso impõe medidas requisitos adicionais de segurança e 

requer diferentes critérios de gestão de confiabilidade operacional. 



 

 

 

 

 Para demonstrar a diversidade de sistemas em um FPSO é apresentado um conjunto de 

módulos de projeto de produção offshore, atividade de produção e escoamento de gás natural e 

petróleo do Campo de Camarupim, Bacia do Espírito Santo. Dados extraídos do relatório de 

Caracterização da Atividade referente ao processo de licenciamento ambiental do IBAMA 

(MMA, 2018) demostram que os módulos mais tradicionais em FPSOs são: 

1) Módulo de compressão de gás CO2; 

2) Módulo de sistema de flare; 

3) Módulo de remoção de gás CO2; 

4) Módulo de compressão de gás para exportação; 

5) Módulo de compressão de gás principal e sistema VRU (Vapor Recovery Unit); 

6) Módulo de desidratação de gás, gás combustível; 

7) Módulo de injeção de gás; 

8) Módulo de remoção de H2S; 

9) Módulo de manifolds de injeção & produção e recebedores & lançadores de pig; 

10) Módulo de processamento de óleo e tratamento de água produzida; 

11) Módulo de geração de energia; 

12) Módulo de injeção de água e de remoção de sulfato; 

13) Módulo de utilidades; 

14) Módulo de automação e eletricidade; 

15) Módulo de unidade de químicos e armazenamento de produtos; 

16) Módulo de área de laydown;  

17) Módulo do Piperack; e 

18) Módulo de serviço. 

 

 O fluxograma sintético de processo com as principais etapas de produção é apresentado 

na Figura 7. As correntes de processo, integração das correntes e sistemas no projeto de 

processo do FPSO e as fases são demonstradas para a extração de fluidos a partir poço para o 

topside, separação de fluidos, tratamento e exportação de óleo e gás com descarte de água e as 

conexões de regeneração e aproveitamento de calor e energia. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 7 – Fluxograma de produção do FPSO 

Fonte: NGUYEN et al. (2016, p. 4) 

 

 Os sistemas de produção no FPSO são interligados a diferentes vasos, linhas e 

equipamentos que operam em pressões e diferentes vazões que podem adicionar riscos de 

descarga e vazamentos para o ambiente. Desta forma, as condições operacionais demandam um 

conjunto de ações de prevenção de parada da produção e redução de acidentes (SAMIE, 2016).  

 A confiabilidade e a manutenção em sistemas offshore tem como papel garantir a 

eficiência e qualidade dos processos, assim como reduzir os custos devidos as incertezas 

inerentes a sistemas produtivos. O FPSO é uma unidade de produção complexa que possui 

diversos módulos e equipamentos que estão interligados, onde uma falha de prejudica toda a 

planta de processamento. 

 

2.5. Manutenção em sistemas de produção 

 

 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (1971), a manutenção é a 

realização de atividades que somadas resultam na conservação ou restauração de um item de 

acordo com suas particularidades. Além disso, a ABNT (1971) estabelece que defeito é uma 



 

 

 

 

ocorrência que não restringe a funcionalidade de um equipamento, mas que pode impossibilitar 

o seu trabalho durante determinado período de tempo. 

Durante a vida útil de uma unidade estrutural são realizadas inspeções com a finalidade 

de analisar a deterioração da instalação como também de seus equipamentos. A manutenção é 

o conjunto de operações, como reparo, substituição, ajuste ou modificação, que são realizadas 

para garantir que a estrutura permaneça adequada para a produção (PAIK; THAYAMBALLI, 

2007). Segundo Pinto e Xavier (1998), existem quatro principais tipos de manutenção sendo 

eles: 

 Manutenção corretiva: sua principal função é corrigir ou restaurar uma falha de 

funcionamento do equipamento. Podendo ser planejada quando o equipamento 

apresenta apenas desempenho deficiente de suas funções ou não planejada quando há a 

ocorrência de falha de maneira aleatória. 

 Manutenção preventiva: consiste em reduzir ou evitar a ocorrência de falhas. Para isso 

é criado um plano com intervalos de manutenção pré-definidos de acordo com 

determinado período de tempo. 

 Manutenção preditiva: é realizada com base no acompanhamento e medição das 

condições de desempenho dos equipamentos. A manutenção preditiva permite o 

funcionamento do equipamento no maior tempo possível já que a ocorrência de 

possíveis falhas é monitorada. 

 Manutenção detectiva: esse tipo de manutenção busca detectar falhas ocultas ao sistema 

e de difícil percepção dos operadores. Através da execução de tarefas específicas o 

estado de funcionamento do aparelho é detectado. 

 

 De acordo com Bloom (2006) a manutenção unida à confiabilidade é a forma mais 

lógica de se identificar quais são os principais modos de falha de um sistema para aplicação da 

manutenção preventiva. Já para Fogliatto e Ribeiro (2009) a confiabilidade reúne várias 

técnicas de engenharia que unidas proporcionam uma manutenção mais eficiente e centrada, o 

que por sua vez assegura o bom funcionamento dos equipamentos por um custo reduzido. 

 A definição de confiabilidade se correlaciona com a produção de um produto ou sistema 

com ausência de quebras ou falhas. É a caracterização do propósito ou pretensão esperados para 

o item estudado. Além disso, é relacionada com uma função de um período de tempo, onde 

deve ser definida a unidade de tempo para a realização das análises. Por fim, a confiabilidade 



 

 

 

 

deve ser definida pelas condições ambientais de uso do item, já que o comportamento de um 

produto pode variar conforme o meio que está inserido (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009). 

 De acordo com Rausand e Høyland (2003) apud Flogliatto e Ribeiro (2009), as 

principais áreas de atuação da confiabilidade relacionadas a engenharia de produção são: 

 Análises de risco e segurança: as técnicas de confiabilidade geralmente são utilizadas 

para avaliar os modos e efeitos de falha, através de ferramentas como análise de árvore 

de falhas e análise de modo e efeito de falha. 

 Qualidade: a busca das empresas pela implementação de normas como a ISO-9000 

aumentou a procura pelo gerenciamento de qualidade. A confiabilidade possui conceitos 

diretamente ligados a qualidade no que diz respeito ao projeto e a otimização dos 

processos. A gestão da confiabilidade é utilizada em programas de garantia da 

qualidade. 

 Otimização da manutenção: a manutenção tem como finalidade prevenir ou corrigir 

falhas no sistema. Sendo assim, o seu propósito é garantir e controlar a confiabilidade 

da operação, a partir de programas de manutenção centrados na confiabilidade. 

 Proteção ambiental: outra vertente da confiabilidade é a sua utilização em projetos que 

buscam a otimização dos sistemas para a inibição da poluição. 

 Projeto de produtos: a confiabilidade é amplamente utilizada no desenvolvimento do 

projeto de diversos tipos de produto, principalmente os com valor técnico agregado. 

Seja através da utilização de suas técnicas qualitativas ou quantitativas. 

 

 A confiabilidade está diretamente ligada a qualidade já que busca a realizar os critérios 

definidos no projeto com a menor variabilidade possível. Outro conceito ligado a confiabilidade 

é a disponibilidade que condiz a capacidade de um equipamento cumprir sua função sob 

determinado período de tempo e está diretamente ligada a manutenção. A confiabilidade utiliza 

ferramentas para a diminuição dos riscos e das falhas e é a base para a construção de um plano 

de manutenção bem estruturado (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009). 

 Um plano de manutenção deve ter bem definido dois aspectos principais: a estratégia de 

manutenção que será utilizada para cada sistema e o intervalo de tempo que será definido para 

as manutenções. Para isso deve ser levado em consideração o comportamento da taxa de falha 

de cada equipamento durante um período determinado, quais estratégias de manutenção são 

viáveis de acordo com a estrutura da unidade e a ocorrência da falha (FOGLIATTO; RIBEIRO, 

2009).   



 

 

 

 

 A escolha do plano de manutenção deve compreender políticas de manutenção 

relacionadas ao objetivo de oferecer a melhor utilização dos equipamentos. Quando os 

componentes presentes na organização ou estrutura são simples, o projeto do plano de 

manutenção se aproxima bastante da realidade. Porém, caso os sistemas existentes sejam de 

alta complexidade, o projeto deverá conter análises mais profundas e de maior confiabilidade 

(CAMPOS; BELHOT, 1994). 

 O plano de manutenção é geralmente baseado em análises quantitativas e qualitativas, 

que são fundamentais para determinar os efeitos da falha de um sistema. Após os resultados das 

análises, o processo de construção do plano de manutenção se torna mais simples e objetivo, 

pois será baseado no histórico de comportamento dos equipamentos. Essa é uma técnica que 

evita a estruturação de atividades de manutenção desnecessárias o que aumenta a 

disponibilidade dos equipamentos e resulta em melhores resultados globais (MENDES; 

REBEIRO, 2014). 

 Farrero et al. (2002) acreditam que um plano de manutenção ideal é baseado na 

combinação entre as manutenções corretivas, preventivas e preditivas. Análises do 

comportamento de falhas dos equipamentos de um sistema e o seu custo associado são 

essenciais para determinar qual a manutenção e qual o intervalo entre manutenções é mais 

apropriado. Dessa forma, o histórico de dados de falha pode fornecer diversas informações, que 

aplicadas a técnicas quantitativas e qualitativas de gerenciamento de riscos auxiliam na 

elaboração de planos de manutenção mais eficazes (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009). 

 

2.6. Gerenciamento de riscos 

 

 O conceito de risco operacional é diretamente relacionado com a possibilidade de perdas 

financeiras, ou seja, há um desconhecimento dos resultados futuros. Cada risco possui o seu 

grau de incerteza, sendo que quanto maior a probabilidade de prejuízo mais arriscado é o 

negócio (GITMAN, 1997). As incertezas são o foco central do gerenciamento de riscos que 

busca justamente a sua administração, visto que o risco é correlacionado aos eventos aleatórios 

ao processo que envolve as ameaças e as oportunidades (WARD; CHAPMAN, 2003). 

 O que diferencia o risco da incerteza é o estabelecimento de hipóteses sobre o futuro 

evento. As incertezas não são associadas a nenhuma perspectiva, onde não há conhecimento 

nenhum sobre as probabilidades de falhas. Já o risco é caracterizado por um evento onde as 

decisões são tomadas a partir de probabilidades conhecidas (PERMINOVA; GUSTAFSSON; 

WIKSTROM, 2008). Alinhado a esse pensamento, Meyer, Loch e Pich (2002) apresentaram 



 

 

 

 

quatro tipos de incertezas comuns a quase todos os gêneros de projeto: a variabilidade, a 

incerteza previsível, a incerteza imprevisível e o caos. 

 Os riscos operacionais são subdivididos em categorias que facilitam a compreensão de 

suas causas, o que auxilia na sua identificação e monitoração, podendo ser dividido em duas 

categorias. A primeira é relativa as de natureza interna, geralmente causados por falhas nos 

controles internos, seja de processo, tecnologia ou pessoal. A segunda são as de natureza 

externa que são decorrentes de fatores que não são controláveis pela organização, mas que 

podem ser gerenciáveis. Entretanto, não existe uma classificação única, como as empresas se 

diferenciam por seus setores de atuação, processos e operações o ideal é que cada organização 

desenvolva seu próprio planejamento de gerenciamento de riscos (CROUHY et al., 2001). 

Todas as atividades envolvem riscos, o que diferencia os processos é o conhecimento 

das ameaças presentes na operação. A capacidade de responder aos riscos com eficiência e 

qualidade é determinante no que diz respeitos aos danos que podem ser causados. Por essa 

razão, o gerenciamento de riscos utiliza um conjunto de ferramentas que auxiliam na redução 

ou eliminação das falhas (DA SILVA, 2016). 

A gestão dos riscos está diretamente ligada a manutenção e aos resultados de uma 

organização. Segundo Baraldi (2005, p.15) “o gerenciamento de riscos empresariais são os 

conhecimentos, os métodos e os processos organizados para reduzir os prejuízos e aumentar os 

benefícios na concretização dos objetivos estratégicos”. Já para De Cicco e Fantazzinu (1994) 

o gerenciamento de ricos é uma ciência em busca a preservação dos recursos humanos, 

materiais e financeiros de uma organização através da mitigação dos riscos. 

O gerenciamento de riscos inclui as atividades de planejamento de como gerenciar os 

riscos da operação, a identificação dos riscos que podem afetar a atividade e definir as suas 

características, a realização de análises de falha quantitativas e qualitativas, o planejamento de 

medidas para reduzir ou eliminar as ameaças e por fim implementar as ações e controlar os 

ricos residuais e continuamente trabalhar para identificar novos riscos (PMI, 2008). Para 

realizar a gestão de riscos é preciso conhecer as ameaças presentes no projeto ou operação e 

classifica-los de acordo com a sua gravidade (BVS, 2013) construção do gerenciamento de 

riscos está descrito na Figura 8. 



 

 

 

 

 

Figura 8 – Fluxograma de Gerenciamento de Riscos 

Fonte: BVS, 2013 

 

O gerenciamento de riscos é pautado por atividades coordenadas que controlam a 

organização nos eu diz respeito as ameaças e fraquezas. Durante sua aplicação a gestão de riscos 

utiliza politicas sistemáticas, procedimento e práticas de gestão para estabelecer um contexto 

de identificação, análise, tratamento e controle dos riscos associados as suas atividades (ISO, 

2008). 

A avaliação de riscos deve levar em consideração o nível de aceitação e a classificação 

das ameaças. Nesse contexto, a análise de riscos deve ser realizada constantemente para 

monitorar os riscos já identificados e para o reconhecimento de novos. Os riscos críticos devem 

analisados por ferramentas de quantificação, tanto quantitativas quanto qualitativas, 



 

 

 

 

dependendo do tipo e gravidade da falha, para uma abordagem segura de gerenciamento de 

riscos (FANTAZZINI, 2004). 

 

2.7. Ferramentas de análise de falha 

 

 A ocorrência de falha é um evento indesejado que é causador de erros e problemáticas 

no processo. Falhas mais graves podem ocasionar interrupções que geram uma série de 

prejuízos. Esses danos não são apenas relacionados a perda financeira, a parada de produção 

pode gerar processos judiciais, que podem resultar na aplicação de multas e penalizações 

(ALMEIDA et al., 2004). 

 Na indústria se busca minimizar a ocorrência de falhas e otimizar o desempenho dos 

processos através da análise de falhas, que é a implementação de ações que tem por finalidade 

prevenir e avaliar não conformidade nos métodos. Sendo assim, este tipo de análise busca 

identificar a possibilidade de falha, através de ferramentas quantitativas e qualitativas, onde a 

partir da sua compreensão levantar suas causas e soluções viáveis (DA SILVA, 2016). 

 

2.7.1. Análise da Árvore de Falhas (FTA) 

  

 A árvore de falha é uma representação lógica de análise dos eventos de falha, onde o 

evento principal é ramificado em eventos condicionantes pela análise de causa-efeito (YANG, 

2007). O FTA (Fault Tree Analysis) ou Análise da Árvore de Falhas é uma ferramenta que 

busca determinar as causas internas e externas, que combinadas resultam na falha do processo. 

Essa técnica busca desvendar o comportamento do sistema de acordo com determinada falha 

ou evento (VESELY et al., 1981) 

 A estrutura das árvores de falha é construída a partir da relação entre as falhas e os 

equipamentos ou atividades de risco que compõem o sistema, representados por símbolos 

conforme a Figura 9. O FTA possui um diagrama de blocos com uma representação lógica 

capaz de ligar as sequências das atividades causadoras da falha (DA SILVA, 2016). 

 



 

 

 

 

 

Figura 9 – Símbolos lógicos do FTA 

Fonte: LEVIN e KALAL (2003) 

 

 Segundo Yang (2007), o FTA é uma sequência de eventos, ramificados a partir do 

evento topo que se subdivide em todas as possíveis causas que poderiam resultar no evento 

principal. Por possuir uma abordagem top-down o FTA é um dos métodos de análise de falha 

mais utilizados. O primeiro ponto a ser definido, como apresentado por Yang (2007) é o evento 

indesejado ou evento topo do sistema. A partir do evento topo são definidas as causas 

diretamente ligadas a ele, as causas secundárias, onde depois são elencadas a causas terciárias 

e assim sucessivamente dependendo do nível de detalhamento da árvore e da complexidade do 

problema. 

 A descrição dos eventos deve ser sucinta, se um evento tiver mais de uma causa essas 

devem estar ligadas a causas diferentes, mas é importante que todas sejam listadas, inclusive 

aquelas que só ocorrem casualmente. Após a construção da árvore de falhas deve ser realizada 

a coleta de dados para analisar a probabilidade de ocorrência das falhas. O cálculo dos dados 

quantitativos pode ser realizado de acordo com os símbolos de ligação de série (OU), e em 

paralelo (E). Após a definição das causas básicas, são priorizadas as de maior criticidade para 

a construção de ações de correção e melhoria (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009).  

 

2.7.2. Análise de Modos e Efeitos de Falha (FMEA) 

 

 O FMEA (Failure Mode and Efect Analysis) é uma ferramenta de projeto que viabiliza 

a comparação dos riscos envolvidos em um sistema maquinário com configurações alternativas. 



 

 

 

 

Também é aplicado para realizar melhorias em projetos tecnológicos que estão sofrendo 

modificações ou aumentando sua classificação (ARABIAN-HOSEYNABADI; TAVNER, 

2010). 

 O método FMEA é utilizado na identificação das falhas correntes e potenciais para a 

compreensão de seus efeitos nos sistemas e processos da produção, e assim definir ações para 

restringir ou eliminar o risco relativo a cada falha. A gravidade de cada possível defeito é 

avaliada de acordo com o seu impacto no produto final, na sua probabilidade de ocorrência e 

detecção antes da entrega final.  Fundamentado nos itens severidade, ocorrência e detecção, 

ocorre a apuração das falhas que possuem maiores riscos, e por isso, devem ser monitoradas 

(PUENTE et al., 2002). No Quadro 1 é apresentada uma avaliação qualitativa de diferentes 

autores sobre a classificação da ocorrência, severidade e detecção. 

 

Quadro 1 – Diferentes pontos de vista sobre a severidade, ocorrência e detecção 

Fonte Severidade Ocorrência Detecção 

ECSS-Q-30-02 A (2001)   Efeito Modo Modo 

Helman (1995) Efeito Causa Modo/Efeito 

Pinto e Xavier (2001) Efeito Modo Modo 

Layzell e Ledbetter (1998) Efeito Modo Causa 

MIL-STD-1629 A (2005) Efeito Modo Modo 

Palady (1997) Efeito Modo/Causa Modo/Causa 

Chrysler et al. (1998) Efeito Causa Modo/Causa 

Fonte: Adaptado de FERNANDES; REBELATO, 2005 (p. 248) 

 

 Para realizar análises utilizando a ferramenta FMEA é preciso identificar os modos de 

falha através de uma análise cuidadosa, visto que um modo de falha não descoberto pode 

acarretar em desvios de confiabilidade futuramente. Os modos de falha podem ser descobertos 

utilizando algumas técnicas (BERTSCHE, 2008): 

 Estatística de falhas: análises de um banco de dados a partir de ferramentas 

estatísticas. É importante consultar casos que tenham modos de falha 

semelhantes para evitar a ocorrência dos mesmos problemas. 

 Checklist: fazer uma listagem das possíveis falhas que podem ocorrer no 

processo. 



 

 

 

 

 Métodos criativos: a utilização de métodos que estimulem a criatividade e a 

livre imaginação, como por exemplo o Brainstorming, para identificar os 

modos de falha. 

 Análise sistemática de árvore de falhas: examinar todas as opções a partir da 

abordagem sistemática da árvore de falhas. 

 

 De acordo com Fernandes e Rebelato (2005) as etapas para a realização da Análise de 

Modos e Efeitos de Falha são: 

1) Identificar os modos de falha correntes e potenciais; 

2) Identificas os possíveis resultados de cada modo de falha e sua severidade em 

particular; 

3) Identificar as prováveis origens de cada modo de falha e a sua probabilidade de 

ocorrência; 

4) Identificar as formas para a determinação do modo de falha e sua probabilidade 

de detecção; 

5) Avaliar o risco potencial dos modos de falha e criar ações para sua mitigação. 

 

 Ainda conforme os autores supracitados, as medidas a serem tomadas devem considerar 

aumentar as chances de detecção e diminuir a possibilidade de ocorrência da falha. O risco 

relativo aos modos de falha ou RPN (Risk Priority Number) refere-se a uma falha potencial ou 

que já ocorre em campo, e é determinado através da multiplicação do fator definido pela 

severidade (S), pela ocorrência (O) e pela detecção (D), de acordo com uma escala de pontuação 

pré-definida. 

 A análise de resultados deve avaliar os maiores índices de RPN assim como os valores 

individuais dos índices para conclusões mais precisas, já que um índice alto indica falhas graves 

ou muito frequente, que devem ser investigadas em todos os casos. Na etapa final da FMEA 

são elaboradas ações para reduzir ou mitigar o risco envolvido em cada módulo de falha. Tais 

ações devem ser anotadas nos formulários do FMEA, demostrado na Figura 10, onde devem 

ser definidos os responsáveis e prazos (BERTSCHE, 2008). 

 



 

 

 

 

 

Figura 10 – Típico formulário de FMEA 

Fonte: BERTSCHE (2008) 

 

2.7.3. Mapeamento de processo 

 

 Processo pode ser definido como um conjunto de atividades interligadas que a partir de 

um insumo (imput) trabalham juntas para gerar um produto final (output). A sua compreensão 

é de fundamental importância já que o processo é a sustentação de qualquer negócio para a 

obtenção de sucesso. A análise do processo proporciona o gerenciamento da produção, podendo 

resultar em melhorias, diante de um mapeamento (JOHANSSON, 1995). 

 As organizações investem parte de seus recursos buscando se tornarem mais flexíveis e 

inovadoras no ambiente de competitividade. O interesse pela reestruturação organizacional vem 

crescendo, assim como a busca por metodologias focadas no realinhamento da estrutura, 

objetivos e processos da organização. O mapeamento de processo é uma técnica que está sendo 

utilizada, visto que que constrói um aprendizado com base nos conhecimentos e de 

documentações históricas da organização (VILLELA, 2000). 

 De acordo com Shingo (1996) para implementar melhorias em um sistema é necessário 

especificar o que é fluxo de processos e o que é fluxo de operações, para então analisá-los 

separadamente. Mello e Salgado (2005) afirmam que a visualização é particularmente 

importante para controlar o processo e a melhor forma para se obter bons resultados é o 

mapeamento de processo que representa as atividades realizadas e sua sequência. 

 Segundo Mello e Salgado (2005), as principais técnicas de mapeamento de processo 

são: 

 Fluxograma: gráfico de fluxo de processos que representa o sequenciamento das 

atividades que ocorrem no processo, categorizando as etapas de ação, inspeção, 

transporte, espera e fluxo de documentações. 



 

 

 

 

 Service Blueprint: caracteriza-se por adicionar ao fluxograma tradicional os processos 

de interação com os clientes, representando as transações da entrega de serviço. 

 Mapa de serviço: baseado na técnica de service blueprint, com o diferencial que 

apresenta toda a gesção do serviço e não apenas o sua entrega. 

 IDEF (Integrated Computer Aided Manufacturing Definition): compreende a 

modelagem completa das atividades de um processo, a partir de suas saídas, restrições 

e interações.  

 

 O mapeamento de processo é um método gráfico de representação do processo que 

auxilia as fases de desenho, avaliação e desenvolvimento da planta de atividades. A principal 

vantagem da aplicação dessa técnica é a obtenção de uma visão holística e da compreensão 

compartilhada do processo por todos os envolvidos, assim como a importância de suas tarefas 

para se atingir o resultado final (JOHNSTON; CLARK, 2002). 

 

2.7.4. Diagrama de Pareto 

 

 O Diagrama de Pareto segundo Cunha (2010) é um tipo especial de gráfico de barras 

que busca indicar que uma pequena parcela de itens é responsável pela maior parte dos 

problemas. É uma solução gráfica que dispõe as falhas de forma hierarquizada e decrescente, 

considerando sua ocorrência em um determinado período, onde são considerados os principais 

problemas recorrentes no processo. 

 O principal fundamento de Pareto é que uma pequena fração das causas, cerca de 20%, 

é a responsável pela geração da maior parte dos problemas, geralmente os 80% restantes. Esse 

é o princípio base para a construção do Diagrama de Pareto, baseado na frequência das 

ocorrências dispostas de forma decrescente, priorizando as principais causas. Esse gráfico 

permite a compreensão do sistema através da visualização e reconhecimento dos principais 

problemas inerentes a operação, tornando mais simples a priorização dos mesmos (MENEZES, 

2007). 

  



 

 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

 O método científico busca a formação de conceitos através de um conjunto de técnicas 

e experimentos para validar estudos (FONSECA, 2002). Este capítulo visa apresentar os 

métodos de pesquisa e o método utilizado no presente projeto, que objetiva sustentar as futuras 

análises e soluções que serão propostas a fim de alcançar o objetivo principal proposto pelo 

estudo. 

 

3.1. Método de Pesquisa  

 

 Para Lakatos e Marconi (2007) a pesquisa pode ser definida como um processo formal 

que busca através de investigações e reflexões solucionar problemas empregando métodos 

científicos. Já para Gil (2008) uma pesquisa é pragmática, e através de técnicas formais e 

sistemáticas com o objetivo de apresentar respostas para os problemas com o desenvolvimento 

de processos científicos. 

 A metodologia adotada no presente projeto será o Design Science Research, que 

segundo Simon (1996, p. 28) “o cumprimento de um propósito, ou adaptação a um objetivo, 

envolve uma relação de três elementos: o propósito ou objetivo; o caráter do artefato; e o 

ambiente em que ele funciona”. Onde de acordo com o mesmo autor, o artefato é a conexão 

entre estes três pontos, sendo um auxiliador para solucionar o problema da organização. 

  O Design Science é um estudo filosófico e epistemológico que possui caráter descritivo, 

onde são utilizados métodos tradicionais para investigação que se preocupam majoritariamente 

em estudar o projeto (VAN AKEN, 2004; ROMME, 2003). O Design Science Research é um 

método prescritivo orientado à solução de problemas que possui técnicas analíticas para 

pesquisar e investigar o artefato pelo enfoque acadêmico alinhado ao organizacional 

(VAISHNAVI; KUECHLER, 2009). 

 Para Lacerda et al. (2013) o Design Science Research é direcionado a solução de 

problemas, mas que por sua vez se baseia em soluções reais e satisfatórias e não 

necessariamente a solução ótima. Outra característica desse método é que embora a solução 

seja construída a partir de um caso específico, as soluções encontradas podem ser generalizadas 

para outros problemas que tenham relação com o caso. Essa generalização busca expandir a 

pesquisa baseada no Design Science Research para que outros pesquisadores utilizem a mesma 

abordagem, criando uma rede que pode ser interligada. 



 

 

 

 

 Segundo Dresch et al. (2015) o desenvolvendo de teorias a partir do Design Science 

Research é dividido em doze etapas que estão interligadas. Essas etapas modelam a construção 

de uma teoria que se origina nas primeiras etapas em teorias iniciais que ao longo do projeto se 

transformam em teorias formais e podem ser descritas como: 

 

1. Identificação do problema: discernir o problema e explicitar sua justificativa enquanto 

projeto. 

2. Conscientização do problema: busca a compreensão do problema a partir do máximo de 

informações onde precisam ser consideradas as funcionalidades do artefato, sua 

performance esperada, e seus requisitos de funcionamento. 

3. Revisão sistemática da literatura: pesquisas em bases de conhecimento em ciências 

tradicionais e bases técnicas.  

4. Identificação dos artefatos e configuração das classes de problema: identificar e 

explicitar os artefatos e suas referentes classes de problemas para atender às 

necessidades do problema. 

5. Proposição de artefatos para resolução do problema específico: processo criativo de 

análise dos conhecimentos acerca do problema e dos artefatos existentes. 

6. Projeto do artefato selecionado: considera as características e o ambiente para a 

construção dos procedimentos em que o artefato irá operar. 

7. Desenvolvimento do artefato: onde o artefato está em seu estado funcional e ocorre a 

heurística de construção. 

8. Avaliação do artefato: etapa caracterizada pela medição do comportamento do artefato, 

comparação de resultados, avaliação experimental ou real e a formalização das 

heurísticas contingenciais. 

9. Explicitação das aprendizagens: assegurar a relevância do estudo e expor as limitações 

do projeto 

10. Conclusão: apresentar os resultados e explicitar as tomadas de decisão. 

11. Generalização para uma classe de problemas: onde a construção das heurísticas de 

construção e contingenciais permitem a generalização da solução para casos 

semelhantes.  

12. Comunicação dos resultados: meio pelo qual o estudo seja compartilhado para partes 

interessadas. 

  



 

 

 

 

3.2. Método de Estudo 

 

 A metodologia busca salientar e descrever as etapas que serão realizadas durante o 

desenvolvimento do estudo. O presente projeto foi estruturado com base nas etapas do Design 

Science Resarch conforme descrito por Dresch, Antunes e Lacerda. O objetivo do estudo tem 

caráter prescritivo, onde a partir da análise e manipulação de dados de falha busca encontrar 

sua causa raiz, apoiado em pesquisas bibliográficas para otimizar o processo de geração de 

soluções.  

  

 

Figura 11 – Fluxograma do projeto 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O projeto foi dividido em 9 etapas, conforme demostrado na Figura 11, que reúnem 

subatividades que compreendem as análises e ferramentas que serão utilizadas no projeto, assim 

como os resultados obtidos. Não foi possível a realização do método completo do Design 

Science Resarch, as etapas do Design Science Research aplicadas ao projeto e as que não foram 

utilizadas são descritas a seguir com suas motivações: 

1) Identificação do problema: O problema observado e descrito no Capítulo 1 acerca do 

plano de gerenciamento de riscos em unidades offshore não serem em sua maioria 

baseados em histórico de dados de falha e as grandes perdas relacionadas à parada de 

produção apresentam uma oportunidade para a construção do estudo. 

1
•Identificação do problema

2
•Conscientização do problema através de pesquisas na literatura

3
•Revisão sistemática da literatura acerca do processamento primário no topside de FPSOs

4
•Identificação dos sistemas e configuração da classe de problemas através do mapeamento de processos

5
•Proposição dos bancos de dados a serem utilizados no projeto

6
•Projeto dos dados selecionados e definição das técnica e ferramentas a serem utilizadas

7
•Desenvolvimento do projeto com a aplicação de métodos de análise de riscos

8
•Explicitação da aprendizagem do processo explicitando as vitórias e desafios

9
•Conclusão e formalização dos resultados obtidos



 

 

 

 

2) Conscientização do problema: A partir de pesquisas na literatura e de casos reais de 

incidentes em unidades FPSO foi possível compreender os impactos gerados pelas 

falhas dos módulos de processamento assim como a importância da construção de um 

plano de manutenção baseado na análise de falhas. 

3) Revisão sistemática da literatura: Esta etapa do processo é composta pela análise do 

processamento na região topside do FPSO. Alinhado com a revisão bibliográfica acerca 

do assunto, para a identificação da literatura já existente sobre os módulos da unidade, 

assim como, as ferramentas que serão utilizadas conforme apresentado no Capítulo 2. 

As principais bases de dados para a revisão da literatura foram artigos publicados sobre 

o tema e manuais de FPSO. Esse é um dos principais pontos de partida para a elaboração 

do processo já que para elaboração do plano de manutenção é preciso conhecer o 

processo e seus equipamentos. Assim como o aprofundamento nos conceitos e 

ferramentas usualmente empregados em análises de risco e confiabilidade de processo.  

4) Identificação dos artefatos e configuração das classes de problemas: Após a revisão da 

literatura foi possível identificar os principais módulos e sistemas dos FPSO’s 

estudados. Onde foi elaborado o mapeamento de processo para a análise do 

processamento primário do FPSO para melhor compreensão dos sistemas e 

equipamentos identificados na revisão bibliográfica. A demonstração do processo de 

produção em um fluxograma deu auxilio as análises de risco de falha justamente por 

ilustrar esse processo, visando o promover o entendimento das etapas de produção. 

5) Proposição de artefatos: Após o mapeamento de processo é esperado a compreensão 

dos módulos e sistemas de falha do FPSO. As bases de dados serão obtidas dos arquivos 

de controle da equipe responsável pela segurança operacional de unidades offshore uma 

empresa de petróleo. O banco de dados tem informações de dois FPSO’s com atuação 

no Brasil. 

6) Projeto do artefato selecionado: Etapa onde são definidas as ferramentas que serão 

utilizadas para realizar a análise do diagnóstico de falhas. Onde a partir do banco de 

dados de falha será analisado o diagnóstico dos módulos através da utilização das 

ferramentas de análise de risco. Serão utilizadas técnicas tanto qualitativas quanto 

quantitativas pelas ferramentas de Diagrama de Pareto, FTA e FMEA. 

7) Desenvolvimento do artefato: A análise de falhas será iniciada com a ferramenta 

Diagramas de Pareto que foi construído com base no banco de falhas e taxa de falha 

apresentados na proposição de artefatos. A partir dos resultados e compilação das 

informações encontradas na literatura, foi realizada construção da FTA (Fault Tree 



 

 

 

 

Analysis) onde a partir dos eventos topo foi avaliada suas causas raízes. A partir das 

causas raízes encontradas no FTA foi elaborada a análise de modos de falha, FMEA, 

onde foram selecionados os sistemas com os maiores índices de RPN a fim de priorizar 

as principais causas sob os principais módulos críticos e por fim, a proposição do Plano 

de Gerenciamento de Riscos. 

8) Avaliação do artefato: a avaliação real do artefato não pode ser realizada devido às 

limitações do projeto que possui caráter acadêmico. Portanto, a qualificação de seu grau 

de aderência no mercado, assim como suas vantagens e desvantagens práticas não 

puderam ser analisadas no presente momento. 

9) Explicitação das aprendizagens: A análise de diagnóstico de falhas irá reunir e subsidiar 

as interpretações obtidas em cada processo de análise de risco, evidenciando os 

equipamentos críticos em cada um dos casos analisados. Onde após a compilação do 

conjunto de dados obtidos no projeto, esta etapa buscará compreender a aplicação das 

ferramentas, explicitando os sucessos e fracassos. 

10) Conclusão: Formalização dos resultados apresentados pelos artefatos, onde será 

apresentada a direção final que o estudo deverá seguir 

11) Generalização para uma classe de problemas: o plano de gerenciamento de riscos 

elaborado neste projeto após as análises de falhas é referente apenas aos dois FPSO’s 

contemplados no banco de dados, pois apesar de os equipamentos e sistemas em outras 

unidades serem semelhantes, as condições em que o sistema está inserido podem variar, 

como pressão e vazão operacional, tipo de óleo e gás, propriedades físico-químicas. 

Essas condições podem interferir diretamente na ocorrência das falhas.  

12) Comunicação dos resultados: O presente projeto final de curso objetiva contribuir 

academicamente na elaboração de estudos futuros relacionados ao tema. Assim como 

contribuir na indústria de óleo e gás nas áreas de análises de falha, manutenção e 

confiabilidade. Para tal, a sua publicação é o último passo a ser tomado para 

concretização do projeto. 

  



 

 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Este capítulo tem por objetivo avaliar o banco de dados de falha de uma empresa de 

petróleo com atuação no Brasil e expor os resultados obtidos. Primeiramente foi realizado a 

identificação dos artefatos e configuração da classe de problemas que se trata do mapeamento 

dos principais processos de produção do FPSO. Seguido pela proposição de artefatos que 

apresentou os dados que foram explorados no estudo e o projeto do artefato selecionado que 

explicitou as ferramentas e o cenário. Por fim, foi realizado o desenvolvimento do artefato que 

é a aplicação das ferramentas e exposição dos resultados a partir da proposição de um plano de 

gerenciamento de riscos. 

 

4.1. Identificação dos artefatos e configuração das classes de problemas 

 

Antes de se realizar um estudo detalhado sobre as falhas dos sistemas no FPSO é 

necessária a elaboração do mapeamento de processos que será apoiado na revisão da literatura 

descrita no Capítulo 2. De acordo com o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional 

(SGSO) os sistemas e áreas do FPSO podem ser divido em 23 itens principais conforme 

ilustrados no Quadro 2 (PETROBRAS, 2010): 

Quadro 2 – Principais sistemas de um FPSO 

Nº Sistema/Área 

1 Água Quente 

2 Ancoragem 

3 Armazenamento 

4 Captação de Água Salgada 

5 Carregadores de Bateria 

7 Combate a Incêndio 

8 Compressão de Ar 

9 Detecção de Incêndio 

10 Estruturas Auxiliares 

11 Gás Inerte 

12 Geração de Energia 

13 Geração de Vapor 

14 Movimentação de Cargas 

15 Offloading 

16 Proteção Catódica 

17 Recebimento de Óleo 

18 Salvatagem 



 

 

 

 

Nº Sistema/Área 

19 Toda Plataforma 

20 Tratamento de Água 

21 Tratamento de Óleo 

22 Tratamento de Gás 

23 Fonte de alimentação Ininterrupta (UPS) 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Visando o melhor entendimento dos sistemas que compõe a fase de produção no topside 

de um FPSO de produção primária foi desenvolvido um mapeamento de processos básico, onde 

se utilizou o software Bizagi Modeler que conta com a linguagem BPMN (Business Model and 

Notation) para a realização do fluxograma desse processo. Na Figura 12 é ilustrado o 

fluxograma caracterizando as etapas do processo de produção. 

Conforme mostrado no fluxograma, os fluidos oriundos do poço são recebidos pelo 

manifold onde serão aquecidos e enviados para o separador trifásico HP (alta pressão) que 

realiza a primeira separarão de óleo, gás e água. Após a separação cada fluido segue para sua 

unidade de tratamento. 

Na unidade de tratamento do óleo, após passar pelo separador trifásico HP uma pequena 

parcela de óleo passa para o vaso separador de teste onde são testadas a produção e a vazão dos 

poços. O monitoramento busca minimizar as perdas de produção e atender as normas das 

agências reguladoras. Simultaneamente, o óleo é direcionado para o separador bifásico LP 

(baixa pressão) onde por meio da decantação, que se baseia na ação da gravidade, há a separação 

do óleo e da água. 

Em seguida, óleo é conduzido para o tratador eletrostático onde será retirado 

praticamente todo restante de água e sal através da indução de uma carga elétrica que promove 

a coalescência das gotículas de água, ou seja, a decantação por forças de atração eletrostáticas. 

Por fim, o óleo é direcionado ao tratador atmosférico onde há a separação do gás por meio de 

alta pressão. Finalizado o tratamento e estabilização do óleo, este fluido é bombeado para os 

tanques de armazenamento onde ficará guardado até que seja realizado o offloading, ou seja, a 

sua transferência para os navios tanque. 

No tratamento do gás, uma parcela do gás também segue para o vaso separador de teste 

para a avaliação de produção dos poços de gás. Então o gás segue para unidade de tratamento 

e compressão onde primeiramente ocorrem respectivamente a depuração, dessulfurização, 

compressão e desidratação. Por fim, o gás poderá ser utilizado para consumo interno de gás 

combustível, injeção de gás lift ou exportado para costa através de gasoduto. 



 

 

 

 

Na unidade de tratamento da água, o fluido é primeiramente direcionado aos tanques de 

separação ou desgaseificadores onde ocorre a separação do gás; depois para os hidrocliclones 

que removem o óleo através da força centrífuga e então segue para os flotadores que retiram o 

restante do óleo presente através de altas temperaturas. Após esse processo, o gás que é 

separado segue para a queima no flare e o óleo volta para o processo produtivo para que possa 

ser utilizado. A água pode enfim ser descartada ou seguir para o processo de injeção no poço. 
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Figura 12 – Fluxograma básico do Processamento Primário em um FPSO 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2. Proposição de artefatos 

 

Os dados utilizados nesse estudo tratam de arquivos de controle da equipe responsável 

pela segurança operacional de unidades offshore de uma empresa de petróleo com atuação no 

Brasil. As informações estavam divididas em pastas que tratavam de diferentes temas. A 

primeira parte do tratamento de dados foi analisar separadamente as informações de cada 

arquivo para selecionar os que estavam de acordo com o tema do estudo. Após essa triagem 

foram selecionados alguns arquivos em Excel com os registros da condição operacional dos 

equipamentos  

Os registros de dados apresentados em Excel relatam a condição operacional dos 

equipamentos divididos de acordo com seus sistemas, a ocorrência das falhas e a 

especificidades da falha. Os dados apresentam informações de falha durante os anos de 2007 a 

2018. Neste arquivo, precisou ser realizada uma nova triagem a fim de selecionar apenas 

unidades FPSO de processamento primário e de características parecidas. Por fim, o banco de 

dados final, que foi utilizado para as análises de falha no presente estudo apresentado no 

Apêndice A, contêm as informações de dois FPSO’s, retratados no projeto como FPSO A e 

FPSO B, que somadas possuem mais de trezentos equipamentos divididos em vin sistemas. 

 O Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional contém informações sobre as 

instalações e unidades dos dois FPSO’s utilizados no estudo, assim como a descrição de suas 

atividades. De acordo com o SGSO ambos FPSO’s atuam no estado do Rio de Janeiro, Brasil, 

mais especificamente na Bacia de Campos no campo Marlim que é um dos campos nacionais 

com grande atuação desse tipo de embarcação (PETROBRAS, 2010). 

Quanto as especificações de cada unidade, o FPSO A está situado a 91,6 km da costa 

em uma lâmina d’água de 160 m de profundidade a embarcação foi construída em 1974 

(Estaleiro Ishikawajima Harima Heave Industries – Japão) e convertida em FPSO no ano de 

1997 (Estaleiro Astilleros Espanholes – Espanha). Já o FPSO B está localizado a 97,4 Km da 

costa em lâmina d’água de 190 m de profundidade e foi construído em 1976 (Estaleiro Hyunday 

Shipbuilding Heavy Industries – Coréia) e convertido em FSO no ano de 1998 (Estaleiro 

Astilleros Espanholes – Espanha). Em 2005 foi realizada nova conversão da unidade para FPSO 

(Ultratec) (PETROBRAS, 2010). 

 

 

 

  



 

 

 

 

4.3. Projeto do artefato selecionado 

 

A operação no topside de um FPSO consiste em diversas fases e processos conforme 

apresentado no projeto. A complexidade das atividades traz riscos ao processo, que para não se 

tornarem acidentes graves, o sistema de segurança do FPSO deve ser operado de forma eficaz 

e eficiente para que possa evitar a ocorrência problemas. O cenário dos FPSO’s analisados é de 

atuação brasileira, na Bacia de Campos no campo Marlim, apresenta considerável distância da 

costa e LDA profundas 

A análise de falhas baseada no histórico da condição operacional utilizou três 

ferramentas para melhor compreensão das falhas: Digrama de Pareto para a priorização dos 

sistemas críticos, FTA para a compreensão das possíveis causas de falha e FMEA para a 

identificação das falhas mais graves em cada sistema. 

 

 

4.4. Desenvolvimento do artefato 

 

4.4.1. Aplicação do Diagrama de Pareto 

 

Conforme descrito no Capítulo 2, o Diagrama de Pareto, é uma ferramenta de qualidade 

aplicada no controle de qualidade que se baseia na priorização dos problemas na proporção de 

80-20. No presente estudo essa ferramenta foi utilizada para selecionar os sistemas com maiores 

taxas de falha, para assim evidenciar os problemas que geram não operabilidade ou redução da 

eficiência nos equipamentos do FPSO e que necessitam ter suas causas raízes mitigadas. 

Com o auxílio da ferramenta de tabela dinâmica no Excel da planilha final foi calculado 

quantos equipamentos apresentavam falhas em cada sistema levando em consideração o status 

dos equipamentos nomeados como não operacional e eficiência reduzida. De acordo com o 

Apêndice B temos um total de 40 equipamentos apresentando falhas divididos em 15 sistemas 

diferentes. 

Desta forma, a partir da tabela dinâmica desenvolvida no Excel, foram obtidos os dados 

consolidados que proporcionou o cálculo da porcentagem do total e porcentagem acumulada, 

apresentadas na Tabela 1 que possibilitaram a criação do o diagrama de Pareto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 1 – Porcentagem dos equipamentos com falha por sistema 

Sistema 
Qtd. de 

equipamentos 
com falha 

Porcentagem (%) 
Porcentagem 

Acumulada (%) 

Armazenamento 6 15% 15% 

Geração 5 13% 28% 

Ancoragem 4 10% 38% 

Toda plataforma 4 10% 48% 

Offloading 3 8% 55% 

Recebimento de Óleo 3 8% 63% 

Tratamento de Água 3 8% 70% 

Água Quente 2 5% 75% 

Detecção de Incêndio 2 5% 80% 

Tratamento de Óleo 2 5% 85% 

UPS 2 5% 90% 

Comb. a Incêndio 1 3% 93% 

Gás Inerte 1 3% 95% 

Geração de Vapor 1 3% 98% 

Proteção Catódica 1 3% 100% 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Diagrama de Pareto gerado através da Tabela 1 esclarece visualmente quais sistemas 

devem ser priorizados na análise de falhas. Desta forma, o Diagrama de Pareto tem a seguinte forma 

apresentada na Figura 13: 

 



 

 

 

 

 

Figura 13 – Diagrama de Pareto por Sistemas de FPSO 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com a regra do Diagrama de Pareto 80% dos problemas provém de 20% das 

falhas e que assim é possível priorizar os equipamentos críticos para solucionar e promover 

melhorias. Sendo assim, é possível visualizar os sistemas críticos, onde foram selecionados os 

quatro sistemas que correspondem a aproximadamente 27% das falhas, sendo assim, a 

proporção real utilizada no projeto foi de 73-27. 

Os primeiros sistemas críticos representados no Diagrama de Pareto são os sistemas de 

armazenamento, geração, ancoragem e toda a plataforma (referente ao sistema de linhas de 

fluxo e válvulas). Porém o sistema de Ancoragem listado na terceira posição do gráfico não 

será analisado por não se tratar de uma atividade operacional de produção do topside conforme 

descrito nas Delimitações do projeto, item 1.5.  

Seguindo a ordenação estabelecida no gráfico, os sistemas de offloading, tratamento de 

água e tratamento de óleo tiveram a mesma quantidade de equipamentos com falhas (total de 

três equipamentos). Neste caso, o sistema de offloading foi o escolhido para análise por se tratar 

da principal operação que diferencia o FPSO de outros tipos de unidade de produção offshore 

que é a não utilização de oleodutos através do descarregamento de óleo para os navios tanque.  
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Ao observar o histórico de cada equipamento presente nos sistemas, pode-se notar que 

possuem alto potencial de falha. Os sistemas listados como críticos estão relacionados abaixo:  

1) Armazenamento; 

2) Geração; 

3) Toda a plataforma (sistema de linhas de fluxo e válvulas); 

4) Offloading. 

 

Os sistemas listados são complexos pois apresentam diferentes modos operacionais e 

possuem vários equipamentos e componentes que podem gerar falhas. A fim de identificar quais 

as causas de falha em cada área crítica para realizar o estudo da gestão de risco, foi elaborado 

análises de FTA para cada um dos sistemas críticos. 

 

4.4.2. Análise da Árvore de Falhas (FTA) 

 

A Análise de Árvore de Falhas mostra a ocorrência de falhas de um determinado cenário 

que é desenvolvido a partir de análises de causa e efeito que combinados resultam no FTA. 

Definidos os sistemas críticos a partir do diagrama de Pareto foi de elaborado a sequência de 

eventos que unidas resultaram nas falhas críticas. Para a construção das Árvores de Falhas de 

natureza qualitativa foi utilizado o aplicativo Lucidchart que é um software de criação de 

fluxogramas e diagramas on-line. Além disso, os eventos citados na construção do FTA foram 

levantados com base no banco de dados de falha e com pesquisas na literatura. 

 

 Sistema de armazenamento 

A estrutura de armazenamento no FPSO é composta pelos sistemas de vasos e tanques 

que recebem e estocam o óleo após o tratamento até serem enviados para os navios aliviadores 

pelo processo de offloading (PETROBRAS, 2010). O sistema de armazenamento é crítico pois 

caso tenha a sua capacidade máxima alcançada a produção deverá ser parada, o que gera perdas 

financeiras e produtivas. Através do FTA presente na Figura 14 pode-se observar que a partir 

do evento topo de falha no armazenamento foram identificadas três causas secundárias.  

Uma das causas secundárias é a perda de capacidade de armazenamento que pode 

ocorrer devido ao navio tanque ter baixa capacidade de estocagem; falha no sistema de medição 

da capacidade de armazenamento que pode ocorrer por falha nos sensores ou na transmissão de 

sinais. Outra causa da perda de capacidade é a descompensação do peso do FPSO que por sua 

vez pode ser causado devido à falta de espaço e complexidade da planta para a alocação dos 



 

 

 

 

equipamentos e ao arranjo inadequado dos tanques que devido à baixa de relevância dada ao 

controle de peso, equilíbrio e estabilidade da embarcação (WOLLNER, 2016). 

 Outra causa de segundo nível é o vazamento de óleo que ocorre por outros dois 

problemas. Uma delas é o bombeamento inadequado do óleo para o tanque de armazenamento 

em razão de falha na vazão de saída que pode ser acima da esperada e gerar um descontrole na 

medição de óleo e consequentemente vazamentos ou devido a ruptura de linhas de tubulação, 

gaxeta ou conexão devido a obstrução na tubulação, sobre pressão no sistema ou manutenção 

inadequada. A outra causa é a corrosão no taque decorrente de manutenção inadequada ou 

devido as condições climáticas desfavoráveis. 

 A última das causas secundária é a contaminação do óleo em razão de falhas no filtro 

de impurezas durante o processo de tratamento do óleo ou devido a limpeza inadequada dos 

tanques. Os tanques de armazenagem de óleo do FPSO são limpos frequentemente com o 

processo de Crude Oil Washing (COW), onde máquinas hidráulicas instaladas dentro dos 

próprios tanques realizam a limpeza com jatos de óleo (PETROBRAS, 2010). Além disso há 

uma lavagem prévia com água e vapor, que caso não seja realizada corretamente as gotículas 

de água podem contaminar o óleo. 



59 

 

 

Figura 14 – Árvore de Falhas sistema de armazenamento 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Toda plataforma 

O sistema nomeado de toda plataforma se refere ao sistema de linhas de fluxo e válvulas 

que estão presentes em todos os módulos do FPSO. Trata-se de um sistema crítico pois são 

sistemas aliviadores de pressão ou conectores, sendo assim, consequentemente defeitos nesse 

sistema atingem diretamente outros sistemas ou em casos mais graves todo o FPSO. Os dois 

principais acessórios causadores dessas falhas ocorrem no sistema de by-pass ou na PSV, 

conforme descritos na Árvore de Falhas da Figura 15. 

O sistema de by-pass são desvios feito em uma linha de fluxo ou manifold, com o 

objetivo de isolar um fluxo e desviar o escoamento do fluído. Podem ocorrer falhas no by-pass 

devido ao arranjo incorreto no desvio das linhas de fluxo. Outra causa é a baixa vazão do fluído 

que ser resultante da obstrução da tubulação ou pela dificuldade de controle da velocidade de 

escoamento que pode decorre de uma pressão de abertura inadequado, já que a velocidade de 

escoamento e a pressão de abertura são diretamente proporcionais; ou devido ao bombeamento 

inadequado que que faz com que a velocidade de escoamento sofra variações (PETROBRAS, 

2010). 

A falha no by-pass pode ser causada também por defeitos provenientes do indicador de 

nível que é um instrumento de precisão utilizado para controlar o nível do fluído durante as 

operações através um ímã instalado dentro da boia que possui sensores de transmissão 

magnética que emitem um campo magnético para os rolos instalados dentro do by-pass, que 

por sua vez alertam as alterações nível do fluido na tubulação ou tanque. Falhas no sensor de 

transmissão magnético ou incrustações que encobrem as chaves de nível resultando na fuga da 

corrente resistiva, são fatores que atingem severamente a medição de nível no by-pass. 

 A PSV (Pressure Safety Valve) é a válvula de segurança de pressão ou válvula de alívio 

utilizada para controlar a pressão de um sistema ou equipamento que caso atinja um nível crítico 

a válvula libera automaticamente a pressão por uma passagem (ANP, 2015). A pressão se torna 

instável por duas razões principais: o equipamento estar funcionando acima ou abaixo a pressão 

de trabalho admissível. 

Quando a pressão está acima da permitida as falhas podem ser resultantes de um colapso 

no alarme de descarga de alta pressão que tem por finalidade sinalizar uma condição instável 

na operação ou por falha no intertravamento da válvula que causa o desligamento do 

equipamento em condições de alta pressão para evitar outros danos. No caso de pressão estar 

abaixo da admissível definida em projeto o desvio pode ser causado pela instalação inadequada 

do sistema de isolamento positivo que é um tipo de isolamento mecânico a partir de flanges 

cegos e gaxetas. Em ambos os casos de pressão acima ou abaixo da admitida pode ser resultante 



 

 

 

 

de falha no sistema de calibração da válvula PSV que pode ocorrer devido a manutenção 

inadequada, visto que a calibração deve ser periodicamente manutenida, ou ao desgaste da 

válvula por tempo de uso (ANP, 2015).



62 

 

 

Figura 15 – Árvore de Falhas sistema de válvulas e linhas de fluxo 

Fonte: Elaborado pela autora
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 Sistema de geração 

O sistema de geração e distribuição de energia elétrica em FPSO geralmente são 

compostos por geradores principais, geradores reservas, gerador de cargas essenciais e gerador 

de emergência. O sistema é projetado com o objetivo de operar continuamente com geração 

principal, mantendo sempre gerador de reserva. Além disso, possui ainda um conjunto de 

baterias caso ocorra queda da geração principal e falta da geração reserva e de emergência. Esse 

recurso garante 10 horas de funcionamento para sistemas de comunicação e sistemas de 

segurança principais que não podem sofrer interrupções de energia (PETROBRAS, 2010).  

Esse sistema fornece energia para toda a plataforma e é projetado para operar 

continuamente, sendo assim, falhas podem trazer complicações em diversos outros sistemas e 

equipamentos. Sendo o gerador o principal equipamento desse sistema, o FTA presente na 

Figura 15 foi construído a partir deste equipamento. As principais causas de irregularidades no 

funcionamento do gerador são as falhas elétricas, mecânicas ou no sistema de resfriamento.  

As falhas elétricas são provenientes de falhas no sistema de para-raios que podem 

ocasionar curtos e queima de equipamentos. Outra causa de falhas elétricas são a queima das 

bobinas do estator ou rotor, que são as peças principais do gerador, onde em ambos os casos 

pode ser gerado pela a perda do isolamento e falha no sistema de proteção de curtos elétricos 

causado por sua vez por variações de tensão e corrente e por sobrecarga elétrica (PETROBRAS, 

2010). 

Falhas mecânicas no sistema de geração podem ser provocadas por desgaste do 

equipamento, seja por manutenção inadequada ou fricção que é o atrito entre componentes do 

equipamento. Pode ser ainda causado pela fadiga que por sua vez é resultante de repetidos ciclos 

de tensão mecânica ou por um alto grau de corrosão gerado por manutenção inadequada e 

condições climáticas adversas (RODRIGUEZ, 2012). 

Por fim, as falhas provenientes do sistema de resfriamento que geram o 

superaquecimento do gerador e consequentemente defeitos de funcionamento. A baixa vazão 

da água de resfriamento pode gerar o aquecimento do rotor e estator devido a falha na bomba 

de circulação, defeitos na válvula ou vazamentos da tubulação. Outra razão de falha no sistema 

de resfriamento é a alta temperatura da água ocasionado por impurezas no fluido ou então por 

falha nos trocadores de calor causados pelo fluxo de água inadequado ou manutenção 

inadequada (PETROBRAS, 2010). 
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Figura 16 – Árvore de Falhas sistema de geração 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Sistema offloading 

O FPSO é caracterizado por realizar operações em regiões distantes da costa e em 

lâminas d’água profundas sem a utilização de oleodutos já que os hidrocarbonetos produzidos 

são armazenados em tanques de estocagem e posteriormente escoado para navios tanque ou 

navios aliviadores através da opção de offloading. A transferência de óleo é realizada por 

bombas de carga que impulsionam o fluido para o aliviador através de mangueiras flexíveis 

chamadas mangotes (PETROBRAS, 2010).  

A ocorrência de falha operacional nesse sistema durante a exportação de óleo é crítica 

em razão das perdas financeiras e de produção. Conforme apresentado na Figura 17, as causas 

secundárias de falha no offloading foram identificados problemas relacionados ao mangote 

flutuante, no sistema de ingestão de combustível e nas operações com os navios aliviadores. 

Em relação as falhas ocorridas no mangote temos como causas a falha no sistema de 

bombeamento de óleo entre o FPSO e o navio tanque em razão de manutenção inadequada nas 

bombas ou por falha nas válvulas. Outra motivação é a ocorrência de vazamentos que tem como 

causas: a falha durante a conexão de engate entre o mangote, o FPSO e o aliviador; a corrosão 

do mangote; e por fim devido a desconexão com o navio aliviador causado por condições 

meteceoanográficas, como o aumento das marés, ou por erro operacional (PETROBRAS, 

2010). 

Outra causa secundária é relativa ao offloading é a falha no sistema de ingestão de 

combustível que pode ser gerado por problemas nas turbinas causado por defeitos nas válvulas 

de descarga da bomba ou pelo arranjo inadequado dos sistemas periféricos e tubulações. As 

complicações no sistema de injeção podem ser resultantes também por perda de vazão que por 

sua vez tem três causas principais.  

A primeira delas é a viscosidade inadequada do óleo isso em razão de falhas no 

aquecedor responsável por estabilizar as propriedades dos fluidos e por falha no medidor de 

viscosidade. Outra causa é o entupimento da tubulação, seja pela falha no tratamento de óleo 

que ou por limpeza inadequada resultante de contaminação do fluido ou por saturamento do 

filtro de combustível. Por fim, a falha causada por desgaste do injetor de óleo no mangote 

devido a corrosão do bico de ingestão ou novamente por limpeza inadequada como no caso 

anterior (RODRIGUEZ, 2012). 

A última das causas de falha durante o escoamento de óleo é relacionada às 

complicações na operação com os navios aliviadores em razão da perda no sistema de controle 

de posicionamento ou no sistema de propulsão (PETROBRAS, 2010). Problemáticas referentes 

ao controle de posicionamento são causadas por perda de sinal dos sensores de localização do 



 

 

 

 

FPSO seja por condições climáticas desfavoráveis ou por falha nos sistemas de localização 

como o GPS e os radares de distância. Além da perda de sinal, outra causa são as falhas no 

sistema elétrico resultantes da perda de transmissão de energia ou por falhas no gerador, cujas 

motivações estão descritas no tópico anterior descrito como Sistema de Geração localizado 

nesta mesma seção. 

Ainda referente as falhas de operação com navios tanque tem-se como outra causa a 

perda do sistema de propulsão que é responsável por manter o FPSO na posição correta para o 

escoamento do óleo função da direção das correntes marítimas e do campo vetorial do vento 

incidindo no casco do navio. A perda do propulsor pode ocorrer devido a falha de transmissão 

de sinal que ou pelo rompimento do próprio equipamento. Outra razão é a perda do propulsor, 

seja novamente pela sua ruptura ou devido ao enrolamento de risers no equipamento 

(RODRIGUEZ, 2012). 
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Figura 17 – Árvore de Falhas sistema de offloading 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.4.3. Análise de Modos e Efeitos de Falha (FMEA) 

 

Dando seguimento a análise de falhas e em busca de realizar uma análise mais 

aprofundada das causas raízes, encontradas durante a elaboração do FTA, dos sistemas críticos 

de duas unidades FPSO foi elaborado a Análise de Modos e Efeitos de Falha de casa sistema. 

O FMEA busca analisar a criticidade, identificar os modos e efeitos de falha assim como o seu 

risco associado. 

Conforme descrito no Capítulo 2, a análise FMEA é baseada no risco relativo aos modos 

de falha (RPN), que é a multiplicação dos fatores ocorrência (O), detecção (D) e severidade (S). 

Os maiores índices de RPN devem ser analisados pois são os com maior indício de falha seja 

por gravidade ou frequência (MELLO; SALGADO, 2005). Os Quadros a seguir foram 

adaptadas do modelo utilizado pela indústria automobilística da FORD e apresentam os critérios 

de pontuação para ocorrência, detecção e severidades, para posteriormente ser calculado o NPR. 

 

Quadro 3 – Critério de análise e ranqueamento para a severidade dos efeitos das falhas 

Efeito Severidade do Efeito Rank 

Perigoso 

Falha é perigosa e ocorre sem aviso. Capaz de 

suspender a operação dos sistemas e/ou envolve a 

operação não complacentes com regulações 

governamentais 

10 

Sério 
Os efeitos podem ser perigosos e/ou envolvem aspectos 

não complacentes com regulações governamentais 
9 

Importante 
Produto inoperável, com perda da função básica. 

Sistema inoperante 
8 

Impactante 
Desempenho do produto sofre impacto. Sistema pode 

não operar 
7 

Significativo 
Desempenho do produto é degradado. Funções 

atreladas ao conforto podem não operar 
6 

Moderado 
Moderado efeito no desempenho do produto. O produto 

não requer reparos 
5 

Baixo 
Pequeno efeito no desempenho do produto. O produto 

não requer reparos 
4 

Desprezível 
Efeito desprezível no desempenho do produto ou 

sistema 
3 

Muito 

Desprezível 

Efeito muito desprezível no desempenho do produto ou 

sistema 
2 

Nenhum Nenhum efeito 1 
Fonte: Adaptado de Chrysler Corporation, Ford Motor e General Motors (1995, p. 35) 

 



 

 

 

 

 

Quadro 4 – Critério de análise e ranqueamento para a ocorrência da falha 

Probabilidade de Falha Possíveis Taxas de Falha Rank 

Extremamente alta; quase inevitáveis ≥ 1 em 2 10 

Muito alta 1 em 3 9 

Repetidas falhas 1 em 8 8 

Alta 1 em 20 7 

Moderadamente alta 1 em 80 6 

Moderada 1 em 400 5 

Relativamente baixa 1 em 2000 4 

Baixa 1 em 15000 3 

Remota 1 em 150000 2 

Quase impossível 1 em 1500000 1 
Fonte Adaptado de Chrysler Corporation, Ford Motor e General Motors (1995, p. 39) 

 

Quadro 5 – Critério de análise e ranqueamento para a detecção de falhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Chrysler Corporation, Ford Motor e General Motors (1995, p. 41) 

Nos FMEA’s elaborados para os sistemas mais críticos do FPSO foram analisadas todas 

as causas raízes encontradas no FTA, exceto aquelas que não são podem ser desenvolvidos por 

falta de informações, representados no FTA como losango, conforme explicado no Capítulo 2. 

Detecção Probabilidade de detecção da causa da falha Rank 

Absolutamente 

incerta 

A manutenção não detecta a causa da falha 

potencial ou não existe manutenção 
10 

Muito remota 
Chance muito remota de se detectar a causa da 

falha 
9 

Remota Chance remota de se detectar a causa da falha 8 

Muito baixa 
Chance muito baixa de se detectar a causa da 

falha 
7 

Baixa Chance baixa de se detectar a causa da falha 6 

Moderada 
Moderada a chance de se detectar a causa da 

falha 
5 

Moderadamente 

alta 

Moderadamente alta a chance de se detectar a 

causa da falha 
4 

Alta Chance alta de se detectar a causa da falha 3 

Muito alta 
Chance muito alta de se detectar a causa da 

falha 
2 

Quase certa 
A manutenção quase certamente irá detectar a 

causa da falha 
1 



 

 

 

 

Os critérios utilizados para a priorização das falhas nas medidas e ações a serem tomadas em 

relação ao RPM individual de cada falha foram:  

 NPR menor ou igual a 50: considerado não crítico; sem a necessidade de ações 

corretivas. 

 NPR maior que 50 e menor ou igual a 100: considerado risco moderado; podendo ter 

ou não a ação de medidas corretivas. 

 NPR maior que 100: considerado de alto risco; necessidade de ações corretivas ou 

preventivas. 

No FMEA foi acrescentada a coluna de soma dos riscos relativos e o maior risco relativo 

associado a cada efeito de falha. Além disso, para uma melhor visualização e posterior análise 

dos resultados, foi criada uma escala de cor para demostrar a classe de criticidade da falha 

conforme ilustrado na Figura 18 em 6 níveis de hierarquia: 

 

Figura 18 – Escala de cor de categorização de riscos do FMEA 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O FMEA do sistema de armazenamento é apresentado na Tabela 2, onde foi identificado 

como módulo mais crítico a perda de capacidade de armazenamento devido ao arranjo 

inadequado da disposição dos equipamentos no FPSO. Outro evento acidental postulado 

classificado como crítico é o vazamento de óleo devido ao bombeamento inadequado para os 

tanques de armazenamento. 

  



 

 

 

 

Tabela 2 – FMEA do sistema de armazenamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A análise da planilha FMEA do sistema de válvulas e fluxos representada na Tabela 3 é 

perceptível que o modo mais crítico é o de falha na PSV do vaso, que é a válvula reguladora e 

de alívio de pressão. A principal causa nesse evento é a calibração inadequada da válvula ou 

falha mecânica de acionamento. 

Causa das Falhas O S D NPR
Maior 

NPR

Soma 

NPR

Grande quantidade de 

equipamentos e tubulação
7 2 2 28

Arranjo inadequado dos 

tanques de armazenamento
5 7 4 140

Falha na transmissão dos 

sinais
3 3 2 18

Falha nos sensores 3 3 2 18

Falha na vazão de saída 

das bombas
3 5 5 75

Obstrução da tubulação 4 4 3 48

Sobre pressão no sistema 3 7 5 105

Manutenção inadequada da 

linha, gaxeta ou conexão
5 5 3 75

1.2.2 Corrosão do tanque
Manutenção inadequada 

do tanque
4 5 3 60 60 60

1.3.1
Incapaz de filtrar 

impurezas

Defeito no filtro de 

impurezas
5 3 2 30 30 30

Defeito nas máquinas 

hidráulicas
4 4 3 48

Falha na lavagem prévia 3 4 3 36

1

Sistema de 

vasos e 

tanques que 

recebem e 

estocam o 

óleo 

Perda de 

capacidade de 

armazenamento

1.2.1

1.1.2

Incapaz de realizar a 

limpeza adequada no 

tanque

Bombeamento 

inadequado do óleo para 

o tanque de 

armazenamento  

Sistema de armazenamento

140 168

18 36

105 303

48 84

Funções Modos de Falha Efeito das Falhas

1.1

Perda no controle de 

peso, equilíbrio e 

estabilidade da 

embarcação

1.1.1

Incapaz de ler a medição 

da capacidade do 

tanque

1.3
Contaminação do 

óleo
1.3.2

Vazamento de 

óleo
1.2



 

 

 

 

Tabela 3 – FMEA do sistema de válvulas e fluxos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O sistema de geração apresenta altos índices de RPN referentes ao modo falha elétrica 

no gerador, com um valor de 240 no somatório do RPN, quando comparado às falhas mecânicas 

e resfriamento do equipamento. Porém, analisando a Tabela 4, é notável que algumas falhas 

individuais apresentam alto RPN nos outros modos, sendo a sua causa principal a falta de 

manutenção ou manutenção inadequada. 

 

 

 

Causa das Falhas O S D NPR
Maior 

NPR

Soma 

NPR

1.1.1
Linhas de fluxo 

alinhadas incorretamente

Arranjo de by-pass 

inadequado
5 3 2 30 30 30

Obstrução da tubulação 4 3 2 24

Pressão de abertura 

inadequado
3 5 5 75

Bombeamento inadequado 3 4 4 48

Falha no sensor magnético 4 4 3 48

Incrustação da chave de 

nível
5 2 2 20

Falha no alarme de 

descarga de alta pressão
3 2 2 12

Falha no intertravamento 

da válvula
6 5 2 60

Manutenção inadequada 

do sistema de calibração
7 5 3 105

Desgaste da válvula por 

calibração inadequada
6 4 3 72

Sistema de isolamento 

positivo inadequado
3 3 4 36

Manutenção inadequada 

do sistema de calibração
7 5 3 105

Desgaste da válvula por 

calibração inadequada
6 4 3 72

Sistema de válvulas e linhas de fluxo

Funções Modos de Falha Efeito das Falhas

1

Sistemas de 

aliviadores 

de pressão e 

conectores

1.1

Falha no sistema 

de válvulas by-

pass

1.1.2
Perda de controle da 

vazão do fluido

1.1.3
Incapaz de medir a 

chave de nível

1.2
Falha na PSV do 

vaso

1.2.1

Incapaz de controlar o 

equipamento dentro da 

Pressão de Trabalho 

Admissível

75 147

48 68

105 249

105 2131.2.2

Incapaz de controlar o 

equipamento dentro da 

Pressão de Trabalho 

Admissível



 

 

 

 

Tabela 4 – FMEA do sistema de geração 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outro sistema avaliado por meio do FMEA do sistema de offloading na Tabela 5 onde 

é possível observar a criticidade do modo de falha nas operações com os Navios Aliviadores. 

As análises remetem ao diagnóstico das causas relativas à perda do sistema de controle de 

propulsão, como também do modo de falha das turbinas de ingestão de combustível e por fim 

o modo perda de vazão no sistema de ingestão de combustível por efeito da tubulação obstruída.  

  

Causa das Falhas O S D NPR
Maior 

NPR

Soma 

NPR

Perda do isolamento do 

Estator
3 5 6 90

Variações de tensão e 

corrente do Estator
2 3 4 24

Sobrecarga elétrica do 

Estator
3 6 7 126

Perda do isolamento do 

Rotor
3 5 6 90

Variações de tensão e 

corrente do Rotor
2 3 4 24

Sobrecarga elétrica do 

Rotor
3 6 7 126

Manutenção inadequada 4 4 6 96

Fricção dos componentes 4 3 2 24

Ciclos repetidos de tensão 3 4 3 36

Manutenção inadequada 4 4 6 96

Falha na bomba de 

circulação
3 2 4 24

Problema na válvula 6 2 3 36

Vazamento da tubulação 5 6 2 60

Impureza da água 4 2 5 40

Fluxo de água inadequado 3 3 4 36

Falta de manutenção 4 4 6 96

1.2.2 Fadiga do gerador

1.3

Falha no sistema 

de resfriamento do 

gerador

1.3.1

Incapaz de controlar a 

vazão da água de 

resfriamento

1.3.2

Incapaz de controlar 

temperatura da água de 

resfriamento

Funções Modos de Falha Efeito das Falhas

1

Sistema de 

geração de 

energia

1.1
Falha elétrica no 

gerador

1.1.1
Incapaz de controlar a 

rede elétrica

1.1.2
Incapaz de controlar a 

rede elétrica

1.2
Falha mecânica no 

gerador

1.2.1 Desgaste do gerador

96 132

60 120

96 172

126 240

126 240

96 120

Sistema de geração



 

 

 

 

Tabela 5 – FMEA do sistema de offloading 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.4.4. Proposição do Plano de Gerenciamento de Riscos do FPSO 

O Plano de Gerenciamento de Riscos utiliza um conjunto de ferramentas em busca de 

identificar, analisar e por fim propor possíveis soluções que reduzam ou eliminem o risco de 

falhas. Segundo o PMI (2008) no guia PMBOK existem quatro principais estratégias de 

prevenção de riscos: 

 Prevenir: a prevenção de riscos busca eliminar totalmente o risco ou proteger o projeto 

da ameaça. Sua estratégia envolve a alteração do projeto ou do plano de gerenciamento 

a fim de eliminar a ameaça. 

Causa das Falhas O S D NPR
Maior 

NPR

Soma 

NPR

Falha na conexão de 

engate
4 5 2 40

Corrosão 3 4 3 36

Erro operacional 7 5 2 70

Falha nas válvulas 7 6 2 84

Manutenção inadequada 5 4 3 60

Falha do aquecedor 2 3 3 18

Falha do medidor de 

viscosidade
3 2 4 24

Falha no tratamento de 

óleo
3 7 5 105

Filtro saturado 6 3 2 36

Contaminação do óleo 3 2 4 24

Corrosão do bico injetor 4 5 2 40

Filtro saturado 6 3 2 36

Contaminação do óleo 3 2 4 24

Defeito nas válvulas de 

descarte da bomba
7 5 3 105

Sistemas periféricos e 

tubulações inadequadas
5 4 4 80

Falha no GPS 2 2 5 20

Falha nos radares de 

distância
3 5 4 60

Falhas de transmissão de 

energia
2 5 4 40

Falha na transmissão de 

sinal
4 4 5 80

Rompimento do propulsor 4 7 4 112

Riser enrolado no 

equipamento
3 5 2 30

Rompimento do propulsor 4 7 4 112

Falha no mangote 

de offloading 

flutuante

1.1.2

Perda de vazão no 

sistema de 

ingestão de 

combustível

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3 Desgaste do bico injetor

Modos de Falha Efeito das Falhas

Vazamento de óleo1.1.1

Viscosidade do fluido 

inadequada

40 100

105 185

60

Perda do sistema de 

controle de 

posicionamento

Perda do sistema de 

controle de propulsão

1.4.1

1.4.2

1.3.1

Sistema de offloading

70 146

84 144

24 42

105 165Tubulação obstruída

Incapaz de bombear 

adequadamente

1.1

120

Incapaz de injetar o 

fluido

Falha das turbinas 

de ingestão de 

combustível

Funções

Sistema de 

escoamento 

de óleo

1

1.3

Falha nas 

operações com os 

Navios aliviadores

1.4

112 334



 

 

 

 

 Transferir: a transferência é uma estratégia onde o impacto de uma ameaça é transferido 

para terceiros. Neste caso a responsabilidade de gerenciamento passa a ser de outra 

parte, porém o risco não é totalmente eliminado. 

 Mitigar: a mitigação busca diminuir a probabilidade de ocorrência do risco através da 

implementação de medidas antecipadas no tratamento das ameaças. Quando não é 

possível diminuir sua ocorrência a mitigação é voltada para a redução da gravidade do 

risco. 

 Aceitar: a aceitação é quando a equipe apesar ter conhecimento sobre o risco decide não 

atuar sobre ele antes de sua ocorrência. Essa estratégia geralmente é utilizada quando é 

financeiramente mais vantajoso atuar corretivamente sobre a falha. 

O Plano de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com base nas falhas críticas 

detectadas a partir do FMEA com os itens de maior RPN, sendo consideradas os maiores índices 

tanto no RPN individual como no somatório do RPN. O objetivo do gerenciamento de riscos é 

propor ações para reduzir a ocorrência e a gravidade das falhas, atuando nos sistemas e falhas 

mais críticas. 

Desta forma, no Quadro 6 são apresentados os sistemas críticos avaliados com os 

respectivos modos de falhas, as classificações de estratégias de intervenção e, principalmente, 

as medidas propostas com as indicações de responsáveis por função, contemplando 14 ações 

para nortear programa de gestão de risco baseado em falha. 
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Quadro 6 – Plano de gerenciamento de riscos FPSO 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

N° da 

ação
Sistema Modo de Falhas Efeito de falha Estratégia Medidas Responsável

1 Prevenir

Bombas de transferência de hidrocarbonetos 

devem ter sua descarga protegida por sistemas 

de intertravamento e alarme.

Engenheiro de Projetos

2 Mitigar

Realizar manutenção periódicas nas linhas, 

gaxetas e conexões entre os equipamentos de 

bombeamento e o tanque de armazenamento

Equipe de Manutenção

3 Mitigar

Contemplar nos planos de manutenção e com 

periodicidade definida, inspeção e teste todos 

os sistemas de alívio de pressão, alarme e 

intertravamento.

Equipe de Manutenção

4 Mitigar

Realizar treinamento e capacitação nos 

funcionários para realizar a manutenção 

correta no sistema de calibração

Engenheiro Offshore

5 Prevenir

Executar programas de monitoramento e 

controle de corrente e tensão aplicada nos 

geradores

Engenheiro de Projetos

6 Transferir
Ter a disponibilidade de gerador reserva na 

própria embarcação ou de fácil entrega

Empresa operadora do 

FPSO

Desgaste do gerador

Fadiga do gerador

Incapaz de controlar a vazão da água de 

resfriamento

Incapaz de controlar temperatura da 

água de resfriamento

Armazenamento Vazamento de óleo
Bombeamento inadequado do óleo para 

o tanque de armazenamento  

Válvulas e linhas de 

fluxo
Falha na PSV do vaso

Incapaz de controlar o equipamento 

dentro da Pressão de Trabalho 

Admissível

Mitigar

Acompanhar a operabilidade do gerador, 

comtemplando o sistema de resfriamento, além 

de realizar manutenção preventiva do 

equipamento e suas tubulações adjacentes 

para evitar paradas e vazamentos

7 Equipe de Manutenção

Falha elétrica no gerador Incapaz de controlar a rede elétrica

Geração
Falha mecânica no gerador

Falha no sistema de 

resfriamento do gerador



 

 

 
 

Quadro 6 – Continuação do Plano de gerenciamento de riscos FPSO 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  

N° da 

ação
Sistema Modo de Falhas Efeito de falha Estratégia Medidas Responsável

8 Mitigar
Realizar plano de manutenção preventiva de 

trocas periódicas dos filtros de impurezas
Equipe de Manutenção

9 Prevenir

Acompanhar durante a operação 

continuamente se as especificações de 

composição do fluido estão em conformidade 

com os limites estabelecidos nas normas

Engenheiro de Processo

10 Evitar Promover manutenção corretiva nas válvulas Equipe de Manutenção

11 Prevenir

Elaboração de planos de arranjo para as 

tubulações sempre que precisar ser 

acrescentada uma nova linha

Engenheiro de Projetos

12 Mitigar
Promover manutenção preventiva nos 

propulsores
Equipe de Manutenção

13 Mitigar

Treinar e capacitar os funcionários para 

execução conforme o procedimento durante 

as operações com o Navio Aliviador

Engenheiro Offshore

14 Prevenir Implementar transmissor de sinal reserva Engenheiro de Projetos

Offloading

Perda de vazão no sistema de 

ingestão de combustível
Tubulação obstruída

Falha das turbinas de ingestão 

de combustível
Incapaz de injetar o fluido

Falha nas operações com os 

Navios aliviadores

Perda do sistema de controle de 

propulsão
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as conclusões acerca do desenvolvimento do projeto e seu 

desempenho referente aos objetivos estabelecidos no Capítulo 1. Além disso, descreve a 

contribuição e o alcance que é esperado para o projeto. Finalmente, são descritas as delimitações 

e dificuldades encontradas do estudo e as recomendações para futuros trabalhos com temas 

correlacionados. 

 

5.1. Considerações e Resultados 

 

O projeto final de curso apresentado teve como objetivo a proposição de um plano de 

gerenciamento de riscos para uma unidade de processamento primário tipo FPSO, que foi 

construído e estruturado conforme a metodologia apresentada pelo Design Science Research. 

Esse objetivo foi alcançado com a construção do plano de gerenciamento de riscos, baseado em 

análises de falha, propondo 14 medidas que buscam reduzir ou eliminar os riscos mais críticos. 

Para de alcançar o resultado final foram necessárias algumas etapas, se iniciando pela 

revisão da literatura para maior compreensão dos sistemas e da operação no topside do FPSO, 

em seguida houve o desenvolvimento do artefato onde foram utilizadas ferramentas de análise 

de falha que fomentaram o desenvolvimento do plano de gerenciamento de riscos. 

Quanto aos objetivos específicos, a revisão da bibliográfica embasou a identificação os 

módulos, sistemas e equipamentos do FPSO. A construção do mapeamento de processos acerca 

das principais atividades de produção por sua vez possibilitou a melhor compreensão dos 

sistemas de operação e equipamentos do topside da unidade. O banco de dados de falha também 

deu suporte ao desenvolvimento do artefato no que tange a análise de falhas, onde em um 

primeiro momento precisou ser lapidado e adaptado para as necessidades do projeto a fim de 

selecionar apenas unidades FPSO de processamento primário e de características parecidas. 

A ferramentas de análise de risco foram fundamentais para direcionar o estudo para os 

sistemas mais críticos e, partir da análise inicial, com a construção do Digrama de Pareto foram 

selecionados os quatro sistemas com maior quantidade de equipamentos de falha, sendo eles os 

sistemas de armazenamento, geração de energia, linhas de fluxo e válvulas e offloading, onde 

o estudo de falhas foi baseado na priorização dos sistemas com maior ameaça.  



 

 

 

 

Posteriormente foram feitas pesquisas com base com banco de dados e na literatura, 

foram construídos FTA’s para os sistemas crítico selecionados para a identificação de suas 

principais causas raízes de falha. Em seguida foi elaborado a análise de modos de falhas e 

efeitos produzido a partir das causas raízes a fim de eleger os modos, efeitos e causas mais 

críticas e com maior probabilidade de falha, onde em cada um dos FMEA’s foram selecionados 

os itens com RPN individual maiores do que 100 e os itens que se destacavam no somatório do 

RPN, ilustrados na escala de cor. 

O plano de gerenciamento de riscos proposto foi elaborado conforme a priorização e 

análise de falhas que indicou sistemas críticos por meio do Diagrama de Pareto e da técnica 

FTA e FMEA. O projeto foi construído suportado por dados primários e reais de falha oriundos 

de FPSO’s de uma empresa de petróleo operando no Brasil. Desta forma, o plano proposto de 

gerenciamento de riscos é relevante para a segurança das operações diante das ameaças de 

potenciais desvios no processo, assim como para evitar possíveis paradas de produção e perdas 

associadas. 

 

5.2. Avaliação das contribuições e limitações acadêmicas e práticas 

 

O presente projeto tem sua relevância no que diz respeito a análise de falhas de uma 

unidade de produção offshore que possui poucos estudos acadêmicos com a utilização de dados 

primários de empreendimento real, sendo assim, pode contribuir como base ou suporte para 

outros projetos ou pesquisas. O desenvolvimento de um projeto relacionado ao FPSO pode 

incentivar outras pesquisas sobre o mesmo assunto e expandir o conhecimento sobre este tipo 

de unidade. Além disso, as ferramentas e o método escolhidos podem servir como base para 

realização de outras análises de falhas relacionadas a diferentes tipos e estruturas de 

plataformas. Além disso, é relevante citar a importância de navios FPSO´s no Brasil devido a 

extensa costa marítima e os campos de petróleo se encontrarem em distantes áreas offshore. 

No que tange às contribuições para o mercado, os sistemas e equipamentos analisados 

se tratam de FPSO’s reais de uma empresa de petróleo com atuação no Brasil. Sendo assim, as 

características encontradas nas unidades apontadas pelo banco de dados são comuns as outras 

unidades de processamento primário. Desta forma, o estudo deste projeto pode servir como 

base para pesquisas aplicadas sobre o tema. 



 

 

 

 

 No âmbito das limitações encontradas no decorrer da construção do projeto foi em 

relação a restrição da literatura relevante sobre o tema. O FPSO é um tipo de plataforma offshore 

não fixa que apesar de estar conquistando espaço no mercado ainda é uma tecnologia recente, 

portanto não há muitos estudos acadêmicos sobre este assunto. Outra dificuldade encontrada 

no desenvolvimento foi a organização do banco de dados de falha, pois o FPSO possui uma 

quantidade significativa de sistemas, equipamentos e componentes, onde a especificação de 

seus dispositivos e sistemas não foram especificados e alocados em alguns pontos. 

 

5.3. Recomendações para trabalhos futuros 

 

Este projeto final de curso objetiva contribuir academicamente na elaboração de estudos 

futuros relacionados a análises de falha em FPSO, assim como, contribuir na indústria de óleo 

e gás nas áreas de análises de falha, manutenção e confiabilidade. A publicação do projeto é o 

meio de comunicação para sua concretização e exposição dos resultados as partes interessadas 

em se basear nos estudos que foram realizados. 

A proposta para trabalhos futuros é a realização de análises comparativas dos resultados 

com outras unidades FPSO, preferencialmente localizadas em diferentes campos e bacias 

sedimentares, a fim de verificar os principais sistemas críticos e as causas de falha. A análise 

comparativa pode também ser realizada com banco de dados do HSE (Health Safety Executive) 

e do MMS (Minerals Management Service), que são respectivamente órgãos reguladores do 

Reino Unido e dos Estados Unidos, que atuam no setor regulatório de petróleo de projetos de 

produção no setor óleo e gás. Esses órgãos divulgam conjunto de dados para subsidiar análises 

de riscos de plantas de produção.  

Também é considerado como trabalho posterior de desenvolvimento a construção de 

árvores quantitativas de falhas para caracterizar e comparar a criticidade de falhas de sistemas 

como forma de reduzir a subjetividade de análise. Como também a avaliação o grau de 

aderência do plano de gerenciamento de riscos e a verificação sobre a generalização da classe 

de problemas. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Banco de dados de falhas 

 

Equipamento Sistema/Área Status FPSO

ADV-5420101A Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO A

ADV-5420101B Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO A

ADV-5420102 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO A

Amarra  1 Ancoragem OPERACIONAL FPSO A

Forno F-512501-A Água Quente NÃO OPERACIONAL FPSO A

Forno F-512501-C Água Quente EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A

Amarra  4 Ancoragem OPERACIONAL FPSO A

Amarra  5 Ancoragem OPERACIONAL FPSO A

Amarra  2 Ancoragem EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A

Amarra  3 Ancoragem EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A

Amarra  8 Ancoragem OPERACIONAL FPSO A

Baleeira  1 Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Baleeira  2 Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Baleeira  3 Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Baleeira  4 Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1003A Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1003B Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1003C Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1003D Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1003E Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1004A Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1004B Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1004C Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1004D Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1004E Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1005 Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Balsas  EB-1006 Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

BB-Capt-1019A (MB-1019A) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO A

BB-Capt-1019B (MB-1019B) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO A

BB-Capt-1023 (MB-1023) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO A

BB-Capt-1024A (MB-1024A) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO A

BB-Capt-1024B (MB-1024B) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO A

BB-Capt-1025 (MB-1025) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO A

Bomba B-122301A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Bomba B-122301B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Bomba B-122301C Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Amarra  6 Ancoragem EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A

Bomba MB-533601A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO A

Bomba MB-533601B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO A

Bote de Resgate Salvatagem OPERACIONAL FPSO A

Amarra  7 Ancoragem EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A

Caldeira  BE (GV-1000-B) Geração de Vapor OPERACIONAL FPSO A

Carreg. Bateria  CB-610001-A Carregadores  de Baterias OPERACIONAL FPSO A

Carreg. Bateria  CB-610001-B Carregadores  de Baterias OPERACIONAL FPSO A

Carreg. Bateria  CB-UB-542001-01A Carregadores  de Baterias OPERACIONAL FPSO A

Carreg. Bateria  CB-UB-542001-01B Carregadores  de Baterias OPERACIONAL FPSO A

Carreg. Bateria  CB-UB-542001-02A Carregadores  de Baterias OPERACIONAL FPSO A

Carreg. Bateria  CB-UB-542001-02B Carregadores  de Baterias OPERACIONAL FPSO A

CRUDE OIL BB Armazenamento NÃO OPERACIONAL FPSO A

CRUDE OIL BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A
Diesel  Gerador Alugado (AGREKKO) Geração OPERACIONAL FPSO A

Diesel  Gerador Alugado (POIT) Geração OPERACIONAL FPSO A

SLOP SUJO - BB Armazenamento NÃO OPERACIONAL FPSO A

Forno F-512501-B Água Quente OPERACIONAL FPSO A

TQ-04 C Armazenamento NÃO OPERACIONAL FPSO A

Gerador DGE - Emergência  (GE-1005) Geração OPERACIONAL FPSO A

TQ-05 C Armazenamento NÃO OPERACIONAL FPSO A

Gerador TG-A VAPOR (GE-1003A) Geração OPERACIONAL FPSO A

Gerador TG-B VAPOR (GE-1003B) Geração OPERACIONAL FPSO A



 

 

 

 

Apêndice A – Continuação do Banco de dados de falhas 

 

Equipamento Sistema/Área Status FPSO

Guincho Auxi l iar Ancoragem OPERACIONAL FPSO A

Guincho Auxi l iar Mangote Ancoragem OPERACIONAL FPSO A

Guincho Auxi l iar Pul l  Back (vapor) Ancoragem OPERACIONAL FPSO A

Guincho Principa l Ancoragem OPERACIONAL FPSO A

Guindaste MEIA-NAU GD-526002 Movimentação de Cargas OPERACIONAL FPSO A

Guindaste POPA GD-526001 Movimentação de Cargas OPERACIONAL FPSO A

Guindaste PROA GD-526003 Movimentação de Cargas OPERACIONAL FPSO A

Hel iponto Estruturas  Auxi l iares OPERACIONAL FPSO A

Hidrociclone CI-533601A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO A

Hidrociclone CI-533601B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO A

Moto-bomba Incêndio MB-UB-542001A Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO A

Moto-bomba Incêndio MB-UB-542001B Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO A

Moto-bomba Jockey MB-542002A Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO A

Moto-bomba Jockey MB-542002B Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO A

Oleoduto P-18A (RP-122301A) Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Oleoduto P-18B (RP-122301B) Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Oleoduto P-19A (RP-122302A) Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Oleoduto P-19B (RP-122302B) Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Oleoduto P-20 (RP-122303) Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Oleoduto P-27 (RP-122305) Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Oleoduto P-29 (RP-122304) Recebimento de Óleo DESCOMISSIONADO FPSO A

Permutador P-122301-A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122301-B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302A-01 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302A-02 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302A-03 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302A-04 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302A-05 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302A-06 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302B-01 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302B-02 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302B-03 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302B-04 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302B-05 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Permutador P-122302B-06 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Sensores  F&G em fa lha Detecção de Incêndio NÃO OPERACIONAL FPSO A

PN-Z 664504-02 Proteção Catódica OPERACIONAL FPSO A

PN-Z 664504-03 Proteção Catódica OPERACIONAL FPSO A

PN-Z 664504-04 Proteção Catódica OPERACIONAL FPSO A

Gerador DGR - DIESEL (GE-1004) Geração NÃO OPERACIONAL FPSO A

Caldeira  BB (GV-1000-A) Geração de Vapor NÃO OPERACIONAL FPSO A

SDV-122301 Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Turbo Bomba TB-1000C Offloading NÃO OPERACIONAL FPSO A

PN-Z 664504-01 Proteção Catódica NÃO OPERACIONAL FPSO A

SDV-122304 Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

SDV-122302 Recebimento de Óleo EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A

SDV-122306 Recebimento de Óleo DESCOMISSIONADO FPSO A

SDV-122307 Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

SDV-1223101 Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

SDV-122303 Recebimento de Óleo EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A
SDV-1223202A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

SDV-1223202B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

SDV-1223301A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

SDV-1223301B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

SDV-1223401 Offloading OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125201 Água Quente OPERACIONAL FPSO A

SDV-122305 Recebimento de Óleo EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A

SDV-5125201B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125300A1 Água Quente OPERACIONAL FPSO A



 

 

 

 

Apêndice A – Continuação do Banco de dados de falhas 

 

 

Equipamento Sistema/Área Status FPSO

SDV-5125300A2 Água Quente OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125300B1 Água Quente OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125300B2 Água Quente OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125300C1 Água Quente OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125300C2 Água Quente OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125301A Água Quente OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125301B Água Quente OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125301C Água Quente OPERACIONAL FPSO A

PSV's Toda a  plataforma NÃO OPERACIONAL FPSO A

SLOP LIMPO - BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

Relatório de Bypass Toda a  plataforma NÃO OPERACIONAL FPSO A

Slop Vessel  V-533601 Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO A

TQ-01 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-01 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-01 C Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-02 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-02 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-02 C Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-03 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-03 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-03A C Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-03B C Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-04 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-04 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

Bomba B-533601C Tratamento de Água NÃO OPERACIONAL FPSO A

TQ-05 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-05 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

SDV-1223201 Tratamento de Óleo NÃO OPERACIONAL FPSO A

TQ-06 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-06 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-07 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-07 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-08 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

TQ-08 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO A

Tratador TO-122301-A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Tratador TO-122301-B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Turbo Bomba TB-1000A Offloading OPERACIONAL FPSO A

Turbo Bomba TB-1000B Offloading OPERACIONAL FPSO A

SDV-5125201A Tratamento de Óleo EFICIÊNCIA REDUZIDA FPSO A

Turbo Bomba TB-1000D Offloading DESCOMISSIONADO FPSO A

UC 1000 A Compressão de Ar OPERACIONAL FPSO A

UC 1000 B Compressão de Ar OPERACIONAL FPSO A

UPS CB-514002 UPS's OPERACIONAL FPSO A

UPS CB-514501-A UPS's OPERACIONAL FPSO A

UPS CB-514501-B UPS's OPERACIONAL FPSO A

UPS CB-514502 UPS's OPERACIONAL FPSO A

UPS CB-810001-A UPS's OPERACIONAL FPSO A

UPS CB-810001-B UPS's OPERACIONAL FPSO A

UPS CB-810002-A UPS's OPERACIONAL FPSO A

UPS CB-810002-B UPS's OPERACIONAL FPSO A
Vaso Expansão V-512501 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO A

Venti lador VE-52411005-A Gás  Inerte OPERACIONAL FPSO A

Venti lador VE-52411005-B Gás  Inerte OPERACIONAL FPSO A

XV-1223145 Offloading OPERACIONAL FPSO A

XV-5336120A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO A

XV-5336120B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO A

ADV-542001 Comb. a  Incêndio SEM INFORMAÇÃO FPSO B

ADV-5420201 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

ADV-5420202 Comb. a  Incêndio NÃO OPERACIONAL FPSO B
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Equipamento Sistema/Área Status FPSO

ADV-5420203 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B
ADV-5420204 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

ADV-5420205 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B
ADV-5420206 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

ADV-5420207 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B
ADV-5420208 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

ADV-5420209 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B
ADV-5420210 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

ADV-5420211 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B
ADV-5420212 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

Amarra  1 Ancoragem OPERACIONAL FPSO B
Amarra  2 Ancoragem OPERACIONAL FPSO B

Amarra  3 Ancoragem OPERACIONAL FPSO B
Amarra  4 Ancoragem OPERACIONAL FPSO B

Amarra  5 Ancoragem OPERACIONAL FPSO B
Amarra  6 Ancoragem OPERACIONAL FPSO B

Amarra  7 Ancoragem OPERACIONAL FPSO B

Amarra  8 Ancoragem OPERACIONAL FPSO B
Baleeira  1  Sa lvatagem OPERACIONAL FPSO B

Baleeira  2 Salvatagem OPERACIONAL FPSO B
Baleeira  3 Salvatagem OPERACIONAL FPSO B

Baleeira  4 Salvatagem OPERACIONAL FPSO B
Bomba B-122305A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Bomba B-122305B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B
Bomba B-122305C Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Bomba B-122305D Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B
Bomba B-533110A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B

Bomba B-533110B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B
Bomba B-533110C Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B

Bomba B-533110D Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B
Bote de Resgate EB-543001 Sa lvatagem OPERACIONAL FPSO B

Carreg. Bateria  (CB 122301-A) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B
Carreg. Bateria  (CB 122301-B) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B

Carreg. Bateria  (CB 511001-A) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B
Carreg. Bateria  (CB 511001-B) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B

Carreg. Bateria  (CB 511002-A) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B
Carreg. Bateria  (CB 511003-A) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B

Carreg. Bateria  (CB 514001-A) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B
Carreg. Bateria  (CB 514001-A) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B

Carreg. Bateria  (CB 514001-B) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B
Carreg. Bateria  (CB 514001-B) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B

Carreg. Bateria  (CB 810001-A) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B
Carreg. Bateria  (CB 810001-B) Carregadores  de Bateria OPERACIONAL FPSO B

Compressor UC-513401-A Compressão de Ar OPERACIONAL FPSO B
Compressor UC-513401-B Compressão de Ar OPERACIONAL FPSO B

Des idratador TO-122301-A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B
Des idratador TO-122301-B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Flotador FL-5331001-A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B
Flotador FL-5331001-B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B

FORNO-512501-A Água Quente OPERACIONAL FPSO B
FORNO-512501-B Água Quente OPERACIONAL FPSO B

FORNO-512501-C Água Quente OPERACIONAL FPSO B
GE-514001A (MG-1A) Geração OPERACIONAL FPSO B

GE-514001B (MG-1B) Geração OPERACIONAL FPSO B
GE-514001C (MG-1C) Geração NÃO OPERACIONAL FPSO B

GE-514003A (MG-3A) Geração OPERACIONAL FPSO B
GE-514003B (MG-3B) Geração NÃO OPERACIONAL FPSO B

GE-EMG-514002 (MG-EMG) Geração NÃO OPERACIONAL FPSO B

Gerador AUX 
Alugado SOENERGY Geração NÃO OPERACIONAL FPSO B
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Equipamento Sistema/Área Status FPSO

Gerador EMG 
Alugado AGGREKO Geração OPERACIONAL FPSO B

GGI-A Gás  Inerte OPERACIONAL FPSO B

GGI-B Gás  Inerte NÃO OPERACIONAL FPSO B

Guincho Auxi l iar Ancoragem OPERACIONAL FPSO B

Guincho Auxi l iar Mangote Ancoragem OPERACIONAL FPSO B

Guincho Auxi l iar Pul l  Back (vapor) Ancoragem OPERACIONAL FPSO B

Guincho Principa l Ancoragem OPERACIONAL FPSO B

Guindaste 01 GD-526001 Movimentação de Cargas OPERACIONAL FPSO B

Guindaste 02 GD-526002 Movimentação de Cargas OPERACIONAL FPSO B

Guindaste 03 GD-526003 Movimentação de Cargas OPERACIONAL FPSO B

Hel iponto Estruturas  Auxi l iares OPERACIONAL FPSO B

Hidrociclone CI-533101B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B

JV401A1 Offloading OPERACIONAL FPSO B

JV401B1 Offloading NÃO OPERACIONAL FPSO B

JV401C1 Offloading OPERACIONAL FPSO B

MB-122301A Offloading NÃO OPERACIONAL FPSO B

MB-122301B Offloading OPERACIONAL FPSO B

MB-122301C Offloading OPERACIONAL FPSO B

MB-511101A (BB-Capt-01A) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO B

MB-511101B (BB-Capt-01B) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO B

MB-511103 (BB-Capt-03) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO B

MB-511104A (BB-Capt-04A) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO B

MB-511104B (BB-Capt-04B) Captação de Água Sa lgada OPERACIONAL FPSO B

Moto-bomba Jockey B-542003-A Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

Moto-bomba Jockey B-542003-B Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

Oleoduto Norte RP-122301-A Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Oleoduto Sul   RP-122301-B Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Painel  PN-Z-664504-1 Proteção Catódica OPERACIONAL FPSO B

Painel  PN-Z-664504-2 Proteção Catódica OPERACIONAL FPSO B

Painel  PN-Z-664504-3 Proteção Catódica OPERACIONAL FPSO B

Painel  PN-Z-664504-4 Proteção Catódica OPERACIONAL FPSO B

Permutador P-122301-A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Permutador P-122301-B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Permutador P-122302-A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Permutador P-122302-B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Permutador P-122303-A Tratamento de Óleo DESCOMISSIONADO FPSO B

Permutador P-122303-B Tratamento de Óleo DESCOMISSIONADO FPSO B

PSV´s Toda Plataforma NÃO OPERACIONAL FPSO B

Relatório de Bypass Toda Plataforma NÃO OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223151A Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223151B Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223152A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223152B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223153A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223153B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223154A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223154B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223155A Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223155B Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223201 Offloading OPERACIONAL FPSO B

SDV-1223620 Offloading OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125101A Água Quente OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125101B Água Quente OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125101C Água Quente OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125102A Água Quente OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125102B Água Quente OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125102C Água Quente OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125103A Água Quente OPERACIONAL FPSO B



 

 

 

 

Apêndice A – Continuação do Banco de dados de falhas 

 

Equipamento Sistema/Área Status FPSO

SDV-5125103B Água Quente OPERACIONAL FPSO B
SDV-5125103C Água Quente OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125104A Água Quente OPERACIONAL FPSO B
SDV-5125104B Água Quente OPERACIONAL FPSO B

SDV-5125104C Água Quente OPERACIONAL FPSO B
SDV-5331101A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B

SDV-5331101B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B
SDV-5331102A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B

SDV-5331102B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B
SDV-5331103A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B

SDV-5331103B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B
SDV-5331104A Tratamento de Água NÃO OPERACIONAL FPSO B

SDV-5331104B Tratamento de Água NÃO OPERACIONAL FPSO B

SDV-5336151A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B
SDV-5336151B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B

SDV-5412101 Tratamento de Óleo OPERACIONAL FPSO B
Sensores  F&G em fa lha Detecção de Incêndio NÃO OPERACIONAL FPSO B

SLOP BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
SLOP BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-1 C Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-1A BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-1A BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-2 C Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-2A BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-2A BE Armazenamento NÃO OPERACIONAL FPSO B

TQ-3 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-3 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-3 C Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-3A BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-3A BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-4 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-4 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-4 C Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-4A BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-4A BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-5 BB Armazenamento OPERACIONAL FPSO B
TQ-5 BE Armazenamento OPERACIONAL FPSO B

TQ-5 C Armazenamento NÃO OPERACIONAL FPSO B
UB-542001 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B

UB-542002 Comb. a  Incêndio OPERACIONAL FPSO B
UPS 514002-A UPS OPERACIONAL FPSO B

UPS 514501-A UPS OPERACIONAL FPSO B
UPS 514501-B UPS OPERACIONAL FPSO B

UPS 514801-A UPS NÃO OPERACIONAL FPSO B
UPS 514801-B UPS OPERACIONAL FPSO B

UPS 551004-A UPS OPERACIONAL FPSO B
UPS 810002-A UPS OPERACIONAL FPSO B

UPS 810002-B UPS OPERACIONAL FPSO B

UPS 810003-A UPS OPERACIONAL FPSO B

UPS 810003-B UPS NÃO OPERACIONAL FPSO B
UPS 810005-A UPS OPERACIONAL FPSO B

UPS 810005-B UPS OPERACIONAL FPSO B
Válvula  XV-1223143 Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Válvula  XV-1223144 Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO B
Válvula  XV-1223145 Recebimento de Óleo OPERACIONAL FPSO B

Vaso Slop Vessel  V-533602A Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B
Vaso Slop Vessel  V-533602B Tratamento de Água OPERACIONAL FPSO B



 

 

 

 

Apêndice B – Divisão dos equipamentos com falha por sistema 

 

Rótulos de Linha Contagem de Data da 
Ocorrência

Água Quente 2

Forno F-512501-A 1

Forno F-512501-C 1

Ancoragem 4

Amarra 2 1

Amarra 3 1

Amarra 6 1

Amarra 7 1

Armazenamento 6

CRUDE OIL BB 1

SLOP SUJO - BB 1

TQ-04 C 1

TQ-05 C 1

TQ-2A BE 1

TQ-5 C 1

Comb. a Incêndio 1

ADV-5420202 1

Detecção de Incêndio 2

Sensores F&G em falha 2

Gás Inerte 1

GGI-B 1

Geração 5

GE-514001C (MG-1C) 1

GE-514003B (MG-3B) 1

GE-EMG-514002 (MG-EMG) 1

Gerador AUX 
Alugado SOENERGY 1

Gerador DGR - DIESEL (GE-1004) 1

Geração de Vapor 1

Caldeira BB (GV-1000-A) 1

Offloading 3

JV401B1 1

MB-122301A 1

Turbo Bomba TB-1000C 1

Proteção Catódica 1

PN-Z 664504-01 1

Recebimento de Óleo 3

SDV-122302 1

SDV-122303 1

SDV-122305 1

Toda a plataforma 2

PSV's 1

Relatório de Bypass 1

Toda Plataforma 2

PSV´s 1

Relatório de Bypass 1

Tratamento de Água 3

Bomba B-533601C 1

SDV-5331104A 1

SDV-5331104B 1

Tratamento de Óleo 2

SDV-1223201 1

SDV-5125201A 1

UPS 2

UPS 514801-A 1

UPS 810003-B 1

Total Geral 40


