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RESUMO 

Este trabalho consiste na construçõ de conhecimento a partir de informações extraídas por 

meio da abordagem de Análise Semântica Latente (LSA) em dados não estruturados numa 

base de registros de eventos de falhas em blowout preventers (BOP). O banco de dados 

utilizado é o RAPID-S53, construído e coordenado pela International Association of Drilling 

Contractors (IADC), que contempla o registro do histórico de desvios de funções de 

equipamentos e interrupções das operações de perfuração associado ao sistema BOP. O total 

de 1396 registros de falhas, correspondentes ao período de janeiro de 2012 a novembro de 

2018, oriundos de 26 companhias que fazem parte da indústria de óleo e gás foram coletados 

do banco de dados e utilizados na pesquisa. Utilizando a abordagem LSA buscou-se 

identificar diferentes “cenários de falha”, que são interpretações dos conceitos gerados que 

tentam relacionar componentes, métodos de detecção, condição de detecção, falhas e ações 

corretivas, para os componentes anular, gavetas cisalhantes, compensated chamber solenoid 

valve (CCSV) e reguladora. Os resultados preliminares evidenciaram a complexidade do 

equipamento BOP. Os resultados finais mostram que existem diferenças fundamentais nos 

cenários de falhas em relação aos componentes e subcomponentes afetados por determinados 

tipos falhas, em relação a condição do equipamento (se o BOP está em superfície ou em 

operação) e aos métodos de detecção. Os resultados ressaltam que as principais falhas do BOP 

estão associadas a vazamentos nos componentes e subcomponentes estudados e que os 

métodos de detecção das falhas são, em grande maioria, inspeções, observações, testes de 

pressão ou testes funcionais realizados com o BOP em superfície. Conclui-se que as 

interpretações dos conceitos gerados podem auxíliar à tomada de decisão, no ambito da 

indústria e também de pesquisas realizadas pela academia. 

 

Palavras-chave: Blowout preventer; Óleo & gás; Perfuração; Mineração de texto; Análise 

Semântica Latente; Manutenção; Confiabilidade; BOP; Falha; LSA; Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work consists of building knowledge from information extracted through the Latent 

Semantic Analysis (LSA) approach into unstructured data in a blowout preventers (BOP) 

event record database. The database used is RAPID-S53, built and coordinated by the 

International Association of Drilling Contractors (IADC), which includes the recording of the 

history of equipment function deviations and drilling operations interruptions associated with 

the BOP system. A total of 1396 failures records, corresponding to the period from January 

2012 to November 2018, from 26 companies that are part of the oil and gas industry were 

collected from the database and used in the research. Using the LSA approach, different 

"failure scenarios" were identified, which are interpretations of the concepts generated that 

attempt to associate components, detection methods, detection condition, failures and 

corrective actions, for annular components, shear rams, compensated chamber solenoid valve 

(CCSV) and regulators. The preliminary results highlighted the complexity of BOP 

equipment. The final results show that there are fundamental differences in the failure 

scenarios for the components and subcomponents affected by certain types of failure, in 

relation to the condition of the equipment (whether the BOP is on the surface or in operation) 

and detection methods. The results highlight that the main failures of BOP are associated with 

leaks in the components and subcomponents studied and that the failure detection methods 

are, for the majority of cases, inspections, observations, pressure tests or functional tests 

performed with the BOP at the surface. It is concluded that the interpretations of the concepts 

generated can assist decision making within the industry and research conducted by the 

academy. 

 

Keywords: Blowout preventer; BOP Oil & gas; Drilling; Failures; Maintenance; Reliability; 

Text mining; Latent semantic analysis; LSA; Python. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Contextualização 

Segundo Haider (2015), a todo momento bilhões de pessoas, por meio dos seus 

smartphones, registram seus dados, possibilitando o governo e as empresas acompanharem 

em tempo real. Este grande volume de dados em conjunto com a variedade de dados 

disponíveis levou a um conjunto de informações que ultrapassou a capacidade das análises 

manuais das ferramentas de gerenciamento de dados tradicionais (WALLER  et al., 2013). 

Isso possibilitou uma nova forma de solucionar problemas relacionados aos negócios, ela é 

conhecida como “Data-Driven” (tomada de decisão por meio de dados) (SONG & ZHU, 

2016). A grande competitividade que existe no cenário atual tornou essencial que as 

organizações entendam o conhecimento que está contido nos documentos e registros 

produzidos, uma vez que este conhecimento pode traduzir-se em uma vantagem competitiva.  

Em geral, empresas costumam trabalhar mais com dados numéricos já que o manuseio 

e interpretação deles é mais fácil do que quando se trata de dados em forma textual, por conta 

da natureza deles, uma vez que textos não têm estrutura, ou melhor, sua estrutura é 

complicada para ser tratada de forma computacional sem que seja realizado o pré-

processamento desses dados. 

 Porém, com a difusão do conceito de mineração de texto (text mining) e de 

ferramentas e técnicas utilizadas nesse sentido, este tipo de dado tem sido percebido como 

uma fonte de informação muito valiosa por diversos empreendedores, gestores, pesquisadores 

e acadêmicos de todo mundo, uma vez que dados não estruturados correspondem a cerca 80% 

dos dados armazenados na indústria (DHAR, 2013). A realidade é que a disponibilidade e 

capacidade de processamento de dados por parte das empresas é um fator fundamental para o 

sucesso no mercado global dinâmico e competitivo. O conhecimento extraído por meio do 

processamento dos dados pode ajudar no processo de tomada de decisão. 

A mineração de texto é o processo de extrair informação útil de dados não estruturados 

textuais. Esta é uma área complexa que conversa diretamente com conceitos como machine 

learning e mineração de dados. Segundo Feldman e Sanger (2007), text mininig consiste em 

uma área de pesquisa da computação que busca resolver problemas com grande número de 

dados, por meio da combinação de técnicas de data mining, machine learning, recuperação de 

informações e gerenciamento de conhecimento. 
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Além do potencial destacado anteriormente, outro fator é essencial para as 

organizações, o tempo. A necessidade de soluções rápidas tem se intensificado por conta do 

mercado global que é muito dinâmico e das inovações tecnológicas frequentes que estão 

acelerando para um ritmo quase que exponencial (AGUIAR & CALADO, 2018). O tempo 

disponível para a tomada de decisão por parte dos gestores é reduzido cada vez mais e isso 

torna as informações que possam auxiliar no processo bastante valiosas. Em uma perspectiva 

profissional e de negócios, o crescimento de dados disponíveis tanto no ambiente interno 

quanto no ambiente externo organizacional, apresenta-se como uma oportunidade de 

aprendizado sobre os “dados” e o uso destes nos processos de tomada de decisão nas 

organizações (AYANKOYA et al., 2014). 

Segundo Provost e Fawcett (2013), o alto investimento realizado pelas empresas em 

infraestrutura, nos últimos 15 anos, possibilitou as organizações captar dados sobre seus 

clientes, processos internos, tendências de mercados e concorrentes, aumentando o interesse 

das mesmas em aprender métodos para extrair informações e conhecimentos importantes dos 

dados captados, com objetivo de obter vantagens competitivas. Este grande volume de dados 

disponíveis nos sistemas das organizações evidencia ainda mais a necessidade de ferramentas 

capazes de extrair conhecimento rapidamente para auxiliar os gestores no processo decisório 

das organizações. 

As organizações por meio de técnicas de text mining podem obter insights 

interessantes sobres seus produtos e processos a partir de dados que estavam disponíveis, 

porém não eram utilizados ou, pelo menos, analisados da melhor forma possível. A 

categorização de documentos, sejam eles e-mails, relatórios, feedbacks, artigos ou sites, a 

extração de palavras-chaves, conceitos e resumos em textos no formato digital são aplicações 

que já estão funcionando e são usadas por empresas, universidades e outras instituições para 

diminuição do tempo de entendimento do conteúdo de um documento. 

Em relação as empresas do setor de óleo e gás, cada vez é maior o número de 

organizações que procuram registrar informações e construir bases de dados sobre suas 

operações, visando a extração de conhecimento destes dados para suportar decisões futuras 

dos gestores (LU, 2019; MOHAMMADPOOR & TORABI, 2018; SAPUTELLI, 2016; 

HOLDAWAY, 2014). Nesta indústria, o sistema Blowout Preventer (BOP) é uma das 

barreiras mais importantes responsáveis pela segurança do poço durante a fase de perfuração 

(THOMAS et al., 2004). 

A importância do BOP ficou evidente no grave acidente ocorrido na plataforma 

Deepwater Horizon, em 2010. Lukin (2016) afirma que após o acidente ocorrido em 22 de 
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abril de 2010 nos Estados Unidos, cujo prejuízo estimado é da ordem de US$ 42 bilhões, a 

análise de risco do BOP ganhou grande importância nos projetos de exploração e produção de 

petróleo. Além disso, em muitas ocorrências, quando a falha do BOP é detectada, o 

equipamento deve ser retirado de operação para reparo, cujo retorno pode demorar até uma 

semana ou mais dependendo da disponibilidade a bordo (LUKIN, 2016). Portanto, uma 

paralisação do sistema, mesmo que para evitar uma falha, pode trazer milhões de prejuízo 

com a interrupção da produção.  

Por conta desta relevância, foi construído o projeto conjunto da indústria “BOP 

Reliability Database Joint Industry Project” que tem como objetivo avançar em relação a 

segurança e eficiência das operações de perfuração no mundo promovendo melhorias na 

confiabilidade e na performance dos equipamentos de controle do poço (INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS, 2017). O projeto conjunto da indústria, 

conhecido também como JIP (Joint Industry Project), é formado pelas empresas operadoras e 

prestadoras de serviços das operações de perfuração.  

Nesse contexto, o projeto incentivou a criação do banco de dados “Reliability and 

Performance Information Database” (RAPID-S53). Este banco de dados contempla o registro 

do histórico de desvios de funções de equipamentos e interrupções das operações de 

perfuração associado ao sistema BOP. No projeto “Desenvolvimento de Metodologia para 

Manutenção Baseada em Condição em Blowout Preventers (BOPs)” que está em 

desenvolvimento e é financiado pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a principal fonte de 

informações sobre falhas do BOP consiste no banco de dados RAPID-S53. 

O objetivo do projeto financiado pela Petrobras é estabelecer ferramentas, regras de 

interpretação e abordagens de apoio à gestão de mantenabilidade (“mantenability”) para os 

principais sequências de falhas de um Sistema “Blowout Preventer” (BOP) Piloto, por meio 

do monitoramento de variáveis de condições de operação e ambiente circundante, tendo como 

fundamento a integração dos conceitos de “Reliability-Centered Maintenance” (RCM), 

“Condition-Based Maintenance” (CMB) e “Prognostic Health Management” (PHM). 

 

1.2 Oportunidade 

A base de registros de eventos de falhas em blowout preventers apresenta uma 

oportunidade de extrair conhecimentos do conjunto de dados não estruturados presentes no 

campo ‘descrição do evento’ sobre os eventos de falhas registrados no banco. Nesse sentido, 

Miner (2012) sugere a possibilidade de encontrar uma dimensão latente a partir do uso da 

técnica “Singular Value Decomposition (SVD)” em um conjunto de dados textuais. Todo o 
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conjunto de etapas para encontrar da esta dimensão latente nos dados é chamada pelo autor de 

Análise Semântica Latente (LSA). 

Sobre o LSA, é possível entender a abordagem de forma resumida como começando a 

partir do processamento dos documentos de interesse, que podem ser de grandes dimensões 

(contendo uma grande quantidade de parágrafos), dando origem ao corpus linguístico. Em 

sequência corpus é representado mediante uma matriz na qual as linhas e as colunas contêm, 

respectivamente, os diferentes termos que aparecem no corpus e os documentos considerados. 

Assim, nesta matriz fica retratado o número de vezes que aparece cada termo em cada 

documento. Em sequência, usando essa matriz são formados os vetores, que são compostos 

por valores atribuídos a cada palavra do corpus linguístico, por meio de alguma técnica de 

redução de dimensionalidade. Esses valores podem ser entendidos como o grau com que cada 

palavra contribui para a formação do conceito representado pelo vetor. Miner (2012) utiliza o 

SVD como técnica para formação dos conceitos.  

A identificação da dimensão latente em conjunto com a análise dos conceitos 

formados por meio da técnica SVD pode auxiliar o entendimento sobre as condições de 

criticidade avaliadas na decisão de parada parcial ou total, ou em relação a ação de 

manutenção em cada evento de falha registrado no banco de dados. 

A importância desse tema para o projeto “Desenvolvimento de Metodologia para 

Manutenção Baseada em Condição em Blowout Preventers (BOPs)” ocorre devido à  escassez 

de estudos capazes de auxiliar o processo de tomada de decisão sobre quais componentes do 

sistema blowout preventer e suas respectivas falhas são mais críticos. Existe muito 

conhecimento dos profissionais, engenheiros e técnicos, da indústria, nos formulários do 

banco de dados RAPID-S53, que pode ser aproveitado para entender o comportamento dos 

cenários de falhas. Esse conhecimento inclui informações como quais tipos de falhas afetam 

determinados componentes, quais são os métodos de detecção mais usados, quais as ações 

corretivas tomadas e se a falha provocou a indisponibilidade do sistema produtivo. 

 

1.3 Objetivo 

Este projeto tem como objetivo construir conhecimento a partir de informações 

extraídas por meio da abordagem de Análise Semântica Latente (LSA) em dados não 

estruturados numa base de registros de eventos de falhas em blowout preventers. Para isso 

será necessário realizar os seguintes objetivos específicos:  

• Estudo e síntese da literatura sobre falhas em blowout preventers, big data, data 

science e mineração de texto.  
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• Identificar na literatura de referência as principais práticas relacionadas à Análise 

Semântica Latente. 

• Estruturar a base de dados de eventos de falhas em blowout preventer para 

aplicação de técnicas de mineração de textos.  

• Empregar as técnicas de mineração de textos selecionadas por meio do uso da 

linguagem Python e suas bibliotecas disponíveis. 

• Analisar os principais termos dos conceitos formados. 

• Interpretar os conceitos de modo a obter cenários de falhas do BOP ou de seus 

componentes. 

 

1.4 Justificativas 

O desafio para as empresas que almejam seguir a ideia de tomada de decisões 

baseadas em dados (data-driven), é extrair conhecimento de um grande volume de dados de 

forma rápida e que seja capaz de suportar da melhor maneira possível os gestores (SONG e 

ZHU, 2016; WALLER et al., 2013). Esse desafio é ainda maior se o conjunto de dados a ser 

analisado for formado por dados não estruturados (imagens, áudios, textos e vídeos), uma vez 

que uma parcela significativa dos gestores desconhece as abordagens e técnicas para trabalhar 

com este tipo de dado.  O projeto proposto além de apresentar todo o processo de mineração 

de texto e da abordagem de Análise Semântica Latente, ainda apresentará informações que 

podem fornecer suporte para desenvolvimento das ações de planejamento de manutenção e no 

estudo de confiabilidade operacional do BOP. Essas informações podem auxiliar a tomada de 

decisão em alguma etapas do projeto “Desenvolvimento de Metodologia para Manutenção 

Baseada em Condição em Blowout Preventers (BOPs)”. 

Um dos grandes desafios para a indústria de óleo e gás, mais especificamente na etapa 

de perfuração, é decidir o que fazer quando houver indícios de falha de um componente do 

BOP visando maximizar o tempo de disponibilidade dos equipamentos, minimizar os custos 

de manutenção e operação (VACHTSEVANOS et al., 2006). Quando uma falha for detectada 

em um sistema ou componente, a resposta típica do setor é analisar as consequências 

potenciais e realizar uma avaliação de risco e, com base nisso, decidir se o BOP precisa ser 

retirado. A análise por meio de técnicas de mineração de texto pode auxiliar a construir 

conhecimento sobre as condições de criticidade avaliadas na decisão de parada parcial ou 

total, ou em relação a ação de manutenção em cada evento de falha registrado no banco de 

dados. Tendo em vista o alto custo associado a parada parcial ou total do processo de 
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perfuração de poços de petróleo e o possível impacto ambiental e na vida humana causado por 

uma falha no BOP,  este projeto final passa ser ainda mais relevante para a área (MARTINS 

et al., 2018; LUKIN, 2016). 

Sob a ótica da Engenharia de Produção, este projeto final de curso pode contribuir 

com as discussões de data science, text mining, Análise Semântica Latente, manutenção e 

confiabilidade nos processos da área de petróleo e gás, mais especificamente na fase de 

perfuração,  com aplicabilidade no âmbito acadêmico e no próprio mercado em que se insere 

tanto na teoria quanto na prática. O projeto tende a contribuir para o crescimento pessoal, 

profissional e social por meio da disseminação do conhecimento. Além disso, a pesquisa tem 

potencial para contribuir com o mercado de óleo e gás gerando informações relevantes na área 

de manutenção, reduzindo custos e melhorando a efetividade dela. 

 

1.5 Delimitações 

Com relação à faixa de equipamentos de controle de poço cobertos pelo banco de 

dados, a conformidade com os requisitos de relatório da norma API 53 (2012) continua a ser o 

principal direcionador para o preenchimento, mas o JIP pode, de tempos em tempos, adicionar 

itens de equipamentos ao processo de coleta de dados. Este acréscimo depende da 

recomendação feita pelo Grupo de Referência Técnica do JIP e aprovação pelo Comitê de 

Supervisão do JIP (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS, 

2017) . Os subsistemas, que fazem parte do sistema de equipamentos de controle de poço, 

existentes nos registros da base de dados RAPID-S53 são: 

a) Auxiliary Equipment (drillstring valves and gas separation equipment).  

b) BOP Stack.  

c) BOP Controls (primary, secondary and emergency). 

d) Choke Manifold Equipment.  

e) Diverter System.  

f) Riser System. 

Vale ressaltar que esta hierarquia foi definida pelo Grupo de Referência Técnica do 

JIP e aprovada pelo Comitê de Supervisão do JIP (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

DRILLING CONTRACTORS, 2017).  

Em um primeiro momento foram analisados todos os registros, inclusive os 

preenchidos como sendo de um subsistema do sistema de equipamentos de controle de poço 

diferente do BOP, por exemplo: Auxiliary, Choke Manifold Equipment, Diverter System e 

Riser System. Posteriormente, devido a necessidade de entender melhor os cenários de falhas 
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de alguns componentes do BOP, considerados como umas das principais fontes de falhas e de 

horas não produtivas no âmbito do projeto “Desenvolvimento de Metodologia para 

Manutenção Baseada em Condição em Blowout Preventers (BOPs)” que está em 

desenvolvimento, a mineração de texto por meio da abordagem LSA foi realizada para os 

registros apontados como falhas no anular, na gaveta cisalhante, na compensated chamber 

solenoid valve (CCSV) e nas reguladoras. 

 

1.6 Estrutura da pesquisa 

A pesquisa possui cinco capítulos. O primeiro contextualizou a temática, apresentou a 

oportunidade, o objetivo definido para explorar essa oportunidade e as justificativas que são 

argumentos sobre pertinência. O Capítulo 2 oferece uma síntese sobre os temas big data, data 

science, mineração de texto e blowout preventers. Assim, uma revisão da literatura com 

inclusão de alguns dos principais trabalhos dessas áreas foi realizada. Essa fundamentação 

teórica apoia à escolha e definição do método de trabalho, descrito em detalhes no Capítulo 3. 

O Capítulo 3 descreve o método de trabalho empregado. É uma adaptação do método 

proposto por Dumais (1990) para mineração de texto por meio da abordagem LSA. O método 

adotado apresenta orientações em relação a aspectos como a organização de bancos de dados 

e análise exploratória dos dados, pré-processamento de textos, aplicação da técnica SVD na 

mineração de textos e análise e avaliação dos resultados . 

O Capítulo 4 executa o método definido no capítulo anterior e apresenta os resultados 

obtidos, na forma de quadros com a análise dos principais termos dos conceitos e a 

interpretação dos conceitos de forma a representar cenários de falha do BOP. Por fim, o 

Capítulo 5 apresenta as conclusões. Inicialmente, foi construída uma contextualização do 

trabalho, para então discutir a pesquisa em termos do alcance dos objetivos definidos, suas 

contribuições e limitações, tanto em termos teóricos quanto práticos, e as perspectivas de 

expansão do trabalho em novas direções e cenários, considerando outros equipamentos ou 

áreas de pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados de forma resumida os conceitos fundamentais que 

foram usados neste trabalho, o objetivo é compreender e alinhar as bases teóricas de 

desenvolvimento da pesquisa. Em sequência será apresentada serão discutidos os assuntos 

sobre os conceitos e princípios relacionados aos temas Big Data, Data Science e Text Mining, 

assim como algumas ferramentas e técnicas presentes na literatura desses temas. As buscas 

sobre “Big Data” e “Data Science” realizadas na base Scopus foram feitas no dia 1 de 

novembro de 2019. 

 

2.1 Big Data 

A todo tempo as pessoas estão conectadas por meio de notebooks, smartphone, 

aplicativos, GPS e outros dispositivos que coletam dados e os registram (HAIDER, 2015). A 

tendência é de crescimento desse número, cada vez é maior o número de pessoas no mundo 

que possuem smartphones e conectividade (GARTNER, 2012). Assim, o volume de dados 

cresce todos os anos e em diferentes áreas (MCKINSEY, 2011).  

Os avanços tecnológicos permitiram que grandes volumes de dados fossem coletados, 

armazenados e analisados de forma fácil independente da origem do dado, o que tem como 

consequência a inserção de pequenos negócios e organizações sem fim lucrativo em um 

ambiente de tomada de decisão baseada em dados, uma vez que análises, antes restritas 

somente a grandes companhias, podem ser feitas sem incorrer em elevados custos. 

(FOREMAN, 2014). Este volume de informação foi percebido pelas organizações como uma 

forma de entender melhor os clientes e usuários de seus produtos ou serviços e, portanto, 

como uma possibilidade de aumentar os lucros. Nesse sentido, os dados registrados a todo 

momento são informações com muito potencial para as organizações, que podem utilizá-los 

para construir produtos e serviços personalizados de acordo com o perfil do cliente e de forma 

rápida, sem gastar o tempo que antes era necessário para fazer isso (MCAFEE & 

BRYNJOLFSSON, 2012). 

Por outro lado, como foi dito anteriormente, existe um problema, como processar, por 

meio das ferramentas tradicionais, todo esse volume de dados que tem sido registrado? A 

maioria das ferramentas tradicionais são análises manuais que tem uma capacidade limitada 

em relação a todo esse volume de dados (WALLER & FAWCETT., 2013). A questão acima 

está sendo respondida progressivamente pelas organizações por meio da definição de métodos 
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e processos para coletar, obter os dados dos clientes atuais e potenciais é fundamental e algo 

cada vez mais fácil em virtude da difusão dos meios digitais (GARTNER, 2012), registrar, a 

forma como os dados coletados são registrados ou armazenados tem potencial para definir se 

toda essa informação será útil ou se a organização precisará coletar os dados novamente, e 

analisar os dados, analisar os dados é uma etapa desafiadora para os organizações que devem 

empregar métodos tradicionais adaptados ou métodos novos para construir conhecimento a 

partir das informações contidas nos dados.  

Contudo, devido à grande quantidade de informações disponíveis existente, as 

organizações que desejarem o sucesso nesta empreitada precisam entender as características 

dos dados, não basta coletar, armazenar e analisar, é preciso entender que esses grandes 

conjuntos de dados, em geral, têm um volume muito grande e uma variedade considerável, já 

que existem dados no formato textual, numérico, binário etc. Vale ressaltar que cada tipo de 

dado pode exigir uma abordagem diferente do analista que visa construir analises a partir 

desses registros (PEARSON, 2018; GALEA, 2012).  

 Além disso, caso as organizações queiram tirar proveito disso para construir produtos 

e serviços customizados para os seus clientes elas precisam de uma coisa fundamental ao 

passar por essas etapas, velocidade. Quanto mais rápido for a execução dessas três etapas do 

processo, mais rápido a organização pode criar algo que pode ser até mesmo único para os 

seus clientes, seja um produto visto com mais valor ou um serviço que proporcione uma 

experiência melhor. Em outras palavras, velocidade está associada tanto a frequência da 

produção de dados, quanto a velocidade de armazenamento e de processamento deles. 

Algumas definições para estes conceitos são apresentadas mais a frente nesta seção. 

 Essas características de volume e variedade e a necessidade das organizações por 

construção de conhecimento a partir dos dados forma rápida, velocidade, são os pilares de 

uma definição de bastante difundida de Big Data. Esses conceitos foram apresentados por 

Laney (2001) em um relatório com título de “3D Data Management: Controlling Data 

Volume”, do META group, que atualmente faz parte do Instituto Gartner. Esses conceitos 

foram utilizados por outras definições construídas em trabalhos publicados posteriormente, a 

saber: Simon (2013); Minelli, Chambers & Dhiraj (2013); Davenport (2014); Kyunghee, 

Hogduin & Zhang (2015). 

O termo Big Data está popularizado tanto no ambiente acadêmico, como nos 

ambientes organizacionais privados e públicos. A busca iniciou-se na base Scopus, utilizando 

a palavra-chave Big Data, com o objetivo principal de avaliar os principais autores sobre o 

assunto, bem como a evolução do tema ao longo dos anos. Em termos acadêmicos, segundo 
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Scopus (2019), nos últimos 10 anos, foram realizadas mais de 20 mil publicações, no total, 

contendo o termo Big Data. A Figura 1 apresenta a query string usada para a pesquisa na 

Scopus. 

 

Figura 1 - Query string usada para pesquisar sobre Big Data na Scopus 
Fonte: Autor. 

Analisando a evolução da série temporal de artigos publicados em cada ano, verificou-

se que mais de 80% dos documentos foram publicados entre os anos de 2015 a 2019, o que 

indica a tendência de crescimento na quantidade de publicações. A partir da Figura 2, é 

possível observar o crescimento sobre o assunto a partir de 2010, atingindo o ápice em 2018, 

ano que obteve mais de 5 mil artigos indexados na base. A queda ao final do gráfico em 2019 

acontece devido ao período em que a busca foi realizada na Scopus, faltando meses para o 

final do ano. 

 

Figura 2 - Publicações contendo Big Data entre 2010 e 2019 
Fonte: SCOPUS (2019). 

As 20 áreas com maior concentração de publicações podem ser observadas na Tabela 

1. Como esperado, há uma grande variedade de temas. Vale ressaltar que até 2001 o número 

de documentos por ano era de até duas publicações contendo o termo Big Data e seu 

significado divergia das definições presentes na literatura que são mais atuais, incluindo a 
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definição apresentada por Laney (2001) que utiliza o conceito dos três “Vs” (SCOPUS, 

2019).  

Tabela 1 - Quantidade de publicações por área de conhecimento na base SCOPUS 

Categorias do Scopus No. de Publicações 

Computer Science 9916 

Engineering 6709 

Social Sciences 3348 

Mathematics 2696 

Business, Management and Accounting 2102 

Medicine 1922 

Decision Sciences 1432 

Materials Science 1246 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 1188 

Environmental Science 1188 

Earth and Planetary Sciences 924 

Physics and Astronomy 849 

Energy 800 

Agricultural and Biological Sciences 688 

Chemistry 685 

Arts and Humanities 584 

Economics, Econometrics and Finance 513 

Chemical Engineering 424 

Multidisciplinary 398 

Fonte: SCOPUS, 2019. 

Juntas, as cinco primeiras áreas de conhecimento (ciência da computação, engenharia, 

ciências sociais, matemática e negócios, gerenciamento e finanças) correspondem a cerca de 

65% do total de artigos publicados. A distribuição das publicações em revistas foi bastante 

ampla (159 fontes). Em relação à fonte dos documentos, o IEE Access foi a revista mais 

representada, com 439 artigos publicados entre 2010 e 2019. As 20 revistas com maior 

número de publicações nos últimos anos podem ser encontradas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Quantidade de publicações por periódicos na base SCOPUS 

Categorias do Scopus No. de Publicações 

IEEE Access 439 

Future Generation Computer Systems 276 

Journal Of Advanced Oxidation Technologies 172 

Journal Of Big Data 162 

International Journal Of Innovative Technology And Exploring Engineering 158 

Boletin Tecnico Technical Bulletin 156 

International Journal Of Recent Technology And Engineering 144 

International Journal Of Applied Engineering Research 141 

Sustainability Switzerland 137 
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Categorias do Scopus No. de Publicações 

Plos One 130 

Lecture Notes In Computer Science Including Subseries Lecture Notes In Artificial 

Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics 
124 

Journal Of Supercomputing 108 

Cluster Computing 105 

Jisuanji Yanjiu Yu Fazhan Computer Research And Development 105 

Journal Of Advanced Research In Dynamical And Control Systems 103 

Information Sciences 100 

Neurocomputing 98 

Sensors Switzerland 97 

Jisuanji Xuebao Chinese Journal Of Computers 89 

Multimedia Tools And Applications 89 

IBM Data Management Magazine 82 

Fonte: SCOPUS (2019). 

A Tabela 3 apresenta os 20 autores com maior número de publicações, em periódicos, 

contendo o termo “Big Data”. 

Tabela 3 - Quantidade de publicações por autores na base SCOPUS 

Categorias do Scopus No. de Publicações 

Yang, L.T. 39 

Ranjan, R. 38 

Chang, V. 36 

Zomaya, A.Y. 34 

Herrera, F. 27 

Choo, K.K.R. 26 

Li, K. 26 

Yu, G. 24 

Li, Q. 23 

Ahmad, A. 22 

Paul, A. 22 

Khoshgoftaar, T.M. 21 

Chen, Z. 20 

Liu, Y. 20 

Song, H. 20 

Vasilakos, A.V. 20 

Buyya, R. 19 

Chen, J. 18 

Hossain, M.S. 18 

Dubey, R. 17 

Gunasekaran, A. 17 

Fonte: SCOPUS (2019). 
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Por meio da leitura dos 10 artigos com maior número de citações na base Scopus, 

ficou claro que muitos destes artigos são publicações mais técnicas, na maioria das vezes 

tratando da aplicação ou proposição de algoritmos ou ferramentas. Por outro lado, por meio 

da análise das publicações com maior número de citações da área “Business, Management 

and Accounting”, é possível entender melhor a influência do conceito de “Big Data” nas 

organizações, como ele é importante no contexto atual e a evolução da definição ao longo do 

tempo. Nesse contexto, as publicações com maior número de citações são apresentadas na 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Publicações com mais citações na área ‘Business, Management and Accounting’ 

Autores Título da publicação Ano Periódico Citações 

Chen H., Chiang R.H.L., 

Storey V.C. 

Business intelligence and analytics: 

From big data to big impact 
2012 

MIS Quarterly: 

Management 

Information Systems 

2043 

McAfee A., Brynjolfsson E. Big data: The management revolution 2012 
Harvard Business 

Review 
761 

Ostrom A.L., Parasuraman 

A., Bowen D.E., Patrício L., 

Voss C.A. 

Service Research Priorities in a 

Rapidly Changing Context 
2015 

Journal of Service 

Research 
426 

Fosso Wamba S., Akter S., 

Edwards A., Chopin G., 

Gnanzou D. 

How 'big data' can make big impact: 

Findings from a systematic review and 

a longitudinal case study 

2015 

International Journal 

of Production 

Economics 

414 

Waller M.A., Fawcett S.E. 

Data science, predictive analytics, and 

big data: A revolution that will 

transform supply chain design and 

management 

2013 
Journal of Business 

Logistics 
394 

George G., Haas M.R., 

Pentland A. 

From the editors: Big data and 

management 
2014 

Academy of 

Management Journal 
319 

Zuboff S. 

Big other: Surveillance capitalism and 

the prospects of an information 

civilization 

2015 
Journal of Information 

Technology 
306 

Demirkan H., Delen D 

Leveraging the capabilities of service-

oriented decision support systems: 

Putting analytics and big data in cloud 

2013 
Decision Support 

Systems 
288 

Hazen B.T., Boone C.A., 

Ezell J.D., Jones-Farmer 

L.A. 

Data quality for data science, 

predictive analytics, and big data in 

supply chain management: An 

introduction to the problem and 

2014 

International Journal 

of Production 

Economics 

285 
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Autores Título da publicação Ano Periódico Citações 

suggestions for research and 

applications 

Davenport T.H., Barth P., 

Bean R. 
How 'big data' is different 2012 

MIT Sloan 

Management Review 
269 

Kang H.S., Lee J.Y., Choi 

S., Kim H., Park J.H., Son 

J.Y., Kim B.H., Noh S.D. 

Smart manufacturing: Past research, 

present findings, and future directions 
2016 

International Journal 

of Precision 

Engineering and 

Manufacturing - Green 

Technology 

249 

Gretzel U., Sigala M., 

Xiang Z., Koo C. 

Smart tourism: foundations and 

developments 
2015 Electronic Markets 246 

Wang G., Gunasekaran A., 

Ngai E.W.T., Papadopoulos 

T. 

Big data analytics in logistics and 

supply chain management: Certain 

investigations for research and 

applications 

2016 

International Journal 

of Production 

Economics 

244 

Jin X., Wah B.W., Cheng 

X., Wang Y. 

Significance and Challenges of Big 

Data Research 
2015 Big Data Research 243 

Sivarajah U., Kamal M.M., 

Irani Z., Weerakkody V. 

Critical analysis of Big Data 

challenges and analytical methods 
2016 

Journal of Business 

Research 
233 

Hopkins M.S. 
From the editor: Big data, analy tics 

and the path from insights to value 
2011 

MIT Sloan 

Management Review 
229 

Xiang Z., Schwartz Z., 

Gerdes J.H., Uysal M. 

What can big data and text analytics 

tell us about hotel guest experience 

and satisfaction? 

2015 

International Journal 

of Hospitality 

Management 

215 

Brown B., Chul M., 

Manyika J. 
Are you ready for the era of 'big data'? 2011 McKinsey Quarterly 200 

Erevelles S., Fukawa N., 

Swayne L. 

Big Data consumer analytics and the 

transformation of marketing 
2016 

Journal of Business 

Research 
196 

Fonte: SCOPUS (2019). 

Destes artigos, Chen et al. (2012), McAfee (2012), Fosso Wamba et al. (2015) e  

Waller & Fawcett (2013) continham a definição de Big Data e dentre eles, todos citavam os 
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três “Vs” (Volume, Velocidade e Variedade) apresentados anteriormente. Alguns outros 

trabalhos que definem ‘Big Data’ usando os conceitos dos  três “Vs”, são: Gartner (2012), 

Kwon & Sim (2013) e Russom (2011).  Conforme Fosso Wamba et al. (2015), alguns autores, 

IDC (2012), Oracle (2012) e Forrester (2012),  definem mais um “V”, que seria 

correspondente a Valor, visando ressaltar a importância de extrair benefícios econômicos por 

meio dos conjuntos de dados. 

 Ainda assim, não existe uma definição que seja amplamente aceita na academia. 

Dessa forma, o Tabela 5 tem por objetivo apresentar algumas definições encontradas na 

literatura para Big Data. 

Tabela 5 - Algumas definições de Big Data 

Autores Definição 

  

Chen et al. (2012) 

Big Data tem sido usada para descrever os conjuntos de dados e as técnicas analíticas 

em aplicativos grandes (de terabytes a exabytes) e complexos (de sensor a dados de 

mídia social) que requerem armazenamento, gerenciamento e análise de dados 

avançados e tecnologias de visualização. 

Davenport et al. (2012) 
Big Data são dados de tudo, vão desde dados de fluxo da Web a dados genômicos da 

pesquisa e medicina biológica. 

McAfee & Brynjolfsson 

(2012) 

O Big Data pode ser caracterizado por um grande volume (medido em exabytes e 

petabytes), alta velocidade de geração de informações em tempo real e uma grande 

variedade de fontes e tipos de dados. 

Fisher et al. (2012) Dados que não podem ser manipulados e processados de maneira direta. 

Provost & Fawcett 

(2013) 

Big Data significa essencialmente conjuntos de dados muito grandes para os sistemas 

tradicionais de processamento de dados e, portanto, exigem novas tecnologias de 

processamento. Como nas tecnologias tradicionais, as tecnologias de Big Data são 

usadas para muitas tarefas, incluindo engenharia de dados. Ocasionalmente, as 

tecnologias de big data são realmente usadas para implementar técnicas de mineração 

de dados. No entanto, com muito mais frequência as conhecidas tecnologias de big 

data são usadas para processamento de dados em suporte às técnicas de mineração de 

dados e outras atividades de ciência de dados. 

Manyika et al. (2011) 

Big Data são os conjuntos de dados com um tamanho que está além da capacidade 

das ferramentas típicas de software de banco de dados de capturar, armazenar, 

gerenciar e analisar. 
  

Fonte: SCOPUS (2019). 

Como volume, velocidade e variedade são conceitos recorrentes nas definições de Big 

Data presentes na literatura, é importante entender o que a literatura fala sobre eles. Uma 

característica importante dos conjuntos de dados considerados como “Big Data” é o grande 

volume de dados (RUSSOM, 2011). Esse volume é consequência da grande quantidade de 

dados registrados na atualidade. Segundo McAfee & Brynjolfsson (2012), cerca de 2,5 

exabytes (exabytes equivalem a um bilhão de gigabytes) são criados diariamente e ele projeta 

que esse número deve dobrar a cada período de 40 meses. Assim, organizações do mundo 
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todo tem a possibilidade e o desafio de extrair conhecimento de um grande conjunto de dados 

disponíveis e que tende a crescer ao longo dos próximos anos.  Em outras palavras, volume 

tem relação com o tamanho dos dados, que pode ser interpretada por quantidade consumida 

para armazenamento ou pela quantidade de registros no conjunto de dados (RUSSOM, 2011). 

Por outro lado, Gandomi & Haider (2015) afirmam que não existe na literatura 

tamanho mínimo para um conjunto de dados ser considerado como “Big Data” em relação a 

dimensão de volume. Um dos aspectos levados em consideração que dificulta definir esse 

limite, é que com o progresso da ciência e da tecnologia a capacidade de processamento dos 

dados aumenta e, portanto, um volume considerado grande atualmente poderia ser 

considerado pequeno no futuro. 

Conforme McAfee & Brynjolfsson (2012), a velocidade é um conceito fundamental 

para diversas aplicações que envolvem conjuntos de dados, uma vez que quanto maior a 

velocidade, maior possibilidade das organizações de obter vantagens competitivas em relação 

aos competidores, devido ao conhecimento adquirido após o processamento dos dados. Na 

visão de Russom (2011), velocidade é a frequência com que os dados são gerados ou 

recebidos pela organização. 

Por variedade entende-se a heterogeneidade dos dados, uma vez que um grande 

avanço do Big Data foi possibilitar a introdução de dados semiestruturados e não 

estruturados, permitindo integrar e agregar diferentes tipos de dados de diversas fontes para 

uma análise mais rica, propiciando insights que antes não eram viáveis (MCAFEE & 

BRYNJOLFSSON, 2012).  

 O outro conceito importante para a maioria das definições de Big Data é variedade. 

Segundo Mcafee & Brynjolfsson (2012), variedade é uma consequência da diversidade de 

meios capazes de registrar dados atualmente, por exemplo, mensagens, imagens de redes 

sociais, leituras de sensores, GPS e aplicativos de celulares. Ou seja, variedade pode ser 

interpretada como o conjunto de dados ser multidimensional incluindo dados estruturados ou 

não estruturados, de diversas fontes e formatos (RUSSOM, 2011).  

 Uma ilustração que resume bem a definição de Big Data é a figura construída pelo 

autor com base nos conceitos de velocidade, variedade e volume explicitados anteriormente e 

que pode ser vista por meio da Figura 3. 
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Figura 3 - Definição de Big Data. 
Fonte: Autor. 

 

2.2 Data Science & Construção de Conhecimento por Dados 

Um termo que tem uma relação muito forte com Big Data é o Data Science, inclusive 

muitos autores relacionam esses dois termos, alguns exemplos a saber, são: Chen et al. 

(2015), Dhar (2013), Provost & Fawcett (2013). Vale ressaltar que os estudos citados têm 

grande número de citações e apresentam-se como referências importantes na área de Data 

Science, como pode ser visto na Tabela 9 apresentada mais a frente nesta seção do referencial 

teórico.  

De certa forma é natural pensar em Data Science como uma consequência da explosão 

no volume de dados registrados, na velocidade com que esses registros são feitos e na 

variedade de tipos de dados, ou seja, como consequência do Big Data, que intensificou a 

necessidade de construção de conhecimento de forma rápida a partir desses grandes conjuntos 

de dados. Porém, isso não é verdade, Cao (2017, p. 4) sumarizou a evolução do Data Science 

em termos de momentos representativos e os mais importantes da lista podem ser vistos na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Evolução do Data Science 
Fonte: Adaptado de Cao (2017). 

Segundo Cao (2017), a história do Data Science inicia com afirmação de Tukey 

(1962) de que “análise de dados é intrinsicamente uma ciência empírica”. Ao longo das 

décadas seguintes a ênfase que foi dada em usar os dados para gerar hipóteses plausíveis de 

serem testadas, contribuiu para o termo “data-driven discovery” mencionado em 1989  

(KDD89, 1989). Outras duas referências ao termo Data Science, conforme Cao (2017), são 

um plano de ação sugerido por Cleveland (2001) que expandiria as áreas técnicas da 

estatística em direção à ciência dos dados e Wu (1997) que sugeriu que a estatística fosse 

renomeada como “ciência de dados" e os estatísticos fossem renomeados como "cientistas de 

dados".  

O que pode ser afirmado sobre a relação entre Data Science e Big Data é que 

possivelmente Data Science passou a ser mais relevante conforme os conjuntos de dados se 

aproximaram do conceito de Big Data (Provost & Fawcett, 2013). Enquanto o tamanho de 

uma base de dados não é necessariamente um aspecto crucial para construção de um modelo e 

tomar decisão, a relevância do Data Science para organizações reside no fato dos dados serem 

pervasivos e terabytes de dados serem armazenados para análise (SAID & TORRA, 2019). 

Em outras palavras, não é preciso ter um petabyte em dados armazenados para tentar predizer 

os interesses dos clientes, ter um grande conjunto de dados é bom, porém existem negócios 

que não tem e que não vão nunca conseguir coletar tantos dados, Data Science lida tanto com 

os grandes conjuntos de dados quanto com conjuntos com tamanho reduzido (FOREMAN, 

2014). 
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Assim como para o termo Big Data foi realizada uma busca na base Scopus, utilizando 

a palavra-chave Data Science, com o objetivo principal de avaliar os principais autores sobre 

o assunto, bem como a evolução do tema ao longo dos anos. Em termos acadêmicos, segundo 

Scopus (2019), nos últimos 10 anos, foram realizadas mais de 2 mil publicações, no total, 

contendo o termo “Data Science”. A Figura 5 apresenta a query string usada para a pesquisa 

na Scopus. 

 

Figura 5 - Query string usada para pesquisar sobre Data Science na Scopus 
Fonte: Autor. 

Analisando a evolução da série temporal de artigos publicados em cada ano, verificou-

se que mais de 80% dos documentos foram publicados entre os anos de 2015 a 2019, o que 

indica a tendência de crescimento na quantidade de publicações. A partir da Figura 6, é 

possível observar o crescimento sobre o assunto a partir de 2012. 

 

Figura 6 - Publicações contendo Data science entre 2010 e 2019 
Fonte: SCOPUS, 2019. 

As 20 áreas com maior concentração de publicações podem ser observadas na Tabela 

6. Como esperado, há uma grande variedade de temas. Vale ressaltar que até 2001 o número 

de documentos por ano era de até duas publicações contendo o termo “Data Science” 

(SCOPUS, 2019).  
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Tabela 6 - Quantidade de publicações por área de conhecimento na base SCOPUS 

Categorias do Scopus No. de Publicações 

Computer Science 687 

Medicine 420 

Engineering 350 

Mathematics 341 

Social Sciences 328 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 229 

Decision Sciences 185 

Business, Management and Accounting 128 

Environmental Science 123 

Physics and Astronomy 122 

Materials Science 106 

Agricultural and Biological Sciences 88 

Neuroscience 78 

Chemistry 77 

Chemical Engineering 58 

Multidisciplinary 58 

Earth and Planetary Sciences 54 

Arts and Humanities 53 

Energy 53 

Nursing 52 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 49 

 

Fonte: SCOPUS, 2019. 

As 20 revistas com maior número de publicações nos últimos anos podem ser 

encontradas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Quantidade de publicações por periódicos na base SCOPUS 

Categorias do Scopus No. de Publicações 

Statistical Analysis And Data Mining 32 

Big Data 24 

IEEE Access 23 

Wiley Interdisciplinary Reviews Computational Statistics 20 

American Statistician 19 

Journal Of The American Medical Informatics Association 17 

Philosophical Transactions Of The Royal Society A Mathematical  

Physical And Engineering Sciences 
17 

Data Science Journal 16 

Plos One 16 

Proceedings Of The National Academy Of Sciences  

Of The United States Of America 
16 

International Journal Of Innovative Technology And Exploring Engineering 14 

Journal Of Medical Internet Research 14 

Proceedings Of The Association For Information Science And Technology 14 
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Categorias do Scopus No. de Publicações 

Future Generation Computer Systems 13 

International Journal Of Recent Technology And Engineering 13 

Journal Of Computational And Graphical Statistics 13 

Journal Of The American College Of Radiology 13 

Test 12 

Information Sciences 11 

CIN Computers Informatics Nursing 9 

Communications Of The ACM 9 

Fonte: SCOPUS, 2019. 

A Tabela 8 apresenta os 20 autores com maior número de publicações, em periódicos, 

contendo o termo “Data Science”. 

Tabela 8 - Quantidade de publicações por autores na base SCOPUS 

Autores No. de Publicações 

Lötsch, J. 21 

Emmert-Streib, F. 11 

Dehmer, M. 10 

Kalidindi, S.R. 10 

Ultsch, A. 10 

Delaney, C.W. 9 

Westra, B.L. 9 

Bruckman, L.S. 7 

French, R.H. 7 

Gibert, K. 7 

Kringel, D. 7 

Ryan, P.B. 7 

Takahashi, K. 7 

Tatonetti, N.P. 7 

Dumontier, M. 6 

Hripcsak, G. 6 

Provost, F. 6 

Shi, Y. 6 

Bakken, S. 5 

Chang, V. 5 

Herwig, C. 5 

Fonte: SCOPUS, 2019. 

Ainda nesse contexto, as publicações com maior número de citações são apresentadas 

na Tabela 9. 

Tabela 9 - Publicações com maior número de citações e que contém o termo “Data Science”. 

Autores Título da publicação Ano Periódico Citações 
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Autores Título da publicação Ano Periódico Citações 

Jordan M.I., Mitchell T.M. 
Machine learning: Trends, perspectives, 

and prospects 
2015 Science 661 

Najafabadi M.M., 

Villanustre F., 

Khoshgoftaar T.M., Seliya 

N., Wald R., 

Muharemagic E. 

Deep learning applications and challenges 

in big data analytics 
2015 

Journal of Big 

Data 
420 

Waller M.A., Fawcett S.E. 

Data science, predictive analytics, and big 

data: A revolution that will transform 

supply chain design and management 

2013 

Journal of 

Business 
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Fonte: SCOPUS, 2019. 

Por meio da leitura dos artigos identificados acima, foi construída a Tabela 10 que tem 

por objetivo apresentar algumas definições encontradas na literatura para Data Science. 

Tabela 10 - Definições de Data Science 

Autores Definição 

  

Loukides (2012)  Data science é uma abordagem holística para extrair valor de dados e 

permite a criação de produtos de dados.  
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Ayankoya et al. (2014)  Data science fornece uma nova abordagem sistemática e novas ferramentas 

para lidar e extrair uma visão acionável e uma previsão do futuro de formas 

heterogêneas e dados não estruturados.  

Dhar (2013)  Data science é o estudo da extração generalizável de conhecimento a partir 

de dados.  

Song & Zhu (2015)  Data science engloba big data e é um campo multidisciplinar que precisa de 

análise iterativa e interação com especialistas em domínio. Além disso, ela 

tem também um forte lado humano (por exemplo, análise de requisitos, 

design de interface de usuário, validação de modelos e comunicação com 

especialistas de domínio), que estão intimamente relacionados com a 

disciplina comportamental.  

Matthew & Fawcett (2013)  Data science é a aplicação de métodos quantitativos e qualitativos para 

resolver problemas relevantes e prever os resultados.  

Said & Torra (2019) Data science é a ciência de dados. Seu objetivo é explicar processos e 

objetos através dos dados disponíveis. Espera-se que a explicação seja 

objetiva e precisa o suficiente para fazer previsões. O objetivo final das 

explicações é tomar decisões informadas com base no conhecimento 

extraído dos dados subjacentes. 

Provost & Fawcett (2013)  Data science é um conjunto de princípios fundamentais que apoiam e 

orientam a extração baseada em princípios de informação e conhecimento 

de dados, ou seja, ela envolve princípios, processos e técnicas para entender 

fenômenos, por meio de análises (automáticas) de dados.  
  

Fonte: SCOPUS, 2019. 

Por meio da interpretação das definições presentes na Tabela 10, Data Science pode 

ser entendido como um campo multidisciplinar que envolve o uso de técnicas e ferramentas 

das áreas de matemática, estatística e computação, além da expertise do analista no assunto 

que é o objeto da análise, para construção de conhecimento a partir de um conjunto de dados. 

Essa visão se aproxima bastante da visão apresentada por Dhar (2013), na qual para a 

utilização de Data Science é necessário possuir um conjunto integrado de habilidades 

abrangendo desde machine learning (inteligência artificial), matemática, estatística a 

programação, procedimento de linguagem natural e data mining (mineração de dados). A 

Figura 7 apresenta uma ilustração construída pelo autor para ajudar no entendimento do 

conceito de Data Science, ela teve como base as definições acima e o diagrama de venn 

construído por Drew Conway em 2010. 
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Figura 7 -  Definição de Data Science 
Fonte: Autor. 

Além de entender a definição de Data Science, é importante tentar visualizar a relação 

do termo com outros conceitos que são próximos, como a relação apresentada com Big Data, 

e no contexto dos processos de uma organização. Provost & Fawcett (2013) constroem uma 

ilustração visando exatamente isso e ela pode ser vista por meio da Figura 8.  

 

Figura 8 - Data Science no contexto de vários processos relacionados a dados numa organização 
Fonte: Adaptado de Provost & Facewett (2013). 

No topo da Figura 8 está o termo Data-driven decision-making (DDD) que se refere a 

tomada de decisão baseada na análise de dados e no conhecimento construído por meio dela. 

Por exemplo, um profissional de manutenção poderia decidir por fazer uma intervenção 
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baseado somente na experiência dele na área ou poderia tomar a decisão baseado em 

parâmetros medidos com vibração do equipamento por exemplo e histórico de falhas. 

Adicionalmente, seria possível também combinar as duas abordagens (Provost & Fawcett, 

2013). 

Segundo Provost & Fawcett (2013), Erik Brynjolfsson et al. Conduziram um estudo 

sobre como o DDD afeta a performance das firmas. Eles mostraram por meio de análises 

estatísticas que quanto mais a firma toma decisões baseada em análises de dados mais 

produtiva ela é. Um desvio padrão na escala de DDD construída corresponde a cerca de 4 a 6 

por cento de aumento na produtividade, a um retorno maior de ativos, uma utilização maior 

dos ativos e aumento do valor de mercado. Eles ainda afirmaram que a relação entre essas 

variáveis e o valor do parâmetro DDD parece ser causal (BRYNJOLFSSON, HITT, & KIM, 

2011). 

No livro Data Science for Business, Provost & Facewett (2013), apresentam sete 

conceitos fundamentais para Data Science, que são baseados em estudos teóricos e empíricos 

em diversos campos de análise de dados, que caso aplicados podem auxiliar o analista a 

alcançar o sucesso na extração de conhecimento. Estes conceitos podem ser vistos na Tabela 

11. 

Tabela 11 - Conceitos fundamentais para Data Science 

Conceitos Fundamentais 

 

(1) Extrair conhecimento útil de dados para resolver problemas de negócios pode ser tratado sistematicamente 

seguindo um processo com etapas bem definidas.  

(2) A avaliação dos resultados das ciências dos dados exige uma análise cuidadosa do contexto em que serão 

utilizados.  

(3) A relação entre o problema e a solução analítica muitas vezes pode ser decomposta em subproblemas 

abordáveis através da estrutura de análise do valor esperado.  

(4) A tecnologia da informação pode ser usada para encontrar itens informativos de dados dentro de um grande 

número de dados.  

(5) As entidades que são semelhantes em relação a características ou atributos conhecidos geralmente são 

semelhantes em relação a características ou atributos desconhecidos.  

(6) Se você olhar demais para um conjunto de dados, você encontrará algo, mas não pode generalizar além dos 

dados que você está observando.  

(7) Para tirar conclusões causais, é preciso prestar muita atenção à presença de fatores confusos, possivelmente 

invisíveis.  
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Fonte: Adaptado de Provost & Facewett (2013). 

Na visão dos autores, os conceitos apresentados relacionam data science e os 

problemas das organizações, as descobertas que podem ser realizadas e a base para a 

utilização de soluções técnicas (PROVOST & FACEWETT, 2013). Nesse cenário, Provost  e 

Facewett (2013), afirmam que a mineração de dados é importante e que ela abrange desde a 

aplicação de tecnologia da informação para automatizar o processo de construção de 

conhecimento e analisar padrões de dados,  a inspirar o analista que pode obter algum insight 

dos dados e converte-lo em vantagem competitiva.   

Mineração de dados é uma atividade que requer muita habilidade, uma vez que 

envolve a aplicação de uma quantidade substancial de ciência e tecnologia. Portanto, é 

essencial existir um processo bem definido que estruture o problema, permitindo que todo o 

processo de construção da análise a partir do conjunto de dados seja reproduzível por outros 

analistas. Isto torna a análise construída e os resultados obtidos mais confiáveis. Um método 

interessante para o processo de mineração de dados foi construído pela A useful codification 

Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM & SHEARER, 2000 apud 

PROVOST & FACEWETT, 2013). O método pode ser visto por meio da Figura 9. 

 

Figura 9 - Processo CRISP de Mineração de Dados 
Fonte: Adaptado de CRISP-DM & Shearer (2000). 
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Um outro tipo de dado importante para Data Science os dados não estruturados. Conforme 

Dhar (2013), cerca de 80% dos dados disponíveis estão em formatos não estruturados (texto, 

vídeos e imagens), o que aumenta importância da aplicação das técnicas de text mining 

(mineração de texto), por exemplo, para a construção de conhecimento de dados que possuem 

bastante potencial, porém são pouco explorados para as organizações. 

 

2.3 Mineração de Texto  

Como falado no fim da seção anterior, as organizações começaram a notar que existe 

muita informação como dados não estruturados que possuem potencial para gerar insights e 

suportar a tomada de decisão. Nesse conjunto de dados não estruturados existe uma 

considerável quantidade de documentos textuais que, se analisados de forma adequada, pode 

auxiliar na construção de conhecimento (TORRE et al., 2017).  

Ou seja, o processamento de informações textuais é complexo devido à falta de 

estrutura do dado do tipo textual, onde as palavras podem ter diferentes sentidos dependendo 

do contexto em que são utilizadas, sua heterogeneidade (quantidade de dimensões) e falta de 

estrutura (BERRY e CASTELLANOS, 2004).  

Sobre a história do Text Mining, Hearst (1999) afirma que mineração de texto surgiu 

como uma extensão do Data Mining. As similaridades e diferenças entre essas duas áreas 

foram discutidas e debatidas em alguns estudos, a saber: Gupta & Lehal (2009) e Hearst 

(2003). Anandarajan, Hill & Nolan (2018) sumarizam a evolução na área de análise textual 

por meio da Figura 10. 

 

Figura 10 - Evolução da análise textual 
Fonte: Adaptado de Anandarajan, Hill & Nolan (2018). 

Na visão de Feldman e Sanger (2007) mineração de texto consiste em uma área de 

pesquisa da computação que busca resolver problemas com grande número de dados, por 

meio da combinação de técnicas de data mining, machine learning, recuperação de 

informações e gerenciamento de conhecimento. Miner (2012) apresenta sete áreas práticas de 



29 

 

text mining, estas que também são destacadas por diversos outros autores na literatura, estão 

ilustradas na Figura 11. 

 

Figura 11 - Áreas da mineração de texto 
Fonte: Adaptado de Miner (2012). 

 

2.3.1 Análise Semântica Latente (LSA) 

Nas últimas décadas muitos modelos foram desenvolvidos visando o entendimento do 

uso de palavras encontradas em documentos textuais, o que é um grande desafio por conta dos 

diferentes contextos nos quais as palavras podem ser usadas (KWANTES et al., 2016). Um 

desses modelos criados foi a abordagem de Análise Semântica Latente (LSA) introduzido 

como uma técnica de recuperação de informação nos trabalhos de Deerwester et al. (1990) e 

Dumais et al. (1988) e posteriormente definido como uma abordagem (teoria) de aquisição de 

conhecimento, indução e representação em Landauer & Dumais (1997). De forma 

simplificada, a LSA pode ser entendida como uma técnica de aprendizado  automático para 

análise de relações e similaridades entre documentos e termos contidos nesses documentos 

(LANDAUER et al., 1998).  
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É essencial entender a natureza da ferramenta de uma forma mais detalhada, só assim 

é possível compreender verdadeiramente como ela pode ser útil para o presente trabalho. O 

LSA é um modelo computacional e tem como princípio básico a ideia de que palavras com 

significado semelhantes tendem a aparecer em contextos semelhantes. O modelo cria 

representações semânticas para as palavras por meio da análise do padrão de ocorrência 

conjunta de palavras em todo conjunto de documentos fornecidos ao modelo no corpus de 

treinamento. Assim, o modelo estima quais palavras devem ocorrer em documentos similares 

(a similaridade deve ser entendida como o contexto no qual as palavras ocorrem) e essas 

palavras são próximas no espaço semântico uma da outra (KWANTES et al., 2016; 

WILLIAMS & BETAK, 2018).  

Ou seja, o algoritmo LSA gera o espaço semântico por meio da análise estatística com 

que palavras ocorrem juntas no conjunto de documentos. O treino é o nome dado ao processo 

de construção do espaço semântico relacionado aos documentos (esta relação é importante, 

note que o significado de manutenção no contexto do banco de dados  RAPID-S53 pode ser 

bem diferente do significado de manutenção em uma crítica de um filme, por exemplo) e este 

espaço contém um conjunto de vetores semânticos que são frequentemente chamados de 

conceitos ou tópicos. Cada um deles possui um determinado valor associado a cada palavra 

existente no conjunto de documentos, sendo que este valor pode ser interpretado como a 

contribuição daquela palavra para a formação deste conceito (KWANTES et al., 2016; 

WILLIAMS & BETAK, 2018). 

Diversas aplicações da abordagem da Análise Semântica Latente estão disponíveis na 

literatura de referência, como, por exemplo, em: Dumais (2005), Dong (2005), Sidorova et al. 

(2008), Jahiruddin et al. (2010), Magerman et al. (2010),  Kulkarni et al. (2014), Valcinkaya 

& Singh, 2015; Kou & Peng (2015), Kwantes et al. (2016), Ahmad & Laroche, 2017; Kwon 

et al. (2017), Williams & Betak (2018), Sezgen et al. (2019), Wagire et al. (2019) e Wang & 

Chen (2019). 

Segundo Kou & Peng (2015) e Kwon et al. (2017), a LSA pode ser realizada por meio 

de três grandes etapas, a saber: (i) definir uma matriz de termos e documentos, na qual cada 

linha representa uma palavra ou termo e cada coluna representa um documento ou contexto e 

o valor na matriz representa a frequência da palavra no documento correspondente; (ii) 

transformar a frequência dos termos em uma matriz de termos e documentos com diferentes 

pesos. (iii) Aplicar o SVD na matriz visando reduzir a dimensionalidade. Esta divisão em três 

grandes etapas é bastante próxima da divisão apresentada por Dumais (2005) que divide em 

quatro grandes etapas, sendo as três primeiras idênticas as apresentadas por Kou & Peng 
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(2015) e a última associada mais a recuperação de informação por meio da similaridade entre 

vetores. Vale ressaltar que Kou & Peng (2015) consideram o pré-processamento do texto 

como uma atividade da etapa (i) e seguiu os procedimentos citados nos trabalhos de Fox 

(1992) e Han & Kamber (2006) enquanto que em Dumais (2005) fala minimamente sobre 

pré-processamento e nada relacionando pré-processamento com as etapas (i), (ii), (iii).  A 

Figura 12 abaixo sintetiza o método apresentado por Kou & Peng (2015). 

 
Figura 12 - Etapas da Análise Semântica Latente (LSA) 

Fonte: Adaptado de Kou & Peng (2015). 

Uma visualização interessante da abordagem LSA é possível por meio do método 

apresentado por Kundu et al. (2015), que é apresentado na Figura 13. Algumas etapas 

apresentadas são características ao estudo relacionado e não fazem parte da abordagem LSA 

tradicional presente na maior parte da literatura de referência, por exemplo, a aplicação da 

rotação Varimax. 

 

Figura 13 - Método apresentado por Kundu et al. (2015) 
Fonte: Kundu et al. (2015). 

 

2.3.1.1 Pré-processamento dos textos 

Um texto é uma forma não estruturada de informação com alta complexidade e 

composto por muitas palavras que podem ser entendidas como dimensões, o que faz com que 



32 

 

seja necessário trabalhar para tornar o texto mais estruturado, ou seja, com menos palavras 

(dimensões) (ORELLANA et al., 2018; ELER et al., 2018; FAGUNDES DA SILVA et al., 

2006). Na visão de RAMÍREZ-GALLEGO et al. (2017), trabalhar com milhares de 

dimensões pode afetar negativamente os resultados da mineração textual e, portanto, utilizar 

métodos ou técnicas para reduzir a quantidade de dimensões pode aumentar a precisão e a 

eficiência sem perder aspectos significativos dos dados. 

Em geral os passos do pré-processamento envolvem a filtragem de documentos que 

sejam do interesse do analista e eliminação dos termos que não são relevantes para o trabalho. 

Além disso, a literatura de referência evidencia a importância desta etapa em qualquer 

trabalho de mineração de texto (ORELLANA et al., 2018; ELER et al., 2018; SILVA et al., 

2006; FELDMAN & SANGER, 2007). 

De acordo com Silva et al. (2006), as técnicas mais aplicadas para o pré-

processamento de dados textuais são: lista de stopwords e stemming (stemização). Por outro 

lado, Orellana et al. (2018) cita outras técnicas, além dessas duas faladas acima, como 

importantes na etapa de pré-processamento, a saber: remoção de pontuação desnecessária, 

conversão das letras para minúsculas e lemmatization (lematização). Já Eler et al. (2018) 

deixa a atividade de tokenização evidente, algo que para os outros trabalhos citados é tão 

natural no processo de mineração de texto que sequer é comentado. A tokenização é a 

identificação dos termos que serão considerados no pré-processamento e para o presente 

trabalho é bastante relevante, uma vez que existem conjuntos de palavras (expressões), por 

exemplo, blind shear ram e root cause, que podem aparecer frequentemente nos registros de 

eventos no banco RAPID-S53. Nesse sentido, é importante também definir qual o número 

máximo de palavras possível a ser considerado um termo para a nossa análise.  

A tokenização, comentada por Eler et al. (2018), pode ser entendida como a primeira 

atividade da etapa de pré-processamento dos textos e é a transformação desses textos em 

vetores formados por todas as palavras presentes nos mesmos. Ela é importante pois o limite 

de palavras estabelecidos como máximo para constituir um token pode afetar o resultado das 

análises que serão construídas.  

 

2.3.1.2 Formação da Matriz de Termos e Documentos 

O objetivo desta etapa, como o próprio nome anuncia, é formar a Matriz de Termos e 

Documentos. Como o objetivo é formar conceitos capazes de representar diferentes 

dimensões semânticas dos registros de falhas, é essencial aplicar algum método ou técnica 

que seja capaz de lidar com essa questão. A técnica escolhida é a formação da TF-IDF, que 
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diminui a influência de palavras proporcionalmente a ocorrência delas no conjunto de 

registros de falhas, tendo em vista que estas palavras acabam não contribuindo tanto para o 

entendimento dos diferentes tópicos existentes nos registros, porém (MINER et al., 2012).  

 

2.3.1.3 Transformação da Matriz de Termos e Documentos (TF-IDF) 

O nome do método, TF-IDF, significa frequência dos termos vezes frequência inversa 

dos documentos. Vale ressaltar que na Matriz TF-IDF o valor numérico relacionado a cada 

termo é calculado com base na frequência relativa de uma palavra no registro de falha em 

questão e na proporção daquela palavra no conjunto de registros. Matematicamente o valor 

TF-IDF é calculado como 𝑤𝑖𝑗 = 𝑡𝑓𝑖𝑗 ∗ 𝑖𝑑𝑓𝑖, onde,  

𝑖𝑑𝑓𝑖  =  log [
𝑁

𝑛𝑖
] + 1 

 O 𝑁 equivale ao total de registros no conjunto de registros e 𝑛𝑖 representa o número 

de registros que contém o termo indicado pelo índice 𝑖.  O 𝑖𝑑𝑓𝑖 indica a raridade do termo 

indicado pelo índice 𝑖 no conjunto de documentos e quanto mais raro, maior será o valor 

obtido. Por exemplo, se o termo “blind shear ram” aparece 10 vezes em um registro de falha e 

esse termo ocorre em 1000 dos 6380 registros, então ele receberá o valor de 18,05. Porém, se 

o mesmo termo ocorrer em 100 dos 6380 registros, então ele receberá o valor de 28,05. Dessa 

forma, a transformação TF-IDF diminui a diferença entre os termos que aparecem em poucos 

documentos, em casos específicos, dos termos que são muito frequentes em todo o conjunto 

de documentos. 

 

2.3.1.4 Decomposição em Valores Singulares 

Uma questão central na análise de registros textuais é a redundância que existe nesses 

textos. Por exemplo, na área de manutenção um banco de dados pode conter muitos registros 

de falhas que falam sobre um tópico específico como falhas de elastômeros. Esses textos 

podem ser compostos por muitas palavras (dimensões) diferentes, porém, provavelmente é 

possível expressar o conteúdo que de fato está sendo apresentado no registro textual em uma 

frase, por exemplo: “Foi detectado por meio do teste de pressão  um vazamento no selo de 

uma válvula CCSV do POD amarelo do BOP e isso levou a troca do selo”. Essa frase 

hipotética provavelmente seria capaz de comunicar as principais dimensões presentes nos 

registros de falhas. Este exemplo é análogo ao exemplo apresentado em Miner et al. (2012). 
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A motivação para aplicar o Singular Values Decomposition (SVD) é a capacidade da 

técnica em reduzir as dimensões (quantidade de variáveis) de grandes volumes de dados para 

um volume que seja mais gerenciável sem perder muita informação das variáveis originais 

(MINER et al., 2012). Assim, a capacidade da ferramenta vai ao encontro da necessidade do 

analista que trabalha com mineração de texto. Necessidade essa que emerge da formação da 

Matriz de Termos e Documentos, ou da TF-IDF, que apresenta um grande volume de dados. 

Matematicamente, o SVD é usado para decompor a Matriz de Termos e Documentos 

ou a Matriz TF-IDF, 𝐴𝑡×𝑑, no produto de três outras matrizes, são elas: 𝐺𝑡×𝑚, uma matriz 

ortogonal com m representando a dimensionalidade dos dados; 𝑆𝑚×𝑚, uma matriz diagonal 

com valores singulares ordenados em ordem decrescente; 𝐷𝑑×𝑚, uma transposta da matriz 

coluna ortogonal. Ou seja, 

𝐴𝑡×𝑑 =  𝐺𝑡×𝑚 ∙  𝑆𝑚×𝑚  ∙  (𝐷𝑑×𝑚)𝑇 

Onde 𝑡 representa o número de termos e 𝑑 representa o número de documentos no 

conjunto analisado. As matrizes são truncadas em um número arbitrário de conceitos, 𝑘, para 

eliminar o ruído existente na matriz original e assim extrair as relações semânticas dos 

documentos. Alguns estudos lidos para construção da explicação acima foram os  trabalhos de 

Dumais et al. (1988), Deerwester et al. (1990), Berry et al. (1995), Landauer et al. (1998) e 

Dumais (2005). Esse processo pode ser visto por meio da Figura 14. 

 

Figura 14 - Decomposição e truncamento da Matriz TF-IDF 
Fonte: Adaptado de Berry et al. (1995). 

Resumindo, o SVD vai agrupar palavras em conceitos, que são conjuntos de palavras 

onde cada uma contribui com mais ou menos intensidade de acordo com os coeficientes 

calculados. Em outras palavras, cada conceito é uma combinação linear de todas as palavras 

tokenizadas, sendo que cada uma apresenta pesos diferentes.  

Definir o número ótimo de conceitos é um problema que se encontra em aberto na 

ciência. Um dos métodos mais usados para definir o número de conceitos é analisar o gráfico 
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dos valores singulares, que equivalem a ráiz quadrada dos autovalores, dos conceitos 

formados. A lógica de análise do gráfico é, quanto maior o valor singular associado ao 

conceito mais ele consegue explicar a variância dos dados. O critério de definição dos 

conceitos analisados é visualizar o cotovelo no gráfico ou quando houver cada vez mais 

retornos decrescentes (MINER et al., 2012; EVANGELOPOULOS et al., 2015).  

Os estudos de  Jahiruddin et al. (2010), Kwon et al. (2017) e Sezgen et al. (2019) 

usam a análise das palavras que mais contribuem para os conceitos outras técnicas em 

conjunto com o gráfico de valores singulares, por exemplo, a análise das palavras que mais 

contribuem para os conceitos, assim como na área de análise de tópicos. Isto pode ser 

interessante para verificar os temas que cada conceito formado pelo SVD aborda e se faz 

sentido o critério de exclusão dos conceitos a partir do gráfico de valores singulares.  

 

2.4 Blowout Preventers 

Como foi dito anteriormente, os acidentes na indústria de petróleo e gás têm um risco 

alto sob a ótica da severidade destes eventos, uma vez que podem impactar de forma 

significativa e catastrófica o ambiente (incluindo os seres humanos A indústria petrolífera 

desenvolveu ao longo dos anos práticas eficazes de segurança industrial e ambiental. No 

entanto, sempre que um acidente acontece, as consequências são tão devastadoras que a 

memória permanece por décadas e o evento passa a ser citado várias vezes, o que é possível 

observar por meio da Figura 15.  

Além dos acidentes resultarem em perdas de recursos financeiros, eles têm como 

consequência perdas de vidas humanas, ativos e propriedades. Eles, em geral, param a 

produção e afetam negativamente a imagem das organizações envolvidas e o meio ambiente. 

Dessa forma, é essencial que medidas corretivas sejam tomadas para reduzir a frequência e a 

consequência dos acidentes (ISMAIL, 2014). 

A indústria petrolífera engloba atividades como exploração e produção, transporte, 

processamento e refino, distribuição do produto e armazenamento. Cada uma dessas 

atividades tem histórico de acidentes distintos e eles possuem características bem específicas, 

uma vez que os riscos envolvidos variam em diferentes níveis de severidade. No contexto da 

presente pesquisa é fundamental entender os acidentes nas atividades de exploração e 

produção, mais especificamente nas atividades de perfuração dos poços associadas a eventos 

de blowouts.  

A perfuração de poços com potencial de produção de óleo e gás, possui duas formas 

de controle: o controle primário e o controle secundário. O controle primário do poço é 
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alcançado por meio da aplicação de uma pressão às formações rochosas por uma coluna 

estática ou dinâmica de fluido que atua sobre a profundidade vertical do poço. A segunda 

forma de controle é oferecida por sistemas de prevenção de explosões, em inglês blowout 

preventer. Tais sistemas foram projetados para vedar o poço, tanto na superfície em situações 

de operações em plataformas terrestres quanto para operações em águas rasas ou até, mais 

frequentemente, no leito marinho para operações em plataformas flutuantes. 

Independentemente do ambiente de atuação, estes sistemas devem funcionar com as 

cavidades abertas e irrestritas e quando existem tubos de perfuração (CHILDS et al., 2004; 

AFFLECK et al., 2016). 

Um exemplo no Brasil, é da plataforma Central de Enchova, situada na bacia de 

Campos, que foi o cenário de  um evento catastrófico ocasionado devido a um blowout em 16 

de agosto de 1984. Mais especificamente, um blowout seguido de explosão e incêndio. A 

maioria dos trabalhadores da plataforma foram retirados da plataforma com segurança.  Sendo 

que, 42 pessoas vieram a óbito durante o procedimento de evacuação da área, devido a um 

mal funcionamento no mecanismo usado para baixar o bote salva-vidas. Trinta e seis pessoas 

morreram quando o suporte quebrou e o bote caiu de uma altura de cerca de 10 a 20 metros 

em relação a água do mar, e outras seis pessoas morreram ao pular de uma altura de 30 ou 40 

metros da plataforma para o mar (QI & ERSHAGHI, 2013).  
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Figura 15 - O Estado de S.Paulo - 17/8/1984 

Fonte: Acervo Estadão, 2015. 

Um segundo blowout ocorreu quatro anos depois em 24 de abril de 1988 e resultou na 

destruição da plataforma. O BOP não foi capaz de vedar o poço e tentativas para impedir o 

evento falharam. Um tubo de perfuração foi forçado para fora do poço e atingiu uma das 

pernas da plataforma, fazendo com que fagulhas incendiassem gás oriundo do blowout. O 

incêndio na plataforma durou 31 dias, resultando é um dano extenso a toda estrutura. Por 

sorte, havia um hotel flutuante próximo a Enchova Central no momento do acidente e a 

plataforma pode ser evacuada sem perdas humanas (ISMAIL, 2014). 

Em 15 de março de 2001 aconteceu um acidente terrível na plataforma semi 

submersível P-36 que operava no Campo do Roncador, na bacia de Campos, produzindo 

84.000 bopd, com capacidade para produzir até 180.000 bopd. O acidente ocorreu a bordo da 

unidade causando a morte de 11 tripulantes e o naufrágio da plataforma cinco dias depois 

(BARUSCO et al., 2002; QI & ERSHAGHI, 2013). Esses dois foram casos emblemáticos de 

graves acidentes que aconteceram em operações realizadas no Brasil devido a blowouts. A 
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importância do BOP ficou evidente no grave acidente ocorrido na plataforma Deepwater 

Horizon conhecido por ser o maior vazamento de óleo para ambiente da história, em 2010.  

BOPs submarinos são empregados em projetos de perfuração em águas profundas e 

médias, onde a distância entre o BOP e a plataforma de perfuração pode alcançar mais de 3 

km. Ocorrendo falhas nas funções ou componentes do BOP a consequência é downtime e 

assim, eventos no equipamento tem potencial para afetar a disponibilidade do todo sistema 

produtivo (MUTLU et al., 2017). Segundo Affleck et al. (2016), os BOPs são projetados para 

vedar o poço em eventos de controle de emergência e  em cenários de teste e treinamento 

visando confirmar a capacidade do sistema em executar a função requerida. Apesar da 

relevância das subfunções para o alcance da função requerida, estas são monitoradas em sua 

maioria por meio de testes e a frequência da execução desses procedimentos é pequena.  

Quando a pressão na formação rochosa excede a pressão aplicada a ela pela coluna de 

fluido de perfuração ocorre um fluxo descontrolado de gás, óleo, ou outros fluidos do poço 

em direção a atmosfera ou leito marinho, dependendo se a operação é subsea ou em 

superfície. Esse evento de fluxo descontrolado é chamado de blowout (THOMAS et al., 

2001).  

Entender as partes e componentes, assim como o funcionamento do Blowout 

Preventer é essencial para a interpretação das análises que serão construídas posteriormente 

no presente estudo. Nesse sentido, Martins et al. (2015) afirma que um Blowout Preventer 

consiste de um conjunto de válvulas que são remotamente controladas da plataforma, agindo 

como a principal barreira existente no controle do poço em casos de blowout. É importante 

dizer que forma de controle primária é o controle da pressão hidrostática por meio do peso da 

lama de perfuração para contrabalancear a pressão do reservatório, porém, na visão de Sattler 

(2013)  o BOP pode ser encarado como um dos últimos recursos capaz de impedir blowouts, e 

consequentemente, acidentes catastróficos. Veja na Figura 16 uma ilustração de um BOP 

Subsea.  

A norma ISO 14224 (2016) afirma que um Blowout Preventer tem como componentes 

principais os seguintes itens: 

a) um ou dois preventores do tipo anular que vedam qualquer tubular no poço; 

b) três a seis preventores gavetas que, dependendo da configuração, podem vedar 

diferentes tubos no poço, cisalhar o tubo ou vedar um orifício vazio; 
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c) Dois conectores, um conectando o BOP a cabeça de poço, chamado de conector da 

cabeça de poço (wellhead connector) e o conector do LMRP, que conecta o LMRP 

ao BOP; 

d) quatro a dez válvulas de choke & kill que podem ser operadas de forma que a 

pressão no BOP possa ser observada, fluido pressurizado possa circular para fora 

do poço e fluido pressurizado seja bombeado para o poço. 

 
Figura 16 - Representação de um BOP Subsea 

Fonte: AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (2012). 

Um tópico importante é a definição dos limites de um equipamento e destes itens que 

o compõem. Para cada classe de equipamento, é necessário definir seus limites, o que pode 

ser feito de diversas formas, por exemplo, através de figuras ou texto (ISO 14224, 2016).  O 

Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta a subdivisão do BOP na visão da ISO 

14224 (2016) e pode ser entendido como a definição dos limites do equipamento e seus 

componentes. 
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Quadro 1 - Subdivisão do BOP 

 

Fonte: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (2016). 

Sobre o sistema de controle do BOP, pode-se afirmar que seu propósito é prover 

meios de ativar individualmente os componentes no BOP Stack, por meio do fornecimento de 

fluido pressurizado para eles. O controle individual é realizado através de uma linha piloto 

individual para uma válvula no POD de controle, que está situado no LMRP (AMERICAN 

PETROLEUM INSTITUTE, 2012). A API 53 (2012) também afirma que o sistema de 

controle do BOP tem, no mínimo, como componentes os itens a seguir:  

a) Fluido de controle (control fluid); 

b) Reservatório do fluido de controle (control fluid reservoir); 

c) Sistema de mistura do fluido de controle (control fluid mixing system); 

d) Sistema de bombeio (pump systems); 

e) Sistema de acumuladores (accumulator system); 

f) Válvulas, acessórios e componentes do sistema de controle (control system valves, 

fittings, and componentes); 

g) Estações de controle (control stations); 
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h) Umbilicais e carretéis (umbilicals and reels); 

i) Pods de controle (control pods); 

j) Sistemas de emergência (emergency system); 

k) Sistemas de controle secundários (secundar control systems). 

 

Uma descrição mais aprofundada do equipamento, como ele funciona e como alguns 

componentes interagem de forma a executar as funções requeridas pode ser vista no Apêndice 

A da presente pesquisa. 
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3. MÉTODO DE TRABALHO 

Neste capítulo serão apresentadas as etapas que compõem o método de trabalho que 

objetiva a construção de conhecimento a partir da mineração de dados textuais presentes no 

banco de dados RAPID-S53. Nesse sentido, serão desenvolvidos tópicos que tratam das bases 

do presente estudo, como a classificação da pesquisa.  

A revisão bibliográfica sobre mineração de texto, apresentada no capítulo 2, ilustrou 

sete grandes áreas práticas que podem ser usadas para mineração de texto. É essencial decidir 

qual área é mais aderente ao objetivo geral do presente estudo, uma vez que cada uma das 

áreas apresentadas possui um conjunto de ferramentas e técnicas específicas e com objetivos 

diferentes. Visando facilitar este processo decisório, Miner (2012) apresenta uma árvore de 

decisão que tem por objetivo direcionar para a área que for mais aderente por meio de 

perguntas diretas. A Figura 17 apresenta essa árvore, onde as sete áreas práticas de mineração 

textual estão destacadas em azul e as perguntas em branco. 

 

Figura 17 - Árvore de Decisão para encontrar a área prática desejada da mineração de texto. 
Fonte: Adaptado de Miner (2012). 

Com base na revisão bibliográfica sobre mineração de texto apresentada no capítulo 2 

e no objetivo do presente estudo, a resposta para a questão inicial é “Palavras”, porque o foco 
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está voltado para extrair conteúdo de cada documento. Seguindo para a questão abaixo, a 

resposta é “Compreender”, tendo em vista que o presente estudo visa entender de forma geral 

o texto. Em sequência, a última questão tem como resposta “Significado”, uma vez que o 

objetivo geral do projeto tem relação com a extração de conteúdo semântico dos textos do 

banco de dados. Assim, o presente estudo tem maior aderência com o objetivo da área de 

extração de conceitos e, portanto, será usada a Análise Semântica Latente, apresentada no 

capítulo 2, como abordagem para formação dos conceitos. 

 

3.1 Visão Geral do Método de Trabalho 

Como é afirmado acima, uma das macro etapas do presente trabalho é chamada de 

Análise Semântica Latente, que contempla as três etapas apresentadas em Kou & Peng 

(2015). Além disso, a etapa de formação da matriz de termos e documentos é algo separado 

do pré-processamento, portanto, o pré-processamento é a etapa inicial da abordagem de LSA, 

totalizando 4 etapas. Também são macro etapas do presente trabalho, a Análise Exploratória 

dos Dados (EDA), a Organização do banco de dados e a Análise dos conceitos, ou seja, são 

elas: (1) Análise Exploratória dos Dados, (2) Pré-processamento, (3) Análise Semântica 

Latente (LSA) e (4) Análise dos conceitos.  A Figura 18 apresenta essas etapas do método de 

trabalho em sequência. 

 

Figura 18 - Macro etapas do método de trabalho 
Fonte: Autor. 

Estas são comuns em trabalhos que envolvem a aplicação da abordagem LSA, 

conforme visto na literatura de referência. Entretanto, as atividades desenvolvidas nessas 

etapas apresentam particularidades para o estudo desenvolvido na presente pesquisa. A Figura 

19 apresenta o método de trabalho de forma detalhada (com as atividades que são específicas 

para o presente estudo) construído com base na revisão bibliográfica realizada e apresentada 

no capítulo 2. 
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Figura 19 - Método de trabalho detalhado 
Fonte: Autor. 

Este método teve como base o conhecimento adquirido pelo autor durante a 

construção do capítulo 2. Ainda assim, ele não apresenta uma característica importante dos 

projetos de mineração de dados que poderia ser incorporado no método de trabalho, a ideia de 

ciclo. Como foi apresentado, um método interessante para o processo de mineração de dados 

foi construído pela “A useful codification Cross Industry Standard Process for Data Mining”, 

o processo CRISP para mineração de dados, que possui com uma de suas características a 

ideia de melhoria no processo de mineração a partir do output gerado na interação anterior 

(CRISP-DM & SHEARER, 2000 apud PROVOST & FACEWETT, 2013).  

Da mesma forma, o presente autor enxerga esta possibilidade de melhoria a partir da 

macro etapa de análise dos conceitos, com a atividade de análise de possíveis melhorias já 

iniciando um novo ciclo de mineração textual visando melhorar os resultados construídos e 

consequentemente o conhecimento construído pelo analista. Sendo que o analista poderia 

escolher se deseja realizar ou não as duas etapas iniciais em uma segunda rodada, decisão essa 

que depende de diversos fatores, por exemplo, os dados serem os mesmos ou não. É 

importante ressaltar que realizar de novo as etapas iniciais, mesmo com o banco de dados 
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inalterado em relação a rodada de análise anterior, pode ajudar o analista a adquirir mais 

conhecimento sobre o problema e consequentemente afetar o resultado final da análise. 

A Figura 20 apresenta as macro etapas do método de trabalho após incorporar a ideia 

de ciclo e tendo como produto o conhecimento construído que aparece na parte central e não é 

exclusivamente gerado pela análise dos conceitos, pois também é possível construir 

conhecimento sobre os dados a partir das outras três macro etapas. 

 

Figura 20 - Visão cíclica das macro etapas 
Fonte: Autor. 

Além da visão cíclica foi adicionado ao método a questão da expertise ou 

conhecimento do analista em relação ao assunto retratado pelos dados, que é uma questão 

importante para a mineração de dados. Fazendo uma analogia, assim como a execução de um 

planejamento estratégico, por mais brilhante que ele seja, é limitada pela capacidade de 

liderança de gestores de uma organização (KAPLAN & NORTON, 2008), o conhecimento 

construído por meio do processo de mineração textual terá seu limite definido pela capacidade 

do analista em interpretar os resultados gerados. Então, é fundamental adaptar o método 

detalhado para a nova visão apresentada. A Figura 21 apresenta o método de trabalho 

detalhado com as alterações. 
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Figura 21 - Visão cíclica do método de trabalho detalhado 
Fonte: Autor. 

 

3.2 Visão Detalhada do Método 

Nesta seção serão apresentadas mais informações sobre as macro etapas e sobre as 

atividades. Vale ressaltar que algumas das atividades presentes no método proposto foram 

apresentadas de forma mais detalhada por meio da revisão bibliográfica apresentada no 

capítulo 2. 

 

3.2.1 Organização do banco de dados 

Nesta seção serão apresentadas as etapas de organização do banco de dados RAPID-

S53, inicialização do Pycharm e do Jupyter Notebook e importação do banco de dados. 

 

3.2.1.1 Organização do RAPID-S53 
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Esta seção apresenta de forma resumida as dificuldades enfrentadas ao trabalhar com o 

banco de dados. O tratamento dos dados é fundamental para a realização de uma análise mais 

confiável e, consequentemente, tomar a melhor decisão. Assim, foram realizadas mudanças 

na base de dados RAPID-S53 do JIP com o objetivo de melhorá-la e permitir melhores 

análises.  

 

3.2.1.2 Inicialização do Pycharm e do Jupyter Notebook 

O crescimento exponencial recente na quantidade de dados disponíveis e que podem 

ser aproveitados para construção de conhecimento por pesquisadores e gestores aumentou a 

necessidade por ferramentas capazes de lidar com bases de dados grandes e com estruturas de 

diferentes tipos (KADIYALA & KUMAR, 2017; AYANKOYA et al., 2014; WALLER et al., 

2013; PROVOST & FAWCETT, 2013). Segundo Kadiyala e Kumar (2017), os recentes 

avanços significativos na área de data science possibilitaram que os profissionais se 

equipassem com um conjunto de softwares e plataformas gratuitas e que podem ser operadas 

através de linguagens de programação amigáveis, ou seja, que usuários com pouco 

conhecimento prévio podem aprender de forma rápida.  

Uma dessas linguagens de programação é a linguagem python, que tem atraído muitos 

engenheiros e cientistas e tem sido cada vez mais usada para a pesquisa acadêmica 

(MILLMAN & AIVAZIS, 2011). Ela é bastante utilizada para resolver problemas de data 

science, alguns exemplos de aplicações usando a linguagem estão disponíveis na literatura de 

referência, a saber: Abby et al. (2014), Pandarachalil et al. (2015), Adhikari et al. (2017), 

Gorshenin & Kuzmin (2018), Ward et al. (2018), Cury (2019) e Saura et al. (2019). A 

linguagem Python foi construída por Guido van Rossum em dezembro de 1989 no Centrum 

Wiskunde & Informatica na Holanda (PYTHON FOUNDATION, 2018).  

Dentre as facilidades oferecidas pela linguagem python estão as relacionadas à 

manipulação de banco de dados, a facilidade para exportar os resultados de formas (gráficos, 

csv, xlsx, html, arquivo texto, pdf) que sejam interessantes ao analista, e uma série de 

bibliotecas com ferramentas de data science já implementadas em código, motivo principal da 

escolha desta linguagem. As linhas de código python são fáceis de ler e por meio das 

bibliotecas existentes, poucas linhas de código podem descrever várias tarefas (MENEZES, 

2014; NOSRATI, 2011).  

Novas funcionalidades foram adicionadas consistentemente ao longo das décadas 

seguintes e isso levou ao lançamento da linguagem Python 2.0 em 16 de outubro de 2016 e 

Python 3.0 em 3 de dezembro de 2008. A Python é uma linguagem de programação 
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multiparadigma, ou seja, a programação orientada a objeto e a programação estruturada são 

completamente compatíveis (PYTHON FOUNDATION, 2018).  

Uma outra ferramenta tem se tornado popular na área de data science, esta é o Jupyter 

Notebook. Tanto na comunidade acadêmica quanto em empresas, a ferramenta tem sido cada 

vez mais usada para unir texto e com código de programação visando produzir estudos e 

relatórios bem documentados que possam ser reproduzidos com facilidade. O ambiente do 

Jupyter Notebook consiste em um caderno no formato JSON, a aplicação servidor-cliente e 

um núcleo que executa o código presente no caderno JSON. Os cadernos construídos são 

compatíveis com diversas linguagens de programação como, por exemplo, python e R 

(CARDOSO & LEITÃO & TEIXEIRA, 2019; WOFFORD et al., 2019; SUÁREZ et al., 

2018; GALEA, 2018; PRATHANRAT; POLPRASERT, 2018; RANDLES et al., 2017). 

A Netflix é um exemplo de empresa que tem utilizado cadernos construídos na 

plataforma Jupyter visando construir uma experiência mais personalizada para os usuários 

através da análise do grande volume de dados obtidos diariamente (PROJECT JUPYTER, 

2019). 

Inicialmente, é preciso fazer a importação das bibliotecas a serem usadas no script 

construído por meio da linguagem python. Para este projeto serão usadas as bibliotecas 

NumPy (VAN DER WALT et al., 2011), Matplotlib (HUNTER, 2007), Seaborn (WASKOM 

et al., 2017), Plotly (SIEVERT et al., 2017), Scikit-learn (PEDREGOSA, F. et al., 2011), 

Pandas (MCKINNEY, 2010), Pandas-Profiling (BISONG, 2019), NLTK (LOPER & BIRD, 

2002), SciPy (JONES et al., 2001).  

Por meio da Figura 22 é possível observar os itens relacionados a inicialização do 

caderno na plataforma Jupyter Notebook.  

 
Figura 22 - Visão geral dos componentes e camadas no ambiente computacional 

Fonte: Autor. 

 

3.2.1.3 Importação do banco de dados 
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Após a importação das bibliotecas é realizada a importação da Base RAPID-S53. Isto 

pode ser feito através do comando pd.read_excel(), onde pd é a abreviação declarada na 

importação da biblioteca Pandas (import pandas as pd). Read_excel() é uma que pertence a 

biblioteca do Pandas.  

 

3.2.2 Análise Exploratória dos Dados (EDA) 

Nesta seção serão apresentadas as etapas de análise das variáveis por meio do Pandas 

Profiling e análise de registros vazios. 

 

3.2.2.1 Análise por meio do Pandas Profiling 

Ao importar qualquer conjunto de dados pela primeira vez para um script, a primeira 

coisa a se fazer é tentar entender as características destes dados. Isso inclui passos como 

determinar o intervalo de variação de cada coluna, determinar o tipo de dado que existe, assim 

como analisar o número ou a porcentagem de registros vazios em cada uma delas. Muitos 

bancos de dados são formados por um grande volume de registros e isso torna mais difícil a 

tarefa de encontrar informação que seja útil e eliminar as informações que não são úteis para 

as análises (TONIDANDEL et al., 2018; ESPINOSA & ARMOUR, 2016; CHEN et al., 

2012; BARTON & COURT, 2012; FAYYAD, 1996). 

Por mais que estes comandos levem a resultados interessantes, é essencial entender de 

uma forma mais profunda o comportamento dos dados para construir conhecimento por meio 

do banco de dados e isto pode ser feito com a Análise Exploratória dos Dados (EDA) 

apresentada a seguir (FAYYAD, 1996). 

O principal objetivo da EDA é examinar a distribuição dos dados, detectar outliers e 

que o analista possa entender as características dos dados por meio da representação gráfica 

sem a necessidade de uma modelagem estatística formal (SELTMAN, 2018; TUKEY, 1977). 

Segundo (KASKI, 1997; HILL & LEWICKI, 2006), a EDA costuma ser composta mais por 

visualizações gráficas dos dados do que por técnicas quantitativas, isso por conta do objetivo 

dela que é explorar e gerar insights sobre os dados. Assim, é possível afirmar que a Análise 

Exploratória dos Dados permite ao analista enxergar padrões existentes no conjunto de dados 

que é objeto do estudo (HENELIUS, 2019; PEARSON, 2018).  

Em geral, a EDA é composta tanto por análises univariadas, bivariadas ou 

multivariadas e gráficos quanto pelo cálculo de estatísticas das variáveis que sejam do 

interesse do analista, com o uso de métodos não gráficos ou gráficos. Os métodos não 

gráficos geralmente estão associados ao cálculo de estatísticas que sejam do interesse do 
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analista, enquanto os métodos gráficos apresentam os dados de uma forma que suas 

características de interesse sejam visíveis para o analista. Análise univariadas olham para 

apenas uma variável, ou coluna do conjunto de dados, por vez, ao passo que análises 

bivariadas ou multivariadas olham duas variáveis ou mais para examinar as relações entre elas 

(SELTMAN, 2018). 

A Análise Exploratória dos Dados (EDA) é muito importante neste contexto e, 

portanto, deve ser realizada sempre que possível (TUKEY, 1977). Segundo Pearson (2018) ao 

explorar um novo conjunto de dados, a sequência básica de sugestões e perguntas 

apresentadas na Figura 23 pode ser útil para guiar a EDA. Vale ressaltar que Pearson (2018) 

em relação a segunda sugestão apresenta como estatísticas apenas média e desvio padrão, 

porém devido a literatura de referência (MIT CRITICAL DATA, 2016; MYATT & 

JOHNSON, 2014) foram acrescentadas outras estatísticas que podem ser interessantes para o 

analista. 
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Figura 23 - Diretrizes para execução da EDA 
Fonte: Adaptado de Pearson (2018). 

Observe que realizar a EDA é uma tarefa que se torna mais difícil conforme o número 

de colunas da base de dados aumenta, uma vez que o objetivo dela é entender essas variáveis 

que compõem cada um dos registros e seus respectivos comportamentos. A visualização dos 

registros em relação a essas diferentes variáveis também é algo complexo porque diferentes 

tipos de variáveis (categóricas, data, numérico, texto etc.) ficam melhores em tipos distintos 

de gráficos (TUKEY, 1977).  

Existe uma série de sugestões que ajudam na investigação do comportamento das 

variáveis, por exemplo, usar boxplot e histograma para variáveis contínuas e calcular 

frequência caso a variável seja categórica (MIT CRITICAL DATA, 2016; PEARSON, 2018). 

Essas sugestões são a base da biblioteca Pandas Profiling que pode ajudar a automatizar a 

EDA. Os Quadro 2 e Quadro 3 a seguir apresentam algumas sugestões de técnicas de análise 

exploratória dos dados de acordo com o tipo de dado e com o objetivo da análise.  



52 

 

Quadro 2 - Técnicas para EDA sugeridas de acordo com o tipo de dado 

 

Fonte: Adaptado de Mit Critical Data (2016). 

 

Quadro 3 - Técnicas para EDA sugeridas dependendo do objetivo 

          

Fonte: Adaptado de Mit Critical Data (2016). 

Para cada coluna os resultados a seguir são apresentadas em relatório interativo no 

formato HTML gerado pela biblioteca Pandas Profiling. 

a) Básicas: tipo do dado, valores únicos, registros vazios.  
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b) Estatísticas quantílicas: Valor mínimo, Q1, Mediana, Q3, Máximo, 

Tamanho do intervalo de variação, distância interquartílica.  

c) Estatísticas descritivas: média, moda, desvio padrão, soma, desvio 

absoluto médio, coeficiente de variação, curtose, assimetria.  

d) Valores mais frequentes  

e) Histograma  

f) Matrizes Spearman e Pearson (mostrando correlação entre os valores 

dos registros.) 

A EDA pode a ajudar a identificar se existem outliers no conjunto de dados 

analisados. A palavra outlier é usada frequentemente e pode ser entendida como uma 

observação ou registro que aparenta algum tipo de inconsistência em relação ao resto do 

conjunto de dados (PEARSON, 2018; BARNETT & LEWIS, 1974).  

 

3.2.2.2 Análise de registros vazios 

Registros faltantes são um problema que afeta a maioria dos bancos de dados. Isso 

devido aos principais modelos estatísticos que, em geral, necessitam dos registros completos 

das variáveis utilizadas, o que faz com que o analista tenha que lidar com valores faltantes. 

Existem algumas soluções possíveis para lidar com os valores faltantes, por exemplo, deletar 

as observações que contam com registros faltantes de variáveis, analisar as observações 

excluindo as variáveis da análise com registros faltantes ou até mesmo preencher os registros 

faltantes com algum valor estimado ou baseado em outra informação disponível. Note que os 

dois métodos podem afetar significativamente as conclusões da análise (MIT CRITICAL 

DATA, 2016). 

 Algo importante na análise é identificar a causa da falta de preenchimento dos 

registros, uma vez que essa causa pode influenciar na escolha de um método de imputação. 

Segundo MIT Critical Data (2016) algumas causas de registros faltantes, são: (i) o valor está 

faltando porque foi esquecido; (ii) o valor está faltando porque não é aplicável a observação; 

(iii) o valor está faltando porque não existe interesse no preenchimento do caso.  

 

3.2.3 Análise Semântica Latente (LSA)  

Nesta seção serão apresentadas as etapas de pré-processamento dos textos, formação 

da Matriz de Termos e Documentos, Transformação da Matriz (TF-IDF) e aplicação do SVD.  

 

3.2.3.1 Pré-processamento dos textos 
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De acordo com a literatura de referência apresentada, propôs-se o método apresentado 

na Figura 24 na etapa de pré-processamento dos dados textuais do campo “Description of 

event”. 

 

Figura 24 - Atividades da etapa de pré-processamento 
Fonte: Autor. 

A tokenização é a primeira atividade da etapa de pré-processamento dos textos. Ela 

corresponde a transformação desses textos em vetores formados por todas as palavras 

presentes nos mesmos. Ela é importante pois o limite de palavras estabelecidos como máximo 

para constituir um token pode afetar o resultado da análise. A Figura 25 a seguir apresenta 

alguns exemplos práticos.  
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Figura 25 - Exemplo de Tokenização 

Fonte: Autor. 

A segunda atividade de substituição de sinônimos é aplicada de forma mais limitada 

no presente trabalho e, portanto, não afeta o texto do exemplo prático apresentado. Caso 

aplicada de forma mais geral, um exemplo seria a substituição de ‘perform’ por ‘implement’, 

‘execute’ ou ‘operate’. Implementar uma substituição por sinônimos em um texto técnico 

como o que é analisado pelo presente trabalho é um grande desafio e caso seja realizado de 

forma incorreta pode levar a resultados imprecisos e ruins, o que comprometeria a qualidade 

do presente trabalho. 

A terceira atividade é a remoção de pontuação e caracteres especiais dos registros 

textuais do banco de dados RAPID-S53. Esta é uma atividade essencial na etapa de Análise 

Semântica Latente (LSA). Caracteres especiais e pontuação não contribuem para o 

entendimento dos tópicos, ou seja, para a formação de conceitos, dos registros textuais.  A 

terceira etapa é essencial para diminuir o número de palavras consideradas nos tokens uma 

vez que as mesmas palavras seriam consideradas diferentes caso exista alguma letra 

maiúscula ou minúscula que não existe na outra. A Figura 26 apresenta alguns exemplos 

práticos. 
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Figura 26 - Exemplo das atividades de remoção de caracteres especiais e transformação dos registros 

textuais para somente letras minúsculas 
Fonte: Autor. 

A quarta atividade, remoção de stopwords, é a atividade de remoção de palavras que 

são frequentes no conjunto de dados analisados, porém que não apresentam significado 

(conteúdo semântico) para o entendimento do conteúdo dos textos, alguns exemplos são: 

artigos, preposições, pronomes e conectores. Em geral, existem listas pré-definidas para 

idiomas como inglês, português, espanhol, francês etc. A remoção das stopwords é 

fundamental para otimizar a aplicação dos algoritmos por conta da redução da dimensão do 

conjunto de palavras. Caso a palavra pertença a lista de stopwords ela é removida do vetor de 

palavras obtidos na atividade de tokenização. A Figura 27 a seguir apresenta um exemplo 

prático de remoção de stopwords. 
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Figura 27 - Exemplo de remoção de stopwords 
Fonte: Autor. 

A quinta atividade do método proposto é a lematização dos registros textuais do 

conjunto de dados analisados. Após a execução das atividades anteriores os registros textuais 

estão mais objetivos semanticamente, o processo de lematização visa reduzir as palavras ao 

menor valor semântico possível sem que ela perca o sentido ou forme algum radical que não 

exista na língua analisada. Sendo assim, fica claro que a lematização possui uma relação forte 

com o idioma que está sendo analisado e com a função das palavras no contexto que são 

utilizadas. Essa operação diminui o número de palavras que compõem o texto (reduz a 

dimensões existentes nos documentos ou registros analisados), uma vez que palavras com 

sufixos e prefixos diferentes podem ser todas representadas por um mesmo. Figura 28 a seguir 

apresenta um exemplo prático de lematização. 
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Figura 28 - Exemplo de lematização 
Fonte: Autor. 

A lematização é mais precisa, porém mais demorada que a stemização, um outro 

procedimento que não será comentado aqui. A diferença entre as técnicas é que a stemização 

pode reduzir as palavras para termos que não existem na língua que está sendo analisada, já a 

lematização, por ser mais demorada, conta com mecanismos que avaliam a existência do 

termo formado. A Figura 29 a seguir apresenta uma comparação entre as técnicas de 

lematização x stemização. 

 

Figura 29 - Exemplo de lematização x stemização 
Fonte: Autor. 

3.2.3.2 Formação da Matriz de Termos e Documentos 

O objetivo desta etapa é formar a Matriz de Termos e Documentos. Na última 

atividade da etapa anterior o texto tratado é registrado “destokenizado” em uma nova coluna 

chamada de “clean_text”. Para formação da matriz de termos e documentos é preciso 
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vetorizar todos os registros, assim como realizado anteriormente e então contar a frequência 

delas nos documentos. Porém, existe uma função na biblioteca Scikit-learn que é capaz de 

realizar essas tarefas de forma simultânea e ela será utilizada na execução dessa etapa. A 

Figura 30 a seguir apresenta um exemplo retirado de Miner (2012) que ilustra a Matriz de 

Termos e Documentos. 

 

Figura 30 - Exemplo de Matriz de Termos e Documentos 
Fonte: Miner (2012). 

3.2.3.3 Transformação da Matriz de Termos e Documentos (TF-IDF) 

Conforme apresentado no capítulo 2, o nome do método, TF-IDF, significa frequência 

dos termos vezes frequência inversa dos documentos. Esta etapa corresponde ao 

procedimento apresentado em maiores detalhes no capítulo 2. 

 

3.2.3.4 Decomposição em Valores Singulares 

A decomposição de valores singulares (SVD) vai agrupar palavras em conceitos, que 

são conjuntos de palavras onde cada uma contribui com mais ou menos intensidade de acordo 

com os coeficientes calculados. Em outras palavras, cada conceito é uma combinação linear 

de todas as palavras tokenizadas, sendo que cada uma apresenta pesos diferentes. A técnica 

foi apresentada em maiores detalhes no capítulo 2. 

 

3.2.4 Análise dos Conceitos 

Nesta seção serão apresentadas as etapas de análise dos principais termos dos 

conceitos e sua interpretação de modo a construir os principais cenários de falhas que existem 

no Blowout Preventer e em seus componentes. 

 

3.2.4.1 Análise dos principais termos dos conceitos 

A Tabela 12 apresenta um exemplo de saída esperada, são os termos que mais 

contribuem para cada um conceito hipotético formado pelo método proposto. A partir da 

tabela é possível tentar construir para cada conceito um cenário utilizando as palavras que 

mais contribuíram para a formação dos conceitos. 
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Tabela 12 - Exemplo de termos que mais contribuem para um conceito hipotético 

 

Fonte: Autor. 

Os termos que constituem os conceitos, como se trata de um banco de manutenção e 

registros de falhas, em geral estão relacionados à parte, componente ou subsistema do 

Blowout Preventer que falhou, a falha observada, mecanismo de falha ou causa raiz, ao 

método de detecção da falha e a ação corretiva realizada para corrigir o problema. Assim, 

esses termos serão analisados de forma a ajudar o autor na etapa a seguir. 

 

3.2.4.2 Identificação dos principais tipos de falhas do BOP 

Nesta etapa, o analista, após a análise dos termos mais importantes para cada conceito, 

deve utilizar seu conhecimento sobre o assunto em conjunto com o conhecimento obtido em 

outras etapas do método proposto e na construção da literatura de referência para interpretar 

os conceitos. Essa interpretação dos conceitos pode ter como consequência a formação dos 

principais cenários de falhas para o Blowout Preventer. 

 

3.2.4.3 Análises de possíveis melhorias 

Por fim, é essencial investigar as possibilidades de melhoria na análise e no processo 

de mineração textual do banco de dados RAPID-S53. 

  

Conceitos Valores Singulares Termos com maior contribuição

C1 20,0
valve, test, leak, pod, seal, pressure, function, bop, regulator, maintenance, cause, new, spm, replace, note, 

description, blue, ring, description maintenance, remove

C2 10,4
ram, pressure, root cause, root, cause, pressure test, suspect, suspect root, suspect root cause, annular, 

maintenance, description maintenance, description, seal, test, bonnet, low, door, element, packer

C3 9,7
regulator, pod, blue, blue pod, yellow, yellow pod, vent, supply, cable, fault, connector, manifold regulator, regulator 

leak, pilot, regulator remove, solenoid, cause, plate, ccsv, regulator replace

C4 9,2
root cause, root, cause, suspect, suspect root, suspect root cause, pod, maintenance, valve, cable, description 

maintenance, description, accumulator, fault, yellow, hose, blue, charge, shuttle, spm

C5 8,7
accumulator, bladder, charge, pre charge, pre, bottle, psi, pressure, gauge, check, set, hose, nitrogen, surface 

accumulator, surface, accumulator bottle, precharge, gas, gallon, subsea

C6 8,5
regulator, valve, root cause, root, cause, suspect root, suspect root cause, suspect, bladder, accumulator, charge, 

pre charge, bottle, vent, seal, pre, maintenance, description maintenance, description, check

C7 8,1
pressure, test, pressure test, shuttle, regulator, annular, hose, shuttle valve, psi, choke, valve, gauge, element, low, 

grease, bop, low pressure, kill, fail, upper annular

C8 7,7
ram, shuttle, regulator, shuttle valve, shear ram, shear, pipe, pipe ram, set, blind, block, blind shear, blind shear ram, 

ram block, ram close, close, packer, door, pre charge, test ram

C9 7,6
shuttle, shuttle valve, hose, ring, bladder, seal, annular, chamber, piston, leak, soak, soak test, operator, damage, 

shuttle valve leak, cylinder, connector, replace, bottle, operator test

C10 7,4
hose, fitting, hotline, regulator, line, oem, damage, choke, rupture, leak, conduit, valve, kill, inspection, outer, spm, 

new, ring, instal, bonnet

C11 7,2
spm, annular, hose, element, spm valve, upper annular, upper, low annular, soak, soak test, regulator, spm leak, 

close, annular element, function, leak, charge, low, bladder, accumulator

C12 7,1
maintenance, description maintenance, description, spm, test, connector, crew, soak, soak test, operator, function 

test, bonnet, function, leak, ring, lock, unlock, crew note, cylinder, bwm

C13 6,9
test, soak, soak test, solenoid, shear seal, leak, maintenance, pod, hose, drg, bladder, test bop, description 

maintenance, description, pressure test, seal, ccsv, pre, packer, drg valve

C14 6,8
function, function test, maintenance, open, solenoid, vent, description maintenance, description, close, annular, 

flow, valve, fluid, position, diverter, meter, flow meter, shear, count, time
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4. DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção, serão apresentados os quadros com as interpretações dos conceitos 

formados para os componentes selecionados. Os conceitos foram gerados por meio do código 

desenvolvido no Jupyter Notebook e foram exportados para serem usados no software 

Microsoft Excel 2020. Ao todo foram analisados 1396 registros de falhas do Blowout 

Preventer (BOP) presentes no banco de dados RAPID-S53.   

 

4.1 Informações sobre o RAPID-S53 

A RAPID-S53 é uma base de dados do banco “Reliability and Performance 

Information Database for the Well Control Equipment covered under API S53” decorrente 

dos registros no “BOP Reliability Joint Industry Project” (JIP). O projeto tem como objetivo 

avançar em relação à segurança e eficiência das operações de perfuração no mundo, 

promovendo melhorias na confiabilidade e na performance dos equipamentos de controle do 

poço (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS, 2017). O JIP 

é formado pelas empresas operadoras e prestadoras de serviços das operações de perfuração, e 

o banco de dados contempla o registro do histórico de desvios de funções de equipamentos e 

interrupções das operações de perfuração associado ao sistema BOP. Sua missão é: “(...) 

avançar na segurança e na eficiência das operações de perfuração globalmente, promovendo 

melhorias na confiabilidade e na performance dos equipamentos de controle de poço e 

produtos relacionados e serviços” (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING 

CONTRACTORS, 2017, p. 6). 

O banco de dados do RAPID-S53 é composto pelos dados de falhas do período de 

2012 a 2018 relacionadas ao blowout preventer (BOP) das drilling contractors Diamond 

Offshore, Dolphin Drilling, Ensco plc, Maersk Drilling, Noble Drilling, Pacific Drilling, 

Constellation, Ocean Rig, Ocyan, Rowan Companies, Seadrill, Stena Drilling, Transocean e 

Vantage Drillin. Além disso engloba as operadoras Anadarko, BP, Chevron, CNOOC/Nexen, 

Eni S.p.A, Equinor, ExxonMobil, Hess, Kosmos Energy, Petrobras, Shell e Total S.A. Essa 

base original (sem tratamentos) está no idioma inglês e possui 6.380 registros. 

Essa base figura entre as principais fontes de informações sobre falhas em BOPs 

atualmente disponíveis no mundo. Os dados foram obtidos por meio de um drilling contractor 

parceiro ao JIP. Porém, por questões de sigilo, os dados ocultam as informações específicas 

de cada participante do JIP. O Quadro 4 apresenta as companhias que participam do JIP, de 

acordo com a International Association of Drilling Contractors (2017):  
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Quadro 4 - Companhias participantes do JIP 

Contratadas Operadoras Fabricantes 

Constellation/Queiroz Galvão   

Diamond Offshore   

Dolphin Drilling   

Ensco PLC   

Maersk Drilling   

Noble Drilling   

Ocean Rig   

Ocyan/Odebrecht   

Pacific Drilling   

Rowan Companies  

Seadrill   

Stena Drilling   

Transocean 

Vantage Drilling 

Anadarko   

BP   

Chevron   

CNOOC/Nexen   

Eni S.p.A   

Equinor   

ExxonMobil   

Hess   

Kosmos Energy   

Petrobras  

Shell   

TotalSA   

Baker Hughes/GE  

Cameron  

National Oilwell Varco 

 

Fonte: International Association of Drilling Contractors (2017). 

O objetivo deste banco é coletar uma quantidade considerável de dados que possam 

ser utilizados pelas companhias individualmente para melhorar a confiabilidade e a eficiência 

dos equipamentos de controle de poço. Algumas informações registradas sobre os eventos 

são: Type of WCE System, Subunit, Item, Component, Observed Failure, Amount of Usage 

at the Time of Failure, Location, Water depth, Drilling Fluid Type, BOP Control Fluid, 

Description of Event, Hours of Repair time, Hours of NPT, Did the event cause a BOP Stack 

pull?, Detection Method, Immediate Corrective Action, e Root Cause. 

Existem diretrizes para o registro de eventos na base RAPID-S53. É necessário criar 

um relatório para cada evento onde algum componente dos equipamentos de controle de poço 

foi considerado com mau funcionamento, independentemente de esse componente estar em 

uso ou não, e independentemente de ser responsável por horas não produtivas (NPT) ou não. 

Dessa forma, os eventos que surgem durante a manutenção e os testes, bem como durante as 

operações, devem ser relatados, porém apenas os defeitos (falhas), e não eventos ligados à 

manutenção preventiva. 

Com relação à faixa de equipamentos de controle de poço cobertos pelo banco de 

dados, a conformidade com os requisitos de relatório do API Standard 53 continua a ser o 

principal direcionador do banco de dados, mas o JIP pode, de tempos em tempos, adicionar 
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itens de equipamentos ao processo de coleta de dados. Este acréscimo depende da 

recomendação feita pelo Grupo de Referência Técnica do JIP e aprovação pelo Comitê de 

Supervisão do JIP (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS., 

2017). Os subsistemas que fazem parte do sistema de equipamentos de controle de poço, 

existentes nos registros da base de dados RAPID-S53 são apresentados a seguir.  

a) Auxiliary Equipment (drillstring valves and gas separation equipment). 

b) BOP Stack. 

c) BOP Controls (primary, secondary and emergency). 

d) Choke Manifold Equipment. 

e) Diverter System. 

f) Riser System. 

Esta hierarquia foi definida pelo Grupo de Referência Técnica do JIP e aprovada pelo 

Comitê de Supervisão do JIP (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING 

CONTRACTORS., 2017). Os dados obtidos foram adicionados em uma planilha de trabalho 

em formato MS-Excel. Existem registros de eventos que 2012 a novembro de 2018. O 

número de eventos registrados é de 6380 e os registros são provenientes de onze drilling 

contractors e seis fabricantes de blowout preventers. 

 

4.2 Análise exploratória dos dados 

A primeira alteração realizada no banco de dados RAPID-S53 original foi a remoção 

de dez colunas que possuíam a maioria dos seus registros como “*****” para proteger as 

informações das empresas e de suas respectivas sondas. Foram elas: “OEM Incident Number”, 

“Lease Number”, “Well Number”, “API Well Number”, “Contractor Name”, “Rig Name”, 

“Operator Name”, “Owner Contact”, “Email for Owner's Primary Contact”, “Name of person 

reporting” e “Owner’s Specific equipment ID number”. Em sequência foram removidas mais 

três colunas que não apresentavam informações relevantes, foram elas: “OEM Incident 

reference number”, “Quantity”, “Event Status”. As variáveis “OEM Rep” e “Incident 

Number” são também variáveis de baixa relevância para as análises pretendidas, porém foram 

mantidas como forma de identificação de cada registro do banco de dados RAPID-S53. 

Assim, o banco, que possuía originalmente 53 colunas, passou a ter 40 colunas. 

A análise se iniciou a partir de uma visão geral do banco de dados. Cada registro no 

RAPID-S53 possui 40 informações diferentes, uma vez que há 40 colunas na base. O 

tamanho total do banco de dados é calculado por 6380 x 40 que corresponde a cerca de 255 
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mil registros.  Os resultados da análise exploratória do banco de dados encontram-se no 

Apêndice B do presente trabalho. 

 

4.3 Resultados preliminares 

Inicialmente foi realizada a análise geral de todas as descrições presentes no banco de 

dados RAPID-S53 na perspectiva do Decomposição dos Valores Singulares (SVD). A Figura 

31 ilustra os valores singulares resultante do SVD aplicado nos registros de falhas do banco 

de dados RAPID-S53. Em seguida, foram identificados os termos que mais contribuem para 

cada um dos conceitos gerados pelo SVD para verificar os temas que cada um aborda e se faz 

sentido o critério de exclusão dos conceitos a partir do gráfico de valores singulares.  

 

Figura 31 - Decomposição de valores singulares 
Fonte: Autor. 

O Quadro 5 apresenta os termos que mais contribuem, em ordem decrescente, para 

cada um dos dez primeiros conceitos obtidos. A partir desse quadro é possível tentar construir 

para cada conceito um cenário utilizando as palavras que mais contribuíram para a formação 

dos conceitos.  

Quadro 5 – Dez principais conceitos obtidos 

Conceito Valor singular Termos com maior contribuição 

C1 20,0 
valve, test, leak, pod, seal, pressure, function, bop, regulator, maintenance, cause, 

new, spm, replace, note, description, blue, ring, description maintenance, remove 

C2 10,4 

ram, pressure, root cause, root, cause, pressure test, suspect, suspect root, suspect 

root cause, annular, maintenance, description maintenance, description, seal, test, 

bonnet, low, door, element, packer 

C3 9,7 

regulator, pod, blue, blue pod, yellow, yellow pod, vent, supply, cable, fault, 

connector, manifold regulator, regulator leak, pilot, regulator remove, solenoid, 

cause, plate, ccsv, regulator replace 
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Conceito Valor singular Termos com maior contribuição 

C4 9,2 

root cause, root, cause, suspect, suspect root, suspect root cause, pod, 

maintenance, valve, cable, description maintenance, description, accumulator, 

fault, yellow, hose, blue, charge, shuttle, spm 

C5 8,7 

accumulator, bladder, charge, pre charge, pre, bottle, psi, pressure, gauge, check, 

set, hose, nitrogen, surface accumulator, surface, accumulator bottle, precharge, 

gas, gallon, subsea 

C6 8,5 

regulator, valve, root cause, root, cause, suspect root, suspect root cause, suspect, 

bladder, accumulator, charge, pre charge, bottle, vent, seal, pre, maintenance, 

description maintenance, description, check 

C7 8,1 

pressure, test, pressure test, shuttle, regulator, annular, hose, shuttle valve, psi, 

choke, valve, gauge, element, low, grease, bop, low pressure, kill, fail, upper 

annular 

C8 7,7 

ram, shuttle, regulator, shuttle valve, shear ram, shear, pipe, pipe ram, set, blind, 

block, blind shear, blind shear ram, ram block, ram close, close, packer, door, pre 

charge, test ram 

C9 7,6 

shuttle, shuttle valve, hose, ring, bladder, seal, annular, chamber, piston, leak, 

soak, soak test, operator, damage, shuttle valve leak, cylinder, connector, replace, 

bottle, operator test 

C10 7,4 
hose, fitting, hotline, regulator, line, oem, damage, choke, rupture, leak, conduit, 

valve, kill, inspection, outer, spm, new, ring, instal, bonnet 

Fonte: Autor. 

Os termos que constituem os conceitos, em geral, estão relacionados à parte, 

componente ou subsistema do Blowout Preventer que falhou, a falha observada ou ao 

mecanismo de falha, ao método de detecção da falha e a ação corretiva realizada para corrigir 

a falha no equipamento. Para ajudar na análise dos tópicos construídos é útil utilizar o Quadro 

6 proposto.  

Quadro 6 - Ferramenta para análise dos conceitos 
Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 

Método de detecção da 

falha  

Ação corretiva 

realizada  
Outros 

‘         

Fonte: Autor. 

Um exemplo do uso do quadro para análise pode ser visto no Quadro 7 que apresenta 

a análise do conceito C1 presente no Quadro 7 - Análise do Conceito 1. 

Quadro 7 - Análise do Conceito 1 
Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 

Método de detecção 

da falha  

Ação corretiva 

realizada  
Outros 

Valve Leak Test Replace Pressure 

POD   Remove Function 

Regulator    Cause 
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Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 

Método de detecção 

da falha  

Ação corretiva 

realizada  
Outros 

Seal    Note 

BOP    Function 

SPM    Maintenance, 

Ring    New 

    
Description 

Maintenance 

    Description 

    Blue 

          

Fonte: Autor. 

Analisando o Quadro 5, é possível perceber que os termos que constituem os 

conceitos, em geral, estão relacionados à parte, componente ou subsistema do Blowout 

Preventer que falhou, à falha observada ou ao mecanismo de falha, ao método de detecção da 

falha e à ação corretiva realizada para corrigir a falha no equipamento. Por exemplo, é 

possível perceber que o Conceito 1 demonstra forte relação com falhas no sistema de controle 

do BOP, mais especificamente com falhas que envolvam a reguladora, o POD ou a válvula 

SPM. Além disso, as palavras como “seal” e “ring” indicam que uma parcela significativa 

dessas falhas provavelmente ocorreu nos selos e nos o-rings. Complementarmente, em 

relação à falha observada ou ao mecanismo de falha, “leak” é um termo que compõe o 

Conceito 1, cuja ação corretiva realizada provavelmente envolve substituição (replace) e 

remoção (remove) da parte ou componente afetado. Sobre o método de detecção, o mais 

provável é que seja por observação por meio da execução de um teste de pressão em relação a 

alguma função dos blowout preventers.  

Conforme sugerido por Miner (2012), a análise da dispersão dos termos por conceitos 

permite identificar, por meio de uma interpretação subjetiva, a existência de potenciais 

“dimensões latentes” no conjunto de registros textuais. Nesse contexto, uma dimensão latente 

pode ser entendida como uma dimensão “latente” que pode ser interpretada como uma 

dimensão semântica latente, ou seja, uma dimensão importante de “significado” na qual o 

corpus de documentos pode ser mapeado, mantendo as informações necessárias para 

diferenciá-los. Assim, a Figura 32 apresenta um gráfico de dispersão entre o Conceito 1 e 

Conceito 2, com o objetivo de verificar se existe uma dimensão latente nos dados, e em caso 
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afirmativo, o que essas dimensões exprimem a respeito das falhas observadas nos blowout 

preventers. 
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Figura 32 - Conceito 1 versus Conceito 2 
Fonte: Autor. 

 

 



69 

 

Analisando a Figura 32, verificando a dispersão entre o Conceito 1 e Conceito 2, que 

juntos explicam 20,0% e 10,4%, respectivamente, da variância dos dados, é possível 

identificar uma dimensão latente nos dados, tendo em vista a homogeneidade inicial dos 

dados próximo ao ponto (0,0), e a dispersão e formato cônico que se segue. Assim, 

considerando-se que o Conceito 1 representa, numa perspectiva crescente, os registros de 

falhas, dos mais genéricos aos mais específicos, é possível verificar uma dimensão latente 

representada pela dispersão do Conceito 2. Os termos que mais contribuem para o Conceito 1 

são “valve”, “test”, “leak”, “POD”, “seal” e “pressure”, o que indica que este conceito está 

relacionado às falhas do sistema de controle do BOP, mais especificamente às válvulas e aos 

selos, assim como à falha observada “vazamento”. Apesar desses termos contribuírem mais 

positivamente ao Conceito 1, existe uma distância entre eles devido a também contribuírem 

para o Conceito 2. Este, por sus vez, recebe forte contribuição dos termos “ram”, “pressure”, 

“root cause”, “seal”, “annular”, “maintenance” e “test”.  

Dessa forma, enquanto o Conceito 1 explica a variância existente nos registros por 

tratar de falhas no sistema de controle, o Conceito 2 provavelmente está mais relacionado aos 

registros de falhas do sistema BOP Stack do banco RAPID-S53, mais especificamente nos 

selos das gavetas e no preventor anular. A dimensão latente entre os conceitos 1 e 2, visível 

no gráfico, é consequência desse comportamento dos dados, uma vez que os termos que se 

distanciam do conceito 2 são “valve”, “POD”, “leak”, “regulator”, “SPM” e “shuttle”, que 

são termos mais relacionados às falhas no Sistema de Controle do BOP. A análise quantitativa 

apresentada na Tabela 13 auxilia numa melhor compreensão da dimensão latente entre os 

conceitos 1 e 2. 

Tabela 13 - Componentes responsáveis pelo maior número de registros de falha no RAPID-S53 

Sistema (RAPID-S53) Subsistema (RAPID-S53) Componente (RAPID-S53) 
Qtd. 

Falha 

Geral 

(%) 

BOP Controls BOP Control Pod SPM Valve 356 5,7% 

BOP Controls BOP Control Pod Slide Shear Seal Valve 348 5,6% 

BOP Controls BOP Control Pod Válvula Solenoide 339 5,4% 

BOP Controls BOP Control Pod Regulator 325 5,2% 

BOP Controls BOP Controls Stack Mounted Shuttle válvula 317 5,1% 

BOP Stack Stack Choke and Kill System Válvula de Choke e Kill 184 3,0% 

BOP Controls BOP Controls Stack Mounted SPM Valve 170 2,7% 

BOP Stack Annular Preventer Selo do Sistema Operacional 143 2,3% 

BOP Controls BOP Controls Stack Mounted Piping Tubing 126 2,0% 
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Sistema (RAPID-S53) Subsistema (RAPID-S53) Componente (RAPID-S53) 
Qtd. 

Falha 

Geral 

(%) 

BOP Stack Shear Ram Preventer Selo Operacional Bonnet 121 1,9% 

BOP Stack Pipe Ram Preventer Ram Block Seal 119 1,9% 

BOP Stack Pipe Ram Preventer Selo Operacional Bonnet 100 1,6% 

BOP Stack Annular Preventer Elemento de vedação 99 1,6% 

BOP Controls BOP Control Pod Conjunto Eletrônico Submarino (SEA) 94 1,5% 

BOP Controls BOP Control Pod Piping Tubing 90 1,4% 

Fonte: Autor. 

Assim, é seguro supor que o Conceito 1 está mais relacionado ao sistema BOP 

Controls, que corresponde a cerca de 60,4% de todos os registros, enquanto o Conceito 2 está 

mais relacionado ao BOP Stack, que é o segundo sistema com maior número de ocorrências 

na base de dados, cerca de 26%. É interessante destacar que a maior parte das falhas no BOP 

Controls está associada a válvulas e isso pode explicar a significativa contribuição do termo 

“valve” para o Conceito 1. Já no caso dos componentes do “BOP Stack” fica evidente que o 

selo é o componente que mais falha, e isso explica a contribuição significativa desse termo 

para o Conceito 2, mesmo que também contribua significativamente para o Conceito 1. Essa 

relação é potencialmente interessante e merece um estudo mais aprofundado. Assim, se o 

termo “seal” contribui mais para ao Conceito 1 do que ao Conceito 2 – este último 

aparentemente mais relacionado a falhas no BOP Stack, onde a palavra seal aparece no campo 

de componente da base de dados – isso indica que os registros de falhas que ocorrem no BOP 

Controls, em componentes como “SPM Valve”, “Slide Shear Seal Valve”, “Válvula Solenoide 

Hidráulica”, “Regulator” e outros, possuem no campo de descrição do evento o termo “seal” 

muito frequentemente e, portanto, estão associados às falhas da maioria dos componentes do 

sistema de controle do BOP. 

 

4.4 Ajustes para uma segunda rodada do método proposto 

Esta análise do conceito 1 usando a tabela, e a comparação gráfica entre os conceitos1 

e 2, revelam que apesar dos conceitos expressarem cenários de falhas interessantes, o Blowout 

Preventer é um equipamento muito complexo, composto por diversos subsistemas com 

componentes e partes. É necessário realizar um recorte nos registros de forma que os 

conceitos sejam mais específicos, aumentado a capacidade deles representarem os diferentes 

cenários de falha possíveis para alguns componentes considerados mais críticos para o 

funcionamento do BOP.  
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A partir dos resultados obtidos na etapa anterior do processo ficou evidente a 

necessidade de segmentar os registros conforme componentes da hierarquia do blowout 

preventer que fossem mais interessantes para estudo. Alguns componentes do BOP, 

considerados como críticos no âmbito do projeto “Desenvolvimento de Metodologia para 

Manutenção Baseada em Condição em Blowout Preventers (BOPs)” que está em 

desenvolvimento, foram selecionados e a mineração de texto por meio da abordagem LSA foi 

realizada para os registros apontados como falhas no anular, na gaveta cisalhante, na 

compensated chamber solenoid valve (CCSV) e nas reguladoras. 

É importante dizer que o banco de dados não diferencia no campo de componente, 

gavetas cegas cisalhantes (blind shear ram) e gavetas cisalhantes de revestimento (casing 

shear ram). Porém, é esperado que a distinção entre os cenários de falhas dos dois 

componentes seja possível por meio da abordagem LSA aplicada ao campo de descrição do 

evento de falha. De forma análoga, o componente reguladora do banco RAPID-S53 é usado 

tanto para a Hydraulic Koomey Regulator (HKR) quanto a Manual Koomney Regulator 

(MKR). 

 

Figura 33 - Relação entre ajustes e método 

Fonte: Autor. 
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Para cada conjunto de registros de falhas, uma vez que o RAPID-S53 foi recortado em 

banco menores de acordo com os componentes indicados no registro, foi realizada a 

tokenização dos termos (unigramas, bigramas e trigramas) com a frequência mínima de 2,5% 

do total de registros de cada componente. Ou seja, hipoteticamente, se para anular existirem 

400 registros no banco de dados, tem-se uma lista com termos tendo aparecido no mínimo 10 

vezes no corpo do texto. O objetivo dessa lista é exatamente construir um dicionário de 

termos contendo bigramas e trigramas que são comuns em um banco de dados contendo 

textos técnicos como o RAPID-S53. Dessa forma, termos como “annular element”, “soak 

test”, “seal plate”, “vent port” e “weep hole” que antes sairiam separados, agora apareceriam 

nos conceitos com o caractere underline unindo as duas palavras que compõem o termo, 

consequentemente facilitando a interpretação do conceito. Além disso, essa lista foi usada 

também para construção de um dicionário de sinônimos visando aumentar a acurácia do 

algoritmo SVD. Veja na Figura 33 a relação entre o método de trabalho da presente pesquisa e 

os ajustes citados. 

 

4.5 Apresentação e discussão dos resultados da pesquisa 

No caso do banco RAPID-S53 alguns conceitos podem representar cenários de falha 

bem característicos de determinados componentes. Assim, a expectativa é que os cenários de 

falha representados pelos conceitos mais representativos (com maior valor singular) 

representem os cenários de falha que ocorrem com maior frequência. Por outro lado, é natural 

que alguns conceitos agrupem palavras somente ligadas a ações de manutenção ou a nomes de 

partes e componentes que apareçam em um contexto similar. 

O SVD vai agrupar palavras em conceitos, que são conjuntos de palavras onde cada 

uma contribui com mais ou menos intensidade de acordo com os coeficientes calculados. Em 

outras palavras, cada conceito é uma combinação linear de todas as palavras tokenizadas, 

sendo que cada uma apresenta pesos diferentes. E cada conceito tem um autovalor (quadrado 

do valor singular) e quanto maior o autovalor associado ao conceito mais ele consegue 

explicar a variância dos dados. Como dito anteriormente, isso reforça a ideia de que os 

cenários de falha mais frequentes sejam representados nos primeiros conceitos gerados pela 

técnica.  

Para cada um dos componentes citados anteriormente foram selecionados os dez 

primeiros conceitos gerados pelo algoritmo SVD. Para cada conceito foi construído um 

quadro como o Quadro 8 que tem como saídas do código programado, o valor singular e os 

vinte termos que mais contribuem para o conceito. Os valores singulares, como dito 
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anteriormente, indicam apenas quais os conceitos que são mais significativos, porém não 

indicam a quantidade registros de falhas que eles representam. 

Esses termos então foram distribuídos pelo analista em seis colunas que foram 

construídas partindo do modelo apresentado no Quadro 6, são elas: Falha observada ou 

mecanismo de falha; Partes, componentes, subsistemas e sistemas; Método de detecção; 

Condição de detecção; Ação corretiva e Outros. Vale ressaltar que o campo condição de 

detecção inclui termos associados a procedimentos específicos como “End of Well” e termos 

como “Subsea” ou “Surface” que podem ajudar a interpretar o conceito. A última coluna é de 

interpretação do conceito, onde o autor utiliza os termos para tentar construir um cenário de 

falha por meio da interpretação desses termos em conjunto.  

Quadro 8 - Exemplo dos Quadros de Conceitos 

Conceito AC1 

Saídas do Programa 

Valor Singular 6,3 

Termos que mais 

contribuem 

seal; annular; test; pressure; leak; pressure_test; element; 

maintenance; bop; piston; new; description; fail; 

upper_annular; inspect; lower_annular; root_cause; open; 

replace; instal 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; fail; root_cause; 

Analista traz termos da 

Coluna Auxiliar para essas 

divisões de forma a separar 

os termos em categorias 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
bop; seal; annular; element; piston 

Método de detecção test; pressure_test; inspect; pressure; open; instal 

Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance; replace; new 

Outros - 

Interpretação do 

Conceito 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento, nos 

selos, no selo do pistão e no elemento de vedação do anular. 

Provavelmente essas falhas foram detectadas por meio de 

inspeção, durante a instalação, e de testes de pressão com 

fechamento e abertura do anular. A ação corretiva para este 

cenário provavelmente é a substituição do componente 

durante a manutenção. 

Analista tenta interpretar o 

conceito por meio dos 

termos que foram 

classificados anteriormente 

Fonte: Autor. 

4.5.1 Análise dos conceitos formados pelos registros de falhas no Preventor Anular do 

BOP 

Os registros de eventos de falha no anular totalizaram 298 registros no banco de dados 

RAPID-S53. Ao início de cada seção, voltada para análise dos conceitos de cada um dos 

componentes, será apresentada uma tabela construída por meio dos registros de outros campos 

que compõem o banco de dados RAPID-S53. Essa tabela corresponde a análise quantitativa 

de registros de falhas por componente, por tipo de falha observada, por método de detecção e 

por ação corretiva imediata.  
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A expectativa pela lógica da abordagem LSA é que os cenários com maior valor 

singular sejam compatíveis com os tipos mais frequentes na análise quantitativa. Ou seja, 

essas tabelas construídas funcionam como uma forma de validação dos conceitos. Veja a 

Tabela 14 construída com os registros do anular. 

Tabela 14 - Análise Quantitativa das falhas no Anular 

Falha Observada Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

External Leak 106 35.6% 35.6% 

Leakage 64 21.5% 57.0% 

Internal Leak 53 17.8% 74.8% 

Mechanical damage 40 13.4% 88.3% 

Fail to open 27 9.1% 97.3% 

Fail to close 8 2.7% 100.0% 

   
 

Componente Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Operating System Seal 143 48.0% 48.0% 

Packing Element 99 33.2% 81.2% 

Hardware all other mechanical elements 52 17.4% 98.7% 

End Connection 3 1.0% 99.7% 

Studs and Nuts 1 0.3% 100.0% 

    

Método de Detecção Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Pressure Testing Surface 77 25.8% 25.8% 

Pressure Testing in Operation 47 15.8% 41.6% 

Inspection 45 15.1% 56.7% 

Functional Testing Surface 36 12.1% 68.8% 

Periodic Maintenance 16 5.4% 74.2% 

Functional Testing in Operation 14 4.7% 78.9% 

Casual Observation 13 4.4% 83.2% 

Continuous Condition Monitoring 12 4.0% 87.2% 

Pressure Testing 12 4.0% 91.3% 

Registro Vazio 7 2.3% 93.6% 

On Demand 6 2.0% 95.6% 

Corrective Maintenance 5 1.7% 97.3% 

Periodic Condition Monitoring 5 1.7% 99.0% 

Production Interference 3 1.0% 100.0% 

    

Ação Corretiva Imediata Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Replace 172 57.7% 57.7% 

Repair 74 24.8% 82.6% 

Inspection 39 13.1% 95.6% 

Adjust 7 2.3% 98.0% 

Service 4 1.3% 99.3% 

Test 1 0.3% 99.7% 

Modify 1 0.3% 100.0% 
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Total Geral 298 100.0% 100.0% 

 

A maioria dos registros foram detectados por meio de testes de pressão em superfície e 

com o BOP em operação, por inspeção do equipamento e testes funcionais em superfície. As 

ações corretivas imediatas mais frequentes são substituição e reparo. Assim, é razoável pensar 

que os conceitos, de forma geral, citem falhas como vazamentos internos e externos e danos 

predominantemente em componentes como o elemento de vedação e selos do anular que 

foram detectados e com ações corretivas como as citadas anteriormente. Vale ressaltar 

novamente que o objetivo da interpretação dos conceitos é tentar entender os cenários de falha 

existentes para cada componente com a maior capacidade de detalhamento possível, algo que 

a análise quantitativa apenas não é suficiente. 

O Quadro 9 ilustra os termos que compõem o conceito um do anular, designado como 

AC1. Além disso, a distribuição dos termos pelo analista nas seis categorias e a interpretação 

do conceito também podem ser vistas. 

Quadro 9 - Conceito AC1 

Conceito AC1 

Valor Singular 6,3 

Termos que mais 

contribuem 

seal; annular; test; pressure; leak; pressure_test; element; maintenance; bop; piston; 

new; description; fail; upper_annular; inspect; lower_annular; root_cause; open; 

replace; instal 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; fail; root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
bop; seal; annular; element; piston 

Método de detecção test; pressure_test; inspect; pressure; open; instal 

Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance; replace; new 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento, nos selos, no selo do pistão e 

no elemento de vedação do anular. Provavelmente essas falhas foram detectadas por 

meio de inspeção de testes de pressão com fechamento e abertura do anular. A ação 

corretiva para este cenário é a substituição do componente durante a manutenção. 

Fonte: Autor. 

A Figura 34 foi construída para possibilitar ao leitor a análise de forma visual mais 

rápida a relação entre alguns dos termos que representam o conceito AC1. É importante 

ressaltar que o resultado final obtido com a interpretação do conceito está representado no 
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Quadro 9, a figura é apenas uma tentativa de auxiliar o leitor a enxergar alguns termos que 

apareceram nos conceitos e as relações entendidas pelo autor ao construir os quadros. 

 

Figura 34 – Mapa mental da relação dos termos do conceito AC1 

Fonte: Autor. 

O Quadro 10 ilustra os termos que compõem o conceito dois do anular, designado 

como AC2.  

Quadro 10 - Conceito AC2 

Conceito AC2 

Valor Singular 3,3 

Termos que mais 

contribuem 

element; fail; test; annular_element; root_cause; pressure_test; maintenance; 

description; bop; rubber; upper_annular_element; tool; drill_pipe; attempt; cycle; 

joint; pull; pass; protrude; hold 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
protude; fail; root_cause; cycle 
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Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
 bop; element; annular_element; upper_annular_element;  drill_pipe;  rubber 

Método de detecção pressure_test; pass; tool; joint; attempt; hold 

Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance;  description; change 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha de protusão do elemento de vedação do anular 

devido a passagem de tubos de perfuração e suas juntas. A protusão do elemento de 

vedação do anular pode acontecer por ser um material elastômero. As falhas foram 

detectadas por meio de testes de pressão e pela impossibilidade de passar tubos de 

perfuração e suas juntas pelo anular. A ação corretiva para este cenário é a 

substituição do componente durante a manutenção. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 9 ilustra os termos que compõem o conceito três do anular, designado como 

AC3.  

Quadro 11 - Conceito AC3 

Conceito AC3 

Valor Singular 2,8 

Termos que mais 

contribuem 

piston; element; score; maintenance; new; description; replace; adapter_ring; inspect; 

damage; pit; annular_piston; cause; root_cause; change; surface; sent; rubber; 

disassembly; annular_element 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
damage; pit; score; cause;  root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
 adapter_ring; annular_piston; element; piston; annular_element; rubber 

Método de detecção inspect; disassembly 

Condição de detecção surface 

Ação corretiva maintenance; description; replace; change; new;  sent 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha de dano no elemento de vedação do anular e 

de dano em decorrência de pitting (corrosão) e scoring/scuffing (arranhões e marcas) 

no anel adaptador, nos selos e no pistão.  A falha decorrente de pitting é um tipo de 

corrosão que deixa umas marcas de oxidação no componente. As falhas foram 

detectadas por inspeção na superficie com a desmontagem do anular. A ação 

corretiva para este cenário provavelmente é a substituição do componente durante a 

manutenção. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 12 ilustra os termos que compõem o conceito quatro do anular, designado 

como AC4.  

Quadro 12 - Conceito AC4 

Conceito AC4 

Valor Singular 2,5 
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Termos que mais 

contribuem 

seal; lower_annular; roll; wellbore; upper; cap; o-ring; mud; housing; adapter; 

replace; instal; fluid; pull; rubber; weep_hole; packer; element; anti_extrusion; 

remove 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
roll 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

seal; lower_annular; wellbore; cap; o-ring; mud; housing; adapter; element; packer; 

fluid; weep_hole; anti_extrusion; 

Método de detecção install 

Condição de detecção - 

Ação corretiva pull; replace; remove 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha de enrolamento dos o-rings e selos do anular.  

Não há indicativo claro do método de detecção. Alguns registros afirmam que as 

falhas foram detectadas por observação, após a realização de testes de pressão com 

vazamento pelo weep hole. O weep hole é um orifício colocado à jusante de um selo 

com objetivo de abrir um caminho de vazamento e acusar a perda de integridade 

desse mesmo selo. A ação corretiva para este cenário provavelmente é a substituição 

do componente. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 13 ilustra os termos que compõem o conceito cinco do anular, designado 

como AC5.  

Quadro 13 - Conceito AC5 

Conceito AC5 

Valor Singular 2,4 

Termos que mais 

contribuem 

maintenance; description; root_cause; fail; leak; seal; hydraulic; replacement; 

piston_seal; operating; new; design; test; weep_hole; possible; time; instal; 

chamber_test; pressure_test; annual 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
 fail; leak; root_cause; design 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
seal; piston_seal; operating; weep_hole; hydraulic 

Método de detecção pressure_test; chamber_test; test; instal 

Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance; replacement; new; description; annual 

Outros possible; time 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha nos selos do anular e, mais especificamente, 

no selo do pistão. Provavelmente as falhas foram detectadas por meio de testes de 

pressão e teste da câmara, realizados na superfície, com vazamento de fluido através 

dos selos ou do orifício ladrão (weep hole) do anular. A ação corretiva para este 

cenário provavelmente é a substituição do componente durante a manutenção.  

Fonte: Autor. 

O Quadro 14 ilustra os termos que compõem o conceito seis do anular, designado 

como AC6.  
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Quadro 14 - Conceito AC6 

Conceito AC6 

Valor Singular 2,3 

Termos que mais 

contribuem 

annular; element; new; instal; open; preventer; pack; observe; oem; port; 

annular_piston; cap; close; disassembly; rebuilt; seal_kit; place; hydraulic; test; 

wellbore_pressure_test 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
- 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
annular; element; preventer; pack; annular_piston; cap; seal_kit; port;  hydraulic 

Método de detecção disassembly; observe; open; close; test; wellbore_pressure_test 

Condição de detecção - 

Ação corretiva rebuilt; new; instal; place; oem 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito não apresenta falha observada, parece unir termos importantes para ação 

corretiva de falhas detectadas por meio de testes de pressão de close e open e 

desmontagem do anular. Dois exemplos são a instalação de um novo kit de selos ou a 

reconstrução de componentes que tenham falhado.  

Fonte: Autor. 

O Quadro 15 ilustra os termos que compõem o conceito sete do anular, designado 

como AC7.  

Quadro 15 - Conceito AC7 

Conceito AC7 

Valor Singular 2,2 

Termos que mais 

contribuem 

leak; lower_annular; close; open; pod; bop; function; observe; shuttle; hydraulic; 

maintenance; description; fluid; valve; piston_seal; wellbore; packer; damage; 

control; wear 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; damage; wear 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

bop; lower_annular; pod; shuttle; fluid; valve; piston_seal; wellbore; packer; control; 

hydraulic 

Método de detecção observe; function; close; open 

Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance; description 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa falhas de vazamento, de dano e desgaste no anular, mais 

especificamente em componentes como válvula shuttle, selo do pistão e packer. Dano 

e desgaste em selos podem ter como consequência vazamentos de fluido devido a 

existência de caminhos de vazamento. As falhas foram detectadas por meio de 

observação e da execução das funções de open e close do anular. O conceito é 

composto por diversos componentes do anular ou que estão relacionados a execução 

da sua função. Vale ressaltar que o conceito apresenta termos que não apareceram 

nos conceitos anteriores como POD, Shuttle, Valve e Control. Isso pode ser um 

indicativo de falhas que tem forte relação com componentes do sistema de controle 

do BOP. Não há indicativo de ação corretiva além do termo "manutenção". 
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Fonte: Autor. 

O Quadro 16 ilustra os termos que compõem o conceito oito do anular, designado 

como AC8. 

Quadro 16 - Conceito AC8 

Conceito AC8 

Valor Singular 2,2 

Termos que mais 

contribuem 

strip; bore; operation; seal; annular_element; head; milling; change; prior; run; 

root_cause; routine; cap; tool; anti_extrusion; operating; leak; cause; 

open_chamber_head; surface 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; cause; root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

seal; annular_element; head; cap; tool; anti_extrusion; operating; 

open_chamber_head; surface; bore 

Método de detecção routine; strip 

Condição de detecção surface 

Ação corretiva change 

Outros operation; milling; run; prior 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha nos selos do anular, no elemento de vedação e 

nos aneis de anti-extrusão. A rotação da broca durante as operaões de perfuração 

produz detritos metálicos finos. Além desses, existem também os detritos ferrosos 

formados após a fresagem (milling) ou corte do revestimento. Ao sairem do poço e 

retornarem a superfície por meio da lama de perfuração, detritos rochosos, particulas 

metálicas e ferrosas passam pelo BOP. Dessa forma, alguns  acabam entrando nas 

cavidades dos preventores anular e gaveta. Essa pode ser a causa desse cenário de 

falha. As falhas foram detectadas durante a operação de stripping com subida do 

BOP para investigação dos componentes após a retirada da cap. A ação corretiva para 

este cenário provavelmente é a substituição do componente durante a manutenção. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 17 ilustra os termos que compõem o conceito nove do anular, designado 

como AC9.  

Quadro 17 - Conceito AC9 

Conceito AC9 

Valor Singular 2,1 

Termos que mais 

contribuem 

element; pack; pressure_test; unit; subsea; seal; note; design; fail; wellbore; sbop; 

new; piston; drift_test; leak; score; surface; year; service; weep_hole 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
fail; leak; score 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
element; pack; unit; seal; wellbore; sbop; piston; weep_hole 

Método de detecção pressure_test; drift_test; note 

Condição de detecção subsea; surface 

Ação corretiva new; service 

Outros year 
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Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento no elemento de vedação e nos 

selos do pistão. As falhas foram detectadas durante testes de pressão e testes com o 

drift tool. O vazamento na maioria dos casos deve ter sido identificado por meio do 

orifício ladrão (weep hole). Os vazamentos na área dos selos do pistão provavelmente 

foram em decorrência de scoring/scuffing (arranhões e marcas) nos selos e no pistão. 

Não há indicativo no conceito da ação corretiva para este cenário. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 18 ilustra os termos que compõem o conceito dez do anular, designado 

como AC10.  

Quadro 18 - Conceito AC10 

Conceito AC10 

Valor Singular 2,1 

Termos que mais 

contribuem 

test; upper_annular; instal; upper; open; element; packer; operator; adapter; head; 

hydraulic; piston; chamber; seal; operating; come; new; attempt; min; cap 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
- 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

upper_annular; upper; element; packer; adapter; head; piston; chamber; hydraulic; 

seal; operating; cap 

Método de detecção test; open 

Condição de detecção - 

Ação corretiva instal; new 

Outros min; attempt; come 

Interpretação do Conceito 

Conceito não apresenta falha observada, parece unir componentes, como, elemento 

de vedação, packer, adaptador e selos cujas falhas foram detectadas por meio de 

testes e com ação corretiva caracterizada como instalção de um novo componente. 

Fonte: Autor. 

 

4.5.2 Análise dos conceitos formados pelos registros de falhas nas Gavetas Cisalhantes 

do BOP 

Os registros de eventos de falha nas gavetas cisalhantes totalizaram 342 registros no 

banco de dados RAPID-S53. Veja a Tabela 15 construída com os registros das gavetas 

cisalhantes. 

 

Tabela 15 - Análise Quantitativa das falhas nas Gavetas Cisalhantes 

Falha Observada Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

External Leak 91 26.6% 26.6% 

Mechanical Damage 70 20.5% 47.1% 

Fail to seal 65 19.0% 66.1% 
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Internal Leak 60 17.5% 83.6% 

Registro Vazio 39 11.4% 95.0% 

Fail to unlock 8 2.3% 97.4% 

Failure to hold pressure 3 0.9% 98.2% 

Leakage External 3 0.9% 99.1% 

Fail to lock 2 0.6% 99.7% 

Mechanical Failure 1 0.3% 100.0% 

   
 

Componente Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Bonnet Operating Seal 121 35.4% 35.4% 

Ram Block Seal 67 19.6% 55.0% 

Ram Block Hardware 57 16.7% 71.6% 

Hardware all other mechanical elements 44 12.9% 84.5% 

Locking Device 34 9.9% 94.4% 

Bonnet Face Seal 9 2.6% 97.1% 

Registro Vazio 9 2.6% 99.7% 

End Connection 1 0.3% 100.0% 

    

Método de Detecção Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Pressure Testing Surface 90 26.3% 26.3% 

Inspection 64 18.7% 45.0% 

Functional Testing Surface 52 15.2% 60.2% 

Periodic Maintenance 36 10.5% 70.8% 

Pressure Testing in Operation 27 7.9% 78.7% 

Registro Vazio 14 4.1% 82.7% 

Casual Observation 12 3.5% 86.3% 

Continuous Condition Monitoring 12 3.5% 89.8% 

Periodic Condition Monitoring 9 2.6% 92.4% 

Corrective Maintenance 7 2.0% 94.4% 

Functional Testing in Operation 7 2.0% 96.5% 

Pressure Testing 7 2.0% 98.5% 

On Demand 5 1.5% 100.0% 

    

Ação Corretiva Imediata Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Replace 194 56.7% 56.7% 

Repair 90 26.3% 83.0% 

Inspection 44 12.9% 95.9% 

Adjust 5 1.5% 97.4% 

Check 2 0.6% 98.0% 

Service 2 0.6% 98.5% 

Modify 2 0.6% 99.1% 

Test 1 0.3% 99.4% 

Registro Vazio 1 0.3% 99.7% 

Refit 1 0.3% 100.0% 

    

Total Geral 342 100.0% 100.0% 
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A maioria dos registros foram detectados por meio de testes de pressão em superfície, 

testes funcionais em superfície, inspeção e manutenção periódica. As ações corretivas 

imediatas mais frequentes são substituição e reparo. Assim, é razoável pensar que os 

conceitos, de forma geral, citem falhas como vazamentos internos e externos, falha ao selar e 

danos predominantemente em componentes como os selos, no hardware e nos elementos 

mecânicos das gavetas cisalhantes que foram detectados e com ações corretivas como as 

citadas anteriormente. O Quadro 19 ilustra os termos que compõem o conceito um das gavetas 

cisalhantes, designado como SRC1. 

Quadro 19 - Conceito SRC1 

Conceito SRC1 

Valor Singular 6,5 

Termos que mais 

contribuem 

seal; pressure; test; bonnet; leak; blind_shear_ram; door; bop; operator; open; 

maintenance; inspect; pressure_test; fail; close; o-ring; ram; new; description; 

damage 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; fail; damage 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
bop; seal; bonnet; blind_shear_ram; door; o-ring; ram 

Método de detecção pressure; test; pressure_test; open; close; inspect 

Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance; description; new 

Outros operator 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento e dano nos o-rings e selos da 

blind shear ram. Dano e desgaste em selos podem ter como consequência vazamentos 

de fluido devido a existência de caminhos de vazamento. As falhas foram detectadas 

por meio de inspeção e de testes de pressão, com abertura e fechamento da blind 

shear ram. Não há indicativo de ação corretiva além do termo manutenção para este 

cenário, porém provavelmente é a substituição dos selos por novos durante a 

manutenção do componente. 

Fonte: Autor. 

A Figura 35 foi construída para possibilitar ao leitor a análise de forma visual mais 

rápida a relação entre alguns dos termos que representam o conceito AC1. Como dito 

anteriormente, o resultado final obtido com a interpretação do conceito está representado no 

Quadro 19, a figura é apenas uma tentativa de auxiliar o leitor a enxergar alguns termos que 

apareceram no conceito SRC1 e as relações entendidas pelo autor ao construir os quadros. 
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Figura 35 - Mapa mental da relação dos termos do conceito SRC1 

Fonte: Autor. 

O Quadro 20 ilustra os termos que compõem o conceito dois das gavetas cisalhantes, 

designado como SRC2.  

Quadro 20 - Conceito SRC2 

Conceito SRC2 

Valor Singular 3,7 

Termos que mais 

contribuem 

bolt; blade; inspect; upper; crack; block; ram_block; low; maintenance; 

non_destructive_test; shear_ram; fail; pressure_test; blind_shear_ram; rubber; 

description; lateral_seal; torque; shear; end_of_well 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
crack; fail 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

bolt; blade; upper; ram_block; shear_ram; blind_shear_ram; rubber; lateral_seal;  

shear 

Método de detecção inspect; non_destructive_test; pressure_test 

Condição de detecção end_of_well 

Ação corretiva maintenance; description; torque 

Outros - 
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Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha pela presença de rachaduras nos parafusos, na 

lâmina e no ram block da blind shear ram ou até mesmo pela quebra (ruptura) do 

componente. As falhas foram detectadas por meio de testes não destrutivos com o 

componente, além de testes de pressão e inspeção.  Não há indicativo de ação 

corretiva além do termo "manutenção" para este cenário, porém provavelmente é a 

substituição do componente, no caso de parafusos é importante aplicar um torque 

adequado A presença do termo end of well parece indicar que esse cenário de falha 

costuma detectado no fim das operações de perfuração por meio dos testes indicados 

anteriormente. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 21 ilustra os termos que compõem o conceito três das gavetas cisalhantes, 

designado como SRC3.  

Quadro 21 - Conceito SRC3 

Conceito SRC3 

Valor Singular 3,2 

Termos que mais 

contribuem 

pressure; pressure_test; ram; fail; low; rubber; shear_ram; hold; lf; test; bop; 

blind_shear_ram; prior; attempt; wellbore; complete; packer; high; surface; change 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
fail 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
bop; ram; shear_ram; blind_shear_ram; rubber; wellbore; packer 

Método de detecção pressure; pressure_test 

Condição de detecção surface 

Ação corretiva change 

Outros low; high; if; hold; prior; attempt; complete 

Interpretação do Conceito 

Não há indicativo de falha observada. Conceito parece agrupar alguns termos 

importantes para os cenários associados a realização de testes de pressão em 

superfície com ação corretiva de substituição do componente. Isso ressalta a 

importância dos testes de pressão em superfície para a detecção das falhas na blind 

shear ram. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 22 ilustra os termos que compõem o conceito quatro das gavetas 

cisalhantes, designado como SRC4.  

Quadro 22 - Conceito SRC4 

Conceito SRC4 

Valor Singular 2,9 

Termos que mais 

contribuem 

door; hinge; aft; assembly; piston; forward; damage; pressure; year; body; 

pressure_test; close_chamber; remove; notice; crew; poslock; pit; chamber_test; 

plug; shear_ram 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
damage; pit 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
door; hinge; assembly; piston; body; close_chamber; poslock; plug; shear_ram; aft 

Método de detecção pressure; pressure_test; chamber_test; notice 
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Condição de detecção - 

Ação corretiva - 

Outros crew; foward 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por dano e por pitting (corrosão) na Sher Ram. 

O conceito relaciona componentes como aft door, hinge, assembly, pistão de 

travamento e câmara de fechamento. Retornando aos registros de falha para entender 

melhor quais componentes são mais afetados por pitting foi possível perceber que são 

eles: o pistão de travamento e a face interna do cilindro que reveste o pistão. Vale 

ressaltar que esse fenômeno pode danificar os selos (polypack seals) da área de 

selagem do pistão.   As falhas foram detectadas por meio de testes de pressão, teste 

da câmara ou observação do componente. Algumas vezes durante a realização de 

testes de pressão é possível notar vazamentos das portas de plugs.  Não há indicativo 

de ação corretiva realizada para esse cenário de falha. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 23 ilustra os termos que compõem o conceito cinco das gavetas cisalhantes, 

designado como SRC5.  

Quadro 23 - Conceito SRC5 

Conceito SRC5 

Valor Singular 2,8 

Termos que mais 

contribuem 

pressure; bolt; close; lock; blind_shear_ram; cap; casing_shear_ram; piston; apply; 

open; operator; cylinder; function; port; torque; operating; cylinder_head; torqued; 

shear; complete 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
- 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

bolt; lock; blind_shear_ram; cap; casing_shear_ram; shear; piston; cylinder; port; 

operating; cylinder_head 

Método de detecção pressure; function; close open 

Condição de detecção - 

Ação corretiva  torque; torqued 

Outros complete; operator 

Interpretação do Conceito 

Não há indicativo de falha observada. Conceito parece agrupar alguns termos 

importantes para os cenários associados ao ajuste do torque em parafusos da blind 

shear ram e da casing shear ram pelos técnicos durante a ação de manutenção. Isso 

parece indicar que essa é uma operação bastante comum em diversos cenários de 

falha, talvez seja parte de um procedimento para investigação ou pelo menos para 

finalizar qualquer tipo de ação corretiva. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 24 ilustra os termos que compõem o conceito seis das gavetas cisalhantes, 

designado como SRC6.  

Quadro 24 - Conceito SRC6 

Conceito SRC6 

Valor Singular 2,7 

Termos que mais 

contribuem 

bladder; lock; door; blind_shear_ram; function_test; piston; chamber; 

blind_shear_ram_bonnet; maintenance; inspect; aft; note; close; pit; description; 

year; port; surface; metal; disassembly 
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Falha observada ou 

mecanismo de falha 
pit 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

bladder; lock; door; blind_shear_ram; piston; chamber; metal; port 

blind_shear_ram_bonnet; aft 

Método de detecção function_test;  inspect; note; close; disassembly 

Condição de detecção surface 

Ação corretiva maintenance; description  

Outros year 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por pitting (corrosão) de componentes como 

pistão de travamento e câmara de fechamento. As falhas foram detectadas em sua 

maioria por meio de testes de função realizados com o BOP em superfície e inspeção 

por meio da desmontagem da blind shear ram.  Não há indicativo de ação corretiva 

tomada durante a manutenção.  Isso ressalta a importância dos testes e inspeções 

realizados em superfície para a detecção das falhas na blind shear ram.  

Fonte: Autor. 

O Quadro 25 ilustra os termos que compõem o conceito sete das gavetas cisalhantes, 

designado como SRC7.  

Quadro 25 - Conceito SRC7 

Conceito SRC7 

Valor Singular 2,6 

Termos que mais 

contribuem 

hinge; bladder; fluid; blind_shear_ram; leak; bop; bolt; pressure; function; 

function_test; close; chamber; body; shear_ram; port; plug; hold; stbd; sub; 

pressure_test 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

bop; hinge; bladder; fluid; blind_shear_ram; bolt; chamber; body; shear_ram; port; 

plug; stbd 

Método de detecção pressure; function; function_test; close; pressure_test 

Condição de detecção - 

Ação corretiva - 

Outros sub; hold 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento devido a falhas em 

componentes como hinge, bladder, câmara e parafuso. Alguns dos registros de 

vazamento foram observados por meio da passagem de fluido e da porta do hinge. As 

falhas foram detectadas em sua maioria por meio de testes de pressão e testes de 

função. Não há indicativo da ação corretiva para esse cenário de falha. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 26 ilustra os termos que compõem o conceito oito das gavetas cisalhantes, 

designado como SRC8. 

Quadro 26 - Conceito SRC8 

Conceito SRC8 

Valor Singular 2,4 
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Termos que mais 

contribuem 

bladder; o-ring; pressure; seal; cap; pressure_test; damage; cylinder_head; transfer; 

maintenance; replace; chamber; description; instal; backup; new; end; sub; bolt; oem 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
damage 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
bladder; o-ring; seal; cap; cylinder_head; chamber; bolt 

Método de detecção pressure; pressure_test 

Condição de detecção - 

Ação corretiva instal; backup; new; transfer; maintenance; description;  replace; oem 

Outros sub 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por dano nos componentes bladder, o-ring, 

selos, cap, cabeça do cilindro, câmara e parafusos. Dano e desgaste em selos podem 

ter como consequência vazamentos de fluido devido a existência de caminhos de 

vazamento. As falhas foram detectadas por meio de testes de pressão. A ação 

corretiva para esse cenário é a substituição por um componente novo e o envio do 

componente danificado para o fabricante original investigar o problema. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 27 ilustra os termos que compõem o conceito nove das gavetas cisalhantes, 

designado como SRC9.  

Quadro 27 - Conceito SRC9 

Conceito SRC9 

Valor Singular 2,3 

Termos que mais 

contribuem 

shear; function_test; change; pressure_test; ram; hinge; shear_ram; leak; bonnet; rod; 

hand; bolt; screw; detect; plug; piston; cap; bop; housing; function 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

ram; hinge; shear_ram; bonnet; rod; hand; bolt; screw; plug; piston; cap; bop; 

housing; shear 

Método de detecção function_test; pressure_test; detect; function 

Condição de detecção - 

Ação corretiva change 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento e relaciona a componentes 

como hinge, bonnet, rod, parafusos, screw, pistão, cap e housing. As falhas foram 

detectadas por meio de testes de função e testes de pressão com observação do 

vazamento. A ação corretiva para esse cenário é a substituição por um componente 

novo. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 28 ilustra os termos que compõem o conceito dez das gavetas cisalhantes, 

designado como SRC10.  
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Quadro 28 - Conceito SRC10 

Conceito SRC10 

Valor Singular 2,3 

Termos que mais 

contribuem 

block; ram; low; damage; blind_shear_ram; ram_block; note; crack; forward; blade; 

instal; upper; non_destructive_test; shear; indication; function; set; valve; cavity; 

issue 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
damage; crack;  issue 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
block; ram; blind_shear_ram; ram_block; forward; blade; upper; cavity; valve; shear 

Método de detecção note; non_destructive_test; indication; set 

Condição de detecção - 

Ação corretiva change; instal; set 

Outros low 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por dano e quebra (ruptura) e relaciona a 

componentes como ram block, lâmina, válvulas e ram cavity.  As falhas foram 

detectadas por meio da realização de testes não destrutivos. A ação corretiva para 

esse cenário é a substituição por um componente novo. 

Fonte: Autor. 

 

4.5.3 Análise dos conceitos formados pelos registros de falhas nas CCSVs do BOP 

Os registros de eventos de falha na CCSV totalizaram 349 registros no banco de dados 

RAPID-S53. Veja a Tabela 16 construída com os registros das gavetas cisalhantes. 

Tabela 16 - Análise Quantitativa das falhas nas CCSVs 

Falha Observada Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

External Leak 186 53.3% 53.3% 

Internal Leak 114 32.7% 86.0% 

Fail to open 31 8.9% 94.8% 

Fail to close 10 2.9% 97.7% 

Blocked 8 2.3% 100.0% 

   
 

Componente Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

CCSV está no nível de componente no banco de dados RAPID-S53  

    

Método de Detecção Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Functional Testing Surface 187 53.6% 53.6% 

Inspection 58 16.6% 70.2% 

Casual Observation 29 8.3% 78.5% 

Pressure Testing Surface 18 5.2% 83.7% 

Functional Testing in Operation 14 4.0% 87.7% 

Periodic Maintenance 13 3.7% 91.4% 

Continuous Condition Monitoring 12 3.4% 94.8% 
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Periodic Condition Monitoring 10 2.9% 97.7% 

On Demand 4 1.1% 98.9% 

Registro Vazio 2 0.6% 99.4% 

Corrective Maintenance 2 0.6% 100.0% 

    

Ação Corretiva Imediata Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Replace 233 66.8% 66.8% 

Repair 85 24.4% 91.1% 

Inspection 26 7.4% 98.6% 

Adjust 3 0.9% 99.4% 

Registro Vazio 1 0.3% 99.7% 

Check 1 0.3% 100.0% 

    

Total Geral 349 100.0% 100.0% 
 

A maioria dos registros foram detectados por meio de testes funcionais em superfície, 

inspeção, observação casual e testes de pressão em superfície. As ações corretivas imediatas 

mais frequentes são substituição e reparo. Assim, é razoável pensar que os conceitos, de 

forma geral, citem cenários de falhas como vazamentos internos e externos nas CCSVs que 

foram detectados e com ações corretivas como as citadas anteriormente. O Quadro 29 ilustra 

os termos que compõem o conceito um das Compensated Chamber Solenoid Valves 

(CCSVs), designado como SVC1. 

Quadro 29 - Conceito SVC1 

Conceito SVC1 

Valor Singular 6,7 

Termos que mais 

contribuem 

ccsv; leak; valve; solenoid; pod; function; blue; maintenance; note; soak_test; 

remove; bop; test; yellow_pod; replace; fluid; instal; description; observe; open 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
ccsv; valve; solenoid; pod; function; blue; bop; yellow_pod; fluid 

Método de detecção note; soak_test; test; observe; open 

Condição de detecção - 

Ação corretiva replace; instal; description; remove 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento na CCSV.  As falhas foram 

detectadas por meio de observação e da realização do teste de imersão (soak test). A 

ação corretiva para este cenário é a substituição do componente durante a 

manutenção. 

Fonte: Autor. 
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A Figura 36 foi construída para possibilitar ao leitor a análise de forma visual mais 

rápida a relação entre alguns dos termos que representam o conceito SVC1. Como dito 

anteriormente, o resultado final obtido com a interpretação do conceito está representado no 

Quadro 29, a figura é apenas uma tentativa de auxiliar o leitor a enxergar alguns termos que 

apareceram nos conceitos e as relações entendidas pelo autor ao construir os quadros. 

 

Figura 36 – Mapa mental da relação dos termos do conceito SVC1 

Fonte: Autor. 

O Quadro 30 ilustra os termos que compõem o conceito dois das CCSVs, designado 

como SVC2.  

Quadro 30 - Conceito SVC2 

Conceito SVC2 

Valor Singular 4,0 

Termos que mais 

contribuem 

valve; test; maintenance; pass; built; built_incorrectly; event; receive_oem_unused; 

pressure; straight; sustain; receive_oem; dedicate; end_of_well; test_bench; oem; 

apply; prior; warehouse; seal; vent 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
built_incorrectly; pass; straight; sustain 
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Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
valve; warehouse; seal 

Método de detecção test; dedicate; test_bench; pressure; apply 

Condição de detecção event; end_of_well 

Ação corretiva maintenance; built; receive_oem_unused; re; receive_oem; oem; prior 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa um cenário de falha por incapacidade da CCSV de selar e a 

passagem de fluido direto para a ventilação. A causa raiz parece ser a construção 

incorreta do componente pela fabricante. As falhas foram detectadas por meio de 

testes realizados em uma bancada de teste dedicada e antes do evento de End of Well.  

Nesse cenário a CCSV foi recebida e não foi utilizada até o momento em que falhou.  

A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente por um novo ou 

reconstruido. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 31 ilustra os termos que compõem o conceito três das CCSVs, designado 

como SVC3.  

Quadro 31 - Conceito SVC3 

Conceito SVC3 

Valor Singular 3,6 

Termos que mais 

contribuem 

solenoid; shear_seal; seal_plate; common; troubleshoot; leak; bop; replace_oem; 

multiple; disassemble; bench_test; test; solenoid_bank; reactivation; report; cameron; 

fail; currently; rig; run 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; fail 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
solenoid; shear_seal; seal_plate; bop; solenoid_bank; rig 

Método de detecção troubleshoot; disassemble; bench_test; test 

Condição de detecção - 

Ação corretiva replace_oem; report 

Outros cameron; run; currently; common; rig 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento na CCSV, mais 

especificamente nos componentes shear seal e seal plate. Alguns registros apontam 

que os vazamentos foram identificados por meio da porta de ventilação comum do 

solenoid bank.  As falhas foram detectadas por meio de troubleshoots executados 

conforme a função associada a CCSV e da realização de testes em uma bancada de 

teste dedicada durante o evento de End of Well. A ação corretiva para este cenário é a 

substituição do componente por um novo ou reconstruido. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 32 ilustra os termos que compõem o conceito quatro das CCSVs, designado 

como SVC4.  

Quadro 32 - Conceito SVC4 

Conceito SVC4 

Valor Singular 3,1 
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Termos que mais 

contribuem 

soak_test; come; prior_deployment; external_leak; perform; valve; observe; leak; 

yellow_pod; shear_seal; bop; seal_plate; conduit; svm; common; disassemble; 

annular; blue; solenoid_bank; open 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
external_leak; leak; come 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

valve; yellow_pod; shear_seal; bop; seal_plate; conduit; annular; blue; 

solenoid_bank; svm 

Método de detecção soak_test; open; perform 

Condição de detecção prior_deployment 

Ação corretiva - 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha da CCSV por vazamento externo, devido a 

vazamento nos componentes shear seal e seal plate. Alguns registros apontam que os 

vazamentos foram identificados por meio da porta de ventilação comum do solenoid 

bank.  As falhas foram detectadas por meio da realização de teste de imersão (soak 

test) antes da descida do BOP. Não há indicativo da ação corretiva imediata para este 

cenário.   

Fonte: Autor. 

O Quadro 33 ilustra os termos que compõem o conceito cinco das CCSVs, designado 

como SVC5.  

Quadro 33 - Conceito SVC5 

Conceito SVC5 

Valor Singular 2,8 

Termos que mais 

contribuem 

external_leak; prior_deployment; bop; observe; come; perform; fail; test; 

maintenance; description; armature; retrieval; root_cause; yellow_pod; use; deck; 

conduit; solenoid; inspect; housing 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
external_leak; fail;  root_cause; come 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
bop; armature; yellow_pod; conduit; solenoid; housing; deck 

Método de detecção observe; perform; test; inspect 

Condição de detecção prior_deployment 

Ação corretiva - 

Outros use; retrieval 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento externo na CCSV devido a 

falhas na armature e no housing da solenoide.  As falhas foram detectadas por meio 

de inspeção e realização de testes antes da descida do BOP. Não há indicativo da 

ação corretiva imediata para este cenário. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 34 ilustra os termos que compõem o conceito seis das CCSVs, designado 

como SVC6.  
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Quadro 34 - Conceito SVC6 

Conceito SVC6 

Valor Singular 2,7 

Termos que mais 

contribuem 

cartridge_valve; assembly; o-ring; use; shear_seal; damage; deck; fluid; cartridge; 

root_cause; vent_line; ccsv; seal; repair_kit; seal_plate; vent; surface; overhaul; nov; 

common 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
damage; root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

cartridge_valve; o_ring; shear_seal; deck; fluid; cartridge; vent_line; ccsv; seal; 

seal_plate; vent 

Método de detecção - 

Condição de detecção surface 

Ação corretiva repair_kit; overhaul;  assembly 

Outros use; nov; common 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por dano em componentes da CCSV como 

cartucho, o-ring, selos, shear seal e seal plate. Dano e desgaste em selos podem ter 

como consequência vazamentos de fluido devido a existência de caminhos de 

vazamento da falha e isso explica o aparecimento de termos como fluido, ventilação 

e linha de ventição. Não há indicativo de método de detecção. Esse tipo de falha 

parece ser detectada com maior frequência com o componente em superfície. A ação 

corretiva para este cenário é a substituição do componente ou sua reconstrução com 

uso do kit de reparo. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 35 ilustra os termos que compõem o conceito sete das CCSVs, designado 

como SVC7.  

Quadro 35 - Conceito SVC7 

Conceito SVC7 

Valor Singular 2,6 

Termos que mais 

contribuem 

pod; blue; increase; pressure; solenoid; issue; manifold_regulator; repair_kit; 

hydraulic; replace_new; root_cause; use; deck; decrease; svm; soak_test; section; 

regulator; fluid_tip; bench_test 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
issue; root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
pod; blue; solenoid; manifold_regulator; hydraulic; deck; regulator; fluid_tip 

Método de detecção pressure; increase; soak_test; bench_test; decrease 

Condição de detecção - 

Ação corretiva repair_kit; replace_new; use 

Outros svm; section 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha na CCSVs associadas a reguladora, sendo que 

não há detalhes mais específicos sobre o problema constatado. As falhas foram 

detectadas por meio dos comandos de increase e decrease da reguladora e também 

com a realização de testes de imersão (soak test) e testes de bancada. A ação 

corretiva para este cenário é a substituição do componente com o uso do kit de 

reparo. 

Fonte: Autor. 
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O Quadro 36 ilustra os termos que compõem o conceito oito das CCSVs, designado 

como SVC8. 

Quadro 36 - Conceito SVC8 

Conceito SVC8 

Valor Singular 2,5 

Termos que mais 

contribuem 

deck; use; leak; bop; ccsv; repair_kit; retrieval; maintenance; overhaul; nov; 

vent_line; crew; description; fluid_tip; fail; replace; new; test; seat; cause 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; fail; cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
deck; bop; ccsv; nov; vent_line; seat;  fluid_tip 

Método de detecção retrieval; crew; test 

Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance; replace; repair_kit; overhaul; description 

Outros use; nov 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento na CCSV, mais 

especificamente no componente fluid tip e nos seats.  As falhas foram detectadas por 

meio da realização testes com o vazamento sendo observado pela linha de ventilação. 

A ação corretiva para este cenário é substituição do componente ou sua reconstrução 

durante a manutenção. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 37 ilustra os termos que compõem o conceito nove das CCSVs, designado 

como SVC9.  

Quadro 37 - Conceito SVC9 

Conceito SVC9 

Valor Singular 2,5 

Termos que mais 

contribuem 

note; crew; assembly; o-ring; fluid; pressure; shear_seal; vent; come; new; 

maintenance; cause; replace; seat; fail; retrieval; inspect; damage; wear; description 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
fail; damage; cause; wear 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
o_ring; fluid; shear_seal; vent; seat 

Método de detecção note; crew; assembly; inspect; pressure 

Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance; replace; retrieval; description; new 

Outros come 
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Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha da CCSV por dano ou desgaste nos o-rings, 

shear seals e seats da CCSV. Na maioria dos registros, dano ou desgaste nos o-rings e 

selos tiveram como consequência vazamentos de fluido pela ventilação da válvula 

CCSV.  As falhas foram detectadas por meio de observação e inspeção do 

componente. A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente 

durante a manutenção. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 38 ilustra os termos que compõem o conceito dez das CCSVs, designado 

como SVC10.  

Quadro 38 - Conceito SVC10 

Conceito SVC10 

Valor Singular 2,4 

Termos que mais 

contribuem 

fail; test; retrieval; observe; blue; report; rebuilt; cause; function; currently; 

replace_new; shear_seal; close; receive; investigation; rig; accumulator; pod; 

additional; instal 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
fail; cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
blue; shear_seal; accumulator; pod 

Método de detecção observe; close;  investigation 

Condição de detecção - 

Ação corretiva instal; report; rebuilt; replace_new; receive; retrieval 

Outros additional; currently; rig 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha da CCSV, mais especificamente no shear seal. 

As falhas foram detectadas por meio de observação. A ação corretiva para este 

cenário é a substituição por um componente novo o ou sua reconstrução. 

Fonte: Autor. 

 

4.5.3 Análise dos conceitos formados pelos registros de falhas nas Reguladoras do BOP 

Os registros de eventos de falha na reguladora totalizaram 407 registros no banco de 

dados RAPID-S53. Veja a Tabela 17 construída com os registros das gavetas cisalhantes. 

Tabela 17 - Análise Quantitativa das falhas na Reguladora 

Falha Observada Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

External Leak 318 78.1% 78.1% 

Internal Leak 57 14.0% 92.1% 

Fails to deliver required pressure 32 7.9% 100.0% 

 
 

  

Componente Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Regulator está no nível de componente no banco de dados RAPID-S53 
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Método de Detecção Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Functional Testing Surface 219 53.8% 53.8% 

Inspection 52 12.8% 66.6% 

Casual Observation 28 6.9% 73.5% 

Pressure Testing Surface 22 5.4% 78.9% 

Continuous Condition Monitoring 18 4.4% 83.3% 

Periodic Condition Monitoring 16 3.9% 87.2% 

Functional Testing in Operation 15 3.7% 90.9% 

Periodic Maintenance 11 2.7% 93.6% 

On Demand 11 2.7% 96.3% 

Registro Vazio 7 1.7% 98.0% 

Corrective Maintenance 7 1.7% 99.8% 

Pressure Testing 1 0.2% 100.0% 

    

Ação Corretiva Imediata Qtd Qtd. Porcentagem Acumulado 

Replace 275 67.6% 67.6% 

Repair 93 22.9% 90.4% 

Inspection 21 5.2% 95.6% 

Service 5 1.2% 96.8% 

Registro Vazio 5 1.2% 98.0% 

Adjust 5 1.2% 99.3% 

Check 3 0.7% 100.0% 

    

Total Geral 407 100.0% 100.0% 
 

A maioria dos registros foram detectados por meio de testes funcionais em superfície, 

inspeção, observação casual e testes de pressão em superfície. As ações corretivas imediatas 

mais frequentes são substituições e reparos. Assim, é razoável pensar que os conceitos, de 

forma geral, citem cenários de falhas como vazamentos internos e externos nas CCSVs que 

foram detectados e com ações corretivas como as citadas anteriormente. O Quadro 39 ilustra 

os termos que compõem o conceito um das reguladoras, designado como RC1. 

Quadro 39 - Conceito RC1 

Conceito RC1 

Valor Singular 7,4 

Termos que mais 

contribuem 

regulator; leak; pressure; vent; note; maintenance; bop; blue_pod; instal; yellow_pod; 

soak_test; test; remove; fluid; o_ring; replace; description; valve; pod; new 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; vent 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
regulator; bop; blue_pod; yellow_pod; valve; o_ring; fluid; pod 

Método de detecção note; pressure; soak_test; test 

Condição de detecção - 
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Ação corretiva maintenance; remove; replace; instal; new; description 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento na reguladora, sendo que o 

termo o-ring aparece no conceito e pode indicar que falhas nesse componente estão 

associadas as falhas de vazamento. As falhas foram detectadas por meio de 

observação e da realização do teste de imersão (soak test). A ação corretiva para este 

cenário é a substituição do componente durante a manutenção. 

Fonte: Autor. 

A Figura 37 foi construída para possibilitar ao leitor a análise de forma visual mais 

rápida a relação entre alguns dos termos que representam o conceito RC1. Como dito 

anteriormente, o resultado final obtido com a interpretação do conceito está representado no 

Quadro 39, a figura é apenas uma tentativa de auxiliar o leitor a enxergar alguns termos que 

apareceram nos conceitos e as relações entendidas pelo autor ao construir os quadros. 

 

Figura 37 – Mapa mental da relação dos termos do conceito RC1 

Fonte: Autor. 

O Quadro 40 ilustra os termos que compõem o conceito dois das reguladoras, 

designado como RC2.  

Quadro 40 - Conceito RC2 

Conceito RC2 
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Valor Singular 3,4 

Termos que mais 

contribuem 

pressure; maintenance; description; pod; increase; function_test; regulate; decrease; 

overhaul; surface; swap; subsea; maintain; yellow_pod; pilot_pressure; fail; 

root_cause; set; check; spare 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
pressure; increase; regulate; decrease; maintain; pilot_pressure; fail; root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
pod; yellow_pod 

Método de detecção function_test; check; swap; set 

Condição de detecção surface; subsea 

Ação corretiva maintenance; description; overhaul; spare 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por incapacidade da reguladora em atingir 

e/ou manter a pressão requerida, mesmo com acionamentos dos comandos de 

increase e decrease no painel de controle. As falhas foram detectadas por meio de 

observação durante a realização de testes funcionais em superfície e também com o 

BOP em operação (subsea). A ação corretiva para este cenário  é a substituição do 

componente durante a manutenção. O termo swap em conjunto com os termos POD, 

e Yellow POD parece indicar que é um procedimento bastante comum a manobra de 

troca do POD ativo para efeito de comparação das pressões piloto nos dois circuitos. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 41 ilustra os termos que compõem o conceito três das reguladoras, 

designado como RC3.  

Quadro 41 - Conceito RC3 

Conceito RC3 

Valor Singular 3,1 

Termos que mais 

contribuem 

soak_test; leak; root_cause; replace_new; blue_pod; oem; maintenance; note; 

description; assembly; manifold_regulator; yellow_pod; supply_regulator; function; 

spring_housing; bop; manual_regulator; vent_tube; function_test; crew 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

blue_pod; manifold_regulator; yellow_pod; supply_regulator; function; 

spring_housing; bop; manual_regulator; vent_tube; crew 

Método de detecção soak_test; note; function_test 

Condição de detecção - 

Ação corretiva replace_new; oem; maintenance; description; assembly 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento nas reguladoras, tanto na HKR 

do manifold quanto nas MKRs. As falhas foram detectadas por meio de observação 

durante a realização de testes de imersão (soak test), onde a saída de fluido pelo 

orificio de ventilação (vent hole) e pelo tubo de ventilação (vent tube) não deveria 

acontecer, e de testes funcionais. O vent hole e o vent tube estão conectados ao 

componente spring housing. Além disso, alguns vazamentos registrados no banco de 

dados são detectados por meio da passagem de fluido pelo orifício ladrão (weep 

hole), que é um orifício colocado à jusante de um selo com objetivo de abrir um 

caminho de vazamento e acusar a perda de integridade desse mesmo selo da spring 

housing. A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente durante a 

manutenção.  

Fonte: Autor. 
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O Quadro 42 ilustra os termos que compõem o conceito quatro das reguladoras, 

designado como RC4.  

Quadro 42 - Conceito RC4 

Conceito RC4 

Valor Singular 2,9 

Termos que mais 

contribuem 

valve; vent; constantly; vent_tube; manifold_regulator; pressure; soak_test; time; 

replace_new; function; root_cause; drip; pilot_regulator; stop; notice; blue_pod; 

cycle; increase; range; change 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
constantly; vent; pressure; drip; root_cause;  increase; stop 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
valve;  vent_tube; manifold_regulator; function; pilot_regulator; blue_pod 

Método de detecção soak_test; notice; cycle; range 

Condição de detecção - 

Ação corretiva replace_new; change 

Outros time 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha na HKR do manifold e na HKR da linha de 

pilotagem por ventilação constante para fora do tubo de ventilação, onde alguns casos 

podem ser como gotejamentos. As falhas foram detectadas por meio de observação e 

da realização de testes de imersão (soak test) com vários ciclos da reguladora sendo 

avaliados e o vazamento se mantendo. A ação corretiva para este cenário é 

substituição do componente durante a manutenção. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 43 ilustra os termos que compõem o conceito cinco das reguladoras, 

designado como RC5.  

Quadro 43 - Conceito RC5 

Conceito RC5 

Valor Singular 2,8 

Termos que mais 

contribuem 

note; pressure; yellow_pod; damage; manifold_regulator; o_ring; shear_seal; 

vent_port; seal_plate; crew; blue_pod; soak_test; replace_new; come; 

annular_regulator; internal; bop; inspect; subsea; low 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
pressure; damage; internal 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

yellow_pod; manifold_regulator; o_ring; shear_seal; vent_port; seal_plate; blue_pod; 

soak_test; annular_regulator; bop; crew 

Método de detecção soak_test; inspect 

Condição de detecção subsea 

Ação corretiva replace_new; 

Outros come; low 
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Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por dano nas HKRs do manifold e do anular, 

mais especificamente nos componentes o-ring, shear seal e seal plate. As falhas 

foram detectadas por meio da realização de testes de imersão (soak test), realizados 

em operação (subsea), com o vazamento ocorrendo pelo tubo de ventilação e também 

pela inspeção da reguladora. A ação corretiva para este cenário é substituição do 

componente durante a manutenção. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 44 ilustra os termos que compõem o conceito seis das reguladoras, 

designado como RC6.  

Quadro 44 - Conceito RC6 

Conceito RC6 

Valor Singular 2,7 

Termos que mais 

contribuem 

valve; maintenance; description; bop; seal_plate; shear_seal; vent_tube; 

function_test; o_ring; come; internal; rev; blue_pod; instal_new; cause; damage; 

start; spring_housing; analysis; root_cause 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
internal; damage; cause; root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
valve; bop; seal_plate; shear_seal; vent_tube; o_ring; blue_pod; spring_housing 

Método de detecção function_test;  analysis 

Condição de detecção rev 

Ação corretiva maintenance; description; instal_new 

Outros start 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por dano na reguladora, mais especificamente 

nos componentes seal plate, shear seal, o-ring. O dano nos o-rings podem levar a 

fluido entrando na spring housing que pode ser detectado como vazamento ao sair 

pelo weep hole da spring housing. As falhas foram detectadas por meio da realização 

de testes funcionais e pela análise da reguladora durante revisões. A ação corretiva 

para este cenário é a instalação de um novo componente. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 45 ilustra os termos que compõem o conceito sete das reguladoras, 

designado como RC7.  

Quadro 45 - Conceito RC7 

Conceito RC7 

Valor Singular 2,7 

Termos que mais 

contribuem 

yellow_pod; vent; valve; manifold_regulator; manual_regulator; seal; root_cause; 

function_test; leak; supply_regulator; o_ring; test; maintenance; sub; reveal; 

constantly; wash; instal; repair_kit; external 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
vent; leak; root_cause; constantly; wash; external 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

yellow_pod; valve; manifold_regulator; manual_regulator; seal; supply_regulator; 

o_ring 

Método de detecção function_test; test; reveal 
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Condição de detecção - 

Ação corretiva maintenance; instal; repair_kit 

Outros sub 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por ventilação constante ou vazamento na 

HKR do manifold e nas MKRs, mais especificamente devido a falha nos selos e o-

rings. Alguns registros afirmam que o selo foi “lavado” (wash), uma expressão 

técnica informal. Essa “lavagem” ocorre quando o fluido do poço em alta pressão 

entra em contato com o selo podendo gerar desgaste, fissuras ou até mesmo rasga-lo. 

As falhas foram detectadas por meio da realização de testes funcionais. A ação 

corretiva para este cenário é a instalação de um novo componente. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 46 ilustra os termos que compõem o conceito oito das reguladoras, 

designado como RC8. 

Quadro 46 - Conceito RC8 

Conceito RC8 

Valor Singular 2,6 

Termos que mais 

contribuem 

valve; test; blue_pod; new; notice; leak; root_cause; manifold_regulator; replace; 

bop; pod; assembly; surface; complete; acoustic; function; pressure; sub; cause; 

remove 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
leak; root_cause; cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
valve; blue_pod; manifold_regulator; bop ; pod; acoustic; function 

Método de detecção notice; pressure 

Condição de detecção surface 

Ação corretiva new; replace; assembly; complete; remove 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento na HKR do manifold. As 

falhas foram detectadas por meio da realização de testes funcionais em superfície. A 

ação corretiva para este cenário é a substituição do componente durante a 

manutenção. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 47 ilustra os termos que compõem o conceito nove das reguladoras, 

designado como RC9.  

Quadro 47 - Conceito RC9 

Conceito RC9 

Valor Singular 2,6 

Termos que mais 

contribuem 

note; valve; instal; new; spring_housing; root_cause; rig; oem; fail; report; repair; set; 

bench_test; crew; fluid; manual; pressure; vent; piston; unknown 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
fail; pressure; vent; root_cause; unknown 
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Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 
valve; spring_housing; rig; crew; fluid; manual; piston 

Método de detecção bench_test 

Condição de detecção - 

Ação corretiva instal; new; oem; repair; set 

Outros - 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento (ventilação indevida) na MKR, 

mais especificamente por falhas na spring housing. As falhas foram detectadas por 

meio da realização de testes de bancada.  A ação corretiva para este cenário é a 

instalação de um novo componente. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 48 ilustra os termos que compõem o conceito dez das reguladoras, 

designado como RC10.  

Quadro 48 - Conceito RC10 

Conceito RC10 

Valor Singular 2,5 

Termos que mais 

contribuem 

manual_regulator; test; fluid; vent; acoustic; shear_seal; bop; observe; retrieval; 

function_test; surface; come; slide; spring_housing; function; continuously; 

vent_port; assembly; root_cause; rov 

Falha observada ou 

mecanismo de falha 
vent; continuously; root_cause 

Partes, Componentes, 

Subsistemas e Sistemas 

manual_regulator; fluid; acoustic; shear_seal; bop; slide; spring_housing; function; 

vent_port 

Método de detecção test; observe; function_test 

Condição de detecção rov; surface 

Ação corretiva retrieval; assembly 

Outros come 

Interpretação do Conceito 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento na MKR do POD acústico.  As 

falhas foram detectadas por meio de observação pelo ROV e da realização de testes 

funcionais em superfície. Não há indicativo claro de ação corretiva imediata para este 

cenário, porém o termo assembly pode indicar que ocorre a montagem do 

componente. 

Fonte: Autor. 

 

4.6 Síntese dos resultados da pesquisa 

O Quadro 49 tem por objetivo ilustrar as interpretações dos dez conceitos identificados 

no item 4.5 para o componente anular do blowout preventer, onde cada conceito pode 

representar um ou mais cenários de falha. 
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Quadro 49 - Síntese dos conceitos do anular 

Componente Conceito Interpretação do Conceito 

Anular 

AC1 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento, nos selos, no selo do pistão e 

no elemento de vedação do anular. Provavelmente essas falhas foram detectadas 

por meio de inspeção e de testes de pressão com fechamento e abertura do anular. 

A ação corretiva para este cenário provavelmente é a substituição do componente 

durante a manutenção. 

AC2 

Conceito representa o cenário de falha de protusão do elemento de vedação do 

anular devido a passagem de tubos de perfuração e suas juntas. A protusão do 

elemento de vedação do anular pode acontecer por ser um material elastômero. As 

falhas foram detectadas por meio de testes de pressão e pela impossibilidade de 

passar tubos de perfuração e suas juntas pelo anular. A ação corretiva para este 

cenário é a substituição do componente durante a manutenção. 

AC3 

Conceito representa o cenário de falha de dano no elemento de vedação do anular e 

de dano em decorrência de pitting (corrosão) e scoring/scuffing (arranhões e 

marcas) no anel adaptador, nos selos e no pistão.  A falha decorrente de pitting é 

um tipo de corrosão que deixa umas marcas de oxidação no componente. As falhas 

foram detectadas por inspeção na superficie com a desmontagem do anular. A ação 

corretiva para este cenário provavelmente é a substituição do componente durante a 

manutenção. 

AC4 

Conceito representa o cenário de falha de enrolamento dos o-rings, selos do anular 

e também falhas por rolamento dos aneis anti-extrusão para fora dos selos que 

deveriam proteger.  Não há indicativo claro do método de detecção. Alguns 

registros afirmam que as falhas foram detectadas por observação, após a realização 

de testes de pressão com vazamento pelo weep hole. O weep hole é um orifício 

colocado à jusante de um selo com objetivo de abrir um caminho de vazamento e 

acusar a perda de integridade desse mesmo selo. A ação corretiva para este cenário 

provavelmente é a substituição do componente. 

AC5 

Conceito representa o cenário de falha nos selos do anular e, mais especificamente, 

no selo do pistão. Provavelmente as falhas foram detectadas por meio de testes de 

pressão e teste da câmara, realizados na superfície, com vazamento de fluido 

através dos selos ou do weep hole do anular. A ação corretiva para este cenário 

provavelmente é a substituição do componente durante a manutenção.  

AC6 

Conceito não apresenta falha observada, parece unir termos importantes para ação 

corretiva de falhas detectadas por meio de testes de pressão de close e open e 

desmontagem do anular. Dois exemplos são a instalação de um novo kit de selos ou 

a reconstrução de componentes que tenham falhado.  

AC7 

Conceito representa falhas de vazamento, de dano e desgaste no anular, mais 

especificamente em componentes como válvula shuttle, selo do pistão e packer. 

Dano e desgaste em selos podem ter como consequência vazamentos de fluido 

devido a existência de caminhos de vazamento. As falhas foram detectadas por 

meio de observação e da execução das funções de open e close do anular. O 

conceito é composto por diversos componentes do anular ou que estão relacionados 

a execução da sua função. Vale ressaltar que o conceito apresenta termos que não 

apareceram nos conceitos anteriores como POD, Shuttle, Valve e Control. Isso 

pode ser um indicativo de falhas que tem forte relação com componentes do 

sistema de controle do BOP. Não há indicativo de ação corretiva além do termo 

"manutenção". 
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Componente Conceito Interpretação do Conceito 

AC8 

Conceito representa o cenário de falha nos selos do anular, no elemento de vedação 

e nos aneis de anti-extrusão. A rotação da broca durante as operaões de perfuração 

produz detritos metálicos finos. Além desses, existem também os detritos ferrosos 

formados após a fresagem (milling) ou corte do revestimento. Ao sairem do poço e 

retornarem a superfície por meio da lama de perfuração, detritos rochosos, 

particulas metálicas e ferrosas passam pelo BOP. Dessa forma, alguns  acabam 

entrando nas cavidades dos preventores anular e gaveta. Essa pode ser a causa 

desse cenário de falha. As falhas foram detectadas durante a operação de stripping 

com subida do BOP para investigação dos componentes após a retirada da cap. A 

ação corretiva para este cenário provavelmente é a substituição do componente 

durante a manutenção. 

AC9 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento no elemento de vedação e nos 

selos do pistão. As falhas foram detectadas durante testes de pressão e testes com o 

drift tool. O vazamento na maioria dos casos deve ter sido identificado por meio do 

weep hole. Os vazamentos na área dos selos do pistão provavelmente foram em 

decorrência de scoring/scuffing (arranhões e marcas) nos selos e no pistão. Não há 

indicativo no conceito da ação corretiva para este cenário. 

AC10 

Conceito não apresenta falha observada, parece unir componentes, como, elemento 

de vedação, packer, adaptador e selos cujas falhas foram detectadas por meio de 

testes e com ação corretiva caracterizada como instalção de um novo componente. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 50 tem por objetivo ilustrar as interpretações dos dez conceitos identificados 

no item 4.5 para as gavetas cisalhantes do blowout preventer, onde cada conceito pode 

representar um ou mais cenários de falha. 

Quadro 50 - Síntese dos conceitos das gavetas cisalhantes 

Componente Conceito Interpretação do Conceito 

Gavetas 

Cisalhantes 

SRC1 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento e dano nos o-rings e selos da 

blind shear ram.  Dano e desgaste em selos podem ter como consequência 

vazamentos de fluido devido a existência de caminhos de vazamento. As falhas 

foram detectadas por meio de inspeção e de testes de pressão, com abertura e 

fechamento da blind shear ram. Não há indicativo de ação corretiva além do termo 

manutenção para este cenário, porém provavelmente é a substituição dos selos por 

novos durante a manutenção do componente. 

SRC2 

Conceito representa o cenário de falha pela presença de rachaduras nos parafusos, 

na lâmina e no ram block da blind shear ram ou até mesmo pela quebra (ruptura) do 

componente. As falhas foram detectadas por meio de testes não destrutivos com o 

componente, além de testes de pressão e inspeção.  Não há indicativo de ação 

corretiva além do termo "manutenção" para este cenário, porém provavelmente é a 

substituição do componente, no caso de parafusos é importante aplicar um certo 

nível de torque. A presença do termo end of well parece indicar que esse cenário de 

falha costuma detectado no fim das operações de perfuração por meio dos testes 

indicados anteriormente. 

SRC3 

Não há indicativo de falha observada. Conceito parece agrupar alguns termos 

importantes para os cenários associados a realização de testes de pressão em 

superfície com ação corretiva de substituição do componente. Isso ressalta a 

importância dos testes de pressão em superfície para a detecção das falhas na blind 

shear ram. 



106 

 

Componente Conceito Interpretação do Conceito 

SRC4 

Conceito representa o cenário de falha por dano e por pitting (corrosão) na Sher 

Ram. O conceito relaciona componentes como aft door, hinge, assembly, pistão de 

travamento e câmara de fechamento. Retornando aos registros de falha para 

entender melhor quais componentes são mais afetados por pitting foi possível 

perceber que são eles: o pistão de travamento e a face interna do cilindro que 

reveste o pistão. Vale ressaltar que esse fenômeno pode danificar os selos 

(polypack seals) da área de selagem do pistão.   As falhas foram detectadas por 

meio de testes de pressão, teste da câmara ou observação do componente. Algumas 

vezes durante a realização de testes de pressão é possível notar vazamentos das 

portas de plugs.  Não há indicativo de ação corretiva realizada para esse cenário de 

falha. 

SRC5 

Não há indicativo de falha observada. Conceito parece agrupar alguns termos 

importantes para os cenários associados ao ajuste do torque em parafusos da blind 

shear ram e da casing shear ram pelos técnicos durante a ação de manutenção. Isso 

parece indicar que essa é uma operação bastante comum em diversos cenários de 

falha, talvez seja parte de um procedimento para investigação ou pelo menos para 

finalizar qualquer tipo de ação corretiva. 

SRC6 

Conceito representa o cenário de falha por pitting (corrosão) de componentes como 

pistão de travamento e câmara de fechamento. As falhas foram detectadas em sua 

maioria por meio de testes de função realizados com o BOP em superfície e 

inspeção por meio da desmontagem da blind shear ram.  Não há indicativo de ação 

corretiva tomada durante a manutenção.  Isso ressalta a importância dos testes e 

inspeções realizados em superfície para a detecção das falhas na blind shear ram.  

SRC7 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento devido a falhas em 

componentes como hinge, bladder, câmara e parafuso. Alguns dos registros de 

vazamento foram observados por meio da passagem de fluido e da porta do hinge. 

As falhas foram detectadas em sua maioria por meio de testes de pressão e testes de 

função. Não há indicativo da ação corretiva para esse cenário de falha. 

SRC8 

Conceito representa o cenário de falha por dano nos componentes bladder, o-ring, 

selos, capa, cabeça do cilindro, câmara e parafusos. Dano e desgaste em selos 

podem ter como consequência vazamentos de fluido devido a existência de 

caminhos de vazamento. As falhas foram detectadas por meio de testes de pressão. 

A ação corretiva para esse cenário é a substituição por um componente novo e o 

envio do componente danificado para o fabricante original investigar o problema. 

SRC9 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento e relaciona a componentes 

como hinge, bonnet, rod, parafusos, screw, pistão, capa e housing. As falhas foram 

detectadas por meio de testes de função e testes de pressão com observação do 

vazamento.  A ação corretiva para esse cenário é a substituição por um componente 

novo. 

SRC10 

Conceito representa o cenário de falha por dano e quebra (ruptura) e relaciona a 

componentes como ram block, lâmina, válvulas e ram cavity.  As falhas foram 

detectadas por meio da realização de testes não destrutivos e outros tipos de testes 

que não foram definidos. A ação corretiva para esse cenário é a substituição por um 

componente novo. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 51 tem por objetivo ilustrar as interpretações dos dez conceitos identificados 

no item 4.5 para as compensated chamber solenoid valves do blowout preventer, onde cada 

conceito pode representar um ou mais cenários de falha.  
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Quadro 51 - Síntese dos conceitos das CCSVs 

Componente Conceito Interpretação do Conceito 

CCSV 

SVC1 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento na CCSV. As falhas foram 

detectadas por meio de observação e da realização do teste de imersão (soak test). 

A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente durante a 

manutenção. 

SVC2 

Conceito representa um cenário de falha por incapacidade da CCSV de selar e a 

passagem de fluido direto para a ventilação. A causa raiz parece ser a construção 

incorreta do componente pela fabricante. As falhas foram detectadas por meio de 

testes realizados em uma bancada de teste dedicada e antes do evento de End of 

Well.  Nesse cenário a CCSV foi recebida e não foi utilizada até o momento em 

que falhou.  A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente por 

um novo ou reconstruido. 

SVC3 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento na CCSV, mais 

especificamente nos componentes shear seal e seal plate. Alguns registros apontam 

que os vazamentos foram identificados por meio da porta de ventilação comum do 

solenoid bank.  As falhas foram detectadas por meio de troubleshoots executados 

conforme a função associada a CCSV e da realização de testes em uma bancada de 

teste dedicada e antes do evento de End of Well. A ação corretiva para este cenário 

é a substituição do componente por um novo ou reconstruido. 

SVC4 

Conceito representa o cenário de falha da CCSV por vazamento externo, devido a 

vazamento nos componentes shear seal e seal plate. Alguns registros apontam que 

os vazamentos foram identificados por meio da porta de ventilação comum do 

solenoid bank.  As falhas foram detectadas por meio da realização de teste de 

imersão (soak test) antes da descida do BOP. Não há indicativo da ação corretiva 

imediata para este cenário.   

SVC5 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento externo na CCSV devido a 

falhas na armature e no housing da solenoide.  As falhas foram detectadas por meio 

de inspeção e realização de testes antes da descida do BOP. Não há indicativo da 

ação corretiva imediata para este cenário. 

SVC6 

Conceito representa o cenário de falha por dano em componentes da CCSV como 

cartucho, o-ring, selos, shear seal e seal plate. Dano e desgaste em selos podem ter 

como consequência vazamentos de fluido devido a existência de caminhos de 

vazamento da falha e isso explica o aparecimento de termos como fluido, 

ventilação e linha de ventição. Não há indicativo de método de detecção. Esse tipo 

de falha parece ser detectada com maior frequência com o componente em 

superfície. A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente ou 

sua reconstrução com uso do kit de reparo. 

SVC7 

Conceito representa o cenário de falha na CCSVs associadas a reguladora, sendo 

que não há detalhes mais específicos sobre o problema constatado. As falhas foram 

detectadas por meio dos comandos de increase e decrease da reguladora e também 

com a realização de testes de imersão (soak test) e testes de bancada. A ação 

corretiva para este cenário é a substituição do componente com o uso do kit de 

reparo. 

SVC8 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento na CCSV, mais 

especificamente no componente fluid tip e nos seats.  As falhas foram detectadas 

por meio da realização testes com o vazamento sendo observado pela linha de 

ventilação. A ação corretiva para este cenário é substituição do componente ou sua 

reconstrução durante a manutenção. 
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Componente Conceito Interpretação do Conceito 

SVC9 

Conceito representa o cenário de falha da CCSV por dano ou desgaste nos o-rings, 

shear seals e seats da CCSV. Na maioria dos registros, dano ou desgaste nos o-rings 

e selos tiveram como consequência vazamentos de fluido pela ventilação da válvula 

CCSV.  As falhas foram detectadas por meio de observação e inspeção do 

componente. A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente 

durante a manutenção. 

SVC10 

Conceito representa o cenário de falha da CCSV, mais especificamente no shear 

seal. As falhas foram detectadas por meio de observação. A ação corretiva para este 

cenário é a substituição por um componente novo o ou sua reconstrução. 

Fonte: Autor. 

O Quadro 52 tem por objetivo ilustrar as interpretações dos dez conceitos identificados 

no item 4.5 para as reguladoras do blowout preventer, onde cada conceito pode representar 

um ou mais cenários de falha. 

Quadro 52 - Síntese dos conceitos das reguladoras 

Componente Conceito Interpretação do Conceito 

Reguladora 

RC1 

Conceito representa o cenário de falha de vazamento na reguladora, sendo que o 

termo o-ring aparece no conceito e pode indicar que falhas nesse componente estão 

associadas as falhas de vazamento. As falhas foram detectadas por meio de 

observação e da realização do teste de imersão (soak test). A ação corretiva para 

este cenário  é a substituição do componente durante a manutenção. 

RC2 

Conceito representa o cenário de falha por incapacidade da reguladora em atingir 

e/ou manter a pressão requerida, mesmo com acionamentos dos comandos de 

increase e decrease no painel de controle. As falhas foram detectadas por meio de 

observação durante a realização de testes funcionais em superfície e também com o 

BOP em operação (subsea). A ação corretiva para este cenário  é a substituição do 

componente durante a manutenção. O termo swap em conjunto com os termos 

POD, e Yellow POD parece indicar que é um procedimento bastante comum a 

troca do POD ativo para efeito de comparação das pressões piloto nos dois 

circuitos. 

RC3 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento nas reguladoras, tanto na 

HKR do manifold quanto nas MKRs. As falhas foram detectadas por meio de 

observação durante a realização de testes de imersão (soak test), onde a saída de 

fluido pelo orificio de ventilação (vent hole) e pelo tubo de ventilação (vent tube) 

não deveria acontecer, e de testes funcionais. O vent hole e o vent tube estão 

conectados ao componente spring housing. Além disso, alguns vazamentos 

registrados no banco de dados são detectados por meio da passagem de fluido pelo 

weep hole, que é um orifício colocado à jusante de um selo com objetivo de abrir 

um caminho de vazamento e acusar a perda de integridade desse mesmo selo da 

spring housing. A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente 

durante a manutenção.  

RC4 

Conceito representa o cenário de falha nas HKRs do manifold e da linha de 

pilotagem por ventilação constante para fora do tubo de ventilação, onde alguns 

casos podem ser como gotejamentos. As falhas foram detectadas por meio de 

observação e da realização de testes de imersão (soak test) com vários ciclos da 

reguladora sendo avaliados e o vazamento se mantendo. A ação corretiva para este 

cenário é substituição do componente durante a manutenção. 
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Componente Conceito Interpretação do Conceito 

RC5 

Conceito representa o cenário de falha por dano nas HKRs do manifold e do anular, 

mais especificamente nos componentes o-ring, shear seal e seal plate. As falhas 

foram detectadas por meio da realização de testes de imersão (soak test), realizados 

em operação (subsea), com o vazamento ocorrendo pelo tubo de ventilação e 

também pela inspeção da reguladora. A ação corretiva para este cenário é 

substituição do componente durante a manutenção. 

RC6 

Conceito representa o cenário de falha por dano na reguladora, mais 

especificamente nos componentes seal plate, shear seal, o-ring. O dano nos o-rings 

podem levar a fluido entrando na spring housing que pode ser detectado como 

vazamento ao sair pelo weep hole da spring housing. As falhas foram detectadas 

por meio da realização de testes funcionais e pela análise da reguladora durante 

revisões. A ação corretiva para este cenário é a instalação de um novo componente. 

RC7 

Conceito representa o cenário de falha por ventilação constante ou vazamento na 

HKR do manifold e nas MKRs, mais especificamente devido a falha nos selos e o-

rings. Alguns registros afirmam que o selo apresentava que o selo foi lavado (wash) 

ou que foi destruído (washed out). Essa lavagem ocorre quando o fluido do poço 

em alta pressão entra em contato com o selo podendo gerar desgaste, fissuras ou até 

mesmo rasga-lo. As falhas foram detectadas por meio da realização de testes 

funcionais.  A ação corretiva para este cenário é a instalação de um novo 

componente. 

RC8 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento na HKR do manifold. As 

falhas foram detectadas por meio da realização de testes funcionais em superfície. 

A ação corretiva para este cenário é a substituição do componente durante a 

manutenção. 

RC9 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento (ventilação indevida) na 

MKR, mais especificamente por falhas na spring housing. As falhas foram 

detectadas por meio da realização de testes de bancada.  A ação corretiva para este 

cenário é a instalação de um novo componente. 

RC10 

Conceito representa o cenário de falha por vazamento na MKR do POD acústico.  

As falhas foram detectadas por meio de observação pelo ROV e da realização de 

testes funcionais em superfície. Não há indicativo claro de ação corretiva imediata 

para este cenário, porém o termo assembly pode indicar que ocorre a montagem do 

componente. 

Fonte: Autor. 
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5. CONCLUSÃO 

5.1 Considerações e Resultados 

Primeiramente, é relevante reconhecer que uma parcela significativa dos resultados 

obtidos nessa pesquisa são decorrentes de pesquisas realizadas no âmbito do projeto 

“Desenvolvimento de Metodologia para Manutenção Baseada em Condição em Blowout 

Preventers (BOPs)” que está em desenvolvimento e é financiado pela Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras) iniciado há cerca de dois anos. Nesse período, além da experiência prática 

adquirida a partir da atuação em iniciativas relacionadas à manutenção baseada em condição, 

estudos de falhas em blowout preventers, business intelligence, mineração de dados sobre 

manutenção e confiabilidade, mineração de texto em bancos de dados de manutenção e 

simulação computacional, também foram desenvolvidas outras pesquisas com potencial de 

publicação. No âmbito acadêmico, é importante ressaltar que os resultados obtidos podem ser 

pontos de partida para novas pesquisas relacionadas ao projeto que está em desenvolvimento. 

Considerando o objetivo apresentado no primeiro capítulo da presente pesquisa que 

era construir conhecimento a partir de informações extraídas por meio da Análise Semântica 

Latente (LSA) em dados não estruturados numa base de registros de eventos de falhas em 

blowout preventers, acredita-se que o método de trabalho do estudo conseguiu alcançar a 

proposição inicial. E isso será explorado em detalhe mais adiante. 

A revisão bibliográfica construída abordando tópicos como big data, data science e 

mineração de texto possibilitou que o autor obtivesse conhecimento sobre a utilização de 

ferramentas e técnicas essenciais para a pesquisa. Sendo que essas ferramentas e técnicas são 

abordadas apenas de forma mais superficial durante o curso de Engenharia de Produção. 

Ainda nesse sentido, o conhecimento obtido por meio da literatura de referência sobre falhas e 

funcionamento do equipamento blowout preventer, auxiliaram no processo de interpretação 

dos conceitos gerados de modo a formar cenários de falhas. 

Outros conhecimentos adquiridos durante o curso de engenharia de produção em 

conjunto com esses que foram adquiridos através da literatura estudada permitiram a pesquisa 

alcançar o objetivo proposto. Mais especificamente, durante o desenvolvimento do projeto 

foram utilizados conhecimentos sobre algumas disciplinas do curso, a saber: programação de 

computadores, álgebra linear, mecânica, resistência dos materiais, fenômenos de transporte, 

introdução a engenharia de materiais, modelagem de sistemas de produção, engenharia de 

produto, engenharia de produtos e processos, gerência de tecnologia e manutenção industrial 

entre outras. O que ajuda a caracterizar a presente pesquisa como um projeto de engenharia de 

produção. 
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O método de trabalho seguiu as orientações da literatura de referência para encontrar 

as dimensões latentes. Este caminho proposto foi de suma importância para a pesquisa, uma 

vez que os registros do banco de dados incluem diferentes cenários de falhas. Essas diferenças 

foram percebidas por meio dos diferentes conceitos que ao serem interpretados caracterizam 

diferentes cenários de falhas possíveis para um mesmo componente do blowout preventer.  

Adicionalmente, é importante dizer que o método de trabalho possui, de forma mais 

significativa, no que tange as análises dos resultados, um caráter subjetivo, demandando 

conhecimento do autor sobre o tema discutido para conseguir interpretar os cenários obtidos. 

Isso reforça a ideia, apresentada no Capítulo 3, da importância do conhecimento do analista 

sobre o assunto para o resultado da pesquisa. A participação do autor, no âmbito do projeto 

“Desenvolvimento de Metodologia para Manutenção Baseada em Condição em Blowout 

Preventers (BOPs)” , na equipe responsável por estudar o funcionamento do BOP, na equipe 

de mineração de dados e business intelligence e na equipe de simulação, permitiu a obtenção 

de uma experiência prévia sobre falhas no equipamento que foi essencial para o alcance dos 

objetivos do da pesquisa. 

 

5.2 Alcance dos objetivos  

Conforme apresentado no Capítulo 1, a pesquisa possui um objetivo geral e um 

conjunto de objetivos específicos definidos e esta seção objetiva conferir se esses objetivos 

foram cumpridos de forma satisfatória. O primeiro e segundo objetivos específicos eram, 

respectivamente, “Estudo e síntese da literatura sobre falhas em blowout preventers, big data, 

data science e mineração de texto” e “Identificar na literatura de referência as principais 

práticas relacionadas à Análise Semântica Latente”. Tendo em vista a revisão e síntese da 

literatura sobre esses temas apresentada no Capítulo 2, é possível considerar esse objetivo 

específico como atendido. 

Os terceiro e quarto objetivos específicos eram, respectivamente, “Estruturar a base de 

dados de eventos de falhas em blowout preventer para aplicação de técnicas de mineração de 

textos” e “Empregar as técnicas de mineração de textos selecionadas por meio do uso da 

linguagem python e suas bibliotecas disponíveis”. Considerando o que foi apresentado no 

Capítulo 3 e Capítulo 4, considera-se esses objetivos específicos como plenamente atendidos.  

O quinto e sexto objetivos específicos eram, respectivamente, “Analisar os principais 

termos dos conceitos formados” e “Interpretar os conceitos de modo a obter cenários de falhas 

no BOP ou de seus componentes”. Acredita-se que o Capítulo 4 foi capaz de atender 

plenamente a esses objetivos específicos. 
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Por fim, o objetivo geral, que era “construir conhecimento a partir de informações 

extraídas por meio da abordagem de Análise Semântica Latente (LSA) em dados não 

estruturados numa base de registros de eventos de falhas em blowout preventers” foi atendido 

considerando-se a pesquisa e todas suas etapas, porém o capítulo 4 é onde a construção de 

conhecimento fica mais evidente. 

 

5.3 Principais limitações da pesquisa 

Como dito anteriormente, o banco de dados do RAPID-S53 é composto pelos dados de 

falhas do período de 2012 a 2018 relacionadas ao blowout preventer (BOP) das drilling 

contractors Diamond Offshore, Dolphin Drilling, Ensco plc, Maersk Drilling, Noble Drilling, 

Pacific Drilling, Constellation, Ocean Rig, Ocyan, Rowan Companies, Seadrill, Stena 

Drilling, Transocean e Vantage Drillin. Além disso engloba as operadoras Anadarko, BP, 

Chevron, CNOOC/Nexen, Eni S.p.A, Equinor, ExxonMobil, Hess, Kosmos Energy, 

Petrobras, Shell e Total S.A.  

As informações presentes nesse banco de dados que foram analisadas foram obtidas 

por meio de questões abertas no formulário de registro de eventos de falhas. Assim, apesar 

dos registros serem muito técnicos e específicos, existe uma certa subjetividade do 

responsável por preencher o formulário. É lógico também que existe uma variabilidade na 

qualidade, no âmbito da densidade das descrições, dos registros, que variam conforme a 

experiência e esforço da equipe que investigou a ocorrência de falha no equipamento. Por 

exemplo, existem casos onde toda a investigação foi relatada, inclusive com registros de datas 

para as atualizações ao longo do texto, existem também casos com registro dos mecanismos 

de falhas que são importantes para as discussões sobre manutenção baseada em condição. Por 

outro lado, existem casos com apenas uma sentença caracterizando a falha, o que é negativo 

para o banco de dados e para a pesquisa. É importante ressaltar que esses dois tipos de 

registros são poucos e não afetam de forma significativa os resultados obtidos por meio da 

LSA. 

As bibliotecas de mineração de textos do python possuem funcionalidades limitadas, o 

que acaba demandando ajustes, manuais e subjetivos, do autor do projeto. Deste modo, a 

criação e utilização da lista de sinônimos e termos, contribuíram significativamente para a 

geração de resultados mais densos e o alcance do objetivo do projeto. Para o caso de uma 

pesquisa de mineração de texto em um banco de manutenção, com tantos termos técnicos de 

componentes, operações, falhas, mecanismos, ações corretivas e fabricantes, essas listas são 
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ainda mais importantes e sua construção pode ser utilizada em futuros projetos sobre o 

equipamento. 

A lista de sinônimos construída é pequena e apresentou certo grau de dificuldade, 

devido a inexistência de listas semelhantes presentes literatura, levando a subjetividade para 

definir quais palavras deveriam ser agrupadas. O autor considerou que, em um banco repleto 

de termos técnicos, o uso de sinônimos de forma incorreta poderia ser perigoso para o 

resultado final da abordagem LSA. Ao mesmo tempo foi notória a melhora nas saídas geradas 

após a união de palavras relacionadas a nomes de componentes, operações, falhas e 

mecanismos em bigramas e trigramas. Sendo assim, o conhecimento desses “nomes” técnicos 

foi essencial para o resultado da pesquisa. 

A etapa de análise dos principais termos contribuiu significativamente para identificar 

as relações entre elas e nortear a interpretação dos conceitos. Além disso, executar essa etapa 

de interpretação foi um grande desafio, já que a técnica utilizada e programada em código 

somente gera os conceitos e seus principais termos. Eles demandam muito conhecimento por 

parte do autor para gerar conhecimento sobre as informações (termos) contidas nele. Outra 

limitação foi a dificuldade de acesso a especialistas em BOP das operadoras de perfuração na 

validação de termos, principalmente para as traduções, visando uma descrição mais próxima 

do linguajar do segmento. Deste modo, conclui-se que os cenários identificados apresentam 

um certo nível de subjetividade. 

 

5.4 Principais contribuições da pesquisa 

Avalia-se que a pesquisa apresenta diversas contribuições, tanto em termos dos 

produtos intermediários quanto do produto, ou seja, o alcance do objetivo geral. Dentre os 

produtos intermediários é importante ressaltar a síntese da literatura sobre a data science e big 

data apresentada no Capítulo 2. Esse produto pode ser útil para pesquisadores que estejam 

interessados em conhecer o campo de conhecimento. 

 A importância do conhecimento do analista para o resultado da mineração de texto 

por meio da abordagem LSA é algo que deveria ser objeto maiores reflexões e que foi 

incluído no método de trabalho. Nesse sentido, uma outra contribuição é exatamente o método 

de trabalho do presente projeto, oriundo da literatura de referência sobre mineração de texto e 

LSA, que pode ser aplicado para iniciativas em diversas outras áreas. Vale ressaltar que 

dependendo da área ele pode precisar de adaptações de forma a gerar melhores resultados, 

tanto nas etapas do método quanto nos objetos construídos, por exemplo, o dicionário de 

termos e sinônimos. Além disso, incluir os termos em categorias já esperadas devido à 
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natureza dos registros do banco de dados como foi realizado no Quadro 6, pode auxiliar na 

interpretação dos conceitos gerados pelo SVD. 

Em relação as interpretações dos conceitos que representam os principais cenários de 

falha dos componentes do BOP que foram estudados, avalia-se que esse objetivo alcançado 

possui diversas potencialidades, tanto teóricas quanto práticas. Em relação a teoria, é 

necessário reforçar que os quadros com as interpretações são uma representação da situação 

atual de alguns dos cenários de falha do BOP com identificação de métodos de detecção e 

ações corretivas. Devido à escassez de pesquisas sobre os principais cenários de falhas do 

BOP utilizando um banco de dados com a relevância do banco RAPID-S53, esses quadros 

construídos podem ser úteis para diversos estudos futuros, seja no campo da manutenção 

baseada em condição, na manutenção centrada em confiabilidade, na gestão de risco, seja ou 

numa visão integrada de todos. Além disso, fica evidente por meio da revisão da literatura que 

existem poucos estudos sobre o uso da mineração de texto na área de manutenção de 

equipamentos onde os textos são muito técnicos e complexos e por isso os resultados e o 

método desenvolvido servem de inspiração para novos trabalhos nessa área. 

Olhando para o aspecto prático, os cenários interpretados podem fornecer suporte para 

desenvolvimento das ações de planejamento de manutenção e no estudo de confiabilidade 

operacional do BOP. A análise por meio de técnicas de mineração de texto foi capaz de 

construir conhecimento sobre a situação atual dos eventos de falha na indústria e isso 

possibilita a novos pesquisadores pensarem em novas formas de detectar essas falhas e 

melhorar a avaliação das condições de criticidade na decisão de parada parcial ou total de 

forma a aumentarem a disponibilidade do equipamento. Complementarmente, os resultados 

obtidos podem ser usados como argumento por parte de organizações como ANP e Petrobras 

para motivar, inspirar e fomentar ações voltadas para solucionar os cenários e mitigar os 

riscos que eles representam. O método pode inclusive, a partir de customizações e adaptações, 

ser empregado em outros bancos de dados sobre BOP e outros equipamentos da indústria 

gerando informações relevantes na área de manutenção, ajudando a reduzir custos e 

melhorando a efetividade dela.  

 

5.5 Perspectivas e sugestões para trabalhos futuros 

Tendo em vista as contribuições e limitações apresentadas anteriormente, existem 

algumas possibilidades para a continuação do estudo. Em relação a trabalhos futuros, a 

discussão realizada no presente projeto pode ser expandida utilizando recortes do banco de 

dados para outros componentes que sejam interessantes. Por mais que esse estudo inclua 



115 

 

apenas quatro componentes ele é um primeiro passo na direção de análises usando o banco de 

dados RAPID-S53 em termos qualitativos, possibilitando um entendimento maior sobre quais 

são os principais cenários de falhas para os componentes anular, gavetas cisalhantes, 

compensated chamber solenoid valves e reguladoras. Vale ressaltar que apenas os registros 

desses quatros componentes correspondem, no total, a cerca de 22% dos registros do banco de 

dados. 

Devido a demanda de conhecimento por parte do autor para gerar conhecimento sobre 

as informações (termos) e a dificuldade de acesso a especialistas durante a etapa de 

interpretação dos conceitos, seria interessante construir um processo de validação técnico de 

cada cenário junto a especialistas das operadoras do sistema BOP.  

Sobre o processo de mineração de texto por meio da abordagem LSA, as diversas 

perspectivas e abordagens encontradas na literatura parecem indicar que esse novo ramo de 

estudo teria perspectivas promissoras, uma vez que: (1) não há consenso sobre qual a 

frequência mínima dos termos no corpus do texto a ser considerada para que eles sejam 

incluídos na análise; (2) não há consenso sobre o número de conceitos que o analista deve 

considerar para realizar as interpretações; (3) O autor não foi capaz de encontrar publicações 

que tratem sobre como os recortes do banco de dados deveriam ser feitos, e esse aspecto pode 

ser fundamental para o resultado final. Essas decisões foram tomadas de forma subjetiva 

baseadas no conhecimento prévio do autor sobre o equipamento e sobre as técnicas aqui 

apresentadas. 

A necessidade de se estabelecer parâmetros básicos para a análise e comparação de 

estudos na área de mineração de textos não poderá ser negligenciada. Em relação aos cenários 

de falha interpretados, futuras pesquisas podem utilizar os resultados obtidos por meio de um 

procedimento com lastro científico como base para investigações de falhas nos componentes 

estudados de forma a ajudar no processo decisório de manutenção e na avaliação das 

condições de criticidade. 
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MENEZES, N. Introdução à programação com Python. 2 ed. São Paulo: Novatec, 2014. 

MICHIE, S. et al. Developing and evaluating digital interventions to promote behavior 

change in health and health care: recommendations resulting from an international workshop. 

Journal of medical Internet research, v. 19, n. 6, p. e232, 2017. 

MILLMAN, K. J.; AIVAZIS, M. Python for Scientists and Engineers. Computing in Science 

& Engineering, v. 13, n. 2, p. 9–12, 2011. 

MINELLI, M.; CHAMBERS, M.; DHIRAJ, A. Big data, big analytics: emerging business 

intelligence and analytic trends for today's businesses. John Wiley & Sons, 2013. 

MINELLI, S.; IZADPANAH, P.; RAZAVI, Saiedeh. Evaluation of connected vehicle impact 

on mobility and mode choice. Journal of traffic and transportation engineering, v. 2, n. 5, 

p. 301-312, 2015. 

MINER, G. et al. Practical text mining and statistical analysis for non-structured text 

data applications. Waltham: Academic Press, 2012. 



123 

 

MIT CRITICAL DATA. Secondary Analysis of Electronic Health Records. Springer 

International Publishing, 2016. 

MOHAMMADPOOR, M.; TORABI, F. Big Data Analytics in Oil and Gas Industry: An 

Emerging Trend. Petroleum, 2018. 

MUTLU, M. et al. Qualitative fault tree analysis of blowout preventer control system for 

real time availability monitoring. In: Offshore Technology Conference. Offshore 

Technology Conference, 2017. 

NAJAFABADI, M. M. et al. Deep learning applications and challenges in big data analytics. 

Journal of Big Data, v. 2, n. 1, p. 1, 2015. 

NOSRATI, M. Python: An Appropriate Language for Real World Programming. World 

Applied Programming, v. 1, n. 2, p. 110-117, jun. 2011. 

ORACLE. Big data for the Enterprise. 2012. 

ORELLANA, G. et al. A Study on the Impact of Pre-Processing Techniques in Spanish 

and English Text Classification over Short and Large Text Documents. In: 2018 

International Conference on Information Systems and Computer Science (INCISCOS), Quito, 

Ecuador. IEEE, 2018. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8564539/>. 

Acesso em: 10 out. 2019.  

OSTROM, A. L. et al. Service research priorities in a rapidly changing context. Journal of 

Service Research, v. 18, n. 2, p. 127-159, 2015. 

PANDARACHALIL, R.; SENDHILKUMAR, S.; MAHALAKSHMI, G. S. Twitter 

Sentiment Analysis for Large-Scale Data: An Unsupervised Approach. Cognitive 

Computation, v. 7, n. 2, p. 254–262, 2015. 

PEARSON, R. K. Exploratory Data Analysis Using R. 1. ed. Nova Iorque: CRC Press, 

2018. 

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of machine 

learning research, v. 12, n. Oct, p. 2825-2830, 2011. 

PILANIA, G. et al. Machine learning bandgaps of double perovskites. Scientific reports, v. 

6, p. 19375, 2016. 

PRATHANRAT, P.; POLPRASERT, C. Performance Prediction of Jupyter Notebook in 

JupyterHub using Machine Learning. In: 2018 International Conference On Intelligent 

Informatics And Biomedical Sciences (ICIIBMS). Bangkok. IEEE, out. 2018. 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. Metodologia do trabalho científico. Novo 

Hamburgo: Feevale, 2009 

PROJECT JUPYTER. Jupyter documentation. 2019. 

PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data science and its relationship to big data and data-driven 

decision making. Big data, v. 1, n. 1, p. 51-59, 2013. 



124 

 

PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data science and its relationship to big data and data-driven 

decision making. Big data, v. 1, n. 1, p. 51-59, 2013. 

PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data science for business. California: O’Reilly, 2013. 

PYTHON FOUNDATION. The Python Language Reference. 2018. 

QI, Q.; ERSHAGI, I. Aspects of oilfield related accidents. In: SPE Annual Technical 

Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers, 2013. 

RAMÍREZ-GALLEGO, S. et al. A Survey on Data Preprocessing for Data Stream Mining: 

Current Status and Future Directions. Neurocomputing, v. 239, p. 39–57, 2017.  

RANDLES, B. M. et al. Using the Jupyter Notebook as a Tool for Open Science: An 

Empirical Study. In: 2017 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL). 

Toronto, Ontario, Canada. IEEE, 2017. 

RUSSOM, P. et al. Big data analytics. TDWI best practices report, fourth quarter, v. 19, 

n. 4, p. 1-34, 2011. 

SÆTRE, Ø. Reliability assessment of subsea BOP control systems. 2015. Dissertação de 

Mestrado. NTNU. 

SAID, A.; TORRA, V. Data Science in Practice. 1. Ed. Springer, 2019. 

SAPUTELLI, L. Technology Focus: Petroleum Data Analytics. Journal of Petroleum 

Technology, v. 68, n. 10, p. 66-66, 2016. 

SAURA, J. R.; PALOS-SANCHEZ, P.; GRILO, A. Detecting Indicators for Startup Business 

Success: Sentiment Analysis Using Text Data Mining. Sustainability, v. 11, n. 3, p. 917, 

2019. 

SCHOENHERR, T.; SPEIER‐PERO, C. Data science, predictive analytics, and big data in 

supply chain management: Current state and future potential. Journal of Business Logistics, 

v. 36, n. 1, p. 120-132, 2015. 

SCOPUS. Disponível em: <www.scopus.com>. Acesso em: 1/11/2019. 

SELTMAN, H. J. Experimental Design and Analysis. 2018.  

SEZGEN, E.; MASON, K. J.; MAYER, R. Voice of Airline Passenger: A Text Mining 

Approach to Understand Customer Satisfaction. Journal of Air Transport Management, v. 

77, p. 65–74, 2019.  

SHEARER, C. The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining. Journal of data 

warehousing, v. 5, n. 4, p. 13-22, 2000. 

SIDOROVA et al. Uncovering the Intellectual Core of the Information Systems Discipline. 

MIS Quarterly, v. 32, n. 3, p. 467, 2008.  

SIEVERT, C. et al. plotly: Create Interactive Web Graphics via ‘plotly. js’. R package 

version, v. 4, n. 1, p. 110, 2017. 



125 

 

SILVA, C. F.; SANTOS, O.; VIEIRA, R. Evaluating the Use of Linguistic Information in the 

Pre-Processing Phase of Text Mining. Inteligencia Artificial, v. 9, n. 26, p. 453, 8 fev. 2006.  

SIVARAJAH, U et al. Critical analysis of Big Data challenges and analytical methods. 

Journal of Business Research, v. 70, p. 263-286, 2017. 

SLAVAKIS, K.; GIANNAKIS, G. B.; MATEOS, G. Modeling and optimization for big data 

analytics:(statistical) learning tools for our era of data deluge. IEEE Signal Processing 

Magazine, v. 31, n. 5, p. 18-31, 2014. 

SONG, I.; ZHU, Y. Big data and Data science: what should we teach?. Expert Systems, v. 

33, n. 4, p. 364-373, 2016. 

STEPHENS, Z. D. et al. Big data: astronomical or genomical?. PLoS biology, v. 13, n. 7, p. 

e1002195, 2015. 

SUÁREZ, A. et al. Teaching Optimization of Manufacturing Problems via Code Components 

of a Jupyter Notebook. Computer Applications in Engineering Education, v. 26, n. 5, p. 

1102–1110, 2018. 

SWAN, M. The quantified self: Fundamental disruption in big data science and biological 

discovery. Big data, v. 1, n. 2, p. 85-99, 2013. 

THOMAS, J. E. et al. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Interciência, 2004. 

TONIDANDEL, S.; KING, E. B.; CORTINA, J. M. Big Data Methods: Leveraging Modern 

Data Analytic Techniques to Build Organizational Science. Organizational Research 

Methods, v. 21, n. 3, p. 525–547, 2018. 

TORRE, C. et al. Text Mining: Techniques, Applications, and Challenges. International 

Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, v. 26, n. 04, p. 553–

582, 2018. 

TUKEY, J. Exploratory Data Analysis. 1. ed. Londres: Pearson, 1977. 

TUKEY, J. W. The future of data analysis. The annals of mathematical statistics, v. 33, n. 

1, p. 1-67, 1962. 

VACHTSEVANOS, G. J. et al. Intelligent fault diagnosis and prognosis for engineering 

systems. Hoboken: Wiley, 2006. 

VAN DER WALT, S.; COLBERT, S. C.; VAROQUAUX, G. The NumPy array: a structure 

for efficient numerical computation. Computing in Science & Engineering, v. 13, n. 2, p. 

22, 2011. 

WAGIRE, A. A.; RATHORE, A. P. S.; JAIN, R. Analysis and Synthesis of Industry 4.0 

Research Landscape: Using Latent Semantic Analysis Approach. Journal of Manufacturing 

Technology Management, p. JMTM-10-2018-0349, 2019.  



126 

 

WALLER, M. A.; FAWCETT, S. E. Data science, predictive analytics, and big data: a 

revolution that will transform supply chain design and management. Journal of Business 

Logistics, v. 34, n. 2, p. 77-84, 2013. 

WALLER, M. A.; FAWCETT, S. E. Data science, predictive analytics, and big data: a 

revolution that will transform supply chain design and management. Journal of Business 

Logistics, v. 34, n. 2, p. 77-84, 2013. 

WAMBA, S. F. et al. How ‘big data’can make big impact: Findings from a systematic review 

and a longitudinal case study. International Journal of Production Economics, v. 165, p. 

234-246, 2015. 

WAMBA, S. F. et al. How ‘big data’can make big impact: Findings from a systematic review 

and a longitudinal case study. International Journal of Production Economics, v. 165, p. 

234-246, 2015. 

WANG, G. et al. Big data analytics in logistics and supply chain management: Certain 

investigations for research and applications. International Journal of Production 

Economics, v. 176, p. 98-110, 2016. 

WANG, J.; CHEN, Y.-J. A Novelty Detection Patent Mining Approach for Analyzing 

Technological Opportunities. Advanced Engineering Informatics, v. 42, p. 100941, 2019.  

WARD, L. et al. Matminer: An Open Source Toolkit for Materials Data Mining. 

Computational Materials Science, v. 152, p. 60–69, 2018.  

WASKOM, M. et al. Seaborn. disponível em: https://zenodo. org/record/824567, 2017. 

WILLIAMS, T.; BETAK, J. A Comparison of LSA and LDA for the Analysis of Railroad 

Accident Text. Procedia Computer Science, v. 130, p. 98–102, 2018.  

WU, J. Statistics = Data Science? 1997. Disponível em: 

http://www2.isye.gatech.edu/∼jeffwu/ presentations/datascience.pdf 

XIANG, Z. et al. What can big data and text analytics tell us about hotel guest experience and 

satisfaction?. International Journal of Hospitality Management, v. 44, p. 120-130, 2015. 

YALCINKAYA, M.; SINGH, V. Patterns and Trends in Building Information Modeling 

(BIM) Research: A Latent Semantic Analysis. Automation in Construction, v. 59, p. 68–80, 

2015.  

YOON, K.; HOOGDUIN, L.; ZHANG, L. Big Data as complementary audit evidence. 

Accounting Horizons, v. 29, n. 2, p. 431-438, 2015 

ZUBOFF, S. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information 

civilization. Journal of Information Technology, v. 30, n. 1, p. 75-89, 2015. 



127 

 

APÊNDICE A - DETALHAMENTO DO BOP E FUNCIONAMENTO 

O ponto de partida para entender melhor o equipamento é compreender como o 

operador interage com ele. Essa interação é possível por meio da Estação de Trabalho de 

Engenharia (EWS). Ela é integrada ao Painel Central de Controle (CCC) e consiste em um 

monitor de tela plana, PC, teclado, mouse e impressora. O EWS serve como estação Human 

Machine Interface (HMI) e estação de engenharia para o sistema de controle BOP. O 

Operador pode visualizar os status do sistema ou, se autorizado, pode fazer modificações no 

sistema de controle. O EWS utiliza o sistema operacional Windows XP e fornece a 

funcionalidade "apontar e clicar" padrão. A Figura 38 é uma representação visual das telas 

principais do EWS (ICS TRIPLEX, 2010). 

 

Figura 38 - Telas do EWS 

Fonte: Autor. 

 

Além da relação entre as variáveis do banco de dados e EWS é importante entender 

como esses valores são registrados.  Nas operações em terra, o controle do BOP pode ser 

realizado facilmente e de uma forma bastante convencional, que é estabelecendo uma fonte de 

força hidráulica para cada função do BOP e que seja localizada em uma área segura afastada 

da cabeça do poço. No caso das operações de perfuração submarina, os conjuntos de blowout 

preventers são muito complexos, em especial se considerados todos os equipamentos 

auxiliares necessários, e localizados no leito marinho.  Então, não é possível realizar um 

controle direto como o que é realizado nas operações em terra, as linhas de controle seriam 
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grandes demais e o tempo de reação seria inaceitável devido as grandes distâncias até os 

componentes do BOP que executariam as funções e as perdas de pressão (ICS TRIPLEX, 

2010).  

Existem dois sistemas operacionais de controle que atuam de uma forma bem menos 

direta que o sistema operacional usado em terra, são eles: hidráulico e multiplexado eletro-

hidráulico. Conforme a profundidade de exploração aumentou foram encontrados problemas 

no manejo e no tempo de reação dos umbilicais. Para solucionar este problema linhas 

hidráulicas controlando as válvulas pilotos foram substituídos por cabos elétricos separados 

que operam as válvulas solenoides. Essas válvulas então enviam um sinal hidráulico para 

válvula piloto correspondente que é acionada e direciona fluido para a função associada do 

BOP (MCCRAE, 2003; DRÆGEBØ, 2014). 

O Sistema de Controle do BOP é responsável por controlar e monitorar as funções do 

BOP a partir dos comandos executados em superfície. Esse sistema compreende dois 

subsistemas maiores, o Sistema de Controle Subsea e o Sistema de Controle de Superfície. A 

seção hidráulica submarina corresponde aos subsistemas que adicionam ou removem a 

pressão aos componentes de controle instalados no LMRP e no Stack. Essas mudanças são 

operadas por dois PODs de controle, o azul e o amarelo. O sistema de controle de superfície 

engloba a interface máquina-humano (HMI) além dos painéis para execução das funções e 

monitoramento do BOP. A função principal do Sistema de Controle de Superfície é 

apresentar informações relacionadas as funções e transmitir comandos para o sistema. 

Existem dois painéis que são os painéis de controle de Driller e Toolpusher. Todas as funções 

do BOP podem ser controladas e monitoradas a partir dos dois painéis. Existe também um 

terceiro painel, CCC, que é responsável pelo monitoramento e execução das funções do 

sistema de controle do BOP (EMBRAER, 2016).  

O painel de Driller é o ponto de controle primário do sistema BOP. O painel é 

composto de controles pushbutton, selector switches, e indicadores de status de função para 

todas ações do operador de drilling para o sistema BOP. Ele também contém os controles de 

operação das funções do Diverter e HPU. Existem indicadores de falhas e alarmes que podem 

ser vistos a partir do painel. Muitos gráficos de barras podem ser vistos no painel de Driller 

visando fornecer um meio visual de enxergar os valores analógicos para o operador. Todos os 

displays de temperatura e pressão que são relacionados aos PODs correspondem a valores 

analógicos do POD que está ativo. Cada função hidráulica usa um volume de fluido 

hidráulico quando operada. A operação de uma função pode ser observada por meio do 
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volume de fluido hidráulico usado. O volume total de fluido hidráulico utilizado é 

apresentado como um total dos flowmeters (EMBRAER, 2016) 

O CCC é o ponto central na superfície para todos os sinais elétricos e ópticos que são 

necessários para operar as funções do BOP Stack e LMRP. Ele contém o Engineering 

Workstation, os PLCs e o Painel de indicadores Common Facilities que controla o sistema 

BOP. O fornecimento de energia elétrica para o sistema BOP é realizado por dois sistemas 

independentes que são chamados de UPS. Cada UPS é alimentada por uma fonte 

independente de energia de 440 VAC. Enquanto a UPS A é alimentada pela fonte normal, a 

UPS B é alimentada pelo gerador de emergência. O sistema também inclui um gabinete de 

bateria e uma bypass facility que pode ser acionada de forma automática pelo sistema ou 

selecionada manualmente pelo operador (EMBRAER, 2016).  

O sistema UPS prove uma corrente alternada sincronizada de saída para 

compartilhamento de carga ativa paralela a todos os painéis de controle do BOP por meio de 

disjuntores individuais. Na Figura 39 a seguir é possível observar que o sistema UPS alimenta 

os seguintes componentes principais: Central Control Console (CCC); Subsea Electronic 

Assembly (SEA); Driller's panel; Toolpusher's panel; Mixer/HPU panel; Diverter panel. 

 

Figura 39 - Interconnecting Cabling Diagram 

Fonte: NOV (documento interno). 

As saídas do UPS são 480 VAC e 120 VAC com uma frequência de 60Hz. Essas 

saídas estão distribuídas como: - 480VAC para cada POD (Azul e Amarelo) por meio do 
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Subsea Eletronic Assambly (SEA); - 120VAC para cada painel (CCC, painel de Driller, 

painel de Toolpusher, painel do Mixer/HPU e painel do Diverter). O SEA corresponde ao 

módulo eletrônico submarino (SEM), é apenas uma nomenclatura diferente utilizada pela 

EMBRAER. O modo normal de operação é compartilhamento de carga ativa e cada unidade 

fornece 50% da carga. Em caso de falha em uma UPS, a outra unidade automaticamente 

fornece 100% da carga. Se as duas alimentações falharem, o modo bypass é ativado e assume 

a carga. Se todas as alimentações falharem, a carga será fornecida pela bateria e alarmes 

audiovisuais serão disparados na UPS, CCC, painel de Driller e painel de Toolpusher para 

informar que a bateria está fornecendo energia para o sistema. As baterias de cada UPS têm 

capacidade de fornecer energia ao sistema por até duas horas de operação (EMBRAER, 

2016).  

O Subsea Eletronic Assembly (SEA) é o ponto central no ambiente submarino para 

todos os sinais óticos e elétricos necessários para operar as funções do BOP Stack e LMRP. 

Cada POD tem dois SEAs, dois para o POD Amarelo e dois para o POD Azul, chamados de 

Can #1 e Can #2. Cada SEA Each SEA está alojado em um ambiente pressurizado com 

atmosfera isolada para proteger seus componentes elétricos e eletrônicos das altas pressões e 

da intrusão de água (EMBRAER, 2016). É possível as conexões dos SEAs na Figura 40.  

Cada cabo umbilical (um para cada POD) contém dois pares de cabos elétricos de 480 

VAC e oito cabos de fibra ótica. O cabo de 480 VAC recebe o suprimento elétrico de duas 

fontes independentes UPS na superfície. A energia elétrica de 480 VAC é dimensionada para 

compensar a perda nos 3.658 m (12.000 ft) de comprimento dos umbilicais (EMBRAER). Em 

outras palavras, os cabos transmitem apenas sinais e energia elétrica para os PODs de 

controle. Adicionalmente, cada SEA contém um conversor AC/DC (PSU), com redundância, 

dimensionado para 150% da energia necessária para o operar as funções no POD, o que 

fornece ao POD 24 VDC de energia. Esse arranjo do sistema com redundância garante que a 

perda de uma função do sistema de energia em algum dos PODs não vá causar um mal 

funcionamento do sistema. Existe um conjunto de cabos e carreteis de cabo para cada cabo 

umbilical, uma para o POD Amarelo e um para o POD Azul. O cabo é diretamente ligado ao 

SEA por meio do conector umbilical SEA e do receptor do conector flanged (PETROBRAS, 

2016). 



131 

 

 

Figura 40 - System Block Diagram 5th Generation BOP 

Fonte: NOV (documento interno). 

As principais interfaces do sistema de controle do BOP são responsabilidade de dois 

modelos diferentes de PLCs, GE 90-70 PLC and GE 90-30 PLC. Um GE 90-30 PLC presente 

no Painel da HPU/mixer opera no modo simplex e controla as operações do sistema de 

mistura. Outros dois GE 90-30 PLCs estão localizados no CCC e operam no modo simplex. O 

primeiro é usado como um firewall para a comunicação com o sistema de posicionamento 

dinâmico. O segundo é usado como uma ponte para o painel de Driller, quando um comando 

é iniciaido de um dos painéis de controle de superfície, o sinal é recebido pelos PLCs no 

Painel do CCC, processado por meio da lógica interna, e enviado por meio dos cabos 

umbilicais para os PODs, onde é recebido pelo SEA. O SEA então opera a válvula ou outro 

dispositivo de campo conforme o comando recebido (EMBRAER, 2016). 

Como foi dito anteriormente existem dois PODs submarinos (Azul e Amarelo), que 

são redundantes, enquanto um fica ativo o outro permanece em modo de espera (standby). O 

POD ativo é selecionado de forma manual a partir dos painéis de controle de superfície. Eles 

podem ser entendidos como um conjunto de controle eletro-hidráulico de válvulas e, portanto, 

os PODs controlam e direcionam pressão hidráulica de operação e pilotagem, que são usadas 

para controlar e atuar diversas funções hidráulicas submarinas. Cada POD tem dois SEAs, 

chamados de CAN#1 e CAN#2. Os PODs possuem PLCs presentes nas SEA para decodificar 
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os sinais comandados. O fluido hidráulico para os acumuladores é envia via uma linha 

separada. Assim, os PODs recebem o comando de forma instantânea (EMBRAER, 2016). 

Os PODs são idênticos, intercambiáveis e podem ser instalados na posição azul ou 

amarelo. Cada POD consiste em reguladores de pressão hidráulica, válvulas piloto solenoides, 

módulos eletrônicos submarinos (SEMs) e módulos transdutores submarinos (STMs), 

válvulas hidráulicas e acumuladores hidráulicos (Engineering Services LP, 2014). Os dois 

PODs recebem comando do sistema de controle por meio dos SEAs, e acionam as válvulas 

solenoides, porém, apenas uma delas realiza essa ação fornecem fluido hidráulico, o que faz 

com o que a ação do outro POD não tenha efeito (SAETRE, 2015). A partir deste ponto o 

autor utilizará a nomenclatura SEM para referir-se ao componente. 

Os modens presentes no SEM são responsáveis por controlar a comunicação do 

sistema submarinocom a superfície. Dados analógicos de transdutores de pressão e outros 

sensores são convertidos antes de serem transmitidos a superfície. Todos os valores 

importantes para pressão e voltagem são monitorados por esse sistema. 

A câmara compensada tem interface entre componentes eletrônicos e hidráulicos do 

POD e é composta por três câmaras interconectadas. A câmara do meio contém os SEMs e 

seladas em ambos os lados da câmara do meio são duas outras câmaras que contêm os 

transmissores de pressão e CCSVs. Os fios elétricos dos transmissores de pressão, os CCSVs 

e os SEAs são terminados em dois conectores especiais de 156 pinos (EMBRAER, 2016). 

A câmara compensada também é um ponto de conexão para o inclinômetros, 

Flowmeter e os sensores de temperatura e de pressão da cabeça do poço.  A CCSV é uma 

válvula eletro hidráulica controlada a partir dos painéis de Driller e de Toolpusher. Elas estão 

instaladas em ambos os lados da câmara compensada conectadas aos eletrônicos presentes no 

interior das CANs e diretamente conectadas a SPMs. O recebimento de comendos energiza 

uma CCSV específica e ela permite a passagem de fluido hidráulico de pilotagem para a 

operação da SPM. A CCSV tem como componente principal a solenoide. A solenoide 

consiste em uma armação, mola de armadura e alojamento do solenoide. A caixa contém uma 

bobina enrolada em fio que energiza a armadura e o êmbolo (EMBRAER, 2016).
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Figura 41 - Schematic Mux POD 5th Generation Mux 

Fonte: NOV (documento interno).
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Antes de entrar no POD, a pressão no fluido é ajustada por meio de uma reguladora 

hidráulica. Cada POD contém um acumulador de baixa pressão e uma válvula solenoide para 

cada preventor, como é possível observar na Figura 41. O fluido de baixa pressão é 

direcionado por meio de uma válvula alternadora (shuttle) para uma válvula piloto, abrindo 

para o fluido de alta pressão ir ao preventor (SAETRE, 2015). 

Um exemplo poderia ser o fechamento de uma gaveta do BOP, o sinal seria enviado 

da unidade de controle central (CCC) para a decodificação na SEA e posteriormente para 

realização pelo POD. A válvula solenoide específica para execução da função seria aberta, 

fazendo com que o fluido de baixa pressão abra a válvula piloto. Como consequência, a 

válvula piloto mudaria de posição e permitiria a passagem de fluido em alta pressão que 

estava armazenado no acumulador para o fechamento da gaveta do BOP (SAETRE, 2015).   

As válvulas solenoides são válvulas hidráulicas ativadas por um sinal elétrico do 

sistema de controle, o que produz uma pressão de saída a partir da abertura de uma válvula 

interna. Em geral, as válvulas solenoides são equipadas com duas bobinas redundantes. Uma 

ou as duas podem ser energizadas com uma energia de 24/27 VDC atuando a válvula 

hidráulica. Como foi dito anteriormente, comando dos painéis da sonda são enviados pelos 

cabos e convertidos pelos SEMs em ações para o acionamento hidráulico das funções do 

BOP. As saídas elétricas do SEMs são convertidas em ações com fluidos hidráulicos por meio 

das válvulas solenoides. Quando a válvula solenoide é eletricamente energizada, as forças 

magnéticas na bobina puxam a armadura do solenoide para o espaço dentro da bobina e abrem 

a válvula. Quando a bobina é desenergizada, uma mole empurra a armadura para trás, 

fechando a válvula. Em sistemas com bobinas redundantes, a ativação de uma bobina é 

suficiente para acionar a solenoide (Engineering Services LP, 2014).  

A seção hidráulica das válvulas solenoides usa vedações deslizantes de metal para 

metal, com selos do tipo tesoura, o mesmo que as principais válvulas de controle do BOP. As 

válvulas solenoides precisam aguentar pressão em um intervalo de 3000 a 5000 psi, e 

temperaturas de cerca de 1.6 °C. Assim, as válvulas estão contidas em uma caixa de aço 

inoxidável pesado para proteção. 

Fluido hidráulico é direcionado por meio de ambos os PODs através de uma válvula 

seletora, dependendo de qual foi selecionado pelo operador. O Fluido é transportado pelo riser 

por meio do linhas rígidas e flexíveis nos umbilicais. O POD contém válvulas solenoides 

dedicadas para cada preventor, reguladora hidráulica e válvula de controle (SPM). O fluido é 

direcionado então para acumuladores submarinos, através da válvula shuttle e finalmente para 

os preventos por meio das linhas rígidas (EMBRAER, 2016). 
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Valores de pressão hidráulica em alguns pontos do sistema são obtidos por meio de 

transdutores de pressão. Eles medem a pressão nos locais nos quais estão instalados e estão 

conectados ao SEM. Um transdutor de pressão é um sensor capaz de converter uma pressão 

aplicada nela em um sinal elétrico e, portanto, normalmente é constituído de um material 

elástico que se deforma sob a aplicação de pressão e uma parte elétrica capaz de detectar essa 

deformação. Sinais que são transmitidos de ambos PODs para o CCC por meio do cabo 

umbilical. Um sensor que é bastante similar aos transdutores são os transmissores de pressão, 

a diferença entre ambos é que o transdutor usa impedância para medir a pressão, enquanto o 

transmissor usa a corrente (EMBRAER, 2016). 

Os sinais são processados e apresentados nos painéis de controle de Driller e de 

Toolpusher. Existem transdutores de pressão para as sequintes funções: Conduit pressure; 

Accumulator pilot pressure; Supply pressure; Pilot pressure; Manifold pilot pressure; 

Manifold pressure; Upper annular pilot pressure; Upper annular pressure; Lower annular pilot 

pressure; Lower annular pressure; LMRP connector pilot pressure; LMRP connector pressure; 

Stack connector pilot pressure; Stack connector pressure; e Shear Pressure (EMBRAER, 

2016). 

Outro componente essencial para o sistema hidráulico são as reguladoras. Elas são 

responsáveis para reduzir a pressão fornecida por meio da linha rígida hidráulica do conduite 

para os PODs. Existem sete reguladoras no sistema multiplexado, duas Manual Koomey 

Regulators (MKRs) e cinco Hydraulic Koomey Regulators (HKRs). As MKRs, que controlam 

os circuitos de fornecimento e pilotagem, ficam na superfície e não podem ser reguladas de 

forma remota. A HKR pode ser regulada a partir dos painéis presentes na superfície e estão 

alocadas nos circuitos: Upper and Lower Annular, LMRP/Stack Connector, e Manifold. 

Os acumuladores também são importantes para o sistema hidráulico do BOP, o 

objetivo principal deles é prover as funções do BOP com fluido hidráulico permitindo que 

sejam acionadas de forma rápida e sob demanda. As garrafas dos acumuladores são 

carregadas pelo HPU. As normas especificam um tempo limite para execução das funções, 

que é normalmente é de 30, 45 ou 60 segundos. As garrafas dos acumuladores funcionam 

como baterias com fluido hidráulico para garantir o cumprimento desses requisitos. Sendo 

assim, os acumuladores têm como função primária diminuir o tempo necessário para que o 

sistema resposta a um comando. Como função secundária eles funcionam absorvendo ondas 

de choque criadas devido à grande fluxo e alta pressão quando uma função é acionada 

(SAETRE, 2015).   
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Figura 42 - Fechamento da gaveta cisalhante do BOP Stack 

Fonte: Aberdeen Drilling School, 2012. 

Na Figura 42, uma das gavetas do modelo antigo de BOP está sendo fechada por meio 

de um comando no painel de controle do mestre de perfuração (drillers master control panel). 

Apertar o botão close no painel gera o acionamento da válvula solenoide no manifold 

hidráulico, assim permitindo a pressão do ar mover a válvula piloto de controle para a posição 

fechada. A válvula solenoide na direita da imagem ventila o outro lado do cilindro de ar. Com 

a válvula piloto de controle na posição fechada, fluido de pilotagem com 3000 psi é enviado 

por meio do cabo umbilical para válvula SPM específica da função de fechamento da gaveta 

no POD de controle submarino. Como dito anteriormente, a pressão eleva o eixo nesta 
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válvula, de modo a vedar contra o a parte superior, bloqueando a ventilação. Ao mesmo 

tempo, fluido de energia, com a pressão regulada, tem sua passagem, pela parte inferior do 

eixo e para o bloco da válvula nas seções macho e fêmea do POD de controle, permitida. Na 

parte inferior da seção fêmea, o fluido de energia flui através da shuttle valve para o lado 

‘close’ do cilindro da gaveta do BOP (ABERDEEN DRILLING SCHOOL, 2012). Em suma, 

Fluido hidráulico entra na válvula shuttle da gaveta por meio de uma das duas entradas e 

depois ele vai até os pistões, que são atuados para o fechamento da gaveta. (DRAEGEBO, 

2014). Veja na Figura 43 uma ilustração do acionamento da gaveta com seus principais 

componentes visíveis. 

 

Figura 43 - Fechamento da BSR 

Fonte: DRÆGEBØ, 2014. 
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APÊNDICE B - DIRETRIZES PARA REGISTRAR EVENTOS NO RAPID-S53 

Existem diretrizes para a inserção (registro) de eventos na base RAPID-S53. É 

necessário criar um relatório para cada evento onde algum componente dos equipamentos de 

controle de poço foi considerado com mal funcionamento, independente desse componente 

estar em uso ou não, e independente de ter NPT ou não. A base de dados foi construída para 

registrar e consequentemente possibilitar que os membros participantes do JIP enxerguem 

tendências de eventos dessa natureza (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING 

CONTRACTORS, 2017). 

É importante que as empresas registrem os eventos na base e a política inicial do JIP 

era bastante rígida quanto a isso, não reportar os eventos significaria que dados valiosos 

poderiam ser perdidos (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING 

CONTRACTORS, 2017).  

Caso nenhuma ação corretiva física imediata precise ser aplicada diretamente a um 

componente para fazer com que ele opere conforme foi projetado, então o evento não precisa 

ser reportado. No entanto, os eventos que surgem durante a manutenção e os testes, bem como 

durante as operações, devem continuar a ser relatados, porém apenas os defeitos (falhas) e não 

qualquer evento ligado a manutenção preventiva como troca de um componente, por exemplo 

(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS, 2017).  

Existem duas opções na hora de registrar um evento na base. A primeira opção, é a 

mais usada, e consiste na submissão dos dados online usando o caminho “Event 

Reports/Submit Event Report/Fill out report” e completando todos os campos, nas quatro 

fases do processo de entrada. Após completar o formulário e submeter o mesmo, ainda existe 

uma etapa de revisão no processo (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING 

CONTRACTORS, 2017). O processo de registro de eventos na base RAPID-S53 pode ser 

visto na Figura 44. 
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Figura 44 - Processo de registro 

Fonte: International Association of Drilling Contractors, 2017. 

A segunda opção é a inserção através do “Event Data Reporting Offline Input Form” 

(ROIF). Este formulário de inserção de dados pode ser visto na Figura 45. Uma vez feito o 

download da planilha em Excel, os dados podem ser inseridos e salvos. Após isto, o arquivo 
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pode ser encaminhado para o super usuário apropriado ou usuário mestre para que seja feito o 

upload usando o caminho “Event Reports/Submit Event Report/Upload report”. Ao finalizar o 

upload, ainda existe uma etapa de revisão no processo (INTERNATIONAL ASSOCIATION 

OF DRILLING CONTRACTORS, 2017).  

 

Figura 45 - Formulário de registro offline 

Fonte: International Association of Drilling Contractors, 2017. 
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APÊNDICE C – ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

A primeira alteração realizada no banco de dados RAPID-S53 original foi a remoção 

de dez colunas que possuíam a maioria dos seus registros como “*****” para proteger as 

informações das empresas e de suas respectivas sondas. Foram elas: “OEM Incident Number”, 

“Lease Number”, “Well Number”, “API Well Number”, “Contractor Name”, “Rig Name”, 

“Operator Name”, “Owner Contact”, “Email for Owner's Primary Contact”, “Name of person 

reporting” e “Owner’s Specific equipment ID number”. Em sequência foram removidas mais 

três colunas que não apresentavam informações relevantes, foram elas: “OEM Incident 

reference number”, “Quantity”, “Event Status”. As variáveis “OEM Rep” e “Incident 

Number” são também variáveis de baixa relevância para as análises pretendidas, porém foram 

mantidas como forma de identificação de cada registro do banco de dados RAPID-S53. 

Assim, o banco, que possuía originalmente 53 colunas, passou a ter 40 colunas. 

Havia registros vazios no campo “Sub Unit Name”.  Alguns casos foram resolvidos 

por meio de comparação com registros que apresentavam os mesmos itens, porém que foram 

preenchidos no campo “Sub Unit Name”. Apesar do “Event Data Reporting Offline Input 

Form” (ROIF), disponibilizado para o projeto, não permitir a inserção de eventos de falha 

com este campo vazio, é possível encontrar registros com este problema, como pode ser 

observado na Figura 46. 

 

Figura 46 - Exemplos do campo “Sub Unit Name” vazio 
Fonte: Autor. 

Foram encontradas 30 ocorrências do item “LMRP accumulator” com o subsistema 

vazio. Foi observado que nos casos em que o subsistema não estava vazio, o subsistema 
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“Riser system” estava preenchido. Portanto, adotou-se o subsistema “Riser system” para todas 

as ocorrências vazias. Além disso, foram encontradas 36 ocorrências do item “HP Shear 

Accumulator”, sendo que uma dessas apresentou o subsistema “BOP controls”.  Dessa forma, 

adotou-se este subsistema em todas as outras ocorrências. Outro exemplo deste problema é o 

item “Surface Accumulator”, com 35 ocorrências, nas quais 22 dos seus subsistemas estavam 

vazios. Porém, em 13 registros estava disponível o sistema “BOP controls”. Sendo assim, a 

adotou-se este subsistema em todas as ocorrências vazias.  

Na mesma etapa do processo de tratamento, o item “Deadman autoshear 

accumulator” teve 38 ocorrências, nas quais 37 estavam vazias. Como o subsistema “BOP 

Controls Emergency Automated Functions” apareceu em uma ocorrência, adotou-se esse 

subsistema para todas as ocorrências do “Deadman autoshear accumulator”. Da mesma 

forma, foram encontradas 158 ocorrências do item “Acoustic system”, onde 20 estavam com 

seus subsistemas vazios. Como as outras ocorrências estavam ligadas ao sistema “BOP 

Controls Secondary ROV Acoustic”, adotou-se este subsistema para todas as ocorrências.  

Assim como no caso anterior, existem registros no banco de dados RAPID-S53 que 

estão vazios no campo “Item Name”, como ilustra a Figura 47. Estes só poderiam ser 

identificados levando em consideração que cada subsistema apresenta vários itens e 

componentes, por meio de uma análise do campo “Description of Event” que conta com 

informação textual não estruturada. Em função dessa limitação, não houve mudança no 

preenchimento desses campos vazios.  

 

Figura 47 - Exemplos do campo “Item Name” vazio 

Fonte: Autor. 
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Analogamente, existiam registros no banco de dados RAPID-S53 que estavam vazios 

no campo “Component Name”, como ilustra a Figura 48. Estes só poderiam ser identificados 

levando em consideração que cada subsistema apresenta vários itens e componentes, através 

de uma análise do campo “Description of Event” que conta com informação textual não 

estruturada. Em função dessa limitação, não houve mudança no preenchimento desses campos 

vazios.  

 

Figura 48 - Exemplos do campo “Component Name” vazio 

Fonte: Autor. 

Os dados nos campos “Hours of NPT” e “Hours of Repair Time” se encontram em 

horas, mas o problema aqui eram os valores numéricos registrados como texto. Porém, esse 

tipo de problema pôde ser facilmente solucionado usando funções para edição dos valores 

registrados. Os dados nos campos “Hours of NPT” e “Hours of Repair Time” podem ser 

entendidos por meio das definições, a saber: Hours of Repair time: Esse campo registra o 

tempo de reparo e de teste do componente (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

DRILLING CONTRACTORS, 2017); Hours of NPT: Este campo deve ser usado para 

registrar o número total de horas, incluindo recuperação e reinstalação do BOP etc., entre a 

detecção do mau funcionamento e a volta ao ponto da operação em que ocorreu o mau 

funcionamento (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS, 

2017). 

 Para a condução da EDA na base RAPID-S53, o comando usado foi 

“pandas_profiling.ProfileReport( )”, onde o argumento da função é o banco de dados 

importado no formato Pandas, a resposta é o arquivo em HTML que foi salvo para ser usado 
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posteriormente através do comando “.to_file( )”. A visão geral do relatório podem ser vistos 

na Figura 49. 

 

Figura 49 - Visão Geral do relatório para a base RAPID-S53 

Fonte: Elaboração própria via Pandas Profilling e do Jupyter Notebook. 

A variável “BOP Control Fluid” é uma variável categórica composta por 25 tipos de 

fluidos de controle de Blowout Preventers. Os tipos Houghton Stack Magic ECO-F e 

MacDermid Erifon 603HP correspondem a 77,3% dos registros, sendo vazios 10,2% do total 

de registros. A Figura 50 apresenta a saída para a variável em questão. 

 

Figura 50 - EDA para a variável “BOP Control Fluid” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “BOP Use Name” é uma variável categórica que indica se o BOP foi 

projetado para operar no ambiente submarino, “Subsea”, ou em terra, “Surface Offshore”. 

Blowout preventers do tipo “Subsea” correspondem a 96,4% dos registros. A Figura 51 

apresenta a saída para a variável em questão. 
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Figura 51 - EDA para a variável “BOP Use Name” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Component Manufacturer Name” é uma variável categórica composta por 

72 fabricantes originais dos componentes. Os fabricantes de componentes “NOV”, 

“Cameron”, “GE” correspondem a um total de 67,1% dos registros, sendo vazios 14,4% do 

total de registros. A Figura 52 apresenta a saída para a variável em questão. 

 

Figura 52 - EDA para a variável “Component Manufacturer Name” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Component Name” é uma variável categórica composta por 147 

componentes diferentes. É o nível mais baixo presente na hierarquia da base de dados e é 

selecionado de acordo com o “Item Name” selecionado. Os componentes “SPM Valve”, 

“Regulator”, “Slide Shear Seal Valve”, “Solenoid Valve Hydraulic”, “Shuttle Valve” e 

“Piping Tubing” correspondem a um total de 38% dos registros, sendo vazios 1,9% do total 

de registros. A Figura 53 apresenta a saída para a variável em questão. 
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Figura 53 - EDA para a variável “Component Name” (RAPID-S53 – JIP) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Component Status” é uma variável categórica composta por 7 tipos 

diferentes. Os tipos “Storage”, “OEM - Analysis”, “OEM - Repair” e “Disposal” 

correspondem a um total de 97,5% dos registros. A Figura 54 apresenta a saída para a variável 

em questão. 

 

Figura 54 - EDA para a variável “Component Status” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Concentration” é uma variável quantitativa que representa a porcentagem 

de fluido de controle concentrado na mistura de fluido de controle do BOP. Ela poderia ser 

analisada como uma variável categórica uma vez que os registros são discretos. Nesse 

contexto, observe que a análise de frequência indica uma predominância por registros com 

concentração de 3 por cento. Ao somar os registros com “3%”, “4%” e “5%” estes 
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correspondem a 92,7% de todos os registros. A Figura 55 apresenta a saída para a variável em 

questão. 

 

Figura 55 - EDA para a variável “Concentration” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Date of last laboratory sample” é uma variável categórica de data que 

contém valores dos anos de 1970, que são poucos, até novembro de 2018. O histograma a 

seguir mostra o comportamento dos registros. A Figura 56 apresenta a saída para a variável 

em questão. 
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Figura 56 – EDA para a variável “Data of last laboratory sample” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Date of last maintenance” é uma variável categórica de data que contém 

valores dos anos de 1970, que são poucos, até novembro de 2018. É possível ver que existe 

um registro errado com a data de janeiro de 2104. O histograma mostrado a seguir ficaria 

melhor após a remoção do(s) outlier(s). Vale ressaltar que o objetivo da EDA é entender as 

variáveis do banco de dados RAPID-S53 e qualquer alteração diferente das indicadas na seção 

anterior serão feitas em outra etapa do método. A Figura 57 apresenta a saída para a variável 

em questão. 

 



149 

 

 

Figura 57 – EDA para a variável “Date of last maintenance” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Description of event” é uma variável que contém as descrições dos 

eventos registrados no banco de dados e a principal coluna usada na presente pesquisa. Vale 

ressaltar que nenhum dos registros tem esse campo vazio sendo 97,6% desses textos únicos, 

ou seja, diferentes. Isso indica que 2,4% das descrições são iguais a pelo menos uma 

descrição. É relevante notar que no campo de composição dos dados o tamanho máximo do 

valor registrado, que se refere a quantidade de caracteres que compõem o texto das descrições 

do evento é de 5.913, o que significa que existe uma descrição textual composta por 5.913 

caracteres. Esse valor está acima da média dos tamanhos das descrições dos textos e um texto 

longo pode significar que palavras relacionadas à falha registrada sejam frequentemente 

repetidas, isso é algo a ser considerado nas etapas subsequentes do presente trabalho. Também 

é importante ressaltar que na aba “composition” não há indicativos se existem mais 

ocorrências desse tipo, o valor máximo apenas indica que não há nenhuma com mais de 5.913 

caracteres. A Figura 58 apresenta a saída para a variável em questão. 
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Figura 58 – EDA para a variável “Description of event” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Description of last completed maintenance” é uma variável categórica 

composta por 7 tipos diferentes. Os tipos “No previous maintenance”, “Cleaned and 

Inspected” e “Installed repair kit” correspondem a um total de 87,9% dos registros, sendo 

apenas um registro vazio que corresponde a menos de 0,1% do total de registros. A Figura 59 

apresenta a saída para a variável em questão. 

 

Figura 59 – EDA para a variável “Desc. of last completed maintenance” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 
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A variável “Detection method” é uma variável categórica composta por 14 tipos de 

métodos de detecção diferentes. Os tipos “Functional Testing Surface”, “Inspection”, 

“Pressure Testing Surface” e “Casual Observation” correspondem a um total de 64,5% dos 

registros, sendo vazios 2,8% do total de registros. A Figura 60 apresenta a saída para a 

variável em questão. 

Figura 60 – EDA para a variável “Detection method” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Did the event cause a BOP stack pull?” é uma variável booleana, do tipo 

sim ou não, que indica se o BOP precisou ser levado a superfície (puxado) ou não devido a 

falha indicada no registro. Sendo apenas 6% dos registros caracterizados por resultarem na 

puxada do Blowout Preventer. A Figura 61 apresenta a saída para a variável em questão. 

Figura 61 – EDA para a variável “Did the event cause a BOP pull?” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Drilling fluid type” é uma variável categórica composta por sete tipos 

diferentes. Os tipos “Seawater”, “Synthetic Based Mud”, “Water Based Mud” e “Brine” 

correspondem a um total de 68,3% dos registros, sendo vazios 26,4% do total de registros. A 

Figura 62 apresenta a saída para a variável em questão. 
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Figura 62 – EDA para a variável “Drilling fluid type” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Event date” é uma variável categórica de data que contém valores de 

janeiro de 2012 até novembro de 2018. O histograma a seguir mostra o comportamento dos 

registros. A Figura 63 apresenta a saída para a variável em questão. 

 

Figura 63 – EDA para a variável “Event Date” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 
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A variável “Event date is” é uma variável categórica composta por 2 tipos diferentes, 

que indica se a data do evento é a data de detecção da falha ou a data de ocorrência da falha. 

O tipo “Date of occurrence” corresponde a um total de 78% dos registros. A Figura 64 

apresenta a saída para a variável em questão. 

Figura 64 – EDA para a variável “Event date is” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Glicol” é uma variável quantitativa que representa a porcentagem de glicol 

na mistura do fluido de controle do BOP. Ela poderia ser analisada como uma variável 

categórica uma vez que os registros são discretos. Nesse contexto, observe que a análise de 

frequência indica uma predominância por registros com uma concentração de glicol igual a 

zero, ou seja, nula. Vale ressaltar que registros vazios correspondem a 39,7% do total de 

registros. A Figura 65 apresenta a saída para a variável em questão. 



154 

 

 

Figura 65 – EDA para a variável “Glicol” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Hours of repair time” é uma variável quantitativa que indica o tempo de 

reparo e de teste do componente indicado no registro. Vale ressaltar que os registros com até 

cinco horas de reparo correspondem a um total de 41,8% dos registros e que 36,9% dos 

registros nesse campo estão vazios. A Figura 66 apresenta a saída para a variável em questão. 
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Figura 66 – EDA para a variável “Hours of repair time” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “IADC Code Description” é uma variável categórica composta por 30 tipos 

diferentes de códigos da IADC e sua descrição associada a operação na sonda que está reflete 

a operação que estava sendo executada quando o evento ocorreu ou foi descoberto. Os tipos 

“23 - Other”, “2 - Drill Actual”, “15 - Test BOP” e “8 - Repair rig” correspondem a um total 

de 82,1% dos registros, sendo vazios apenas dois registros. A Figura 67 apresenta a saída para 

a variável em questão. 
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Figura 67 – EDA para a variável “IADC Code Description” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Immediate corrective action” é uma variável categórica composta por 10 

tipos diferentes. Os tipos “Replace”, “Repair” e “Inspection” correspondem a um total de 

92,8% dos registros, sendo vazios 0,5% do total de registros. A Figura 68 apresenta a saída 

para a variável em questão. 

Figura 68 – EDA para a variável “Immediate corrective action” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Integrator Name” é uma variável categórica que indica o nome da 

companhia que fabricou ou que montou o sistema impactado. Não é necessário que seja o 

fabricante original dos equipamentos. Ela é composta por oito tipos diferentes. Os tipos 
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“NOV”, “Cameron” e “GE” correspondem a um total de 97,5% dos registros, sendo vazios 

0,4% do total dos registros. A Figura 69 apresenta a saída para a variável em questão. 

Figura 69 – EDA para a variável “Integrator Name” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Item Name” é uma variável categórica composta por 41 itens diferentes 

que foram indicados de acordo com o “Sub Unit Name” preenchido. Os itens “BOP Control 

Pod”, “BOP Controls Stack Mounted”, “Pipe Ram Preventer”, “Stack Choke and Kill 

System”, “Shear Ram Preventer” e “Annular Preventer” correspondem a um total de 73% dos 

registros. A Figura 70 apresenta a saída para a variável em questão. 

Figura 70 – EDA para a variável “Item Name” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Location (Country)” é uma variável categórica composta por 64 valores 

diferentes. As localizações “Gulf of Mexico - US”, “Brazil” e “Unite Kingdom – Central 
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North Sea” correspondem a um total de 79,1% dos registros. A Figura 71 apresenta a saída 

para a variável em questão. 

 

Figura 71 – EDA para a variável “Location (Country)” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Location (Region)” é uma variável categórica composta por 6 tipos 

diferentes. As regiões “Americas”, “Africa” e “Europa” correspondem a um total de 94,8% 

dos registros, sendo vazios 1,1% dos registros. A Figura 72 apresenta a saída para a variável 

em questão. 

Figura 72 – EDA para a variável “Location (Region)” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Maintenance Deferred on Component” é uma variável booleana, que 

indica se foi realizada alguma manutenção planejada quando o evento ocorreu. É notável que 
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99,3% dos registros apresentem esta variável com o valor “No”. A Figura 73 apresenta a saída 

para a variável em questão. 

 

Figura 73 – EDA para a variável “Maint. Deferred on Component” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A vigésima quinta variável é “Model”, ela é uma variável categórica composta por sete 

tipos diferentes. Os tipos “Storage”, “OEM - Analysis”, “OEM - Repair” e “Disposal” 

correspondem a um total de 97,5% dos registros. A Figura 74 apresenta a saída para a variável 

em questão. 

 

Figura 74 – EDA para a variável “Model” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Observed Failure Name” é uma variável categórica composta por 74 tipos 

diferentes de falhas observadas. Os tipos “External Leak”, “Internal Leak”, “Mechanical 

Damaage” e “Fail to Seal” correspondem a um total de 70,8% dos registros. Em relação a esta 

variável fica claro a necessidade de um tratamento na seção seguinte, uma vez que 

“Mechanical Damage” e “Mechanical damage” representam a mesma falha, porém a 

diferença na escrita faz com que estes tipos fiquem separados. Além disso, existem registros 

como “External Leak”, “Internal Leak”, “Leakage”, “Leakage External”, “Leakage Internal” 
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que podem ser aglutinados em alguma configuração. A Figura 75 apresenta a saída para a 

variável em questão. 

Figura 75 – EDA para a variável “Observed Failure Name” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “OEM Rep” é uma variável categórica que indica o nome do representante 

do fabricante original do equipamento que visitou a sonda e que estava envolvido na 

assistência do componente associado ao evento e é composta por 255 nomes diferentes. Os 

registros vazios são maioria para esta coluna e correspondem a 63,4% do total de registros no 

banco de dados. A Figura 76 apresenta a saída para a variável em questão. 

 

Figura 76 – EDA para a variável “OEM Rep” (RAPID-S53) 
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Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Pressure Rating” é uma variável quantitativa que indica a pressão para a 

qual o componente foi projetado. O histograma a seguir mostra o comportamento da variável. 

A Figura 77 apresenta a saída para a variável em questão. 

 

Figura 77 – EDA para a variável “Pressure Rating” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Root Cause” é uma variável categórica composta por nove tipos diferentes 

de causas raiz dos eventos. Os tipos “Wear and Tear”, “Maintenance Error” e “Design Issue” 

correspondem a um total de 84,6% dos registros. A Figura 78 apresenta a saída para a variável 

em questão. 



162 

 

 

Figura 78 – EDA para a variável “Root Cause” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Size” é uma variável categórica que indica o tamanho do componente e é 

composta por 114 tamanhos diferentes. A Figura 79 apresenta a saída para a variável em 

questão. 

 

Figura 79 – EDA para a variável “Size” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Data Affected Component was installed” é uma variável categórica que 

indica a data na qual o componente responsável pela falha foi instalado e é composto por 

1.682 datas diferentes, sendo que 13,2% dos registros de eventos de falhas não possuem essa 

variável preenchida. A Figura 80 apresenta a saída para a variável em questão. 
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Figura 80 – EDA para a variável “Data Affected Comp. was installed” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Hours of NPT” é uma variável numérica que indica o número total de 

horas, incluindo recuperação e reinstalação do BOP etc. entre a detecção do mau 

funcionamento e a volta ao ponto da operação em que ocorreu o mau funcionamento e é 

composta por 158 valores diferentes, sendo que 76,7% dos registros de eventos de falhas não 

possuem essa variável preenchida. Vale ressaltar que os registros com até seis horas de tempo 

não produtivo correspondem a um total de 66,57% dos registros preenchidos. A Figura 81 

apresenta a saída para a variável em questão.  
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Figura 81 – EDA para a variável “Hours of NPT” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Incident Number” é uma variável categórica única que funciona como um 

código de identificação do evento de falha registrado no banco. A Figura 82 apresenta a saída 

para a variável em questão. 
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Figura 82 – EDA para a variável “Incident Number” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Reason for Assessment Pending” é uma variável textual que indica o 

motivo da avaliação estar pendente e é composta por 507 motivos diferentes, ou seja, ela é 

composta por textos não estruturados. A Figura 83 apresenta a saída para a variável em 

questão. 

 

Figura 83 - EDA para a variável “Reason for Assessment Pending” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Sub Unit Name” é uma variável categórica que indica o nome do 

subsistema que faz parte do sistema “Sistema de Equipamentos de Controle de Poço” (WCE 

System). Note que o “BOP Controls” e que o “BOP Stack” correspondem ao total de 85,5% 

dos registros dessa variável. A Figura 84 apresenta a saída para a variável em questão. 
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Figura 84 - EDA para a variável “Sub Unit Name” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Usage Amount” é uma variável numérica que indica o número de horas ou 

ciclos até o momento da falha. Como foi explicitado na etapa de organização da base de 

dados, essa variável apresenta o problema de ter a unidade junto com o valor numérico e 

apresenta três entradas diferentes para unidade, a saber: unknown, hours e cycles. Este 

problema faz com essa variável que deveria ser numérica seja identificada pela biblioteca 

Pandas Profiling como categórica e faz com que seja muito difícil explorar o potencial que 

essa variável teria no caso de estar registrada direito. A Figura 85 apresenta a saída para a 

variável em questão.  

 



167 

 

 

Figura 85 - EDA para a variável “Usage Amount” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Was the last laboratory sample acceptable?” é uma variável booleana que 

indica se a última amostra do fluido de controle do BOP foi aceitável. A Figura 86 apresenta a 

saída para a variável em questão. 

 

Figura 86 - EDA para a variável “Was the last lab. sample acceptable?” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “Water depth” é uma variável numérica que indica a profundidade da água 

no local de operação no qual o evento foi registrado. Ela é uma variável numérica que é 

considerada como categórica no relatório do Pandas Profiling por conta da grande quantidade 

de registros com valor zero. A Figura 87 apresenta a saída para a variável em questão. 

 

Figura 87 - EDA para a variável “Water depth” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 
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A variável “What maintenance was deferred” é uma variável categórica que indica o 

tipo de manutenção diferida. A Figura 88 apresenta a saída para a variável em questão. 

 

Figura 88 - EDA para a variável “What maintenance was deferred” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A variável “When did the event occur?” é uma variável categórica que indica se o 

evento ocorreu quando o WCE System estava operacional (BOP #1 ou #2 em operação ou em 

manutenção (“BOP # 1 ou #2 não estavam em operação”). A Figura 89 apresenta a saída para 

a variável em questão. 

 

Figura 89 - EDA para a variável “When did the event occur?” (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

Além da análise de valores vazios gerada pelo comando 

pandas_profiling.ProfileReport( ), foi usada a biblioteca Missingno (BILOGUR, 2018) para 

análise dos registros vazios no Banco RAPID-S53. A biblioteca missingno usa outras 

bibliotecas Python para gerar os resultados apresentados a seguir, a saber: NumPy (STÉFAN 

VAN DER WALT e VAROQUAUX, 2011), Pandas (MCKINNEY, 2010), SciPy (JONES et 

al., 2001), Matplotlib (HUNTER, 2007) e Seaborn (WASKOM et al., 2017). A matriz gerada 

pode ser vista na Figura 90. 
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Figura 90 – Matriz gerada pela biblioteca missingno (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

A Figura 90 mostra que a coluna "What maintenance was deferred" praticamente não 

possui registros, o que é natural tendo em vista da dependência da coluna "Maintenance 

deferred on equipment". A linha à direita mostra a completude de cada um dos registros e 

realça os pontos com o maior número e o com o menor número de colunas preenchidas no 

conjunto de dados. Vale ressaltar que esta análise seria mais interessante caso os registros 

fossem ordenados em relação a inserção no banco de dados RAPID-S53, isso permitiria 

perceber se existe uma evolução na completude do preenchimento dos eventos de falhas. A 

Figura 91 permite visualizar o percentual de preenchimento para cada uma das colunas.  
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Figura 91 - Visão geral do preenchimento de cada coluna (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

Por meio da Figura 91 é possível verificar que as colunas "What maintenance was 

deferred" e "Reason for Assessment Pending" possuem apenas cerca de 20% dos registros do 

banco RAPID-S53. Além disso, os campos "Oem Rep" e "Hours of NPT" apresentam valores 

em menos de 40% dos registros do banco RAPID-S53. Porém, no caso do campo "Hours of 

NPT" o baixo preenchimento está atrelado ao valor registrado na coluna "Did the event cause 

a BOP stack pull?" e este era o comportamento esperado para este campo em particular. Além 

destes, os campos "Date Of Last Maintenance", "Usage Amount", "Glicol" e "Hours of repair 

time" têm valores em aproximadamente 60% dos registros da base de dados. Observe que o 

campo "Hours of repair time" está atrelado tanto ao tempo de reparo quanto ao tempo de teste 

do componente indicado no registro do evento de falha. O mapa de calor gerado pode ser 

visto na Figura 92. 

 

Figura 92 - Mapa de calor da correlação de nulidade nas colunas (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

O mapa de calor ilustrado pela Figura 92 revela a correlação entre o não-

preenchimento de um campo em relação ao não-preenchimento de outro. A correlação varia 

de -1 (se uma variável é preenchida então outra definitivamente não é preenchida) até 1 (se 

uma variável é preenchida então outra definitivamente é preenchida), onde 0 pode ser 

interpretado como, variável sendo preenchida ou não, não tem efeito sobre a outra. Ele é 
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interessante para entender como o preenchimento das variáveis em um banco de dados está 

relacionado, por exemplo, a correlação de 0.7 entre os campos "Location (Region)" e 

"Location (Country)" está indicando que geralmente quando um desses campos é preenchido 

o outro também é. 

Variáveis que são totalmente preenchidas ou totalmente vazias não fazem sentido 

neste tipo ne análise e, portanto, são retiradas de forma automática do gráfico pela função, o 

que facilita a visualização das informações que são realmente relevantes. O valor é calculado 

por meio do comando df.isnull().corr() e realizado dentro da própria função da biblioteca 

missingno. O comando .corr() é um comando para cálculo de correlação existente na 

biblioteca Pandas, uma vez que não possui argumentos a correlação calculada é a correlação 

de Pearson. O dendograma gerado pode ser visto na Figura 93. 

 

Figura 93 – Dendograma baseado na correlação de nulidade (RAPID-S53) 

Fonte: Elaboração própria via Pycharm e do Jupyter Notebook. 

Enquanto o mapa de calor avalia a correlação de nulidade, o dendrograma permite 

visualizar relações mais profundas entre os campos do conjunto de dados, uma vez que o 

mapa de calor olha a correlação de nulidade dos pares e o dendograma identifica a existência 

de alguma relação entre grupos de variáveis. O dendrograma usa um algoritmo hierárquico de 

agrupamento (presente na biblioteca SciPy) para agrupar variáveis uma contra a outra por sua 

correlação de nulidade (medida em termos de distância binária), em outras palavras, ele usa 

um algoritmo para clusterizar de forma hierárquica campos de dados com base na sua 

completude. Em cada etapa da árvore, as variáveis são divididas com base em qual 

combinação minimiza a distância dos clusters restantes. 
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Para interpretar esse gráfico é essencial ler de uma perspectiva de cima para baixo. 

Clusters de campos de dados que são ligados a uma distância de zero predizem totalmente a 

presença uma da outra - uma variável pode sempre estar vazia quando outra é preenchida ou 

ambas podem estar sempre preenchidas ou vazias, e assim por diante. Neste exemplo 

específico, o dendrograma une os campos totalmente preenchidos com uma distância de zero 

em clusters. As folhas do cluster que se dividem perto de zero, mas não nela, preveem muito 

bem, mas ainda imperfeitamente a relação entre variáveis. Conforme a distância aumenta os 

clusters ou variáveis passam a predizer com menor grau de certeza e caso a interpretação do 

analista é que esses campos tenham grande correlação no preenchimento, provavelmente, isso 

é devido à falta de registros em um dos campos. 


