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RESUMO 

 

 

O processo de perfuração de poços de petróleo offshore é complexo e envolve vários riscos em 

sua operação de controle de poço. Neste contexto, as funções desempenhadas pelos controles 

primário e secundário de poço são fundamentais para garantia de uma operação eficaz e segura. 

O controle primário é composto pelas ações do fluido de perfuração e o controle secundário 

pelas ações de prevenção do BOP. O presente projeto foi desenvolvido com o intuito de 

minimizar os riscos da atividade de perfuração através de análises de falhas do sistema de 

controle de poço, para assim, evitar a ocorrência de kicks, blowouts e suas causas associadas. 

Para isso foi desenvolvido um mapeamento de processos da operação de perfuração, onde foi 

definido uma atividade crítica para análise. Nesta atividade crítica foi elaborado um Diagrama 

Bow-Tie identificando a Árvore de Falhas que levam a ocorrência de blowouts e Árvore de 

Eventos das consequências desse tipo de acidente. Após a construção do diagrama foi 

observado que os componentes do BOP influenciam nas falhas do controle secundário, por isso, 

foi desenvolvido a Árvore de Falhas e o FMEA para identificar as principais falhas, causas e 

consequências de cada componente do BOP. Como aplicação, observou-se através de um 

projeto real de poço que as análises desenvolvidas no projeto para diminuir os riscos da 

operação de perfuração são aplicáveis. 

 

Palavras-chave: Petróleo; Perfuração; Sistema de Controle de Poço; Análise de Riscos e 

Falhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

The offshore oil well drilling process is complex and involves several risks in its well control 

operation. In this context, the functions performed by primary and secondary well controls are 

essential for ensuring an effective and safe operation. The primary control is composed of the 

functions of the drilling mud and the secondary control is composed of the preventive actions 

of the BOP. This project was developed with the objective to minimize the risks of drilling 

activity through failure analysis of the well control system, to avoid the occurrence of kicks, 

blowouts and their associated causes. For this, a process mapping of the drilling operation was 

developed where a critical activity was defined for analysis. In this critical activity was 

developed a Bow-Tie Diagram to identify the Fault Tree that lead to the occurrence of blowouts 

and consequences Event Tree of this type of accident. After the construction of the Bow-Tie 

diagram it was observed that the BOP’s components influence the failures of the secondary 

control. Therefore, the Fault Tree and the FMEA were developed to identify the main faults, 

causes and consequences of each BOP’s component. As an application, it has been observed 

through a case study of a well project of an oil company that the analyzes developed in this 

project to reduce the risks of the drilling operation are applicable. 

 

Keywords: Oil and Gas; Drilling; Well Control System; Failure and Risk Analyses.  

 

 

 

  



GLOSSÁRIO 

Bloco de coroamento: Conjunto estacionário de 4 a 7 polias localizado na parte superior do 

mastro ou torre. O bloco suporta todas as cargas que lhe são transmitidas pelo cabo de 

perfuração. 

BOP: Equipamento submarino responsável pelas operações de segurança do poço. 

Cabeça de poço: É constituído de diversos equipamentos que permitem a ancoragem e vedação 

das colunas de resvestimento. 

Cabo de perfuração: É um cabo de aço trançado em torno de um núcleo ou alma, sendo que 

cada trança é formada por diversos fios de pequeno diâmetro de aço especial. 

Casings: Tubos de aço que são assentados nos poços perfurados para revesti-los. 

Catarina: É um conjunto de 3 a 6 polias móveis em um eixo que se apoia nas paredes externas 

da própria estrutura da catarina. A catarina fica suspensa pelo cabo de perfuração, formando 

um sistema de 8 a 12 linhas passadas. 

Coluna de perfuração: A coluna de perfuração é a responsável direta por todo este processo e 

consta dos seguintes componentes principais: comandos, tubos pesados e tubos de perfuração. 

Comandos: Tubos que fornecem peso sobre a broca e promovem rigizez à coluna de 

perfuração, permitindo melhor controle da trajetória do poço.   

Elevador: Equipamento responsável por movimentar os elementos tubulares. 

Estaleiros: Lugar onde as tubulações (comandos, tubos de perfuração, revestimento etc) estão 

dispostas paralelamente a uma passarela para facilitar o seu manuseio e transporte. 

Guincho: Responsável pela movimentação de cargas na sonda. 

Gancho: Componente que é preso à catarina por uma alça. O gancho consiste de um corpo 

cilíndrico que internamente contém um sistema de amortecimento para evitar que os golpes 

causados na movimentação de cargas se propaguem para a catarina. 

Kelly: Elemento de seção quadrada ou hexagonal responsável por transmitir a rotação 

proveniente da mesa rotativa à coluna de perfuração. 

Mesa rotativa: Equipamento que transmite rotação à coluna de perfuração e permite o livre 

deslizamento do kelly no seu interior. 

Riser: Tubulação metálica que conecta a sonda de perfuração a cabeça do poço. 

SGSO: Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional das Instalações marítimas de 

Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural.  



Subestrutura: Vigas de aço montadas sobre a fundação ou base da sonda, de modo a criar um 

espaço de trabalho sob a plataforma, onde são instalados os equipamentos de segurança do 

poço.  

Torre (mastro): Estrutura de aço de forma piramidal que promove um espaçamento vertical 

livre acima da sonda para permitir a execução de manobras. 

Tension legs: Tipo de plataforma de perfuração. 

Tubos pesados: Tubos responsáveis por promover uma transição de rigidez entre os comandos 

e os tubos de perfuração, diminuindo a possibilidade de falha por fadiga. 

Tubos de perfuração: Tubos de aço sem costura de solda.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

Nas últimas décadas, o petróleo tem sido a principal fonte de energia para a humanidade, 

pois é dele que se originam diversos combustíveis e produtos para o seu consumo. Embora hoje 

em dia haja fontes de energia renováveis, o petróleo ainda é a principal. O setor do petróleo e 

gás natural é um dos mais dinâmicos segmentos da economia do Brasil e do mundo, pois conta 

com um grau elevado de desenvolvimento tecnológico.  

A exploração de petróleo no Brasil iniciou em 1858 com a extração de mineral 

betuminoso para fabricação de querosene, porém somente no ano de 1897 foi perfurado o 

primeiro poço com objetivo de extrair petróleo. No final de 1939 foram perfurados, 

aproximadamente, 80 poços de petróleo, mas só no ano de 1941 foi descoberto o primeiro 

campo comercial, em Candeias-BA (THOMAS, 2001). 

A partir de 1953 foi instituído o monopólio estatal de petróleo com a criação da 

Petrobras, dando início as pesquisas voltadas para a exploração e produção de petróleo. Desde 

a sua criação, a Petrobras já descobriu campos comerciais em 13 estados brasileiros, contando 

com a principal Bacia que é a de Campos, situada no Rio de Janeiro (THOMAS, 2001). 

Segundo dados do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis divulgado pela ANP (2016), o Brasil ficou na 12ª colocação do ranking 

mundial de produtores de petróleo, tendo uma produção nacional, no ano de 2015, de 889,7 

milhões de barris de petróleo (média de 2,4 milhões de barris/dia ante a produção média de 2,3 

milhões de barris/dia em 2014). 

Segundo Fernandes e Araújo (2003), a indústria de petróleo é segmentada em três 

grandes blocos: upstream, midstream e downstream. O upstream corresponde às atividades de 

exploração e produção (E&P) que é o segmento alvo de estudo deste trabalho. O midstream 

está relacionado à atividade de transporte e refino, o downstream à distribuição de derivados de 

petróleo e gás. 

O segmento upstream da indústria de petróleo pode ser dividido em quatro etapas 

segundo Mariano (2007): Exploração que consiste na etapa de prospecção por formações 

rochosas que haja acúmulo de hidrocarbonetos recuperáveis; Desenvolvimento cuja etapa 
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envolve a perfuração de poços de petróleo, desde o início até o abandono, caso não seja 

encontrado uma jazida com volume economicamente recuperável de hidrocarbonetos. 

Ainda Mariano (2007) a Produção é o processo de explotação do petróleo e separação 

dos hidrocarbonetos líquidos da mistura inicial de óleo, água e sólidos. Já a fase de Abandono, 

o poço é descomissionado após a sua vida útil ou quando são poços recém-perfurados que não 

tem uma quantidade de hidrocarbonetos economicamente recuperável ou são abandonados 

temporariamente para operação futura. 

A exploração de petróleo no mar de acordo com Tavares (2006) desenvolveu-se 

substancialmente nas últimas décadas. Ao longo desse processo, notadamente a partir da década 

de 80, a quantidade de informação gerada durante a perfuração aumentou dramaticamente. 

Segundo Chipindu (2010), a perfuração de poços de petróleo, desde os seus primórdios, 

é caracterizada por um conjunto de atividades e operações que envolvem grande complexidade, 

riscos e, sobretudo, elevados custos financeiros que devem ser gerenciados. Nesta fase, existe 

um conjunto de sistemas na sonda de perfuração com tecnologias de ponta para que o processo 

ocorra de forma eficaz e eficiente. Porém, os riscos de acidentes são significativos, pois além 

de provocar perdas da tecnologia disposta, eles podem causar acidentes com vítimas e desastres 

ambientais provocando severos danos financeiros ao negócio. Segundo Holand (1997), o 

principal risco no processo de perfuração é a ocorrência de blowout. 

Segundo Mariano (2007), a indústria do petróleo, em toda a sua extensão, tem o 

potencial de produzir expressivos impactos ambientais, que podem advir tanto das atividades 

rotineiras (poluição por emissão de poluentes e resíduos), quanto de possíveis acidentes 

operacionais. Com isso, a atividade de gerenciar os riscos das operações de perfuração passa a 

ser de extrema relevância para a garantia da competitividade das empresas, redução de 

potenciais perdas de ativos e diminuição dos impactos ambientais. 

Diversas técnicas de análise de riscos são utilizadas para o gerenciamento e 

administração de operações que envolvem os riscos de acidentes. Segundo Da Silva (2016) as 

principais ferramentas para análise de risco são: FMEA (Failure Modes and Effect Analysis), 

FTA (Fault Tree Analysis), ETA (Event Tree Analysis), HAZOP (Hazards and Operability 

Study), ALARP (As Low As Reasonably Practicable) e Diagrama Bow-Tie.  
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O presente projeto de conclusão de curso abordará métodos para o levantamento e 

análise dos potenciais riscos no processo de perfuração de poços de petróleo para a ocorrência 

de blowouts, onde um conjunto de ferramentas de análise será utilizado para ajudar na tomada 

de decisão para o gerenciamento desses riscos com a finalidade de prevenção de perdas de 

processos. 

1.2. Problemática 

O relatório de segurança operacional das atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás natural da ANP (2014) é específico quando afirma que houve um número maior 

de comunicados relacionados à Quase Acidentes tanto em relação a 2013 quanto em relação à 

média histórica do período analisado. Já em relação ao número de comunicados de Acidentes 

ocorridos, observa-se que em 2014 também houve uma incidência superior a 2013, embora este 

quantitativo (424) seja inferior à média histórica (459). 

Com base no Regime de Segurança Operacional estabelecido através da Resolução ANP 

nº 43/2007, foram gradualmente estabelecidos os regulamentos técnicos para a segurança de 

plataformas e sondas marítimas (SGSO), o qual afirma que Quase Acidente é qualquer evento 

inesperado com potencial de risco para segurança operacional, não causando danos à saúde 

humana ou ao meio ambiente. Já Acidentes são eventos em que há danos à saúde humana, ao 

meio ambiente ou ao patrimônio da empresa ou terceiros. A Figura 1 demonstra o número de 

Quase Acidentes e Acidentes no período de 2010 a 2014:  
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Figura 1: Evolução dos comunicados em relação à gravidade dos incidentes 

Fonte: ANP (2014) 

Ainda segundo o Relatório acima, quando avaliado o número de eventos por atividade 

regulada, representado na Figura 2, os incidentes ocorridos em sondas marítimas e plataformas 

de produção representam mais de 90% dos eventos comunicados à ANP, enquanto os ocorridos 

em campos terrestres representam cerca de 3,85%, sondas terrestres 1,45% e dutos 0,28%. 

 

Figura 2: Comunicados recebidos por segmento em 2014 

Fonte: ANP (2014) 
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1.3. Objetivo Geral 

O projeto tem como objetivo analisar os principais riscos no processo de perfuração de 

poços de petróleo offshore com foco em eventos de blowout e causas associadas. 

1.4. Objetivos Específicos 

No decorrer do projeto, os seguintes objetivos específicos se tornam essenciais para 

proporcionar o alcance do objetivo geral: 

 Revisar a bibliografia sobre os conceitos e operações de perfuração de poços de 

petróleo offshore; 

 Levantar dados históricos de acidentes em sondas de perfuração; 

 Mapear o processo de perfuração; 

 Analisar o processo de perfuração e identificar os principais riscos de falhas para 

a ocorrência de blowouts para um projeto de poço de uma empresa de petróleo; 

 A partir das análises dos riscos, propor um plano de gestão de falhas com a 

identificação de ações específicas para implantar barreiras de proteção. 

1.5. Justificativa do Estudo 

Segundo Chipalavela (2013) a perfuração, hoje em dia, tem o objetivo de atingir 

cenários geológicos de grande complexidade, e é capaz de atingir zonas de elevadas 

profundidades e consequentemente sujeitas a pressões e temperaturas críticas. Diante desses 

cenários, a perfuração é uma das fases mais complexas do segmento upstream na cadeia de 

petróleo, pois esta fase requer a maior parte de todo investimento disponibilizado para a 

obtenção do óleo e gás.  

Como se trata de uma fase complexa, inúmeros equipamentos e procedimentos são 

requeridos para que se inicie e conclua de forma eficaz e segura. Porém, como os ambientes em 

que estão os reservatórios de petróleo são ambientes hostis, este processo requer muito cuidado 

durante sua operação, pois os riscos podem gerar grandes acidentes.  

Segundo Mariano (2007), as atividades de exploração, perfuração e produção são 

complexas, pois podem afetar negativamente os ecossistemas, a cultura local e a saúde humana. 

Em vista disso, os acidentes numa sonda de perfuração são catastróficos, pois podem matar 

pessoas e causar danos ambientais irreversíveis. Em razão disso, o presente projeto visa analisar 
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os principais riscos para poder gerenciá-los de forma eficiente, eficaz e segura, fazendo com 

que o processo de perfuração continue sendo executado, mesmo diante dos potenciais riscos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Energia 

Segundo o Balanço Energético Nacional (2015), as principais fontes energéticas são o 

petróleo, gás natural, energia elétrica, carvão mineral, energia eólica, biodiesel e produtos da 

cana.  

Segundo o Portal de Energias (2015), existem dois tipos de fontes de energia: fontes de 

energia renovável e fontes de energia não renovável. As fontes de energia renováveis são 

aquelas que não acabam e sempre estão se renovando com o ciclo da natureza, exemplos: o sol, 

os ventos, a matéria orgânica, os rios e correntes de água doce, os mares e oceanos. Já as fontes 

de energia não renováveis são aquelas que com o uso ao longo do tempo se esgotam. Apesar 

de serem criadas pela natureza, demoram muitos e muitos anos para se formar. Exemplos: 

carvão mineral, petróleo e gás natural. 

Ainda segundo o Balanço Energético Nacional, a produção nacional de petróleo cresceu 

8% em 2015, atingindo a média de 2,44 milhões de barris diários, dos quais 93,4% são de 

origem marítima. Em relação aos estados produtores, o Rio de Janeiro foi responsável pela 

maior parcela: 67% do montante anual. As Figuras 3, 4 e 5 representam os dados mundiais de 

energia tais como: oferta de energia por fonte, oferta de energia por região e consumo de energia 

por fonte, respectivamente. 

 

Figura 3: Oferta de Energia por fonte  

Fonte: BEN (2015) 

Na Figura 3 é mostrado que o petróleo (óleo e gás) representa 52,7% das fontes de 

energias mundialmente ofertadas. 
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Figura 4: Oferta de Energia por região 

Fonte: BEN (2015) 

O consumo mundial de petróleo é muito maior que o consumo de outras fontes de 

energia, o que demonstra sua relevância e importância para a sociedade como demonstrado na 

Figura 5 com dados publicados em 2015. Este segmento de produção industrial tem grande 

contribuição para a economia ao atender a matriz energética dos países, e assim atender a 

significativa demanda de extração do minério por meio de poços petrolíferos. 

 

Figura 5: Consumo de Energia por fonte 

Fonte: BEN (2015) 

A extração e produção de petróleo são realizados através do segmento upstream de 

petróleo, o mesmo é apresentado no item a seguir. 

2.2. Segmento upstream de petróleo 

A indústria do petróleo divide-se em três grandes áreas: upstream, midstream e 

downstream. Segundo Thomas (2001), para se descobrir uma jazida com o potencial de haver 

acúmulo de petróleo é necessário um estudo dispendioso de levantamento e análise de dados 
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geológicos e geofísicos das bacias sedimentares. Só após esse estudo será proposto ou não, a 

perfuração do poço e a instalação dos equipamentos necessários para a extração de petróleo.  

A seguir será abordado um breve resumo das principais fases para explotação do 

petróleo e depois será apresentado as principais ferramentas para análises de riscos. 

2.2.1.  Prospecção do petróleo 

A perfuração de um poço de petróleo offshore é uma das fases mais complexas e que 

detém um maior investimento (THOMAS, 2001). Em razão disto, se fazem necessários estudos 

para levantamento e análise de dados antes da fase de perfuração. Esses estudos são realizados 

na fase de prospecção. 

Segundo Oliveira (2003), a prospecção de áreas com potencial de acúmulo de petróleo 

é realizada através de estudos geológicos e geofísicos. Complementando isso, Russo et. al 

(2004) afirmam que durante a fase de exploração, o objetivo é elaborar o modelo que melhor 

represente os reservatórios de petróleo e gás, pois como a fase de perfuração de poços de 

petróleo pode consumir até 85% do custo total da exploração, a decisão de perfurar um poço 

deve ser tomada baseada em estudos que forneçam um conhecimento detalhado das condições 

geológicas da área, onde os dados geológicos e geofísicos das bacias sedimentares são 

estudados e analisados.   

2.2.2.  Projeto de poço 

Segundo Ramos (2016), a elaboração do projeto de poço é realizada após a fase de 

prospecção onde é constituído de um conjunto de informações dos poços que serão perfurados, 

tais como: principais informações a respeito das formações geológicas, determinação da 

profundidade e trajetória do poço, pressões e tipos de brocas a serem utilizadas.  

2.2.3.  Perfuração 

Segundo Archer e Wall (1986), a operação de perfuração de um poço em um 

reservatório de petróleo é a única maneira de provar a presença de hidrocarbonetos. Segundo 

Thomas (2001), o processo de perfuração é composto por diversos equipamentos onde o sistema 

rotativo é o mais básico. Neste processo a broca recebe o peso e torque necessários para perfurar 

as formações rochosas e bombeia um fluido de perfuração no interior do poço, passando pela 
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coluna de perfuração, para carrear esses cascalhos do fundo do poço à superfície e também para 

lubrificar a broca e manter a pressão hidrostática nas paredes do poço e no reservatório. 

Ainda segundo Thomas (2001), após alcançar determinada profundidade, retira-se a 

coluna de perfuração e a broca, para descer uma coluna de revestimento de aço (denominado 

como casing) de diâmetro inferior ao da broca retirada. Essa nova coluna permite que a área 

entre os casings e as paredes do poço seja cimentada, isolando assim as rochas perfuradas. Com 

isso, o processo de perfuração consiste em diversas fases, compostas por formações perfuradas, 

descida das colunas de revestimentos e cimentação até chegar à zona objetivo da perfuração. 

2.2.4.  Completação 

Após o processo de perfuração são realizados testes de avaliação e análise da formação, 

a fim de determinar se o poço é economicamente viável ou não. Uma vez decidido que o poço 

possui potencial econômico, o processo de completação é iniciado. Esse processo consiste em 

um conjunto de operações e equipamentos que visam deixar o poço em condições de operar a 

fase de produção de forma segura e econômica, durante todo o período da sua vida produtiva 

(CHIPALAVELA, 2013). 

2.2.5.  Produção 

Na abordagem apresentada por Branski (2015) a etapa de produção consiste na etapa de 

extração de fluidos (água, óleo e gás) dos reservatórios onde depois são separados, tratados e 

armazenados nas plataformas para depois serem transportados através de dutos e/ou navios 

petroleiros para as refinarias. Na exploração offshore, as plataformas possuem todos os 

equipamentos necessários para exploração dos poços e processamento do óleo bruto, além de 

alojamento para as pessoas, geradores de energia, depósitos de materiais e outros insumos para 

execução desta etapa na cadeia de petróleo. 

2.3. Sondas de Perfuração 

Segundo Chipalavela (2013), sonda de perfuração ou plataforma de perfuração é a 

estrutura que permite perfurar poços e garantir acesso aos reservatórios. As mesmas são 

classificadas conforme a localização das operações podendo ser de dois tipos: sondas terrestres, 

destinadas às operações onshore e sondas marítimas destinadas às operações offshore. 
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Para Thomas (2001), existem dois tipos de unidades de perfuração marítima: uma com 

o BOP na superfície, tais como as plataformas fixas, as auto-eleváveis e as tension legs; e as 

com BOP no fundo do mar, conhecidas como unidades flutuantes, tais como as semi-

submersíveis e os navios sonda. 

2.4. Equipamentos da Sonda de Perfuração 

Segundo Thomas (2001), todos os equipamentos de uma unidade de perfuração são 

agrupados nos chamados “sistemas” de uma sonda, demonstrados na figura 6. 

 

Figura 6: Exemplo dos equipamentos de uma sonda de perfuração 

Fonte: Thomas (2001) 

A seguir são descritos os sistemas que compõe uma sonda de perfuração offshore. 

2.4.1.  Sistema de sustentação de cargas 

Este tipo de sistema é composto por uma torre ou mastro, da subestrutura e da base ou 

fundação. A sustentação da carga corresponde ao peso da coluna de perfuração ou revestimento 
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que está no poço e sua função é a de sustentar e distribuir o peso igualmente até a fundação ou 

base da estrutura. 

2.4.2. Sistema de geração e transmissão de energia 

A energia necessária para o acionamento dos equipamentos de uma sonda é 

normalmente fornecida por motores a diesel. Em sondas marítimas é comum a utilização de 

turbinas a gás para geração de energia para toda a plataforma por ser mais econômico. Quando 

disponível, a rede pública de energia pode ser vantajosa em virtude de um tempo de 

permanência da sonda elevado.  

2.4.3. Sistema de movimentação de cargas 

O sistema de movimentação de carga permite movimentar as colunas de perfuração, de 

revestimento e outros equipamentos.  

É constituído por um guincho, bloco de coroamento, catarina, cabo de perfuração, 

gancho e elevador como discutido em Thomas (2001). 

2.4.4. Sistema de rotação 

O sistema de rotação convencional é constituído de equipamentos que promovem ou 

permitem a livre rotação da coluna de perfuração, são eles: mesa rotativa, o kelly, e cabeça de 

circulação ou swivel. 

Nas sondas convencionais, a coluna de perfuração é girada pela mesa rotativa localizada 

na plataforma da sonda. A rotação é transmitida a um tubo de parede externa poligonal, o kelly, 

que fica enroscado no topo da coluna de perfuração. Nas sondas equipadas com top drive a 

rotação é transmitida diretamente ao topo da coluna de perfuração por um motor acoplado à 

catarina (THOMAS, 2001). A figura 7 demonstra os componentes de um top drive.  
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Figura 7: Top drive 

Fonte: Thomas (2001) 

2.4.5. Sistema de circulação 

São equipamentos que permitem a circulação e o tratamento do fluido de perfuração. O 

fluido é bombeado através da coluna de perfuração até a broca, ao retornar a superfície, traz 

consigo os cascalhos cortados pela broca. A figura 8 demonstra o ciclo da lama de perfuração, 

desde quando é injetada no poço até o tratamento quando retorna do mesmo. 

 

Figura 8: Sistema de circulação 

Fonte: Thomas (2001) 
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2.4.6. Sistema de monitoração 

São os equipamentos necessários ao controle da perfuração como manômetros, células 

de carga e equipamentos de registro. 

2.4.7. Sistema de segurança do poço 

Segundo Santos (2013), a segurança do poço na perfuração consiste de princípios, 

práticas e procedimentos operacionais, além de equipamentos de segurança de cabeça de poço 

e equipes treinadas que possibilitam o fechamento e controle do poço caso haja influxo 

indesejável da formação para o interior do poço. Segundo Da Silva (2002), esse influxo 

indesejável e denominado como kick, no qual pode ser controlado pelo sistema de segurança 

do poço. Porém, quando a equipe falha na detecção ou remoção desse fluxo invasor, pode 

ocorrer um blowout. 

2.4.7.1. Definição de Kick 

Segundo Santos (2013), um kick pode ser definido como um fluxo do fluido da formação 

rochosa para o interior do poço. A ocorrência de um kick é devido à pressão dos fluidos contidos 

nos poros das formações se tornar maior do que a pressão hidrostática exercida pelo fluido de 

perfuração que é uma das suas principais funções. 

 Segundo Da Silva (2002), a ocorrência de kicks podem fazer com que haja perda do 

poço e do tempo produtivo devido aos riscos operacionais inerentes a esse fluxo indesejável.  

2.4.7.2. Definição de blowout 

Segundo Santos (2013), um blowout é definido como um fluxo descontrolado do 

reservatório para o poço e deste para a atmosfera, fundo do mar ou para outra formação exposta.  

As análises apresentadas em Holand (1998), demonstram que os blowouts são 

considerados um dos principais contribuidores para os riscos das atividades offshore, onde as 

ocorrências desses eventos podem trazer perdas de equipamentos, reservas, prejuízos à imagem 

da empresa e também perdas de vidas humanas. 

Conforme apresentado em Santos (2013), para que haja uma diminuição da ocorrência 

de blowouts, as sondas de perfuração devem contar com: membros das equipes treinados em 

controle de poço, a manutenção e os testes dos equipamentos do sistema de controle de poço 

devem ser realizados constantemente; normas e procedimentos operacionais de segurança de 

poço seguidos e implementar a análise de risco das atividades. 
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A seguir serão apresentados os conhecimentos aplicados na atividade de segurança do 

poço durante o processo de perfuração. 

2.4.8.  Conhecimentos fundamentais do controle de poço 

2.4.8.1. Fluidos de perfuração 

O fluido de perfuração tem como um dos principais objetivos o controle primário do 

poço. Em razão disto, se a pressão hidrostática exercida por ele se tornar menor do que a pressão 

de poros (pressão dos fluidos contidos na formação) e se a formação tiver permeabilidade 

suficiente, haverá um kick para o interior do poço e com isso, o controle primário é perdido 

(SANTOS, 2013).  

O fluido de perfuração ainda tem outras funções como discutido por Thomas (2001) que 

são de remover os cascalhos das formações cortadas pela broca, carrear os cascalhos até a 

superfície, manter os mesmos em suspensão, evitar o desmoronamento e fechamento do poço, 

além de resfriar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração. 

Utilizando as descrições da caracterização de fluidos identificadas por Santos (2013), as 

propriedades principais do fluido de perfuração que são significativas para o controle de poço 

são a massa específica, parâmetros reológicos, força gel e a salinidade. 

1. Massa específica. Essa propriedade é conhecida como o peso ou densidade do 

fluido de perfuração. No contexto de segurança do poço, a massa específica tem 

importância evidenciada pelas seguintes funções: 

a. Desenvolver a pressão hidrostática que irá evitar o fluxo dos fluidos das 

formações para o interior do posso. O seu valor ideal é aquele igual a 

massa específica equivalente da pressão da formação esperada na fase do 

poço em perfuração, acrescida de uma margem de segurança. Valores 

elevados dessa propriedade podem gerar problemas na perfuração, como 

danos à formação, redução da taxa de penetração, prisão por pressão 

diferencial e perda de circulação; 

b. Influenciar na perda de carga por fricção no regime turbulento e no fluxo 

através de orifícios (jatos da broca e no choke); 

c. Indicar uma possível contaminação por fluidos da formação (corte de 

gás, óleo ou água salgada) quando ocorrer uma redução dessa 

propriedade no fluido que retorno do poço. 
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2. Parâmetros reológicos. São propriedades que se referem ao fluxo de fluidos no 

sistema de circulação sonda-poço. Os parâmetros reológicos mais comuns são a 

viscosidade plástica e o limite de escoamento. 

3. Força gel. Representa a resistência ao movimento do fluido de perfuração a partir 

do repouso. 

4. Salinidade. Representa a concentração de sais dissolvidos no fluido de 

perfuração. Alterações dessa propriedade podem indicar kicks de água doce ou 

salgada em um fluido à base de água. 

2.4.8.2. Pressão Hidrostática 

É requerido o conhecimento e monitoramento da pressão em todas as etapas das 

operações de construção de poços de petróleo, até atingir o interior da formação da rocha 

reservatório.   

A pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso, sendo 

também conhecida como pressão manométrica conforme a definição em Santos (2013). 

Segundo Brunetti (2008), a lei de Stevin diz que a diferença de pressão entre dois pontos 

de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas 

dos dois pontos. Essa pressão pode ser obtida através da equação abaixo para determinar a 

pressão hidrostática, no qual as unidades das grandezas têm que estar homogeneizadas: 

                                                          𝑃ℎ =  𝜌. 𝑔. 𝐻                                                      (2.4.8.2.1)                

Onde: 

Ph é a pressão hidrostática do fluido; 

𝝆 é a massa específica do fluido; 

g é a aceleração da gravidade; 

H é a diferença de altura entre os dois pontos 

Já Santos (2013) afirma que para encontrar a pressão hidrostática é mais usual utilizar 

uma outra equação, que leva em consideração as unidades de grandezas mais utilizadas em 

campo. Com isso, a pressão hidrostática pode ser encontrada através da equação 2: 

                                                𝑃ℎ = 0,17. 𝜌. 𝐻                                                (2.4.8.2.2) 
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Onde: 

Ph é a pressão hidrostática do líquido, em psi; 

0,17 é o fator de conversão das unidades não homogeneizadas; 

𝝆 é a massa específica do fluido, em lb/gal; 

H é a altura de líquido, em metros. 

2.4.8.3. Gradiente de pressão e massa específica equivalente 

Levando em consideração a equação depressão hidrostática, o autor supracitado define 

também o gradiente de pressão como sendo a razão entre a pressão atuando em um determinado 

ponto e a profundidade vertical deste ponto. E a massa específica equivalente que representa a 

pressão P em uma determinada profundidade H. As equações abaixo representam o gradiente 

de pressão e a massa específica equivalente, respectivamente.   

                                                      𝐺𝑝 =  
𝑃

𝐻
                                                     (2.4.8.2.3) 

Onde:  

Gp é o gradiente de pressão, em psi/metro; 

P é a pressão em um determinado ponto, em psi; 

H é a profundidade do ponto em consideração, em metros.  

                                                     𝜌𝑒 =  
𝑃

0,17.𝐻
                                               (2.4.8.2.4) 

Onde:  

𝝆e é a massa específica equivalente em lb/gal; 

P é a pressão em um determinado ponto, em psi; 

2.4.8.4.Pressão de Bombeio 

A pressão de bombeio é um parâmetro muito importante no processo de perfuração das 

formações rochosas. Este parâmetro mede a pressão na coluna de perfuração devido ao fluido 

de perfuração injetado na mesma e é através deste indicador que é possível identificar se o 

bombeio de lama para o poço está acontecendo ou não (TAVARES et al, 2005). 
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Segundo Santos (2013), quando o fluido de perfuração é circulado pelo sistema sonda-

poço, aparecem as pressões dinâmicas referidas como perdas de carga por fricção (interior dos 

tubos e espaços anulares) e localizadas (orifícios como os jatos da broca e o choque). 

Ainda segundo o autor supracitado, uma forma eficaz de se entender como funciona o 

comportamento das pressões no interior de um poço é utilizar o conceito de tubo em “U”, onde 

o interior da coluna de perfuração é um ramo e o espaço anular é o outro. Sendo assim, em 

condições estáticas, a pressão a montante dos jatos (interior da coluna) é igual à jusante (espaço 

anular). 

A pressão de bombeio do fluido de perfuração é dada em três parcelas como indicado 

por Santos (2013): 

a) Perda de carga nas seguintes partes do sistema: equipamento de superfície, 

interior dos tubos de perfuração e dos comandos, jatos da broca e nos vários 

espaços anulares (poço-comados, poço-tubos de perfuração e outras conexões 

associadas); 

b) Contrapressão na superfície gerada normalmente pelo choque (no caso da 

perfuração normal este valor é zero); 

c) Diferença entre as pressões hidrostáticas do fluido no interior da coluna e o do 

espaço anular (para um fluido homogêneo, essa diferença é zero). 

A pressão de bombeio do sistema sonda-poço e a pressão no fundo do poço durante a 

circulação para um fluido de perfuração homogêneo, podem ser determinados, respectivamente, 

através das seguintes equações: 

              Pbombeio =  ∆Peq + ∆Pi-DP + ∆Pi-DC + ∆Pb + ∆Pan-DC + ∆Pan-DP + ∆Pr-DP                          (2.4.8.2.5) 

     Pfundo =  ∆Ph + ∆Pan-DC + ∆Pan-DP + ∆Pr-DP                                                                                           (2.4.8.2.6) 

Onde as variáveis são: 

∆Peq é a perda de carga nos equipamentos de superfície; 

∆P i-dp é a perda de carga no interior dos tubos de perfuração; 

∆Pb é a perda de carga nos jatos da broca de perfuração; 

∆Pan-dc é a perda de carga no espaço anular dos tubos comandos; 
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∆Pan-dp é a perda de carga no anular dos tubos de perfuração; e 

∆Pr-dp é o espaço anular entre os tubos de perfuração e o riser. 

Um esquema de um poço de petróleo é mostrado a seguir com as pressões de circulação 

e de fundo do poço, onde os parâmetros de perdas de cargas que as definem podem ser 

visualizadas nas Figuras 9 e 10. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Perdas de carga no sistema de circulação de uma unidade flutuante durante a 

perfuração 

Fonte: Santos (2013) 
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2.4.8.5. Blowout preventer (BOP) 

Segundo Lukin (2016), o BOP é o equipamento principal do sistema de segurança de 

poço utilizado na perfuração para a construção de poços de petróleo. 

Segundo Santos (2013), o equipamento BOP é o controle secundário de poços de 

petróleo para evitar a ocorrência de blowout após a ocorrência de kicks. 

 Os BOPs são equipamentos mecânicos que são acionados hidraulicamente e 

constituídos de diversos componentes, onde podem ser divididos em dois conjuntos: BOP stack 

e LMRP. Os principais componentes do BOP são o conector hidráulico que liga o BOP stack 

ao LMRP, preventor anular, preventores de gaveta e conector hidráulico de cabeça poço (liga a 

cabeça de poço ao BOP stack) (SILVA, 2002). 

As figuras 11 e 12 exemplificam o BOP stack e BOP LMRP, respectivamente. 

Figura 10: Perdas de carga no sistema de circulação de uma unidade flutuante durante a 

perfuração 

Fonte: Santos (2013) 
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Figura 11: Exemplo de BOP Stack 

Fonte: Captain (2012) 

 

Figura 12: Exemplo de BOP de LMRP 

Fonte: Captain (2012) 

A seguir o estudo abordará as funções básicas desses componentes. 



39 
 

2.4.8.5.1. Conector hidráulico 

Segundo Oil States (2017), os conectores hidráulicos são de dois tipos: conector de 

LMRP e conector de cabeça de poço. Como o próprio nome ja diz, os conectores têm com 

principais funções conectar o LMRP ao BOP stack e conectar esse com a cabeça de poço. Os 

conectores são dispositivos robustos e simples de usar, projetados e construídos para suportar 

as cargas exigentes durante toda a sua vida útil. Esse tipo de componente fornece uma conexão 

rígida, pressionada e pré-carregada à cabeça do poço; e também é o componente responsável 

por se desconectar do BOP em caso de uma desconexão de emergência, na qual há necessidade 

de separar a unidade de perfuração do poço. A figura 13 demonstra o conector hidráulico de 

cabeça de poço. 

 

Figura 13: Exemplo de conector hidráulico de cabeça de poço 

Fonte: Oil States (2017) 

 

2.4.8.5.2. Preventores de gaveta 

Segundo Silva (2002), os preventores de gavetas são válvulas que fecham o poço 

quando o mesmo está em kick. Essas válvulas permitem que o anular do poço seja fechado em 

diferentes diâmetros de coluna de perfuração, acessórios de perfuração e até mesmo sem 

nenhuma ferramenta dentro.  

Ainda segundo o autor, os preventores de gavetas podem ser de três tipos: cisalhante, 

cega ou vazada. A gaveta cisalhante é o tipo de preventor de gaveta responsável por cortar a 

coluna de perfuração e vedar o espaço anular em caso de desconexão de emergência. A gaveta 

cega é um tipo especial de gaveta pois ela fecha e veda o poço sem ter nenhuma coluna ou 

ferramenta dentro do BOP. Já a gaveta vazada ou de tubo, fecha o anular do poço em uma faixa 
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específica de diâmetro de coluna de perfuração. A figura 14 representa a operação do preventor 

de gaveta em um tubo de perfuração, 

 

Figura 14: Detalhe de um preventor de gaveta vazado 

Fonte: Ribeiro (2000) 

2.4.8.5.3. Preventor anular 

O arranjo de um BOP submarino, usualmente, é constituído por um ou dois preventores 

anulares em série. Durante a operação de perfuração dos poços, quando a equipe responsável 

pela operação percebe a presença de kick, o primeiro componente a ser fechado no BOP é o 

preventor anular. A principal função desse preventor também é vedar o espaço anular do poço, 

assim como os preventores de gaveta, porém é utilizado um elemento de vedação, geralmente, 

a borracha. Quando o preventor anular é acionado, o elemento de vedação se extruda e fecha o 

anular do poço em diâmetros variados de colunas de perfuração e até mesmo sem nenhuma 

coluna dentro (mas esse tipo de operação faz com que a vida útil da borracha fique 

comprometida) vedando assim, o anular do poço para poder controlar o influxo indesejado e 

contribuir para o combate do mesmo. (LUKIN, 2016). A figura 15 representa a operação do 

elemento de vedação preventor anular em um tubo de perfuração. 
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Figura 15: Detalhe de um preventor anular 

Fonte: Ribeiro (2000) 

2.5. Causas de kicks  

Segundo Da Costa e Lopez (2011), o fluxo indesejável de fluidos da formação rochosa 

para o interior do poço ocorre quando a pressão exercida pelo fluido de perfuração é inferior a 

pressão de poros (pressão dos fluidos contidos na formação).  

Segundo Santos (2013), as causas de kicks estão geralmente relacionadas a redução do 

nível de fluido de perfuração no interior do poço e/ou com a redução da massa específica do 

mesmo. Com isso, qualquer acontecimento que implique na diminuição desses valores que 

determinam a pressão hidrostática, é um potencial causador de influxos.  

Ainda segundo o autor, as principais causas de kicks são: 

 Falta de ataque ao poço durante as operações de manobra; 

 Perda de circulação; 

 Pistoneio; 

 Massa específica insuficiente do fluido de perfuração, e; 

 Corte do fluido de perfuração. 

2.5.1. Falta de ataque ao poço durante as operações de manobra 

As operações de manobras são aquelas em que há a retira da coluna de perfuração. 

Durante esse processo, o tanque de manobras com fluido de perfuração deve ser acionado para 
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compensar o volume de aço retirado com o volume de fluido de perfuração, para assim, manter 

a pressão hidrostática do fundo do poço (SANTOS, 2013). 

Segundo Da Costa e Lopez (2011), para que o nível de fluido no interior do poço seja 

mantido, é usual manter o poço cheio com o fluido de perfuração ou completá-lo a cada retirada 

de 3 a 5 seções de tubos de perfuração e a cada seção de comandos. 

2.5.2. Perda de circulação 

A perda de circulação ocorre quando há perda de fluido de perfuração para a formação 

rochosa, fazendo com que haja diminuição do nível do fluido de perfuração. Essa perda de 

circulação pode ser natural ou induzida. A perda natural ocorre diante de formações fraturadas, 

cavernosas e/ou com pressão anormalmente baixa. Já a perda induzida é a perda através do 

excesso de pressão hidrostática (DA SILVA e LOPEZ, 2011). 

Conforme Santos (2013), as perdas de circulação podem ser classificadas como perda 

parcial ou total. A perda de circulação parcial é aquela que ainda há o retorno de uma parte do 

fluido de perfuração injetado e a perda de circulação total, é aquela que o volume de lama 

injetado é perdido totalmente para a formação, ou seja, não há retorno de lama para a superfície.   

2.5.3. Pistoneio 

Conforme Santos (2013), o pistoneio é a redução da pressão no poço causada pela 

retirada da coluna de perfuração. 

Existem dois tipos de pistoneio que podem ocorrer durante as operações de retirada da 

coluna de perfuração: o hidráulico e o mecânico (DA SILVA, 2002). 

O hidráulico ocorre quando a lama de perfuração tende a acompanhar a ascensão dos 

tubos que são retirados do poço durante as operações de manobras. Esse tipo de pistoneio pode 

ser minimizado através do controle da velocidade de retirada da coluna de perfuração e/ou 

diminuindo o valor da viscosidade da lama a valores mínimos possíveis (SANTOS, 2013). 

A manobra operacional de ascensão da coluna de perfuração para substituição da broca 

ou execuções de atividades no interior do poço pode ser considerada uma das causas de riscos 

de redução da pressão sobre a formação e implica na necessidade de monitorar essas operações. 

O encerramento da broca ou dos estabilizadores é um potencial causador do pistoneio 

mecânico que consiste na remoção da lama a partir de um determinado ponto do poço, 

aumentando o peso da coluna. Para se evitar o efeito, alguns cuidados devem ser tomados: 
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retirar cuidadosamente a coluna de perfuração observando se há fluxo ascendente de lama e; 

manter a lama devidamente condicionada, ou seja, ter peso específico, limite de escoamento e 

viscosidade devidamente adequados (SANTOS, 2013).  

2.5.4.  Massa específica de fluido de perfuração insuficiente 

A massa específica do fluido de perfuração é um dos parâmetros mais importantes para 

o peso do mesmo, sendo assim, a sua diminuição pode ocasionar kicks. 

Esta causa de kicks está normalmente associada à perfuração em áreas com formações 

com pressão anormalmente alta em que a massa específica do fluido está inadequada para 

exercer a pressão hidrostática nessas áreas perfuradas. As pressões das formações podem ser 

classificadas em pressões anormalmente altas, anormalmente baixas e normais (DA SILVA, 

2002). 

Considerando uma massa específica com unidade de lb/gal, uma formação é dita estar 

normalmente pressurizada se estiver situada entre os valores de pressões hidrostáticas 

originadas por fluidos de 8,34 lb/gal e 9 lb/gal na profundidade dessa formação. Esses valores 

de massa específica correspondem respectivamente à água doce e à água salgada com 

aproximadamente, 80.000 ppm. A pressão da formação será anormalmente alta se exceder 

valores originados por massas específicas de 9 lb/gal e anormalmente baixa se for menor que 

valores originados por uma densidade de fluido de 8,34 lb/gal (SANTOS, 2013). 

Para minimizar esse tipo de causa de kicks, a solução mais viável é o aumento do valor 

da densidade do fluido de perfuração, porém, esse valor não pode ser excessivo para não causar 

danos à formação, redução da taxa de penetração da broca e o aumento da prisão por diferencial 

(DA SILVA e LOPEZ, 2011). 

2.5.5. Corte do fluido de perfuração 

Segundo Da Silva e Lopez (2011), quando a lama de perfuração é contaminada por 

fluidos provenientes das formações geológicas, há uma redução da massa específica desta lama, 

podendo ocasionar um kick. 

Conforme Santos (2013), a incorporação de fluidos da formação na lama de perfuração 

pode ocasionar a diminuição da propriedade da massa específica e isto é conhecido como corte 

da lama. O corte de lama pode ser por água doce ou salgada ou por gás, este último sendo, de 

longe, o que causa mais problemas à segurança do poço, pois o gás se expande quando é trazido 

para à superfície, diminuindo desta propriedade. A redução da massa específica faz com que 
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haja um decréscimo na pressão no poço, sendo assim, o corte de lama é um grande potencial 

causador de kick. 

A necessidade de prevenir perdas e acidentes com kicks e blowouts faz com que o estudo 

de gerenciamento de riscos seja fundamental. Com isso, a análise dos potenciais riscos de 

acidentes ocasionadas por falhas no sistema de segurança do poço no processo de perfuração 

de poços de petróleo, é essencial para a tomada de decisão no que diz respeito ao gerenciamento 

desses riscos com a finalidade da prevenção de perdas. Nos itens subsequentes são apresentadas 

as ferramentas para análises de riscos. 

2.6. Gerenciamento de Riscos 

Segundo Da Silva (2016), todas as atividades envolvem riscos e a todo o momento é 

decidido sobre o quão disposto está em aceitar ou não esses riscos. Para o autor existem riscos 

que não são tão simples de se identificar e por isso se faz necessário um gerenciamento para 

aprofundar e assim, controlar os mesmos. 

A ocorrência desses incidentes é ocasionada pela falta de conhecimento do risco e de 

seu tratamento adequado (AMUNDRUD & AVEN 2015 APUD DA SILVA 2016). Em razão 

disto, se faz necessário o gerenciamento de riscos para poder identificar, analisar e propor 

soluções que eliminem ou mitiguem a probabilidade da sua ocorrência.  

Ainda segundo Da Silva (2016), a rapidez e a qualidade com que são tomadas as 

decisões diante dos riscos são críticas, pois demora e inconsistências podem trazer vários 

prejuízos, tais como: danos econômicos, sociais e ambientais graves ou até mesmo irreversíveis. 

Devido a isto, o gerenciamento de riscos utiliza um conjunto de ferramentas que ajuda na 

eliminação e/ou redução do risco. No tópico a seguir serão apresentadas algumas ferramentas 

que compõe esse conjunto para a identificação e análise dos potenciais riscos. 

2.7. Ferramentas de Análises de Riscos 

Segundo Neto (2007) a identificação de áreas de vulnerabilidade e perigos específicos 

é de fundamental importância na prevenção de acidentes. 

A análise e avaliação de riscos são denominados como o processo de coleta de dados de 

forma a traduzir as informações para o entendimento dos riscos de um empreendimento em 

particular (AMERICAN BUREAU OF SHIPPINF 2000 APUD NETO 2007). 
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Segundo Da Silva (2016) para identificar, analisar e tomar decisões com relação aos 

potenciais riscos de um negócio é utilizado ferramentas de análise de riscos para o 

gerenciamento dos mesmos. A seguir serão apresentadas as principais ferramentas para análises 

de riscos. 

2.7.1. FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) 

Segundo McDermott et. al (2009), um FMEA (Modo de Falha e Análise de Efeito) é 

um método sistemático de prevenção de problemas em produtos e processos, eles são focados 

na prevenção de defeitos, aumentando a segurança e a satisfação dos envolvidos no processo. 

Com isso, os FMEAs são conduzidos nas etapas de concepção ou processo de desenvolvimento 

de produtos e em melhorias de processos. 

Segundo Cunha (2010), a utilização do FMEA consiste em determinar as potenciais 

falhas (modos de falha), suas causas e consequências em processos e produtos. Ou seja, o 

FMEA é um método que atua para prevenir a ocorrência de problemas/defeitos e não como 

ferramenta de correção dos mesmos.  

A avaliação dos riscos/potenciais falhas é definida pelo grupo dos índices de severidade 

(S), ocorrência (O) e detecção (D) para cada causa de falha, de acordo com critérios previamente 

definidos, onde será gerado o NPR (número de priorização de risco). Esse número é obtido 

através da multiplicação desses índices e serve para priorizar em qual causa deve-se atuar 

primeiro (DA SILVA, 2016). A Figura 16 a seguir apresenta um exemplo de tabela do FMEA. 

 

Figura 16: Exemplo de tabela FMEA 

Fonte: Da Silva (2016) 
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2.7.2. FTA (Fault Tree Analysis)  

Segundo LI et al (2012), a análise de árvore de falhas (FTA em inglês) é um método 

lógico e diagramático que tem sido amplamente utilizado para avaliar a probabilidade de um 

acidente ocorrer devido a sequência e combinações de falhas e eventos de falha. 

Segundo Da Silva (2016), as árvores de falhas são construídas com símbolos que 

representam inter-relações entre as falhas de equipamentos ou operações que podem causar um 

acidente específico. Esses símbolos são usados para representar essas inter-relações. 

Ainda utilizando o trabalho de Da Silva (2016), a árvore consiste em portas lógicas “e” 

e “ou” que podem ser representadas alternativamente por um diagrama de blocos, gerando 

assim, um sistema funcional de capacidade. Cada componente desse sistema é mostrado na 

Figura 17. 

 

 

Figura 17: Símbolos da FTA 

Fonte: Da Silva (2016) 

Da Silva (2016) é categórico dizendo que a construção da FTA é um processo top-down, 

onde a análise inicia com a percepção de uma falha que em seguida é decomposta em eventos 

mais simples. Sendo assim, a FTA parte de eventos gerias que são detalhados em causas 

primárias. A Figura 18 apresenta um exemplo de uma FTA com essa técnica top-down. 
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              Figura 18: Exemplo de uma FTA 

Fonte: Da Silva (2016) 

2.7.3. Mapeamento de Processos 

O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de comunicação que 

promove melhorias e implanta uma estrutura voltada para novos processos (VILLELA, 2000). 

Essa ferramenta é utilizada para analisar e documentar os processos de bens e serviços, onde 

são usadas pelas empresas para a melhoria de seus processos atuais.  

A grande vantagem do mapeamento de processos é a visualização e a identificação das 

fases de desenvolvimento de processos por meio da decomposição das etapas e caracterização 

das diferentes funções. 

Ainda segundo Villela (2000) é possível obter informações e melhoria nos processos 

através de uma documentação e análise dos relacionamentos das entradas e saídas dos mesmos 

representados por um mapa de processos. Esse mapa pode ser representado por um fluxograma 

com símbolos que representam as etapas e interações entre os diferentes processos.  

Segundo Leal (2003) o gerenciamento de processos busca promover um aumento na 

qualidade e produtividade nos processos da organização. Com isso, um processo que opera com 

segurança, buscando evitar qualquer tipo de acidente, pode ser considerado um processo de 

qualidade, pois consegue atender seus pré-requisitos operacionais. 
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O objetivo principal do fluxograma é descrever o passo a passo a natureza e o fluxo de 

processo, mostrando de uma forma simples o fluxo das informações entre as diferentes etapas 

e também a interação entre ela. Essas etapas geralmente são representadas por figuras 

geométricas que podem ser retângulos, círculos, paralelogramos, setas, tendo cada um uma 

função específica no mapa de processo (SILVEIRA, 2016). 

Ainda segundo o autor supracitado, existem duas formas mais utilizadas para 

representar os fluxogramas: fluxograma linear e fluxograma funcional. O fluxograma linear é 

um diagrama que mostra o passo a passo do processo. Já o fluxograma funcional mostra o fluxo 

de processo atual e quais as pessoas ou grupo de pessoas envolvidas em cada etapa. A Figura  

19 mostra os principais símbolos utilizados para a construção de um fluxograma. 

 

Figura 19: Símbolos para fluxogramas 

Fonte: Blog Engenharia (2012) 

 

2.7.4.  Diagrama de Pareto 

De acordo com Cunha (2010), o diagrama de Pareto é um gráfico de barras que permite 

hierarquizar os elementos de forma decrescente levando em consideração o número de 

ocorrências de cada um deles. Essa ferramenta da qualidade é muito utilizada para a análise e 

priorização de problemas, onde leva em consideração o conceito 80-20: a maior parte dos 

problemas é ocasionado por um número pequeno de causas.  



49 
 

Ainda segunda a autora, o gráfico é montado levando em consideração os principais 

problemas enfrentados pela empresa/processo. Cada um desses problemas está relacionado com 

uma causa, que geralmente está relacionado com equipamentos, insumos, informações do 

processo, métodos, meio ambiente e outros dados de relevantes de projeto.  

2.7.5. Diagrama Bow-Tie 

Segundo Sequeira (2010) o diagrama “Bow-tie” é utilizado para obter uma visão geral 

dos cenários de acidentes bem como a identificação de causas e consequências partindo do 

ponto central que é o acontecimento crítico. O diagrama é feito através da junção de uma árvore 

de falhas e uma árvore de consequências. 

Segundo Da Silva (2016) a metodologia de análise Bow-Tie é uma maneira de descrever 

e analisar os caminhos críticos de um risco, desde as suas causas até as suas consequências, 

onde o foco está nas barreiras de segurança entre elas. Sendo assim, esse diagrama é utilizado 

para analisar os potenciais riscos de um negócio a fim de evitar ou reduzir a probabilidade de 

acontecimentos dos mesmos. 

O diagrama recebe esse nome “Bow-tie”, pois se assemelha a um laço do tipo papillon, 

onde no ponto central é identificado o evento crítico ou indesejado caracterizado como risco, e 

as sequências de barreiras são apresentadas no lado esquerdo do laço configurando as causas e 

as falhas. No lado direito são apresentas as sequências de eventos para configuração das 

consequências que representam o conjunto de eventos até o desdobramento dos efeitos de 

acidentes. Neste lado do diagrama contém as barreiras de contenção para mitigar as 

consequências causado pelo acidente crítico. Na Figura 20 é apresentado o conceito desse 

diagrama com os principais elementos em destaque. 
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Figura 20: Esquema representativo do diagrama Bow-tie 

Fonte: Dianous e Fievez 2006 apud Sequeira 2010 

 

O conhecimento das falhas e como elas podem ocorrer é de extrema importância na 

análise operacional de processos que apresentam riscos, principalmente para estudo da 

frequência de falhas e ocorrência de eventos acidentais. O estudo preliminar de análise de 

confiabilidade é uma das linhas de abordagem do trabalho atender os objetivos do projeto. 

2.8. Engenharia de Confiabilidade 

Segundo Lafraia (2008), confiabilidade é um conceito estatístico que é definido como 

sendo a probabilidade de que um componente ou sistema funcionando dentro dos limites 

especificados de projeto, não falhe durante o período de tempo previsto para a sua vida, dentro 

das condições de agressividade ao meio. 

Ainda segundo o autor, a análise de um produto, sistema, ou equipamento é geralmente 

realizada observando as funções desempenhas por cada componente desse sistema e também a 

interação entre eles. Com isso, a confiabilidade está diretamente relacionada com a confiança 

operacional dos componentes, onde os mesmos devam ser duráveis e não apresentar falhas em 

suas operações. 

Segundo Silva (2002), confiabilidade é uma função que varia com o tempo, visto que em 

sua definição leva-se em consideração o tempo previsto para sua vida útil, sendo essa função 

representada por R(t). 

                                             R(t) = P(τ ≥ t)                                         (2.8.1) 
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Onde:  

τ é o instante de tempo que o componente falha (uma variável aleatória contínua); 

R(t) é a probabilidade que o item sobreviverá no intervalo (0,t]. 

Ainda segundo o autor supracitado, a Engenharia de Confiabilidade é um ramo da 

engenharia que usa os conceitos de estatística aplicada, podendo ser dividida em: confiabilidade 

de componentes e confiabilidade de sistema. A confiabilidade de componentes tem como 

objetivo a análise, ao longo do tempo, do comportamento de um componente ou até mesmo 

uma família de componentes idênticos. Já a confiabilidade de sistemas, usa os dados estatísticos 

de tempos médios entre falhas e tempos médios de reparos para analisar como é a relação dos 

componentes para o funcionamento do sistema como um todo.  

A seguir serão apresentados os conceitos básicos da engenharia de confiabilidade. 

2.8.1. Tempo de falha 

A definição de tempo de falha de um item é entendida como sendo o tempo decorrido 

deste que este item é posto em operação até que venha a falhar pela primeira vez. Este tempo 

decorrido está sujeito a variações por isso é considerado como uma variável aleatória. A 

probabilidade de falha de um item pode ser representada pela função F(t) = P(τ ≤ t), onde P(A) 

é definida como a probabilidade de ocorrência do evento A e F(t) é a função de probabilidade 

de que este item falhe no intervalo (0, t]. Sendo assim, a confiabilidade de um equipamento é 

definida através da função de confiabilidade R(t) = 1 – F(t). (SILVA, 2002) 

2.8.2. Taxa de falha  

 Segundo Guimarães (2003), a taxa de falha é definida como sendo a proporção λ, em 

unidades de tempo, dos itens que, tendo sobrevivido num instante qualquer de tempo t, sofrem 

uma falha total até o instante t + △t. 

Ainda segundo o autor, a taxa de falha pode ser definida em três tipos: falha precoce, 

falha constante e falha por desgaste. A taxa de falha precoce pode ser entendida como a falha 

que ocorre no início da vida útil do item e a sua ocorrência é dada de forma decrescente. A taxa 

de falha constante é a taxa que ocorre na maior parte da vida útil do item. Já a taxa de falha por 

desgaste, ocorre no final da vida útil do item e se a sua ocorrência é dada de forma crescente, 
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sendo geralmente devido a falha por deterioração por fadiga e corrosão. Essas taxas de falhas 

podem ser representadas através da curva da banheira apresentada na Figura 21 abaixo: 

                              

Figura 21: Curva da banheira 

Fonte: Guimarães (2003) 

2.8.3.  Tempo Médio até a Falha (MTTF) 

Segundo Vaccaro (1997), o MTTF (Mean-Time-To-Failure) é um dos parâmetros 

estatísticos mais importantes para o estudo de confiabilidade de um produto, no qual é o tempo 

decorrido até que um item, que não pode ser reparado, falhe.  

Ainda segundo o autor, o MTTF pode ser obtido através da equação da média dos 

tempos de falhas ou da Esperança Matemática da variável aleatória T associada aos tempos de 

falhas das unidades. A seguir é apresentado, respectivamente, essas duas equações. 

                                                      MTTF = 
1

𝑛
∑ 𝑡𝑖𝑛

𝑖=1                                                              (2.8.3.1) 

Onde,  

Ti é a duração da i-ésima unidade; 

N é o conjunto de unidades. 

                                                      MTTF =  − ∫ 𝑡. 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
+ ∞

0
                                             (2.8.3.2) 
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2.8.4. Função Densidade de Probabilidade para Estudo de Confiabilidade 

As distribuições de probabilidades são utilizadas em confiabilidade com o intuito de 

determinar o comportamento de sistemas diante das taxas de falhas (VACCARO, 1997). 

Segundo Silva (2002), existem várias funções de distribuição de probabilidades que 

podem representar como as falhas são distribuídas ao longo do tempo, de acordo com seus 

parâmetros. 

Segundo Meyer (2006), as taxas de falhas e os conceitos de confiabilidade estão entre 

as ferramentas mais importantes para um estudo dos modelos de falhas, os quais são 

representados pelas funções de probabilidades. 

A seguir serão apresentadas algumas dessas funções que são utilizadas nos estudos de 

confiabilidade  

2.8.4.1.Distribuição de Probabilidade Normal 

Segundo Meyer (2006), existem diversos tipos de itens que têm o comportamento das 

falhas representado pela distribuição normal. Sendo T a variável aleatória contínua do tempo 

decorrido até o item falhar, a distribuição de probabilidade é aplicada nas falhas Normal quando 

a maioria das peças falha em torno da duração média E(T) = μ e o número de falhas decresce 

(simetricamente) quando |T- μ| cresce. A seguir é apresentado a equação da função de 

probabilidade Normal com média μ e desvio padrão 𝜎. 

                                     𝑓(𝑡) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

(−
1

2
 [

𝑡−μ

𝜎
]

2
)
, −∞ ≤ 𝑡 ≤ +∞                     (2.8.4.1.1) 

2.8.4.2.Distribuição de Poisson 

A distribuição de Poisson é utilizada para determinar, através de uma variável aleatória, 

o número de contagens em um intervalo, como por exemplo o nº de falhas/tempo. Então, um 

experimento aleatório seguirá uma distribuição de Poisson com parâmetro λ se o número médio 

de contagens no intervalo for λ > 0 e a variável aleatória X representar o número de contagens 

no intervalo (MONTGOMERY e RUNGER, 2003). 

A função de distribuição de Poisson com parâmetro λ é definida na equação a seguir: 

𝑓(𝑥) =  
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
                                                                      (2.8.4.2.1) 
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2.8.4.3.Distribuição de Probabilidade Exponencial 

A distribuição de probabilidade exponencial é uma das mais utilizadas nos estudos de 

confiabilidade, ela considera que a taxa de falhas dos itens ocorre de maneira constante, sendo 

assim, a probabilidade que um item tem de falhar no instante inicial t = 0 é a mesma no instante 

t = t+△. Com isso, as variáveis aleatórias que respeitam a distribuição exponencial, têm a 

probabilidade de falhar sem levarem em consideração o “desgaste” que os itens sofrem com o 

passar do tempo (MEYER, 2006). 

Ainda segundo o autor, seja T a duração até falhar, uma variável aleatória contínua que 

tome todos os valores não negativos, T terá uma distribuição exponencial se, e somente se, tiver 

uma taxa de falhas constante λ. A seguir são mostrados, respectivamente, a equação da função 

distribuição de probabilidade exponencial e o valor esperado de tempo até falhar E(T), também 

conhecido como MTTF. 

                                                𝑓(𝑡) =  𝜆𝑒−𝜆𝑡  , 𝑡 > 0.                                          (2.8.4.3.1) 

                                               𝐸(𝑇) =  
1

𝜆
= 𝑀𝑇𝑇𝐹                                                            (2.8.4.3.2) 

2.8.4.4.Distribuição de Probabilidade Weibull 

Segundo Montgomery e Runger (2003), a função distribuição de probabilidade (fdp) 

Weibull é frequentemente usada para modelar o tempo até uma falha de muitos sistemas físicos. 

Os parâmetros dessa fdp fornecem uma grande flexibilidade para modelar os sistemas que 

apresentam aumento, diminuição ou constância do número de falhas com o passar do tempo. A 

seguir é mostrado a fdp como parâmetro de escala δ > 0 e parâmetro de forma β > 0. 

                                𝑓(𝑡) =  
𝛽 

𝛿
 (

𝑡

𝛿
)

𝛽−1

𝑒−(
𝑡

𝛿
)

𝛽

, 𝑡 > 0.                                      (2.8.4.4.1) 

A caracterização de diferentes valores do parâmetro de forma da fdp Weibull pode 

representar diferentes comportamentos conforme discutido por Montgomery e Runger (2003).  

Os autores definem que quando β < 1 a taxa de falha é decrescente, quando β=1 a taxa de falhas 

é constante (comportamento igual a fdp exponencial) e quando β > 1 a taxa de falhas é crescente. 
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3. METODOLOGIA  

A metodologia que será utilizada para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa é 

composta por uma revisão bibliográfica e a aplicabilidade das análises em um projeto real de 

poço de uma empresa de perfuração. Como descrito nos capítulos anteriores, o projeto visa 

assim identificar e analisar os principais riscos de falhas para a ocorrência do acidente de 

blowout no processo de perfuração de poços de petróleo offshore e assim, propor um plano de 

gerenciamento de riscos.  

Para a caracterização do método de pesquisa científica proposta no projeto de graduação 

se fazem necessárias algumas definições conceituais para fundamentação. Existem várias 

formas de classificar as pesquisas como discutido em Prodanov e De Freitas (2013) que faz 

uma distinção criteriosa sobre as diferentes formas de pesquisa e metodologia de trabalho 

científico. As formas clássicas de abordagem são quanto a natureza, que pode ser: pesquisa 

básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica gera conhecimento para ser utilizada 

posteriormente, sem uso prático e imediato, e a pesquisa aplicada tens fins práticos e com 

utilização própria e direcionada.  

Prodanov e De Freitas (2013) ainda classificam a metodologia de pesquisa quanto aos 

objetivos e tipificam em 3 formas que são definidas de modo simplificada:  

 Pesquisa Exploratória: quando a pesquisa está na fase inicial preliminar, tem como 

finalidade apenas proporcionar mais informações sobre o assunto ainda 

desconhecidos e com função de delimitar os objetivos para detalhamento futuro. 

 Pesquisa Descritiva: tem a finalidade de apenas registrar e descrever os fatos 

observados sem interferir neles e descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento das relações entre as variáveis 

tratadas. 

 Pesquisa Explicativa: caracterizada por explicar os porquês dos processos e 

fenômenos e os agentes causais, por meio do registro, da observação e explicação 

analítica e teórica, e da objetiva interpretação dos fenômenos observados 

correlacionando causa e efeito. Em última análise visa correlacionar e determinar 

a origem fenomenológica do sistema investigado. 
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Nesse projeto o objetivo é tipificado como descritivo, pois busca descrever os 

fenômenos envolvidos na sonda de perfuração e os riscos associados a um fenômeno específico, 

blowout de poço, para proposta de um plano de gestão de riscos por meio de ferramentas. 

No desenvolvimento da pesquisa são utilizados os procedimentos técnicos, ou seja, a 

maneira como são obtidos os dados necessários na construção e elaboração da pesquisa para 

atingir os objetivos, o que segundo Prodanov e De Freitas (2013) é denominado de “design”. 

Neste projeto é entendido “design” como estrutura de método de pesquisa. 

Quanto ao procedimento de método de pesquisa utilizado, este é caracterizado com um 

estudo de caso e aplicado, pois o tratamento da análise é prática e operacional, que consiste nas 

atividades de sondas de perfuração no processo de construção de poços, com elementos 

definidos e objetos investigados, mas que permite um amplo detalhamento de conhecimento 

com citado por (YIN, 2001) apud Prodanov e De Freitas (2013).   

Utilizando as afirmações de Gil (2008) apud Prodanov e De Freitas (2013) que 

complementa que as pesquisas para esse tipo de natureza estão voltadas mais para a aplicação 

imediatas de conhecimentos em uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento de 

teorias, e desse modo a realidade são as atividades operacionais aplicadas para todos os tipos 

de perfuração de poços de petróleo, assim como a identificação de perigos por meio de 

ferramentas de gestão de risco. 

Para completar a estrutura metodológica de projeto é classificada como pesquisa 

bibliográfica, pois foram utilizadas fontes de referências de publicações, dissertações e teses 

sobre os diferentes temas preconizados no projeto.  

Para atingir os resultados do projeto é preciso desenvolver alguns passos após o 

referencial teórico. O primeiro passo constitui o mapeamento básico de um processo de 

perfuração offshore, afim de identificar uma fase crítica do mesmo para análise dos principais 

riscos para a ocorrência de um blowout. Após a identificação da fase crítica, será utilizado um 

conjunto de ferramentas de análise de riscos para identificação de potenciais perigos e as 

consequências, constituindo assim, a etapa de caracterização das causas de ocorrência do evento 

indesejado.  

O próximo passo consiste na análise de falhas dos controles primário e secundário de 

poço, afim de construir a primeira etapa do Bow-Tie (lado esquerdo) que leva a ocorrência de 
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blowouts e por conseguinte, a construção da Árvore de Eventos (lado direito) que consiste nas 

consequências dos blowouts. No lado esquerdo do diagrama será desenvolvido as barreiras de 

prevenção, já no lado direito será desenvolvido as barreiras de contenção.  

Após a identificação dos componentes que falham nestes sistemas será utilizado o 

Diagrama de Pareto para poder priorizar os principais componentes do BOP que falham e que 

contribuem para um alto nível de downtime.  

Depois do levantamento dos principais componentes que falham, serão utilizados os 

conceitos básico da engenharia de confiabilidade com aplicação do FMEA com o intuito de 

diagnosticar a ocorrência dessas falhas no processo de perfuração para prevenção de perdas. 

Após essas análises, será proposto um plano de Gerenciamento de Riscos com base nos 

resultados para poder eliminar ou mitigar a ocorrência dos potenciais riscos para a ocorrência 

de blowouts neste processo. 

 No capítulo 5 é apresentado um projeto de poço de uma empresa de perfuração com o 

intuito de mostrar a aplicabilidade das análises desenvolvidas no projeto final de curso em um 

projeto real de poço. Com isso, os conceitos desenvolvidos no capítulo 4 são importantes para 

diminuir as probabilidades de ocorrência de um blowout durante a operação de perfuração por 

meio de conjunto de informações para gestão de segurança. 

 O capítulo de desenvolvimento deste projeto é composto do conjunto de ferramentas 

que será aplicado para a análise dos potenciais riscos para ocorrência de blowouts no processo 

de perfuração de poços de petróleo offshore. O fluxograma da Figura 22 demonstra a sequência 

de aplicação das ferramentas. Todos esses passos mencionados estão interligados, onde será 

necessário o conhecimento do setor de petróleo, do processo de perfuração e das ferramentas 

de análises de riscos para viabilizar a elaboração deste estudo.  
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Figura 22: Fluxograma para Aplicação das Ferramentas de Análise 

Fonte: O autor (2017) 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. Mapeamento do Processo de Perfuração Offshore 

A perfuração de poços de petróleo offshore é realizada através de um número específico 

de fases presente no projeto de poço, onde cada uma dessas fases é composta pela perfuração 

de diferentes diâmetros de broca e o assentamento de seus respectivos casings (tubos de 

revestimentos). Estas fases variam de acordo com o tipo, trajetória de poço e do reservatório a 

ser explorado. 

O presente estudo, visando o entendimento dessas fases, desenvolveu um mapeamento 

do processo básico da operação de perfuração de poços de petróleo offshore, onde utilizou o 

software Bizagi Modeler que conta com a linguagem BPMN (Business Model and Notation) 

para a realização do fluxograma desse processo. Na Figura 23 é mostrado o fluxograma com as 

etapas do processo de perfuração.  

Analisando o fluxograma, é possível notar que o processo de perfuração é composto por 

um número determinado de fases no qual é definido no projeto de poço. Essas fases são 

compostas basicamente da montagem da BHA (Bottom-hole assembly) que tem como 

principais inputs os tubos de perfuração, comandos de perfuração, tubos pesados de perfuração 

e a broca.  

Após a montagem do conjunto, o mesmo é descido para começar a perfurar na região 

desejada. No momento que a broca está cortando as formações rochosas é injetado o fluido de 

perfuração para poder limpar o fundo do poço a medida que a broca vai avançando. Após chegar 

a uma profundidade pré-determinada na fase e limpar o poço, começa o processo de 

assentamento dos tubos de revestimentos. Com isso, é percebido que em um processo básico 

de perfuração de poços de petróleo offshore, as fases que o compõe consistem em perfurar as 

formações rochosas, circular o fluido de perfuração, assentar os tubos de revestimento e 

cimentar, originando assim, um ciclo que só termina quando é atingida a profundidade 

estabelecida no projeto de poço.  
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Figura 23: Fluxograma Básico do Processo de Perfuração de Poços de Petróleo Offshore 

Fonte: O autor (2017) 

Analisando o ciclo descrito na Figura 23, as fases utilizadas para perfurar o poço são 

críticas, pois nelas são perfuradas diferentes zonas com diferentes cargas de pressões, onde 

essas pressões de poro da formação geológica devem ser controladas pela ação do fluido de 

perfuração, afim de manter e controlar uma pressão hidrostática para fazer com que os fluidos 

contidos nas formações permanecem nas mesmas condições. Esse controle exercido pelo fluido 

de perfuração é o controle primário do poço para poder evitar a ocorrência de kicks, influxo de 

fluidos para o interior do poço e consequentemente de blowouts que é o influxo em regime de 

descontrole para o interior do poço.  

4.2. Análise dos riscos no processo de perfuração 

Como o processo de perfuração consiste em diversas fases até chegar a profundidade 

objetivo do projeto, o mesmo apresenta diversos riscos já mencionados anteriormente. Para que 

esses riscos não venham a se tornar acidentes graves, o sistema de segurança do poço deve ser 

operado de forma eficaz e eficiente para que possa evitar a ocorrência desses problemas. Como 

o principal objetivo desse sistema é evitar a ocorrência de kicks e por consequência a de 

blowouts, o mesmo não pode vir a falhar. 
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O sistema de segurança da operação de perfuração é constituído de dois tipos de 

controles de poço: o controle primário e o controle secundário. O controle primário, como 

descrito anteriormente, é exercido pelas ações do fluido de perfuração para que possa manter 

uma pressão hidrostática superior à pressão de poros dos fluidos contidos nas formações 

rochosas.  

Já o controle secundário, que entra em ação no momento que o controle primário é 

perdido, consiste nas ações do equipamento de prevenção de blowouts (BOP) com intuito de 

controlar e remover os influxos indesejados antes que os mesmos se tornem em um blowout. 

Em vista disso, se faz necessário que esses dois controles não apresentem falhas. Porém, se 

apresentarem, as mesmas devem ser bloqueadas fazendo com que os riscos inerentes a elas 

sejam evitados ou mesmo mitigados.  

Os riscos são intrísecos a qualquer tipo de atividade, sendo que alguns são mais críticos 

que os outros. Os riscos presentes na perfuração de poços de petróleo no mar, apresentam um 

nível alto de gravidade. Por isso, esse estudo visa analisar esses riscos presentes na operação de 

segurança de controle de poço para poder evitar a ocorrência do acidente crítico, que neste caso 

é o blowout.  

Para poder analisar esses riscos é utilizada a ferramenta Bow-Tie para poder analisar a 

árvore de falhas que conduz a ocorrência de blowout, levando em consideração os dois tipos de 

controle de poço mencionados anteriormente e a árvore de eventos gerada após a ocorrência do 

mesmo para análise das consequências. Na Figura 24 é apresentado o diagrama Bow-Tie para 

evitar a ocorrência de blowout onde são identificadas as diversas barreiras a partir da ocorrência 

do evento indesejado de perda de controle do poço. 
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Figura 24: Diagrama Bow-Tie da ocorrência de blowout 

Fonte: O autor (2017) 

 

Analisando o diagrama, é possível podemos notar que a perda de controle do poço que 

provoca a ocorrência de blowouts se dá pelas perdas dos controles primário e secundário. 

O controle primário é perdido basicamente por todas as falhas que acarretam na 

diminuição do nível do fluido de perfuração e da massa específica do mesmo, pois esses dois 

parâmetros estão diretamente relacionados com a pressão hidrostática do fluido de perfuração. 

Com isso, é possível afirmar que monitorar a lama de perfuração que é injetada no poço e a 

lama que retorna é de suma importância para garantir que a mesma não venha a falhar devido 

a diminuição dos parâmetros descritos acima. Ainda analisando a árvore de falhas do controle 

primário de poço, é visualizado que a falha da pressão e do fluxo de lama, que está relacionada 

com as perdas de cargas durante a pressão de bombeio para circular o fluido de perfuração 

dentro do poço, contribuem também para a perda desse controle. Com isso, se faz necessário o 



63 
 

monitoramento da pressão de circulação e da pressão hidrostática exercidas pelo fluido de 

perfuração.  

Em vista disso, a equipe responsável pela segurança do poço no processo de perfuração, 

tem que ficar atenta com as causas principais de kicks (falta de ataque ao poço durante as 

operações de manobra, perda de circulação, pistoneios, massa específica insuficiente do fluido 

de perfuração e corte do fluido de perfuração), pois serão estas causas que indicarão que a massa 

específica e o nível do fluido de perfuração estão diminuindo. Sendo assim, elas representam 

as principais ameaças durante a operação de perfuração de poços de petróleo offshore.  

Em relação aos cenários apresentados, as barreiras de prevenções (1) e (2) têm como 

funções o monitoramento e controle dos indicadores das causas de kicks, tais como: retorno do 

fluido de perfuração, densidade do fluido de perfuração, níveis dos tanques de fluido de 

perfuração, perda de circulação do fluido de perfuração, treinamento da equipe de perfuração 

etc.  

 A perda de controle secundário do poço é causada, basicamente, pela falha do BOP. 

Pode ser observado no diagrama que este equipamento pode vir a falhar por causa da montagem 

incorreta, erro humano, falha na inspeção e manutenção, mau projeto e falhas dos seus 

componentes. A barreira de prevenção (3) é composta pelos testes de funcionalidade dos 

componentes do BOP. Este estudo focará nas falhas dos componentes do BOP, e para isso, se 

faz necessário um estudo da confiabilidade do BOP e de seus componentes. 

Após a ocorrência do blowout, os planos de contenção para a mitigação do acidente são 

realizados para minimizar os impactos do mesmo. Essas medidas compõe a barreira de 

contenção (1) que tem como principal função o desvio do fluido em blowout para equipamentos 

projetados para comportar um volume maior de fluido ou desviá-lo para fora da unidade de 

perfuração.  

A barreira de contenção (2) serve para proteger a sonda de eventuais explosões por causa 

da expansão dos gases incorporados no blowout, sendo assim, a sonda deve está equipada para 

pronta detecção da presença de gases no deck de perfuração e áreas adjacentes para poder evitar 

que fontes de ignição iniciem reações de combustão com esses gases e causar explosões.  

As ações que devem ser projetadas para a barreira de contenção (3) são para pode evitar 

a propagação do óleo no mar, evitando a morte de seres marinhos e o atingimento da costa. Por 

último, temos a barreira de contenção (4) que é um tipo de barreira estruturada para a evacuação 
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dos operadores e tripulantes a bordo da unidade de perfuração, através de treinamentos de 

segurança para este tipo de acidente, equipamentos individuais e bote salva-vidas para poderem 

evacuar a sonda de perfuração em caso de incêndio e explosões oriundas pelo total descontrole 

do poço. 

4.3. Confiabilidade do BOP e de seus componentes 

Um estudo básico de confiabilidade é desenvolvido a partir da análise de bancos de 

dados de falhas de um equipamento, componentes, subcomponentes e sistemas com a finalidade 

de evidenciar os principais componentes que podem falhar no sistema de segurança da sonda. 

 A análise de falhas dos itens de uma sonda de perfuração é descrita através de boletins 

diários de perfuração, onde são registrados todos os acontecimentos da sonda, principalmente, 

os relacionados ao processo de perfuração. Porém, o acesso a esse tipo de documento é restrito 

às empresas e aos órgãos regulamentadores, fazendo com que a abrangência deste tipo de 

análise seja limitada.  

O presente estudo buscou na literatura dados de falhas de BOPs submarinos presente na 

dissertação de Silva (2002) (o qual usou dados coletados pelo SINTEF e dos boletins diários de 

perfuração) para se basear na análise de confiabilidade dos BOPs e de seus componentes. Com 

isso, duas tabelas foram tomadas como benchmarking para a análise de confiabilidade, 

apresentadas nas Tabela 1 e 2. 

Vale ressaltar que os 23 BOPs incluídos na análise são de fabricantes diferentes e a 

configuração básica variou pouco entre eles. Sendo assim, possíveis diferenças de 

confiabilidade entre um equipamento de um fabricante e outro não foram analisadas pela fonte 

de dados. 
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Tabela 1: Resultados de confiabilidade de BOPs. Os dados foram extraídos de boletins de perfuração de poços entre 1996 e 2000 

Nº da 

Sonda 

Tipo de 

posicionamento 

Nº de 

poços 

perfurados 

Lâmina 

d'água 

Dias de 

Sonda 

Sistema 

de 

Controle 

Dias op. 

De BOP  

Nº de 

Falhas 

MTTF 

(dias) 

Downtime 

(h) 

Downtime/dia 

op. 
Downtime/falha 

Taxa de 

falhas 

(falhas/dia 

op.) 

1 P.d. 1 738 32 Mux 25 8 3,1 115,5 4,620 14,4 0,320 

2 P.d. 3 1736 132 Mux 114 10 11,4 206,5 1,811 20,7 0,088 

3 P.d. 10 1413 365 Mux 304 20 15,2 254,5 0,837 12,7 0,066 

4 P.d. 11 1289 412 Mux 329 10 32,9 489 1,486 48,9 0,030 

5 P.d. 8 900 288 Mux 247 48 5,1 515 2,085 10,7 0,194 

6 P.d. 3 911 92 Mux 84 25 3,4 765,5 9,113 30,6 0,298 

7 P.d. 2 2541 257 Mux 216 10 21,6 330 1,528 33,0 0,046 

8 P.d. 5 1412 143 Mux 108 12 9,0 222 2,056 18,5 0,111 

9 P.d. 4 1572 201 Mux 171 8 21,4 395 2,310 49,4 0,047 

10 Ancorada 7 1260 216 Mux 174 1 174,0 0 0,000 0,0 0,006 

11 Ancorada 4 589 94 Hid. Pp. 83 1 83,0 0 0,000 0,0 0,012 

12 P.d. 2 1720 90 Mux 79 8 9,9 363,5 4,601 45,4 0,101 

13 P.d. 5 826 119 Hid. Pp. 96 7 13,7 95,5 0,995 13,6 0,073 

14 Ancorada 7 472 258 Hid. 246 9 27,3 83,5 0,339 9,3 0,037 

15 Ancorada 27 696 512 Hid. Pp. 390 7 55,7 170,5 0,437 24,4 0,018 

16 Ancorada 25 948 476 Hid. Pp. 339 7 48,4 102,5 0,302 14,6 0,021 

17 P.d. 14 913 311 Mux. 255 10 25,5 468,5 1,837 46,9 0,039 

18 P.d. 18 1756 638 Mux. 509 11 46,3 192,5 0,378 17,5 0,022 

19 Ancorada 8 472 265 Hid. Pp. 208 3 69,3 55,5 0,267 18,5 0,014 

20 P.d. 3 1819 162 Mux. 134 5 26,8 19 0,142 3,8 0,037 

21 P.d. 7 2210 404 Mux. 315 20 15,8 831 2,638 41,6 0,063 

22 Ancorada 5 877 211 Hid. Pp. 170 2 85,0 1 0,006 0,5 0,012 

23 P.d. 24 908 817 Mux. 668 32 20,9 511,5 0,766 16,0 0,048 

Total   203 1216,4348 6495   5264 274 19,2 6187,5 1,175 22,6 0,052 

Fonte: SILVA (2002, p. 41) 
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Analisando os dados da Tabela 1 é possível notar que as unidades de perfuração eram 

de dois tipos: semissubmersíveis e navios-sonda. As unidades semissubmersíveis são aquelas 

que são alocadas através de âncoras ou utilizando posicionamento dinâmico. Já os navios-

sonda, todos são de posicionamento dinâmico.  

Os dados mostram que os BOPs produziram um total de 274 falhas para um total de 

5264 dias de operação do BOP, fazendo com que o downtime total fosse de 6187,5 horas. A 

média gasta com essa parada operacional comparado com os dias operacionais do BOP foi de 

1,18 horas. Ainda é observado que um BOP tem um tempo de falha médio a cada 19,2 dias 

operacionais. 

Utilizando o software estatístico Minitab para uma análise de confiabilidade simples 

para as taxas de falhas (falhas/dia op.) desse equipamento, foi gerado um gráfico com 

distribuições de probabilidades que são comumente utilizadas para estudos de confiabilidade.  

Segundo o software, a estatística de Anderson-Darling é utilizada para avaliar o melhor 

ajuste dos dados para cada distribuição de probabilidade, onde os menores valores do 

coeficiente são os que melhores se ajustam as distribuições. Além do coeficiente menor indicar 

um melhor ajuste, outra forma de observar é como os dados se distribuem na reta. Sendo assim, 

a distribuição de probabilidade que melhor representa os dados é aquela em que o coeficiente é 

menor e onde os dados estão mais ajustados na reta. 

Em razão disto, a distribuição dos dados de falhas do BOP segundo o gráfico da Figura 

25, pode ser representada com mais precisão pelas distribuições de probabilidade de Weibull e 

Exponencial, pois foram as que obtiveram um coeficiente de menor valor na análise de 

Anderson-Darling.  

 

 



67 
 

 

Figura 25: Análise de Distribuição de Probabilidade para as taxas de falhas do BOP 

Fonte: O Autor (2017) 

Como a distribuição de probabilidade exponencial é a que mais se adequa das três 

analisadas, o cálculo de confiabilidade utilizará essa função como modelo. 

Dados para análise de confiabilidade: 

𝑓(𝑡) =  𝜆𝑒−𝜆𝑡  , 𝑡 > 0. 

MTTF = 19,2 dias. 

Taxa de falhas (λ) = 0,052 falhas/dia op. 

Considerando que o número de falhas no intervalo de tempo segue uma distribuição de 

Poisson, com média de 0,052 falhas/dia operado, pode-se calcular qual a probabilidade para 

que o BOP não falhe após estar operando 20 dias (tempo um pouco maior que o tempo esperado 

de falha – MTTF). 

Faça a variável aleatória contínua T denotar o tempo, em dias operados, do início do 

intervalo até a primeira falha. Como T tem uma distribuição exponencial, tomando λ = 0,052 

como a taxa de falha constante, pode-se calcular a probabilidade do BOP não falhar após 20 

dias operados, ou seja, sua confiabilidade. Através da integral da função f(t) para t >20 dias, é 

obtida a probabilidade do BOP não falhar neste intervalo de tempo: 
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𝑃( 𝑡 > 20) =  ∫ 𝜆𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡
∞

20

=  𝑒−𝜆𝑡 = 𝑒−0,052 .  20 = 0,3535 = 35,35% 

Após o cálculo acima, é concluído que a probabilidade do BOP não falhar após 20 dias 

operando é de 35,35%, ou seja, ele tem uma confiabilidade de 35,35% após esse tempo.  

Como foi obtido a confiabilidade do BOP após 20 dias operando, é possível obter a 

confiabilidade desde o início de sua operação até 20 dias operando através da equação a seguir: 

 𝑃 (𝑡 < 20) = 1 −  𝑒−0,052 .20 = 0,6465 =  64,65%   

Logo a confiabilidade do BOP é de 64,65% para um intervalo [0 ≤ t ≤ 20].  
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Tabela 2: Falhas de componentes que mais contribuem para downtime 

Componente do  

BOP 

Tempo 

Operacional 

(dias) 

Downtime 

total (h) 

Nº de 

falhas 

MTTF 

(dias) 

Downtime 

por falha 

Percentual 

de 

downtime 

total 

Preventor Anular 9886 36 10 988,6 3,6 0,58% 

Preventor de 

Gavetas 
21227 950,5 30 707,6 31,7 15,36% 

Conectores  5264 1052 16 329,0 65,8 17,00% 

Válvulas gaveta 39017 37 7 5573,9 5,3 0,60% 

Linhas de kill e 

choque 
5264 864,5 46 114,4 18,8 13,97% 

Sistema de 

controle pilotado 

hidraulicamente 

246 66 3 82,0 22,0 1,07% 

Sistema de 

controle pilotado 

pré-presurizado 

1353 287 17 79,6 16,9 4,64% 

Sistema de 

controle eletro-

hidráulico 

642 245,5 19 33,8 12,9 3,97% 

Sistema de 

controle 

multiplexado 

3023 2597,5 109 27,7 23,8 41,98% 

Sistema de 

controle acústico 
3480 51,5 17 204,7 3,0 0,83% 

Geral   6187,5 274   22,6   

Fonte: SILVA (2002, p.43) 

 

Na Tabela (2) são apresentados os dados de avaliação de confiabilidade dos 

componentes do BOP, sendo demostrado que as falhas dos mesmos implicaram em um 

downtime, que por sua vez implica diretamente nas empresas como a perda de capital devido à 

parada de operação de perfuração para a manutenção dos componentes do equipamento 

preventor de blowouts.  

Como o BOP é constituído de inúmeros componentes e subcomponentes, o presente 

projeto priorizará, através de um diagrama de Pareto, os principais componentes que causam 
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um alto custo devido a suas falhas e assim, desenvolver o processo de identificação de causas 

de falhas, ameaças e potenciais consequências através de FTA e FMEA dos mesmos. 

4.4. Diagrama de Pareto 

A elaboração do diagrama de Pareto foi realizada levando em consideração o percentual 

de downtime causado pelas falhas dos componentes do BOP. O gráfico da Figura 26 mostra 

esse diagrama.  

 

As informações do gráfico demostram que o sistema de controle multiplexado, os 

conectores e preventores de gavetas representam 74,34% dos downtimes produzidos. Os 

sistemas de controle estão relacionados aos pods que por sua vez estão relacionados a unidade 

de potência hidráulica na sonda de perfuração. Como esse sistema não está no escopo deste 

projeto, o estudo analisará o conector hidráulico de cabeça de poço e preventores de gavetas e 

também, os preventores anular. Todos esses componentes estão presentes no BOP stack.   

No presente projeto foi utilizado o critério de analisar o sistema de segurança do poço 

descendo até o terceiro nível, onde o primeiro nível é o sistema de segurança do poço, o segundo 

é o equipamento BOP e o terceiro são os componentes do mesmo. O BOP é dividido em duas 

partes, BOP do LMRP e o BOP stack. Como os componentes que produziram maiores 

downtimes estão no BOP stack, o presente projeto focará nessa parte do BOP, os quais estão 

diretamente relacionados com a prevenção de evitar que o blowout atinja o riser e assim a 

unidade de perfuração.  

Figura 26: Pareto dos componentes do BOP 

Fonte: O autor (2016) 
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4.5. Diagrama Bow-Tie dos componentes do BOP  

No diagrama Bow-tie para a ocorrência de blowouts delineado no item 4.2 é 

demonstrado que um dos tipos de falhas que contribuem para o desvio operacional do BOP e 

consequentemente a perda do controle secundário do poço e assim o desenvolvimento para a 

ocorrência do acidente blowout, são as falhas dos componentes deste equipamento.  

No gráfico de Pareto, foram priorizados os componentes do BOP que serão analisados, 

esses componentes são: conector hidráulico de cabeça de poço, preventor anular inferior e 

preventores de gaveta. A Figura 27 mostra a parte esquerda do diagrama bow-tie da falha do 

BOP. 

                           

             Figura 27: Falha dos componentes do BOP 

         Fonte: O autor (2017) 
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Figura 28: Árvore de falhas do Conector Hidráulico de Cabeça de Poço 

Fonte: O autor (2017) 
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A árvore de falhas do conector hidráulico de cabeça de poço mostra que as falhas estão 

relacionadas com o não cumprimento das principais funções que o conector deve desempenhar 

quando estiver instalado na cabeça de poço. O conector é o responsável por assentar o conjunto 

do BOP à cabeça do poço e assim, travar e selar o novo conjunto BOP-cabeça de poço para 

poder isolar o interior do BOP da água do mar. Sendo assim, qualquer evento que faça com que 

esse conjunto não fique isolado, é uma causa potencial para que o conector falhe e assim 

contribua para a falha total do BOP. 

Acima do conector de cabeça de poço são instalados os preventores de gaveta que 

podem ser gavetas fixas de tubos, gavetas variáveis, gavetas cegas e gavetas cisalhantes. Esse 

conjunto geralmente são instalados em blocos duplos de gavetas, os quais tem o objetivo de 

fechar a gaveta em torno de diferentes diâmetros de tubos e ferramentas e assim isolar o anular 

do poço. Em caso de emergência, a gaveta cisalhante corta o tubo de perfuração para liberar o 

contato da unidade de perfuração com o poço e mantém a secção remanescente, este tipo de 

operação é chamada de hangoff. Sendo assim, qualquer evento que faça com que essas funções 

não sejam desempenhas contribuirá para a falha deste componente e consequentemente ao do 

conjunto do BOP. As árvores de falhas do preventores de gaveta e das gavetas cisalhantes são 

demostradas nas Figuras 29, 30, 31 e 32 para identificação das causas básicas para posterior 

tratamento e gerenciamento de risco. 
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Figura 29: Árvore de Falhas dos Preventores de Gaveta 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 30: Árvore de Falhas da Gaveta Cisalhante Inferior 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 31: Árvore de Falhas da Gaveta Cisalhante Média 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 32: Árvore de Falhas da Gaveta Cisalhante Superior 

Fonte: O autor (2017) 
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O preventor anular inferior é o último componente do BOP stack, acima deste começam 

os arranjos dos componentes do LMRP. Esse componente tem como principal função o 

fechamento e selamento do anular do poço, onde essa função é desempenhada através da 

extrusão do elemento de vedação desempenham. A árvore de falhas da Figura 33 mostra como 

esse componente pode vir a falhar. 

                         

Figura 33: Árvore de Falhas do Preventor Anular Inferior 

Fonte: O autor (2017) 
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4.6. FMEA dos componentes do BOP 

Para diminuir a incidência das potenciais falhas dos componentes do BOP, o presente 

trabalho buscou identificar os potencias modos de falha dos componentes com o intuito de 

avaliar os riscos associados a eles e assim, classificá-los conforme a importância para aplicação 

de ações corretivas. 

 As possíveis falhas, suas consequências e causas foram abordadas com a construção do 

FMEA de cada componente do BOP stack, bem como o número de priorização de riscos (NPR) 

para cada falha. O NPR de cada falha foi calculado levando em consideração o número de 

ocorrências de falhas no estudo realizado por Silva (2002) e conforme tabelas adaptadas do 

modelo utilizado pela indústria automobilística da FORD. As Figuras a seguir apresentam essas 

tabelas, onde são utilizadas para pontuar uma falha conforme sua ocorrência, detecção e 

severidades, para assim, poder ser calculado o NPR. 

    

Figura 34: Critério de análise e sistema de ranqueamento para a ocorrência da falha 

Fonte: Adaptado de Chrysler Corporation, Ford Motor e General Motors (1995), pag. 39  
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Figura 35: Critério de análise e sistema de ranqueamento para a severidade (gravidade) dos efeitos das 

falhas 

Fonte: Adaptado de Chrysler Corporation, Ford Motor e General Motors (1995), pag. 35 

 

Figura 36: Critério de análise e sistema de ranqueamento para a detecção das falhas 

Fonte: Adaptado de Chrysler Corporation, Ford Motor e General Motors (1995), pag. 41 
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Para a priorização das falhas para as ações corretivas foram utilizados os seguintes 

critérios: risco baixo sem necessidade de ação corretiva quando o NPR for menor do que 50, 

risco moderado com atuação de disposição e ação corretiva quando o NPR for maior do que 50 

e menor do que 100 e por fim, risco alto com atuação de ação corretiva e preventiva quando 

NPR for maior do que 100. 

As Figuras a seguir mostram a construção de cada FMEA. 
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Figura 37: FMEA do Conector Hidráulico de Cabeça de Poço 

Fonte: O autor (2017) 

Causa das falhas Ocorrência Severidade Detecção NPR

Falha na shuttle valve.

Falha no sistema de travamento.

Falha na POCV (Pilot operated check 

valve).

Falha na shuttle valve.

Falha na função de destravamento 

primário.

Falha na POCV (Pilot operated check 

valve).

Falha no sistema de injeção de Glycol.

Falha na shuttle valve.

Falha na função de destravamento 

secundário.

Falha na POCV (Pilot operated check 

valve).

Falha no sistema de injeção de Glycol.

Falha na junta do anel.

Falha no selo.

Fala do corpo.

Falha na shuttle valve.

Falha em reter/liberar a junta do anel.

Falha na shuttle valve.

Falha em reter/liberar a junta do anel.

Falha na shuttle valve.

Falha na POCV (Pilot operated check 

valve).

Falha no frasco do acumulador.

3

Fornecer uma 

cinfirmação visual do 

status 

travado/destravado do 

conector.

3.1

Falha em fornecer 

uma confirmação 

visual do status 

travado/destravado 

do conector.

3.1.1

Incapaz de fornecer 

uma confirmação 

visual do status 

travado/destravado 

do conector

Falha no indicador Rod. 1 6 3 18

4

Fonenecer uma 

indicação visual (ROV) 

da pressão do 

conector do stack.

4.1

Falha e fornecera 

indicação visual 

(ROV) da pressão 

do conector do stack.

4.1.1

Incapaz de fornecer a 

indicaçao visual 

(ROV) da pressão 

do conector do stack.

Falha no manômetro. 1 6 3 18

5

Fornecer alívio de 

pressão através das 

válvulas shutoff do 

ROV (válvulas do 

ROV) se/quando 

necessário. 

5.1

Falha em fornecer 

alívio de pressão 

através das válvulas 

shutoff do ROV 

(válvulas do ROV) 

se/quando necessário. 

5.1.1

Incapaz de fornecer 

alívio de pressão 

através das válvulas 

shutoff do ROV 

(válvulas do ROV) 

se/quando necessário. 

Falha na válvula shutoff (válvula do 

ROV).
1 6 3 18

2.1.1

Incapaz em manter o 

circuito de bloqueio 

energizado (com 

pressão).

2

1

2.1

Manter o circuito de 

bloqueio energizado 

(com pressão).

Falha em manter o 

circuito de bloqueio 

energizado.

Incapaz de liberar a 

junto do anel.
1.6.1

Falha ao liberar a 

junta do anel.
1.6

Conectar o BOP stack 

com a cabeça de poço.

Incapaz de selar o 

poço
1.4.1Falha ao selar.1.4

Funções Modos de Falha Efeitos das Falhas

1.1 Falha ao travar. 1.1.1

Incapaz de travar o 

BOP stack com a 

cabeça de poço.

Incapaz de reter a 

junta do anel.
1.5.1

Falha em reter a junta 

do anel.
1.5

Falha ao destravar 

com a função 

primária.

1.3

Falha ao destravar 

com a função 

secundária.

1.3.1

Incapaz de destravar 

da cebeça de poço 

com a função 

secundária.

1.2 1.2.1

Incapaz de destravar 

da cebeça de poço 

com a função 

primária.

54

3 9 5 135

1 7 2 14

Conector Hidráulico de Cabeça de Poço

1 7 4 28

1 7 3 21

3 9 5 135

5 9 3 135

2 9 3
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Analisando o FMEA do Conector hidráulico de cabeça de poço, podemos notar que as 

falhas em destravar o conector com as funções primárias e secundárias e selar o conector com 

a cabeça de poço são as falhas mais críticas desse componente. 

Na Figura 38 é mostrado o FMEA do preventor anular inferior 

 

No FMEA do preventor anular as falhas ao abrir e ao selar o poço são as mais críticas 

desse componente. 

O próximo componente analisado com o FMEA foi o preventor de gavetas (gavetas de 

tubo, variável e cega). A Figura 39 a seguir mostra essa análise. 

Causa das falhas Ocorrência Severidade Detecção NPR

Falha no elemento de vedação.

Falha na Shuttle valve.

Falha no pistão.

Falha no elemento de vedação.

Falha na Shuttle valve.

Falha no pistão.

1.3
Falha ao selar o poço 

(fecha mas não sela)
1.3.1

Incapaz de conter a 

pressão do poço.
Falha no elemento de vedação. 2 9 4 72

1.4

Falha ao isolar o 

fluido de controle 

entre as duas câmeras
1.4.1

Incapaz de isoloar o 

fluido de controle 

entre as câmaras.

Falha  de vedação. 5 7 4 140

1.5
Falha durante a 

operação de stripping
1.5.1

Diminuição da vida 

útil da borracha de 

vedação.

Falha do acumulador de stripping. 1 8 5 40

Anular Inferior

Anular permanece 

aberto ou

não fecha 

completamente.

Funções Modos de Falha Efeitos das Falhas

Falha ao abrir1.1 1.1.1

Anular permanece 

fechado ou

não abre 

completamente.

1.2 Falha ao fechar 1.2.1

Fechar ao redor de 

diâmetros variados de 

tubos e isolar a 

pressão de poço

1

1 9 5 45

4 9 5 180

Figura 38: FMEA do Anular Inferior 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 39: FMEA do Preventor de Gaveta 

Fonte: O autor (2017) 

As falhas mais críticas dos preventores de gavetas são as relacionadas ao abrir, fechar e 

selar durante as operações dos mesmos. 

A análise da gaveta cega cisalhante, um preventor de gaveta especial, é mostrado na 

Figura 40 abaixo.  

 

Causa das falhas Ocorrência Severidade Detecção NPR

Falha na Shuttle valve.

Falha no pistão.

Falha no mecanismo de travamento.

Falha na Shuttle valve.

Falha no pistão.

Falha da borracha de vedação da 

gaveta.

Falha no bloco de gavetas.

Falha da estrutura do stack.

Falha no mecanismo de travamento.

Falha na Shuttle valve.

Falha no mecanismo de travamento.

1.5 Falha ao destravar. 1.5.1
Incapaz de destravar 

a gaveta de tubo.
Falha no mecanismo de travamento. 3 6 3 54

A gaveta permanece 

fechada ou não abre 

completamente.

Funções Modos de Falha Efeitos das Falhas

1.1

Fechar ao redor de 

tamanho variados de 

diâmetros de tubos de 

perfuração e selar o 

anular do poço.

1

1.3.1
Incapaz de conter a 

pressão de poço.

1.4 Falha ao travar. 1.4.1
Incapaz de travar a 

gaveta de tubo.

A gaveta permanece 

aberta ou não fecha 

completamente.

1.2.1Falha ao fechar.1.2

3 8 5 120

Preventor de Gaveta

5 9 3 135

3 9 5 135

1.3

Falha ao selar a 

pressão de poço 

(fecha mas não sela).

Falha ao abrir. 1.1.1

3 6 3 54

Causa das falhas Ocorrência Severidade Detecção NPR

Falha na Shuttle valve.

Falha no pistão.

Falha no mecanismo de travamento.

Falha na Shuttle valve.

Falha no pistão.

Falha no mecanismo de travamento.

Falha no bloco de gavetas.

Falha da borracha de vedação da 

gaveta.

Falha no bloco de gavetas.

Falha da estrutura do stack.

1.4
Falha ao cortar o 

tubo de perfuração
1.4.1

Não é capaz de 

cortar o tubo de 

perfuraçã com a 

haste de cisalhamento.

Falha no bloco de gavetas. 2 10 4 80

Incapaz de conter a 

pressão do poço.

1
Abrir, fechar, cortar 

tubos e selar o poço.

1.2 Falha ao fechar. 1.2.1

A gaveta de 

cisalhamento 

permanece aberta ou 

não fecha 

completamente.

3 8 5 120

Gaveta Cisalhante

3 9 5 135

3 8 3 72

Funções Modos de Falha Efeitos das Falhas

1.1 Falha ao abrir. 1.1.1

A gaveta de 

cisalhamento 

permanece fechada 

ou não abre 

completamente.

1.3
Falha ao selar o poço 

(fecha mas não sela)
1.3.1

Figura 40: FMEA da Gaveta Cisalhante 

Fonte: O autor (2017) 
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As falha críticas observadas na gaveta cisalhante são referentes ao abrir e fechar da 

mesma. 

Após as análises dos FMEA’s onde foi identificado e priorizados os modos de falhas,o 

presente estudo elaborou um plano de gerenciamento de riscos para evitar as ocorrências dessas 

falhas. Esse plano é mostrado no item seguinte. 
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4.7. Plano de Gerenciamento de Riscos das Falhas dos Componentes do BOP  

A elaboração do plano de gerenciamento de riscos das falhas dos componentes do BOP 

visa propor ações preventivas para evitar as falhas e aumentar a confiabilidade dos mesmos, 

para assim, evitar/diminuir a probabilidade de falha do BOP; e consequentemente evitar que a 

segurança do poço seja comprometida por falhas ocorridas neste equipamento. A Figura 41 

representa a proposta desse plano.  

 

  

Componente Nº da Ação Modo de falha Medidas Prazo Responsável

1 Falha ao destravar com a função primária.

2 Falha ao destravar com a função secundária.

3 Falha ao selar.

Desenvolver sistema de monitoramento do 

desgaste dos elementos de vedação (junta 

do anel e selo).

1 mês após a execução do 

projeto.
Engenheiro Subsea

4 Falha ao abrir.

5 Falha ao fechar.

6
Criar um plano de manutenção preventiva 

para o bloco de gavetas.

7
Criar um sistema para monitorar o 

desgaste do elemento de vedação.

8 Falha ao abrir.

9 Falha ao fechar.

10 Falha ao abrir

Criar um plano de manutenção preventiva 

para o elemento de vedação, shuttle valve 

e pistão.

2 mês após a execução do 

projeto.

Engenheiro Subsea

11

Falha ao isolar o fluido de controle entre as 

duas câmeras Criar um sistema para monitorar o 

desgaste do elemento de vedação.

1 mês após a execução do 

projeto.

Engenheiro Subsea

Engenheiro Subsea

Preventor de 

Gaveta

Criar um plano de manutenção preventiva 

para a shuttle valve, pistão e sistemas de 

travamento.

2 meses após a execução do 

projeto.
Engenheiro Subsea

Gaveta 

Cisalhante

Engenheiro Subsea

Criar um plano de manutenção preventiva 

para a shuttle valve, pistão e sistemas de 

2 meses após a execução do 

projeto.

1 mês após a execução do 

projeto.

Engenheiro Subsea

Conector 

Hidráulico de 

Cabeça de 

poço

Criar um plano de manutenção preventiva 

para a shuttle valve, POCV e sistemas de 

travamento.

2 meses após a execução do 

projeto.

Falha ao selar a pressão de poço (fecha mas 

não sela).

Anular 

Inferior

Figura 41: Plano de Gerenciamento de Riscos para evitar falhas dos Componentes do BOP 

Fonte: O Autor (2017) 
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5. APLICABILIDADE DO PROJETO 

5.1. A Empresa 

A empresa responsável pelo projeto de poço no qual esse estudo está se baseando é uma 

empresa que atua no segmento de energia, prioritariamente, nas áreas de exploração, produção, 

refino de petróleo. Atualmente, ela está presente em mais de 25 países atuando nas áreas 

onshore e offshore, porém, as suas principais atividades de exploração e produção de petróleo 

estão sendo realizadas nas bacias sedimentares offshore. 

5.2. Projeto de poço  

O projeto de poço é realizado após a fase de prospecção onde contém um conjunto de 

informações dos poços que serão perfurados, tais como: determinação da profundidade e 

trajetória do poço, número de fases para perfuração, pressões, diâmetros dos revestimentos, tipo 

de lama e tipos de brocas a serem utilizadas. 

5.2.1. Objetivos da Perfuração 

O Contrato de Concessão assinado com a ANP para as atividades exploratórias no bloco 

X tem como objetivos: 

 Perfuração de dois poços exploratórios em locações previamente selecionadas; 

 Identificação de acumulação de hidrocarbonetos; 

 Avaliação técnico-econômica do potencial de produção de hidrocarbonetos, em 

escala comercial, das acumulações eventualmente encontradas; 

5.2.2. Localização e limites do Bloco 

O bloco X é um bloco de exploração marítimo localizado na Bacia Y submerso, a cerca 

de 28 km da costa, em lâmina d’água que varia entre 10 e 1000 metros de profundidade.  

5.2.3. Estimativa dos poços a serem perfurados 

Faz parte do programa exploratório mínimo a perfuração para avaliação de pelo menos 

1 poço na 1ª Fase (com duração até 2005). A segunda fase prevê a perfuração de mais dois 

poços até 2007, e a terceira, mais dois poços até 2009. 

Foram estabelecidos dois poços exploratórios os quais serão perfurados pela PA-26 (P-

VI), em quatro fases, em lâmina d’água de cerca de 35 metros, com inclinação vertical e até a 

profundidade final de 3925 metros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
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São apresentadas, a seguir, as coordenadas geográficas, lâmina d’água e profundidade 

final dos poços (Figuras 42 e 43). Uma vez que os dois poços possuem o mesmo projeto de 

poço é definida a profundidade estimada de cada fase, diâmetros e tipos de fluido de perfuração, 

essas informações estão contidas na Figura 44. 

 

Figura 42: Características da locação C 

Fonte: A empresa (2004) 

 

Figura 43: Características da locação F 

Fonte: A empresa (2004) 

 

 

                                    Figura 44: Estimativa do poço a ser perfurado, localização e fases a serem desenvolvidas 

Fonte: A empresa (2004) 

5.2.4. Cronograma do desenvolvimento das atividades no Bloco X. 

O cronograma com as atividades de perfuração para o bloco encontra-se apresentado na 

Figura 45 a seguir. Desta forma, de acordo com as condições meteo-oceanográficas mais 

favoráveis, as perfurações estarão vinculadas a estes períodos, onde a direção do vento 

apresenta-se mais propícia. 
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Figura 45: Cronograma para desenvolvimento das atividades no bloco X 

Fonte: A empresa (2004) 

5.2.5. Unidade de Perfuração 

A escolha da unidade de perfuração foi feita levando em consideração a profundidade 

da lâmina d’água dos poços previstos para o bloco X (35 metros). Da mesma forma, a eficiência, 

o desempenho operacional e a segurança foram aspectos fundamentais na escolha da PA-26 (P-

VI), mostrada na Figura 46 cuja as principais características estão descritas na Figura 47. 

 

 

 

 

Figura 46: Unidade de Perfuração 

Fonte: A empresa (2004) 
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5.2.6. Sistema de Controle de Poço 

A pressão de trabalho para a operação de perfuração dos poços é de 10.000 psi. A 

segurança nas fases de perfuração e/ou avaliação, é garantida pelas seguintes condições físicas 

e elementos: 

 Pela pressão hidrostática criada pela coluna do fluido de perfuração (ou 

completação). Esta pressão deve ser em cada ponto, na escala de profundidade do 

poço, maior do que a pressão da formação naquele ponto; 

 Pela última coluna de revestimento descida no poço; 

 Por um conjunto de válvulas do tipo “gaveta” e “anular”, conhecido por BOP; 

 Por um sistema hidráulico ou elétrico-hidráulico de acionamento do BOP, com 

componentes localizados no fundo do mar e ligados à superfície através de linhas 

hidráulicas de alta pressão; 

 Componentes localizados na superfície, constituídos de bombas hidráulicas de 

alta pressão, válvulas e painéis de controle e acionamento; 

 O conjunto BOP, a partir de saídas laterais nele existentes, também é ligado à 

superfície através de duas linhas de alta pressão (diâmetro de 3 1/16”). Essas 

linhas, chamadas de “linha de ataque” e de “linha do estrangulador”, são ligadas 

na superfície ao manifold, onde está instalado um estrangulador. Dependendo da 

manobra que se faça no manifold a partir da linha do estrangulador, o fluido de 

perfuração ou fluido produzido pelo poço pode ter seu fluxo controlado na 

superfície fazendo com que eles possam ser convenientemente tratados, no retorno 

ao sistema de lama no caso do fluido de perfuração, ou para o queimador no caso 

Figura 47: Características da Unidade de Perfuração 

Fonte: A empresa (2004) 
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de fluido produzido pelo poço. Se necessário, também através de manobra do 

manifold, a linha de ataque pode ser ligada ao sistema de bombeio de fluido de 

perfuração, permitindo o combate a um eventual descontrole do poço através da 

injeção de fluido de perfuração. 

A unidade de perfuração possui todos os equipamentos de segurança requeridos para 

garantia de um desempenho operacional seguro, dentro dos padrões internacionais de 

segurança. Os principais componentes estão descritos na Figura 48 abaixo. 
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Analisando os componentes necessários para a estrutura do BOP stack, podemos 

perceber que o mesmo contará com um conector hidráulico de cabeça de poço (Ch), dois blocos 

duplos de gavetas (Rd), uma gaveta cisalhante (R) e um preventor anular (AL).      

Sabendo que a pressão de trabalho esperada é de 10.000 psi e que os principais 

componentes estão descritos acima, o BOP completo (stack + LMRP) pode ser classificado 

como: 10K – 18 ¾ - ChRdRdALCLAU.  

Sendo assim, esse BOP terá um arranjo basicamente igual ao esquema da Figura 49 

abaixo. 

                                         Figura 48: Principais componentes do BOP                 (conclusão) 

Fonte: A empresa (2004) 
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Figura 49: Arranjo do BOP Submarino 

Fonte: O autor (2017) 

5.3.Etapas do processo de perfuração 

No projeto de poço foram definidas 4 fases, cada qual com sua especificidade de 

diâmetro de revestimento e broca. As etapas da Figura 44 são descritas abaixo: 

5.3.1. Fase I (26”) 

Esta fase é perfurada com broca de 26” com jateamento sem retorno para plataforma e 

após a perfuração, o revestimento estrutural de 20” de diâmetro é instalado até a cota final de 

170 metros. 

5.3.2. Fase II (17 ½”) 

Uma vez concluída a fase de 26”, as fases subsequentes serão perfuradas com o BOP e 

o riser instalados. O BOP, como dito anteriormente, é um conjunto de válvulas instalado na 

cabeça do poço com o objetivo de fechá-lo na eventualidade de uma invasão de fluido da 

formação. O riser é o elemento de ligação entre o sistema de controle do poço (BOP) e a 

superfície, por ele retorna a lama injetada no poço durante a perfuração. Além disso, correndo 

paralelamente ao anular do riser e fixadas a este, existem as linhas de controle de poço, choke 

line (linha do estrangulador) e kill line (linha de matar), utilizadas durante as operações de 

controle de poço. A segunda fase de perfuração consiste na utilização de uma broca de 17 1/2“ 
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de diâmetro e posterior assentamento do tubo condutor de 13 3/8”. Esta fase será perfurada com 

retorno de lama, sendo utilizado fluido convencional. Ao atingir determinadas profundidades, 

porém, os riscos de desmoronamento das paredes do poço aumentam. Devido a isso, é que se 

faz necessário o uso das colunas de revestimento, que junto com a cimentação, garantem o 

prosseguimento das atividades de perfuração. A adesão do cimento à superfície interna do poço, 

bem como a centralização do tubo de revestimento é de fundamental importância. Na segunda 

fase, o cimento é bombeado por dentro do revestimento de superfície, retornando, então, pelo 

espaço existente entre o exterior do revestimento de superfície e o tubo condutor, chamado de 

anular. 

5.3.3. FASE III (12 ¼”) 

A terceira fase objetiva atingir a profundidade de 3400 metros, utilizando uma broca de 

12 1/4” de diâmetro para perfurar os poços que irão receber um revestimento intermediário de 

9 5/8” de diâmetro. O fluido utilizado durante a perfuração desta fase será o fluido parafina 

(BRMUL). Uma vez concluída a perfuração da fase de 12 ¼” é descido o revestimento de 9 

5/8”. O revestimento é então cimentado ao poço com o cimento bombeado e deslocado por 

dentro do revestimento e através de sua sapata, subindo pelo espaço anular entre este e a parede 

do poço. 

5.3.4. FASE IV (8 ½”)  

Após a operação de cimentação, a coluna de perfuração é novamente descida no poço 

para o prosseguimento da perfuração, tendo em sua extremidade uma nova broca de diâmetro 

menor que a do revestimento, no caso uma broca de 8 ½” de diâmetro que visa assentar o 

revestimento da última fase de 7”. 

  

5.4. Análise do projeto do Projeto de Poço 

A análise do projeto de poço será feita com base nas fases de perfuração e na atuação 

dos controles primário e secundário do poço. 

A partir da fase II (onde é instalado o riser, o BOP e a utilização da lama convencional 

de perfuração), é destacada a importância da atuação do sistema de segurança do poço como 

sendo essencial para a garantia da segurança operacional da perfuração. Nesta fase é utilizado 

um fluido de perfuração com uma densidade mais baixa, pois as zonas perfuradas são de 

pressões normais.  
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É ressaltado que zonas de pressões anormalmente baixa são aquelas que a massa 

específica equivalente é igual ou menor do que a da água doce (8,5 lb/gal) e zonas de pressões 

anormalmente alta são aquelas em que a massa específica equivalente é igual ou superior à da 

água salgada (9,5lb/gal). 

A medida em que a broca vai penetrando as rochas, a equipe de perfuração e os 

equipamentos devem estar preparados para responder às zonas de pressões altas. Nessas zonas 

de pressões maiores, utiliza-se um fluido de perfuração mais pesado, neste caso é o fluido de 

parafina (BRMUL), para que o mesmo exerça uma pressão hidrostática compatível com a 

pressão da formação daquelas regiões. Caso a pressão hidrostática seja insuficiente e houver 

um kick, os componentes do BOP devem estar em perfeito funcionamento para poderem fechar 

o poço, controlar e remover o influxo indesejado para que não venha a se tornar um blowout. 

O projeto de poço descrito acima está sujeito aos riscos descritos no mapeamento de 

processo e do diagrama Bow-tie discutidos em cima. Em razão disto, todas as análises de riscos 

desenvolvidas neste estudo de final de curso, presente no capítulo 4, são aplicáveis ao projeto 

de poço real de uma empresa de perfuração offshore. 
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6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Diante do exposto neste projeto, pode-se observar a importância das análises de riscos 

do processo de perfuração de poços de petróleo offshore. Como apresentado, o processo de 

perfuração é uma atividade complexa, pois envolvem muitos riscos em sua operação, com isso, 

o gerenciamento desses riscos para diminuição da probabilidade da ocorrência de blowouts é 

essencial para evitar perdas que podem ser ocasionadas por esse tipo de acidente. 

O trabalho desenvolvido faz uma abordagem para identificação e análise das principais 

falhas no sistema de segurança do poço durante as operações de perfuração. Para sua elaboração 

foi necessário o entendimento dos conceitos de perfuração de poços de petróleo, com o intuito 

de identificar as principais etapas deste processo e a sua relação com o sistema de segurança de 

poço. 

O estudo identificou uma etapa crítica na operação de perfuração e fez o levantamento 

de dados históricos de falhas do sistema de segurança do poço que é responsável por garantir a 

segurança nesta etapa crítica. Após a identificação das falhas, o presente projeto analisou os 

seus riscos através de ferramentas para poder evitar/mitigar as ocorrências dos mesmos. 

Os componentes do BOP são projetados para não falharem em razão dos danos que 

podem ser causados pela ocorrência das falhas do BOP, porém, sabemos que todas as atividades 

envolvem riscos e estão suscetíveis a falhas, por isso, se faz necessário que os componentes do 

BOP sejam projetados com uma confiabilidade alta e que os mesmos venham ser testados, 

inspecionados e que tenham uma manutenção eficaz e eficiente para desempenharem suas 

funções operacionais requeridas. Conforme os FMEAs desenvolvidos por este projeto, foi 

proposto um plano de gerenciamento de riscos que deverá ser aplicado para poder diminuir a 

probabilidade de falha dos componentes do BOP (conector hidráulico de cabeça de poço, 

preventores de gavetas e preventor anular). 

Um projeto real de poço de uma empresa de petróleo, serviu como exemplo de como as 

análises desenvolvidas neste estudo são necessárias para garantir uma operação segura diante 

das possibilidades de falhas do processo de segurança do poço. Em razão disto, o plano de 

gerenciamento de risco desenvolvido pelo projeto é necessário para garantir que este processo 

alcance seus objetivos para evitar ocorrência de blowouts e consequentemente perdas 

associadas. 
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6.1.Trabalhos Futuros 

Durante o desenvolvimento deste projeto, observou-se que existe uma bibliografia 

escassa quanto a abordagem dos riscos das falhas presentes no processo de perfuração de poços 

offshore. Um estudo mais aprofundado neste ramo é de relevância para as empresas 

responsáveis pelas operações de perfuração. Em razão disto, o desenvolvimento de projetos 

futuros para dar continuidade a este é relevante tanto para as operações de perfuração como 

para a área de gerenciamento de riscos. 

O estudo propôs um gerenciamento de risco dos componentes do BOP no qual a 

manutenção dos mesmos consiste num processo vital para poder diminuir a probabilidade das 

suas falhas. Algumas bibliografias dividem a manutenção em: manutenção corretiva não 

planejada, manutenção corretiva planejada, manutenção preventiva, manutenção preditiva e 

manutenção centrada em confiabilidade.  

A proposta de um trabalho futuro é desenvolver um estudo na área de manutenção 

centrada em confiabilidade dos componentes do BOP com análise de distribuição de 

probabilidade para detectar as causas de falhas de BOP, pois acredita-se que o desenvolvimento 

deste tema seja relevante para o setor upstream de petróleo. A final, as manutenções serão feitas 

nos componentes no tempo necessário sem que o mesmo venha a falhar ou ser parado para 

reparo em um tempo antes do previsto ou do necessário. Com isso, o processo de perfuração 

será desenvolvido com uma maior produtividade e com um menor risco de segurança. 
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