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RESUMO

A exploração do petróleo no Brasil tem migrado para águas cada vez mais 

profundas; os campos de exploração estão cada vez mais distantes da costa e em 

regiões com condições meteoceanográficas cada vez mais severas. Isto, e o recente 

volume de novas descobertas e novos campos de exploração têm impulsionado as 

indústrias deste setor na busca por novas soluções para a exploração deste óleo.  

Uma destas soluções inovadoras são os FPWSO DP (Floating Production 

Storage Workover Offloading Dynamic Positioning Unit). Estas são unidades de 

produção, dotadas de sondas de perfuração e de sistema de posicionamento 

dinâmico.  

A utilização de unidades de posicionamento dinâmico para produção continua 

de campos de petróleo é algo novo no mundo. Por se tratar de plataformas que 

devem permanecer por vários meses produzindo de forma ininterrupta, o estudo de 

confiabilidade de seu sistema de posicionamento dinâmico é de vital importância.  

Este trabalho apresenta um estudo de confiabilidade para este tipo de 

embarcação. Serão avaliados todos os sistemas relacionados ao posicionamento 

dinâmico da unidade, entre eles, sistema de geração de energia, sistema de 

propulsão, controladores DP e sistemas de referência de posição.  

O trabalho apresenta também um estudo de confiabilidade do sistema de 

conexão e desconexão de emergência com o poço; sistema este que é a ultima 

salvaguarda caso haja uma perda de posição na unidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Gerais 

As recentes descobertas dos campos de petróleo na camada pré-sal na costa 

brasileira foram um marco para o país. Em um momento de aumento do consumo 

mundial de petróleo e queda de produção nos campos de petróleo das Bacias do 

Norte-Nordeste e da Bacia de Campos, a descoberta de imensas reservas na região 

do pré-sal da Bacia de Santos trouxe um forte aquecimento ás indústrias ligadas à 

exploração de petróleo, e uma promessa de desenvolvimento para todo o país. 

A exploração de petróleo no pré-sal teve inicio em 1° de maio de 2009, quando 

foi extraído o primeiro óleo do campo de TUPI, através da plataforma FPSO1 BW 

Cidade de São Vicente, instalada a 295 km da costa, em lamina d’água de 2.140 m. 

A pesar da grande expectativa em torno do pré-sal, a exploração dessas 

reservas representa um grande desafio tecnológico para as indústrias do setor.  

As reservas estão a mais de 300 km de distância da costa, em lamina d’água de 

mais de 2.000 m de profundidade. Além disso, esta é uma nova região de 

exploração de petróleo e possui pouca infraestrutura de dutos instalada para 

escoamento da produção. Existe apenas um gasoduto ligando a região dos campos 

de Tupi com a costa; desta forma, a produção de óleo deve ser toda escoada por 

meio de navios aliviadores (shuttle tanker). Soma-se a isso as condições 

meteoceanográficas da Bacia de Santos, que são mais severas que as encontradas 

nas bacias de Campos e Espírito Santo, tradicionais regiões de exploração de 

petróleo no Brasil.  

Todos estes fatores têm impulsionado as indústrias do setor na busca por novas 

soluções para a extração deste óleo. 

Os FPWSO DP2 são um novo conceito de unidades de exploração de petróleo 

que utilizam novas tecnologias e equipamentos especialmente desenvolvidos para a 

exploração de campos do pré-sal em águas profundas e ultra profundas. Estas são 

unidades de produção DP3 equipadas com planta de processamento de óleo, água e 

gás e com torre e equipamentos para perfuração e intervenção nos poços de 

1 Floating Production Storage and Offloading 
2 Floating Production Workover Storage and Offloading – Dynamic Positioning 
3 Dynamic Positioning 
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petróleo. Estas plataformas são ligadas ao poço através de um único riser rígido 

vertical, conectado diretamente aos sistemas submarinos de controle do poço. 

Apesar de sua capacidade de produção relativamente elevada, da ordem de 

30.000 bopd4, o propósito destas unidades é a realização de TLD5 em novos 

campos de petróleo, recém-descobertos. Estes testes têm como objetivo obter 

dados do reservatório. A partir desses dados é possível estimar parâmetros como o 

volume total do reservatório, características do óleo produzido, vazão, entre outros. 

Estes parâmetros são então utilizados como base para o projeto da unidade de 

produção definitiva, que ficará de 25 a 30 anos produzindo o novo campo. 

Atualmente, existem apenas 2 unidades FPWSO DP no mundo. 

A primeira unidade deste tipo é o navio Noble Seillean, que opera em águas 

brasileiras desde 2002. O Seilelan iniciou sua operação no Brasil na Bacia de 

Campos, operando no Campo de Roncador. Na época, este campo foi o recorde 

mundial de lamina d’água (1.853m).  

A segunda unidade deste tipo, o navio Dynamic Producer, foi convertido em 

2010 em Cingapura e iniciou as operações no campo de Guará em 2011. Este 

Campo está localizado na Bacia de Santos, a 350 metros da costa e a uma lâmina 

d’água de 2.450 metros. 

As unidades FPWSO são um conceito inédito no mundo, e é a primeira vez que 

unidades flutuantes com posicionamento dinâmico são utilizadas para a produção 

continua de um campo de petróleo. 

Abaixo, na Erro! Fonte de referência não encontrada., temos uma visão geral 

do funcionamento dessas unidades. Durante a produção, essas unidades se 

posicionam diretamente sobre o poço. Os FPWSO possuem um moonpool a meia 

nau; este moonpool está equipado com uma torre e demais equipamentos de 

perfuração. Durante a produção, a plataforma é interligada ao poço por um único 

riser rígido vertical, que conecta os equipamentos da torre de perfuração (na 

embarcação) aos equipamentos submarinos (arvore de natal molhada, instalada na 

cabeça do poço submarino). 

4 Barril de óleo por dia 
5 Testes de Longa Duração 
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Figura 1: Unidade FPWSO DP 

O petróleo produzido é processado pela planta da embarcação. O óleo é 

armazenado nos tanques do navio; o gás é inicialmente utilizado como combustível 

nos geradores e o gás excedente é queimado na tocha; a água é tratada e 

descartada para o mar. 

Quando os tanques do FPWSO chegam perto de sua capacidade máxima de 

estocagem de óleo, esse óleo é transferido para outra embarcação (navio aliviador), 

que irá levar o óleo para um terminal terrestre. Esta operação é denominada alívio 

(ou offloading). O navio aliviador (ou shuttel tanker) também é uma unidade dotada 

de sistema de posicionamento dinâmico.  

Durante a operação de alívio, o navio aliviador se aproxima do FPWSO. A uma 

distância de aproximadamente 100 metros, os dois navios são amarrados um ao 

outro, através de um cabo de amarração; o FPWSO lança para o navio aliviador um 

mangote, por onde o óleo será transferido do FPWSO para o navio aliviador. Esta 

operação de transferência do óleo tem duração de aproximadamente 20 horas. 

Durante todo este período as duas embarcações permanecem amarradas uma a 

outra e devem manter sua posição relativa. Nesta situação, a confiabilidade do 

sistema de posicionamento dinâmico das embarcações é vital para a segurança da 

operação. 
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1.2 Revisão Bibliográfica 

Este trabalho esta fundado em dois tópicos distintos, porem igualmente 

importantes da engenharia naval: o estudo de confiabilidade de sistema e o estudo 

da dinâmica em embarcações DP6. Desta forma, a revisão bibliográfica apresentada 

a seguir esta dividida em duas partes, a primeira tratando dos principais autores e 

mais recentes trabalhos na área de confiabilidade de sistemas; e a segunda parte, 

trata dos principais autores e mais recentes trabalhos na área de dinâmica de 

embarcações DP. 

Probabilidade e estatística são a base para o estudo de confiabilidade e análise 

de risco. Desta forma, uma revisão dos conceitos gerais e principais tópicos desta 

matéria se faz necessária. A obra de Meyer (2000) é uma das principais referências 

nos cursos de probabilidade. Esta publicação apresenta os principais conceitos e a 

base teórica para o estudo de probabilidade. Em seu trabalho, Papoulis (1984) 

apresenta uma discussão mais aprofundada sobre este tema. Sua publicação é 

voltada para os cursos de engenharia, sendo assim a carga teórica e matemática de 

seu trabalho é bem maior. 

O termo confiabilidade é bastante antigo, já aparecendo em publicações do 

século XIX. Porém, os primeiros estudos estruturados e aprofundados sobre o tema 

surgiram apenas na década de 60, com o desenvolvimento da indústria 

aeroespacial. O marco desse período foi o trabalho de Duane (1965), que abriu as 

portas para a aplicação de confiabilidade na indústria aeroespacial norte-americana. 

Duane apresenta em seu livro o resultado de ensaios, mostrando que a 

confiabilidade de diferentes sistemas mecânicos e eletromecânicos aumenta de 

forma semelhante com o ganho de experiência e amadurecimento do projeto dos 

sistemas. Este fato serve de base para um modelo de curva de aprendizado, 

proposta pelo autor para uso na análise de confiabilidade de sistemas. Além disso, o 

autor apresenta um método para cálculo do tempo (ou numero de ensaios) 

necessário para se atingir a confiabilidade desejada. Este modelo é baseado no 

ganho de confiabilidade com o aumento da experiência. 

Lewis (1977) apresenta uma abordagem mais moderna e com um enfoque 

mais didático sobre o tema da confiabilidade. Seu livro, destinado a estudantes de 

6 Dynamic Positioning 
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graduação em engenharia, apresenta uma abordagem geral sobre o tema 

confiabilidade. O autor apresenta os conceitos teóricos da confiabilidade. 

O livro de Modarres (1983) apresenta uma visão geral sobre todos os aspectos 

do estudo de confiabilidade e análise de risco. Nos primeiros capítulos o autor 

retoma os conceitos básicos de probabilidade e estatística. Em seguida, são 

abordados os conceitos de risco e confiabilidade. Na parte final do livro, o autor 

apresenta as principais ferramentas de análise de risco, como árvore de falhas, 

FMEA7 e FMECA8, e sua aplicação na busca da quantificação da confiabilidade de 

sistemas. O trabalho também apresenta tópicos de confiabilidade humana, através 

do uso de ferramentas como a THERP9.  

Em seu livro, Kumamoto; Henkey (1996) também apresenta uma visão geral 

sobre o estudo da confiabilidade, porém seu trabalho da um enfoque maior para a 

aplicação pratica da confiabilidade. Nos primeiros capítulos de seu livro, os autores 

apresentam uma discussão aprofundada sobre risco, abordando risco à segurança 

das pessoas e das instalações, riscos ambientais, riscos legais e financeiros e, 

inclusive, risco à imagem da empresa (estes últimos, muitas vezes negligenciados 

por outros autores). Nos capítulos seguintes, o autor apresenta as ferramentas para 

a quantificação do risco. No capitulo final, ha uma discussão sobre riscos legais e 

regulatórios. 

Uma das ferramentas mais utilizadas pelas indústrias petrolíferas atualmente, o 

HAZOP é discutido em profundidade por Crawley; Malcom; Tyler (1999). Neste guia, 

os autores reúnem boas práticas e experiências obtidas com a aplicação desta 

ferramenta ao longo de trinta anos. 

Em sua tese de mestrado, Cornet (2004) apresenta uma discussão sobre as 

diversas técnicas e ferramentas de confiabilidade surgidas nos últimos anos, suas 

principais características e sua aplicação na indústria moderna. O autor também 

traça um paralelo entre simples aplicação de técnicas e a utilização racional dos 

conceitos de confiabilidade como forma de gestão de risco. 

Tratando mais especificamente da área de engenharia naval, e com um tema 

bastante ligado ao foco deste trabalho, Rodriguez; Souza; Martin (2009) apresentam 

7 Failure mode and effects analysis 
8 Failure mode, effects, and criticality analysis 
9 Technique for Human Error Rate Prediction 
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uma análise de risco da operação de alivio de unidades FPSO10. Neste trabalho, os 

autores utilizam a técnica de PRA11, identificando os eventos que podem levar a um 

acidente. Uma tabela de causa - consequência relaciona esses eventos a suas 

consequências, sendo possível, assim, identificar as tarefas e operações críticas do 

processo. Através de uma análise qualitativa desses resultados, relacionando a 

frequência de ocorrência de cada evento com a sua severidade, os autores chegam 

ao resultado do trabalho, classificando cada risco levantado para a operação de 

alivio de unidades FPSO. 

O segundo tópico que é base para este trabalho é a dinâmica de embarcações 

dotadas de SPD12. Para o estudo deste tema, é fundamental o conhecimento da 

dinâmica de corpo rígido e das equações do movimento de embarcações no mar. 

Este tema é tratado por Fossen (2002), que apresenta uma abordagem vetorial para 

descrever a dinâmica de embarcações no mar chegando as equações da dinâmica 

do corpo rígido em 6 graus de liberdade.  

Newman (1977) estende essa abordagem da dinâmica do corpo rígido dando 

ênfase a hidrodinâmica e o comportamento de embarcações no mar.  

Em seu trabalho, Faltinsen (1990) também aborda este tema, apresentando de 

forma estruturada os conceitos básicos de hidrodinâmica. A seguir, o autor 

demonstra métodos para o calculo das interações fluido estrutura com foco no 

calculo do carregamento exercido pelo mar em navios e estruturas submarinas.  

Os principais fatores do projeto de navios aliviadores SDP são discutidos por 

Moratelli (2010). O autor apresenta as alternativas de arranjo propulsivo mais 

utilizadas nos projetos de embarcações modernas, e sua relação com a 

confiabilidade do sistema SPD.  

10 Floating Production Storage & Offloading 
11 Preliminary Hazard Analysis 
12 Sistema de Posicionamento Dinâmico 
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1.3 Objetivos do Trabalho 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de confiabilidade para a 

operação de produção de petróleo com embarcações FPWSO DP.  

Neste estudo, serão avaliados os sistemas de geração de energia da 

plataforma, sistema de propulsão, controladores e sistemas de referência de 

posição. Será apresentada, também, uma análise de risco do sistema de conexão 

com o poço. Este sistema é a última forma de bloqueio, caso haja uma perda de 

posição da plataforma.  

A confiabilidade humana também será abordada, mostrando seu efeito sobre a 

confiabilidade global do sistema. 

Posteriormente, serão apresentados incidentes reais que ocorreram nos 

primeiros meses de operação da unidade. Estes incidentes serão relacionados com 

os eventos descritos nas análises de risco e será apresentada uma discussão sobre 

a eficácia da análise na fase de projeto, e como esta análise se refletiu na operação 

da unidade.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Em seu trabalho Probabilistic Risk Assessment, Modarres (2010) define o risco 

como a multiplicação entre a probabilidade de determinado evento ocorrer e as 

consequências deste evento, caso ele ocorra. 

R = P x C 

Onde: R – risco; 

 P – probabilidade do evento; 

 C – consequência do evento. 

Desta forma, o risco é proporcional à frequência que determinado evento 

ocorre e a extensão das consequências deste evento. Apesar desta definição 

simples, a quantificação do risco é um processo muito trabalhoso, já que devem ser 

identificados e levantados todos os possíveis eventos de falha, sua probabilidade de 

ocorrência (algo que muitas vezes não pode ser facilmente determinado) e a 

extensão das consequências desta falha (novamente, isto é algo que muitas vezes 

não pode ser totalmente determinado).  

A quantificação do risco envolve as seguintes etapas: 

 - Identificação de eventos primários: nesta etapa são levantados todos 

os eventos que podem gerar uma falha. Este é um trabalho extensivo e 

multidisciplinar. 

 - Análise de causa de eventos primários: nesta etapa, são levantadas e 

analisadas as situações que podem levar as falhas. Devem-se analisar, também 

nesta etapa, as possíveis ações mitigatórias para minimizar as falhas. 

 - Quantificação de probabilidade de falhas: nesta etapa são calculadas 

as probabilidades de ocorrência dos eventos de falha. 

 - Análise de consequências: são levantadas todas as possíveis 

consequências que decorrem das falhas listadas nas etapas anteriores.  

Existem diversas metodologias desenvolvidas para tratar cada uma das fases 

da análise de risco, cada uma delas possuindo suas qualidades e restrições. O 

quadro abaixo trás um resumo das metodologias mais utilizadas atualmente: 
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Tabela 1: Métodos de análise de risco 

Etapa Método

Check List
Estatísticas de falhas e acidentes
Hazard and Operability Studies (HAZOP)
Sistemática de análise de projetos (conceitos, 
sistemas, equipamentos, operações) 
semelhantes
Hazard and Operability Studies (HAZOP)
Árvore de falhas (Fault Tree Analysis,FTA)
Preliminary Hazard Analysis (PHA)
Análise de modos de falha e efeitos (FMEA)
Árvore de falhas (FTA)
Árvore de eventos (Evente Tree Analysis, ETA)
Simulação de Monte Carlo
Cálculo das probabilidades dos eventos primários 
através de dados históricos
Árvore de eventos (ETA)
Diagrama de causa e consequência
Diagrama de influência

Identificação de eventos 
primários

Análise de causas de 
eventos primários

Quantificação de 
probabilidade de falhas

Análise de consequências

Neste trabalho, o foco será a análise das causas dos eventos de falha, e suas 

consequências. Desta forma, as metodologias utilizadas serão: 

- FMEA: na análise dos equipamentos da plataforma 

- Árvore de falhas: na análise dos sistemas completos 

- THERP: na análise da influência dos fatores humanos  

FMEA 

A Análise do Tipo e Efeito de Falha foi uma das primeiras técnicas de análise 

de risco utilizadas. Ela foi desenvolvida por engenheiros da indústria militar nos anos 

1950. Posteriormente, passou a ser utilizada na indústria aeronáutica civil, com 

excelentes resultados; logo, tornou-se popular nos demais campos da engenharia e, 

atualmente, é uma das técnicas de análise de risco mais utilizadas. 

O FMEA é uma ferramenta sistemática de avaliação de projeto (ou 

processos), com a finalidade de identificar onde e como eles podem falhar, estimar o 

impacto dessas diferentes falhas para o sistema e identificar as partes mais 

importantes do projeto (ou processo). 
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Ele é divido nas seguintes etapas: 

 - Ocorrências: nesta etapa são listados todos os modos de falha e a 

quantidade de vezes que ele ocorre. Isto pode ser feito através de dados históricos 

de equipamentos (ou processos) semelhantes, dados de fabricantes, consulta a 

profissionais experientes na área, entre outros. As causas de falha são vistas como 

fraquezas no projeto. Todas as causas potenciais dos modos de falha devem ser 

identificadas e documentadas nesta etapa.  

 - Efeitos: nesta etapa são listados todos os efeitos relativos a cada 

modo de falha identificado na etapa anterior. É importante realçar o caráter 

multidisciplinar desta etapa, pois a falha em um componente pode levar a uma 

consequência em outro componente ou processo completamente distinto. 

 - Modos de detecção: deve-se listar, nesta etapa, todos os modos de 

detecção (caso existam) das falhas (ou efeitos) identificadas nas etapas anteriores. 

Quando ações apropriadas são determinadas, faz-se necessário verificar sua 

eficiência. Dessa forma, métodos de inspeção apropriados devem ser escolhidos, 

identificando-se testes, análises, monitoramento e outras técnicas que possam ser 

usadas para detecção de falhas. Assim, pode-se determinar o quão provável é que 

uma falha seja identificada ou detectada. 

 - Mitigação: os métodos de mitigação previstos em projeto devem ser 

avaliados. Com a visão geral dos modos de falha, é possível ter uma visão mais 

abrangente sobre a eficiência desses métodos.  

O FMEA é uma ferramenta basicamente qualitativa, mas que permite uma 

boa visão global do projeto, e permite identificar, com certa facilidade, os pontos 

mais suscetíveis a falha em determinado projeto. 

O método é altamente dependente de experiências anteriores, e da 

experiência de cada um dos profissionais envolvidos. O FMEA deve ser usado como 

uma ferramenta bottom-up, complementando a análise top-down executada através 

da FTA (Fault Tree Analysis). 

Por último, o método não é eficaz em identificar modos de falhas complexos 

envolvendo uma combinação de diversos outros modos de falha. Esta fraqueza, 

entretanto, pode ser contornada e compensada com a experiência dos profissionais 

envolvidos na análise, como mostrou Corness (1998).
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Árvore de falhas 

Assim como o FMEA, a metodologia da árvore de falhas também foi 

desenvolvida pela indústria militar, aplicada inicialmente na análise da confiabilidade 

de sistemas de controle para lançamento de mísseis balísticos. Posteriormente, a 

técnica foi refinada e passou a ser utilizada na indústria aeronáutica e nuclear. Os 

bons resultados obtidos alavancaram a popularização deste método, que atualmente 

é utilizado nas mais diversas áreas da engenharia. 

A FTA é uma técnica de análise de risco top-down, ou seja, ela parte de um 

evento (ou estado) final indesejado, e vai percorrendo todos os desdobramentos (ou 

eventos anteriores) necessários que levam o sistema ao estado final indesejado. 

Esta análise consiste na busca de possíveis causas para um evento, chamado 

evento-topo. Constrói-se um diagrama lógico, conhecido como árvore de falhas, e 

parte-se de um evento-topo indesejado pré-definido, investigando-se as sucessivas 

combinações de falhas dos diversos componentes até atingir-se o limite da análise, 

que são as falhas ou eventos básicos. Neste sentido, a FTA é uma técnica 

antagônica ao FMEA. O FMEA parte de falhas isoladas em equipamentos e analisa 

o impacto dessas falhas sobre o sistema como um todo. A FTA parte do estado final 

do sistema, e percorre o caminho até a falha inicial que levou a este estado.  

O conceito fundamental da FTA consiste na tradução de um sistema físico em 

um diagrama lógico, a árvore de falhas, em que se é conduzido a um evento-topo 

por causas de falhas específicas. 

A FTA possui, entre suas vantagens, uma maior flexibilidade de 

representação gráfica de sistemas complexos e uma maior facilidade computacional 

quando comparada à metodologias que trabalham com o sucesso, e não o fracasso 

do sistema.  

O objetivo, ao se construir uma FTA, é identificar como as combinações dos 

eventos básicos podem conduzir à ocorrência do evento indesejado. Conhecendo a 

probabilidade dessas ocorrências, é possível chegar à probabilidade de ocorrência 

do evento-topo e avaliar como ela é afetada pelos diversos fatores contribuintes. 

Desta forma, pode-se identificar o nível de importância de cada componente. 

As etapas de uma FTA são em geral: 

1- Definição do sistema 
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2 - Descrição dos eventos-topo da árvore de falhas 

3 - Construção das árvores de falhas 

4 - Levantamento dos dados de falha dos componentes

5 - Determinação dos cortes mínimos 

6 - Avaliação da árvore de falhas 

7 - Análise de resultados 

A construção da FT possui nomenclatura e simbologia própria, formada 

basicamente por eventos e portões lógicos, conforme descrito por Lewis (1987). 

Os eventos em uma árvore de falhas estão relacionados à probabilidades 

estatísticas. Por exemplo, falhas de componentes geralmente ocorrem a uma taxa 

de falha constante �. Pode-se, portanto, representar a probabilidade de falha como 

uma função que depende da taxa � e do tempo de exposição t: 

   P = 1 – e-�t 

   P � �t,    �t < 0.1 

Onde: P – probabilidade de falha; 

� – taxa de ocorrência de falha por unidade de tempo; 

 t – tempo 

Diferentemente de diagramas de portões lógicos convencionais nos quais os 

eventos de entrada e saída possuem valores binários VERADEIRO (1) ou FALSO 

(0), a probabilidade de um evento de saída de um portão em uma árvore de falhas 

depende da probabilidade do evento de entrada. 

Um portão E representa uma combinação de eventos independentes, e, 

dessa forma, a probabilidade de qualquer evento de entrada não é afetada por 

nenhum outro evento de entrada desse portão. A probabilidade do evento de saída é 

portanto: 

  P (A e B) = P(A � B) = P(A) x P(B) 
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Por outro lado, um portão OU correspondente a: 

  P (A ou B) = P(A U B) = P(A) + P(B) - P(A � B) 

Já que as probabilidades de falha tendem a ser pequenas (em geral, menor 

que 0.01), P(A � B) se torna um termo insignificante, e a saída de um portão OU 

pode ser conservativamente, aproximada por uma hipótese de que os dados de 

entrada são eventos mutuamente exclusivos: 

P (A ou B) � P(A) + P(B),       P(A � B) � 0 

THERP 

THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) é uma técnica utilizada 

para estimar a taxa de falhas humanas. Está técnica foi desenvolvida por Alan 

Swain, na década de 1950, para aprimorar o controle de qualidade na fabricação de 

ogivas nucleares. Até os dias de hoje, a THERP é uma das técnicas mais utilizadas 

para estimativa de confiabilidade e desempenho humano.  

Grande parte do sucesso da técnica THERP se deve a sua simplicidade e 

facilidade de aplicação às mais diversas atividades humanas. A técnica consiste, 

basicamente, em dividir as atividades realizadas por pessoas (operadores) em 

tarefas singelas. Para cara tarefa, são analisados os tipos de falhas possíveis de 

acontecerem (por exemplo, erro de leitura, falha em completar algum passo da 

tarefa, omissão de alguma tarefa, etc.); assume-se uma taxa de falha constante para 

cada erro. A probabilidade de falha da atividade como um todo é calculada utilizando 

a probabilidade de falha em cada tarefa individual.

A técnica THERP envolve os seguintes passos: 

1. Definir o sistema ou processo: nesta etapa, deve-se descrever as 

funções do sistema (ou processo) e seus objetivos, e as consequências de não 

alcança-lo. Deve-se também identificar as pessoas e equipamentos utilizados. 

2. Identificar e listar todas as atividades realizadas por humanos e qual 

a sua relação com as operações ou funções do sistema: nesta etapa devem ser 
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analisadas todas as atividades realizadas por operadores e mantenedores do 

sistema. 

3. Estimar a taxa de erro humano: para isso, deve-se dividir cada 

atividade realizada por operadores e/ou mantenedores em uma lista de tarefas 

simples. Identificam-se quais erros podem ocorrer na realização de cada tarefa e 

estima-se qual a probabilidade (ou taxa) de ocorrência de cada erro e a 

probabilidade deste erro não ser detectado. 

4. Determinar os efeitos dos erros humanos sobre o sistema (ou 

processo): nesta etapa, desenha-se a árvore de eventos do sistema. Os braços à 

esquerda da árvore de eventos são eventos de sucesso. Os braços à direita 

representam a falha. Deve-se atribuir a probabilidade de cada nó da árvore. Desta 

forma, pode-se calcular a probabilidade de sucesso (ou fracasso) de realização da 

atividade. 

5. Desenvolver e propor recomendações de mudanças no sistema, que 

possam diminuir a taxa de falha do mesmo. 

Embora a probabilidade de que uma pessoa vá completar com sucesso uma 

tarefa longa seja uma probabilidade condicionada extremamente complexa que 

envolve uma infinidade de possíveis combinações de erros, este cálculo torna-se 

simples se esses erros acontecem de forma independente. Além disso, pode-se 

supor que o sucesso da atividade como um todo ocorre quando cada tarefa 

individual é realizada com sucesso. Neste caso, a probabilidade de falha da 

atividade como um todo é a soma das probabilidades de falha de cada tarefa 

isolada. Esta hipótese é a base da técnica THERP, base para a construção da 

árvore de eventos e para o cálculo da probabilidade de falha humana. 

Na construção da árvore de eventos, cada tarefa é representada por um nó 

da árvore. A tarefa pode ser realizada com sucesso ou fracasso. O ramo do fracasso 

é deixado em branco. O ramo do sucesso leva a próxima tarefa. Desta forma, a 

árvore de evento tem apenas um ramo de sucesso e os erros em cada etapa são 

representados por um ramo não desenvolvido. A probabilidade de sucesso da 

atividade como um todo pode então ser calculada multiplicando-se a probabilidade 

de sucesso de cada etapa no ramo de sucesso da árvore. Na Figura 2 abaixo temos 

um exemplo de árvore de eventos: 
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Figura 2: Exemplo de aplicação da técnica THERP 

A principal vantagem da THERP é a simplicidade e abrangência da técnica. 

THERP pode ser utilizada em qualquer fase do projeto, desde o conceitual até a 

fase de operação e a posterior desmobilização do empreendimento. Além disso, 

THERP é um processo transparente, estruturado e fornece uma visão clara dos 

fatores humanos que influenciam a confiabilidade do sistema. Isso permite uma 

análise clara e objetiva dos resultados. A principal desvantagem da técnica é o fato 

de que, embora conceitualmente simples, sua aplicação envolve um volume 

considerável de trabalho nas etapas de identificação de todas as atividades 

humanas, preparação das listas de tarefas e identificação dos erros em cada tarefa. 

Além disso, ao contrário de técnicas mais modernas como a HEART (Human 

Error Assessment and Reduction), a aplicação da THERP por si só não leva a um 

aperfeiçoamento do sistema. Para tal, é necessária uma etapa posterior de 

avaliação das tarefas e dos sistemas utilizados.
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3 DESCRIÇÃO DO FPWSO DP 

Os FPWSO são unidades itinerantes de produção, armazenagem e 

transferência de óleo, especialmente projetadas para a realização de testes de longa 

duração.  

Os TLDs13 têm como objetivo testar a capacidade dos reservatórios através da 

produção de poços já�  perfurados. Dessa forma, buscam permitir, por meio da 

produção de longa duração, medir-se o comportamento da pressão de fundo do 

reservatório e as vazões de produção de óleo e gás durante todo o período de teste, 

que duraram, em media, seis meses. Desta forma, pode-se: 

• Avaliar o desempenho de produção em longo tempo; 

• Avaliar a comunicação hidráulica vertical e lateral nos reservatórios  

• Avaliar a coleta e escoamento submarino de óleo parafínico; 

• Avaliar a existência de mecanismos de danos à formação 

• Coletar informações mais confiáveis dos teores de contaminantes e do índice 

de produtividade dos poços; 

• Verificar a modelagem geológica do reservatório 

Isto permite uma redução das incertezas dos modelos e, como consequência, 

uma otimização do projeto da plataforma definitiva, que irá explorar petróleo do 

campo por mais de 25 anos. 

As unidades FPWSO conjugam as atividades de processamento primário da 

produção, estocagem e transferência de óleo para navios aliviadores. Além disso, 

essas unidades são providas de uma sonda de light workover, ou seja, preparada 

apenas para completação (retirada e instalação de equipamentos submarinos) e 

operações through-tubing.  

A ligação do poço às facilidades de produção da plataforma é realizada por 

uma sonda, localizada à meia nau, através do uso de um riser rígido EPR14. 

Os FPWSO são unidade de posicionamento dinâmico, ou seja, não existe 

sistema de ancoragem. A unidade possui um conjunto de propulsores, que, a todo 

13 Teste de longa duração 
14 Early Production Riser 
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instante, gera um empuxo contrario as forças ambientais, mantendo, desta forma, a 

embarcação estacionária em relação reservatório submarino. 

A Tabela 2, a seguir, apresenta as principais características da embarcação 

que será estudada neste trabalho: 

Tabela 2: Características principais da embarcação 
Comprimento Total   256m 
Comprimento entre perpendiculares  244m 
 Boca  46m 
Pontal  27,20m 
Arqueação Bruta 73.760 t 
Arqueação Liquida 24.750 t 
Calado de projeto 14m 
Tripulação 103 pessoas 
Ancoragem DP 

Sistema de geração de energia 

4 turbo geradores Sola de 4.600kW 
4 diesel geradores Wartsila de 4.600kW 
2 diesel geradores MAN e 6.500 kW 
1 diesel gerador emergência de 1360 kW 

Sistema de Propulsão 
2 propulsores principais 
3 propulsores de duto 
4 propulsores azimutais 

3.1 Descrição geral da unidade 

A embarcação que será estudada é uma unidade flutuante de produção, 

perfuração, estocagem e alívio de óleo. A embarcação é equipada com um sistema 

de posicionamento dinâmico DP Classe 2, com notação de classe DNV DYNPOS 

AUTR (equivalente a notação IMO DP Classe 2). 

Esta unidade opera em campos de petróleo e gás em laminas d’água de até 

2.500 m e a mais de 350 km de distância da costa. 

A produção diária de óleo é de aproximadamente 4.000 m³/dia (25.000 bbl/dia) 

ficando limitada pela queima máxima de gás máxima permitida para os TLD, que é 

de 500.000 Nm³/dia (regulamentação ANP). 
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A unidade é conectada a apenas um poço de petróleo (por vez) através de um 

único riser rígido vertical chamado EPR, e um conjunto de equipamentos 

submarinos. 

3.2 Sistema DP 

Até o inicio da década de 1960, toda a exploração offshore de petróleo era 

realizada por plataformas ancoradas ou jack-ups. Com a descoberta de campos de 

petróleo em águas cada vez mais profundas, a utilização destas unidades começou 

a se tornar inviável técnica e, principalmente, economicamente. 

Este fato impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias, e começaram a 

surgir as primeiras unidades dotadas de sistemas de posicionamento dinâmico. 

Em 1961, entram em operação os navios sondas Eureka e Cuss 1. Ambos 

possuíam um conjunto de propulsores e controle automático de posição e atitude. 

Este foi o marco inicial da tecnologia de posicionamento dinâmico na indústria 

offshore.  

Até 1990, o uso de unidades DP na exploração de petróleo estava restrito as 

embarcações de apoio, como navios aliviadores, supply boats, PLSV15 e as sondas 

de perfuração. Em 1990 entrou em operação o navio sonda Noble Seillean,

produzindo o campo de Cyrus, no mar do norte. Esta foi a primeira plataforma de 

posicionamento dinâmico utilizada para a produção continua de um campo de 

petróleo. A partir de 1998, esta embarcação passou a operar em águas brasileiras, 

produzindo os Campos de Roncador e Jubarte, na bacia de campos e o campo de 

Golfinho, na bacia do Espirito Santo. O sucesso durante estes anos de operação 

motivou o projeto e a construção de uma segunda embarcação deste tipo, e em 

2010 entrou em operação o FPWSO Dynamic Producer, produzindo o campo de 

Guará, na bacia de Santos. 

15 Pipe Laying Support Vessel 
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3.2.1 Notação de Classe DP 

A classificação dos sistemas DP é baseada nas publicações da IMO16, que 

regulamenta a indústria naval no mundo.  

Atualmente, as embarcações DP são classificadas em 3 categorias, de acordo 

com o nível de redundância que possuem em seu sistema DP e a consequência que 

a falha de um equipamento traz para capacidade de manter posição. 

• DP Classe 1: não possuem redundância. Uma falha simples pode levar 

a uma perda de posição. 

• DP Classe 2: possui um nível de redundância tal que, uma falha simples 

de uma equipamento ativo (gerador, propulsor, barramento, bomba, 

motor, entre outros) não leva a perda de posição da unidade. Porém, 

uma falha simples em um equipamento estático (tubulação, tanques de 

lubrificante ou combustível, cabos de força, entre outros) pode levar a 

perda de posição. 

• DP Classe 3: possui um nível de redundância tal que, uma falha simples 

não leva a perda de posição. Deve ainda manter posição no caso de 

alagamento ou fogo em qualquer um de seus compartimentos estanque. 

A classificação dos sistemas DP é baseada nas publicações da IMO17, que 

regulamenta a indústria naval no mundo.  

O FPWSO DP em estudo neste trabalho possui notação de classe DP2 

  

16 International Maritime Organization 
17 International Maritime Organization 
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4 MODOS DE FALHA 

Neste capítulo será apresentada uma descrição detalhada de cada sistema 

estudado (sistema de geração de energia, sistema de propulsão, controladores DP e 

sistemas de referência de posição) seguida da análise dos modos de falha de cada 

um desses sistemas. A metodologia utilizada para está análise de modos de falha 

será o FMEA. 

4.1 Sistema de Propulsão 

O FPWSO possui um conjunto de propulsores, responsáveis por fornecer o 

empuxo necessário para manter a embarcação em posição estacionária, 

compensando a todo o momento as forças ambientais. 

A embarcação está equipada com nove propulsores, sendo 2 propulsores 

principais (main propeller), 3 propulsores de duto (tunnel thruster) e 4 propulsores 

azimutais (azimuth thruster), conforme apresentado na Figura 3 abaixo: 
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Figura 3: Arranjo do sistema de propulsão 

Os dois propulsores azimutais de popa possuem potência nominal de 3,8 MW 

cada e estão localizados um a bombordo e outro a boreste, entre as cavernas 47 e 

49. Os dois propulsores azimutais de proa possuem potência nominal de 2,4 MW 

cada, e estão localizados um a bombordo e outro a boreste, entre as cavernas 73 e 

75. Os dois propulsores de duto de proa possuem potência nominal de 1,0 MW 

cada, e estão localizados na linha de centro, entre a caverna 96 e o pique tanque de 
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vante. O propulsor de duto de popa tem potência nominal de 0,7 MW e está 

localizado na linha de centro, entre as cavernas 18 e 22. 

Os quatro propulsores azimutais (proa e popa) possuem hélice de passo fixo e 

são acionados por motores elétricos de corrente alternada. Cada motor é montado 

verticalmente, diretamente acima de seu propulsor. Os motores operam em 

velocidade variável, entre 0 e 670 rpm para os propulsores de popa, e entre 0 e 720 

rpm para os propulsores de proa. 

Os propulsores de duto possuem hélice de passo variável e são acionados por 

motores elétricos de corrente alternada, montados diretamente sobre cada 

propulsor. Os motores operam a rotação constante de 1193 rpm. 

Em resumo, o sistema propulsivo é composto de: 

• 2 x 1.030 kW – propulsores de duto de proa (T1 e T2) 

• 1 x 700 kW – propulsor de duto de popa(T5) 

• 2 x 2.400 kW – propulsores azimutais de proa (T3 e T9) 

• 2 x 3.800 kW – propulsores azimutais de popa (T4 e T8) 

• 2 x 6.500 kW – propulsores principais (T6 e T7) 

4.1.1 Propulsores azimutais 

Os dois propulsores azimutais de proa são propulsores Wärtsilä. Os 

propulsores são alimentados por motores elétricos trifásicos assíncronos de corrente 

alternada e rotação variável Alconza-Berango, com potência nominal de 2.400 kW 

operando a 690 V. O sistema é comandado por um controlador Wärtsilä 

LIPSTRONIC. 

Os dois propulsores azimutais de popa são propulsores Wärtsilä. Os 

propulsores são alimentados por motores elétricos trifásicos assíncronos de corrente 

alternada e rotação variável Alconza-Berango, com potência nominal de 3.800 kW 

operando a 690 V. O sistema é comandado por um controlador Wärtsilä 

LIPSTRONIC. 
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Sistema de lubrificação e selo 

O sistema de Lubrificação dos propulsores azimutais de proa é formado por 

uma bomba de óleo, acionada por motor elétrico conectado ao barramento de LV-

690V (Thruster Aux & Fac Switchboart). A sucção da bomba está ligada a uma linha 

de dreno, conectada a extremidade inferior da caixa de engrenagem, como mostra a 

Figura 4, abaixo. 

Figura 4: Sistema de lubrificação e selo – propulsor azimutal proa 

O sistema possui uma válvula de alívio, com pressão fixada em 10 bar, com a 

finalidade de proteger as linhas em caso de sobre pressão no sistema. Após a 

bomba, o óleo lubrificante passa por um sistema de filtragem. A condição do filtro é 

monitorada por alarmes de alta e baixa pressão. Se houver entupimento do filtro, um 

sistema de válvulas de retenção permite que o fluxo seja desviado do filtro (bypass

do filtro). Se a pressão na linha ultrapassar 3,4 bar, uma primeira válvula de 

retenção abre, permitindo que parte do óleo seja desviada do filtro. Se a pressão 
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ultrapassar 4 bar, uma segunda válvula de retenção abre, permitindo que o completo 

bypass do filtro. A pressões acima de 5 bar, o óleo lubrificante é recirculado (enviado 

novamente para a sucção da bomba).  

No caso de queda de pressão na linha (pressão menor que 1 bar, indicando 

falta de lubrificação no sistema), um sistema de intertravamento impede a partida do 

motor.   

O sistema de Lubrificação dos propulsores azimutais de popa é formado por 

duas bombas de lubrificantes, uma principal e uma secundária, ambas alimentadas 

pelo barramento LV-690 V (thruster Aux & Fac Switchboard). As bombas de óleo 

lubrificante são responsáveis por manter a lubrificação dos propulsores, resfriamento 

do sistema e a filtragem do óleo lubrificante. As bombas são alimentadas por duas 

linhas distintas, ambas derivando de uma mesma linha de sucção instalada na caixa 

de engrenagem do propulsor, como mostrado na Figura 5 abaixo. A bomba 

secundaria está constantemente em operação, operando no modo hot-standby. Um 

sistema de intertravamento impede o acionamento do motor do propulsor, caso a 

pressão no sistema de óleo lubrificante esteja abaixo de 1 bar. Uma válvula de 

recirculação é acionada caso a pressão no sistema ultrapasse 8 bar, evitando assim 

uma sobre pressão no sistema. 

Caba bomba possui um conjunto de filtros. A pressão nestes filtros é 

monitorada, e existem alarmes para alta e baixa pressão. Em caso de entupimento 

do filtro na bomba secundária, uma válvula de retenção permite um bypass parcial 

do filtro caso a pressão na linha ultrapasse 1,5 bar. Caso a pressão ultrapasse 3 bar, 

uma segunda válvula de retenção se abre, permitindo um bypass completo do filtro. 

Em caso de entupimento do filtro na bomba principal, uma válvula de retenção 

permite um bypass parcial do filtro caso a pressão na linha ultrapasse 3,4 bar. Caso 

a pressão ultrapasse 4 bar, uma segunda válvula de retenção se abre, permitindo 

um bypass completo do filtro. 



36

Figura 5: Sistema de lubrificação e selo – propulsor azimutal popa 

Depois de passar pelos filtros, o óleo lubrificante é enviado para um trocador 

de calor para resfriamento. Este trocador é resfriado com água doce, circulando em 

circuito fechado. Em caso de entupimento do trocador de calor, uma válvula de 

retenção permite o bypass do sistema caso a pressão na linha ultrapasse 3 bar. 

Cada propulsor azimutal possui dois conjuntos de selos independentes, um 

para o eixo de rotação do hélice, e outro para o eixo de rotação azimutal do 

propulsor. Os selos são alimentados pelos tanques LO Header Tank e LO Gravity 

Tank, respectivamente, como mostrado na Figura 5. O tanque LO Gravity Tank 

possui um sensor de nível, e alarme para nível baixo do tanque, monitorado pelo 

painel de controle local do propulsor e pelo painel de controle localizado na ponte de 

comando da embarcação. Este tanque garante pressão estática para o selo da caixa 

de engrenagem do propulsor. O tanque LO Header Tank possui um alarme de nível 

baixo, monitorado pelo painel de controle local do propulsor, e pelo painel de 

controle. 
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Rotação no eixo azimutal 

A rotação no eixo azimutal dos propulsores azimutais é feita através de um 

conjunto de motores hidráulicos (3 motores hidráulicos para cada propulsor de proa 

e 6 motores hidráulicos para cada propulsor de popa), alimentados por unidades 

HPU18 localizadas dentro do compartimento de cada propulsor. As bombas das 

unidades HPU são alimentadas pelo barramento LV-690V Thruster Aux & Fac 

Switchboard. 

Os motores hidráulicos são instalados no compartimento dos propulsores, fixos 

no casco da embarcação, e montados diretamente acima da caixa de engrenagens 

dos propulsores.  

O sistema HPU de cada propulsor é formado por duas bombas, alimentadas 

por dois motores elétricos (22 kW cada, para os propulsores de proa, e 75 kW cada, 

para os propulsores de popa). Essas bombas alimentam os motores hidráulicos 

através de um conjunto de linhas (manifold) de óleo hidráulico, como mostrado na 

Figura 6 abaixo. 

18 High Pressure Unit 
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Figura 6: Sistemas do propulsor azimutal 

As bombas alimentam o circuito, fornecendo pressão hidráulica aos motores. A 

pressão no sistema é controlada através de um conjunto de válvulas, que atuam em 

caso de sobre pressão, retornando óleo para o reservatório. 

A direção do fluxo de óleo hidráulico no sistema é controlada por um conjunto 

de válvulas atuadoras (proportional valve), que comandam a direção de rotação do 

motor hidráulico (rotação no sentido horário ou anti-horario). 

Caixa de engrenagens do eixo propulsor 

Os propulsores azimutais possuem uma caixa de engrenagem inferior (lower 

gearbox) que transforma a rotação vertical (eixo do motor), em rotação horizontal 

(eixo do hélice). Além disso, essa caixa de engrenagens possui uma caixa de 

redução. Nos propulsores azimutais de proa, a relação de redução é de 1:2.929, nos 

propulsores azimutais de popa, a relação de redução é de 1:3.846. O compartimento 

das caixas de engrenagem e redução é preenchido com óleo hidráulico, responsável 
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pela lubrificação do sistema.  O resfriamento do sistema é feito pela água do mar, na 

qual o sistema está imerso. 

Figura 7: Engrenagens - propulsor azimutal 

O abastecimento de óleo lubrificante é feito por um tanque gravitacional, 

localizado em cota 6 m acima da linha de base, a fim de garantir que a pressão de 

óleo lubrificante no interior da caixa de engrenagens seja mantida maior que a 

pressão da água do mar exterior. Desta forma, evita-se o vazamento de água para o 

interior da caixa de engrenagem do propulsor. 

Sistema de resfriamento 

Os enrolamentos dos motores elétricos dos propulsores azimutais são 

resfriados a ar. Cada motor possui um soprador, insuflando ar no interior de seus 

enrolamentos. 

O óleo dos motores hidráulicos é resfriado em um trocador de calor, resfriado 

com água doce, circulando em circuito fechado. Apos passar pelos motores, o óleo é 

enviado para os trocares, e apos ser resfriado, o óleo retorna para o tanque de 

armazenamento. 

4.1.2 Propulsores de duto 

Como dito anteriormente, a embarcação está equipada com 3 propulsores de 

duto, dois na proa e uma na popa.  
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Os dois propulsores de duto de proa são propulsores Rolls-Royce modelo 150 

TV-D. Cada propulsor é acionado por um motor elétrico de potência nominal 1.030 

kW, operando a 6,6 kV. Os propulsores giram em sentido anti-horário, a rotação 

constante de 249 rpm. O empuxo dos propulsores é controlado através da 

regulagem do passo das pás do hélice. O ajuste de passo das pás do hélice é feito 

por um conjunto de servo-motores. A Figura 8 abaixo mostra um desenho 

esquemático dos sistemas que integram os propulsores de duto. 

Figura 8: Sistemas dos propulsores de duto 

O propulsor de duto de popa é um propulsor Rolls-Royce, modelo 100 TV-D. 

Este propulsor é acionado por um motor elétrico de corrente alternada de potência 

nominal 700 kW operando a 450 kV. Devido a sua baixa potência e baixa eficiência, 

este propulsor não é utilizado normalmente durante operações em modo DP. Além 

disso, devido a sua baixa eficiência, este propulsor não é considerado para o calculo 

de capacidades do sistema DP. Desta forma, este propulsor não será incluído na 

análise de risco do sistema. 

Servo mecanismo – controle de passo dos propulsores de duto 

O sistema servo mecânico de controle de passo de cada um dos propulsores 

de duto é formado por duas servo-bombas, acionadas por motores elétricos. Cada 

sistema funciona com uma bomba operando, e a segunda em standby. A bomba 
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primária (N1) de cada sistema é alimentada pelo barramento 82-EN-001A. A bomba 

secundaria (N2) é alimentada pelo barramento 82-EN-001B. Ambos os barramentos 

fazem parte da planta original da embarcação, alimentados pela planta VWP19. 

As bombas fornecem pressão hidráulica para o servo mecanismo que controla 

o passo dos propulsores, como mostrado na Figura 9 abaixo. O sistema é 

alimentado por dois tanques gravitacionais (Gravity Tank A e Gravity Tank B), que 

podem ser selecionados, através de uma válvula de três vias, de acordo com o 

calado da embarcação. Durante operação normal do FPWSO, apenas o tanque 

Gravity Tank A é utilizado, já que neste caso, a embarcação estará operando em 

calado constante de 7 m. 

O óleo hidráulico é drenando da caixa de engrenagens, passa pelas bombas e 

segue para os filtros (um a jusante de cada bomba). A condição dos filtros é 

monitorada localmente por um sensor de pressão diferencial. Em caso de 

entupimento dos filtros (e consequente aumento de pressão na linha), uma válvula 

de retenção permite o bypass do filtro. 

 Após passar pelos filtros, o óleo hidráulico é enviado para as válvulas de 

comando (Sequence Valve e Relief Valve). Uma válvula de segurança mantem a 

pressão neste sistema abaixo de 50 bar. 

19 Vessel Working Plant 
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Figura 9: Servo Mecanismo 

O óleo hidráulico que alimenta o sistema de manobra (Maneuvering 

Arrangement) passa por uma válvula de redução, e tem sua pressão limitada a 20 

bar. O movimento do sistema de manobra é controlado por uma válvula solenoide. 

Esta válvula, por sua vez, é controlada pelo sistema DP. O movimento do sistema de 

manobra ajusta a válvula de controle 3-4 Way Control Valve, que alimenta o servo 

mecanismo de controle de passo das pás do hélice. 

O movimento axial do servo pistão (Servo Piston Propeller Shaft) é 

transformado em rotação radial nas pás do hélice através uma cruzeta.  

O óleo hidráulico é resfriado em um trocador de calor do tipo casco-tubo, 

operando com água doce em circuito fechado. Após passar pela válvula Sequence 

Valve, o fluido hidráulico é enviado para o trocador de calor para resfriamento, 

retornando depois para o tanque de armazenamento. 
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4.1.3 Propulsores principais - CPP20 

A embarcação está equipada com dois propulsores principais (main propeller), 

cada um associado a um motor principal (main engine). Os dois propulsores 

principais são propulsores de passo variável Rolls-Royce, modelo TQ M-014. Os 

propulsores são acionados pelos dois motores principais da embarcação, através de 

uma caixa de redução.  

O controle do passo dos propulsores pode ser feito manualmente através da 

ponte de comando,  através da sala de controle local na praça de máquina (ECR21) 

ou através do console do sistema DP. Quando a embarcação está operando em 

modo DP, o passo do hélice dos propulsores é controlado pelos controladores DP. 

Os sinais de comando enviados para os propulsores são primeiramente 

transformados em sinal digital (conversor analógico-digital). Após a conversão para 

digital, este sinal é ajustado através de uma curva de controle de passo. O 

controlador de passo do propulsor calcula a diferença entre o sinal de comando e o 

sinal de feedback (enviado pelo sensor de passo instalado em cada propulsor) e 

envia a ordem para o atuador, que deve ajustar o passo do hélice.  

Um sistema de controle de cargas (load controller system) monitora a carga 

nos motores principais e, em caso de mudança brusca na carga nos motores, ajusta 

o passo dos propulsores automaticamente. O objetivo deste sistema é proteger os 

motores em caso de variação brusca no passo dos propulsores, o que poderia levar 

a sobrecarga, e, consequente trip do motor principal. 

O passo dos propulsores é controlado por um sistema hidráulico-mecânico, 

formado por duas bombas hidráulicas, um tanque de óleo hidráulico, um conjunto de  

filtros, uma unidade controladora e um conjunto de válvulas de comando. 

O óleo hidráulico é drenado dos tanques de armazenamento e bombeado 

através de um conjunto de filtros. A condição dos filtros é monitorada através de 

sensores de pressão diferencial. Em caso aumento de pressão na linha, um alarme 

é acionado na sala de comando local (ECR) e na ponte de comando, e uma válvula 

de retenção permite o bypass do filtro caso a pressão ultrapasse 10 bar. 

20 Controlled Pitch Propellers 
21 Engine Control Room 
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4.1.4 Modos de falha – Sistema de Propulsão 

Neste capitulo serão apresentados os modos de falha encontrados para o 

sistema propulsor. Este trabalho foi feito analisando-se todos os digramas e 

fluxogramas das instalações e dos equipamentos que compõe o sistema de 

propulsão da embarcação e identificando os possíveis pontos de falha bem como 

suas consequências.  

Foram identificados 29 modos de falha para os propulsores e auxiliares: 

1. Perda de uma bomba de lubrificação do propulsor azimutal de proa 

2. Entupimento / bloqueio do filtro de óleo lubrificante de propulsor azimutal 

de proa 

3. Perda de uma bomba de lubrificação do propulsor azimutal de popa 

4. Perda de duas bombas de lubrificação do propulsor azimutal de popa 

5. Entupimento / bloqueio do filtro de óleo lubrificante do propulsor azimutal 

de popa 

6. Operação inadvertida do mecanismo de limpeza do filtro de lubrificante 

(proa e popa) 

7. Contaminação do óleo lubrificante (proa e popa) 

8. Perda de água de resfriamento para o sistema de óleo lubrificante do 

propulsor azimutal de popa 

9. Perda de uma bomba de óleo hidráulico do sistema de mudança de 

azimute dos propulsores azimutais (proa e popa) 

10. Perda de duas bombas de óleo hidráulico do sistema de mudança de 

azimute dos propulsores azimutais (proa e popa) 

11. Perda de um motor hidráulico do sistema de mudança de azimute dos 

propulsores azimutais (proa e popa) 

12. Entupimento / Bloqueio do filtro de óleo hidráulico (proa e popa) 

13. Contaminação do óleo hidráulico do propulsor azimutal (proa e popa) 

14. Falha da primeira válvula de controle do sistema hidráulico do propulsor 

azimutal (proa e popa) 
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15. Falha da segunda válvula de controle do sistema hidráulico do propulsor 

azimutal (proa e popa). 

16. Perda do selo do eixo azimutal dos propulsores azimutais (proa e popa) 

17. Perda de água de resfriamento do sistema de fluido hidráulico dos 

propulsores azimutais; 

18. Falha de uma bomba do sistema de fluido hidráulico para o servo 

mecanismo de controle de passo do propulsor de duto; 

19. Entupimento / Bloqueio do filtro de fluido hidráulico do servo mecanismo 

do propulsor de duto; 

20. Contaminação do fluido hidráulico do servo mecanismo do propulsor de 

duto; 

21. Falha da válvula solenoide de controle de passo dos propulsores de 

duto (travamento em uma posição) 

22. Perda da água do sistema de refrigeração do fluido hidráulico do servo 

mecanismo de controle de passo dos propulsores de duto 

23. Perda do selo nos propulsores de duto 

24. Falha no rolamento dos propulsores principais (CPP) 

25. Falha de bomba do sistema hidráulico de controle de passo do propulsor 

principal (CPP) 
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Tabela 3: FMEA – Sistema de propulsão 

Falha Efeito Modos de detecção Mitigação 

1 - Perda de uma 
bomba de 

lubrificação 

A perda da bomba de 
lubrificação prejudica a 

circulação de óleo no sistema. 

Se o propulsor estiver em 
funcionamento no momento da 

falha, ele continua 
operacional, seguindo os 

comandos do sistema DP. 

Se o propulsor estiver em 
standby, o sistema de 

intertravamento impede seu 
acionamento. 

Alarme de “baixa pressão de 
óleo lubrificante” é acionado 
no painel local e na sala de 

controle. 

O status “ready for DP” será 
desabilitado, informando o 
operador DP do problema. 

Em caso de falha na 
bomba, o propulsor 

deverá ser deligado. Os 
demais propulsores 

devem assumir a carga. 

2 - Bloqueio do 
filtro de óleo 
lubrificante 

O entupimento do filtro irá 
restringir o fluxo de lubrificante 

no sistema. 

O sensor de pressão 
diferencial irá acionar um 

alarme na sala de controle. 

Uma válvula permite o 
bypass do filtro, caso a 
vazão de lubrificante 

seja menor que a 
requerida 

3 - Perda de uma 
bomba de 

lubrificação 

A perda da bomba primária irá 
prejudicar o sistema de 

resfriamento do óleo 
lubrificante. O propulsor 

continua operando 
normalmente até que a 

temperatura do óleo atinja 40 
°C. A partir deste momento, o 
propulsor tem sua potência 

reduzida. 

A perda da bomba secundária 
prejudica o sistema de 
resfriamento, porém o 
propulsor pode operar 

normalmente apenas com a 
bomba primária. 

Se o propulsor estiver em 
standby no momento da falha 

da bomba, o sistema de 
intertravamento impede seu 

acionamento. 

Alarme de “baixa pressão de 
óleo lubrificante” é acionado 
no painel local e na sala de 

controle. 

O status “ready for DP” será 
desabilitado, informando o 
operador DP do problema. 

Se a bomba secundária 
falhar, o propulsor pode 

continuar operando 
normalmente, porém 
sem a redundância 

neste sistema. Neste 
caso, cabe ao operador 
DP escolher o melhor 

momento para a 
manutenção do sistema.

Se a bomba primária 
falhar, a potência 

disponível do propulsor 
ficará limitada pela 

temperatura do óleo 
lubrificante. 
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4 - Perda de 
duas bombas de 

lubrificação 

A perda das duas bombas de 
lubrificação prejudica a 

circulação de óleo no sistema. 

Se o propulsor estiver em 
funcionamento no momento da 

falha, ele continua 
operacional, seguindo os 

comandos do sistema, DP até 
a temperatura no óleo atingir 

40 °C. A partir deste momento, 
sua potencia é reduzida pelo 

sistema de proteção da 
máquina. 

Se o propulsor estiver em 
standby, o sistema de 

intertravamento impede seu 
acionamento. 

Alarme de “baixa pressão de 
óleo lubrificante” é acionado 
no painel local e na sala de 

controle. 

O status “ready for DP” será 
desabilitado, informando o 
operador DP do problema. 

Em caso de falha das 
duas bombas, o 

propulsor deverá ser 
deligado. Os demais 

propulsores de devem 
assumir a carga. 

5 - Bloqueio do 
filtro de óleo 
lubrificante 

O entupimento do filtro irá 
restringir o fluxo de lubrificante 

no sistema. O propulsor 
continua operacional, 

seguindo os comandos do 
sistema DP.

O sensor de pressão 
diferencial irá acionar um 

alarme na sala de controle. 

Uma válvula permite o 
bypass do filtro, caso a 
vazão de lubrificante 

seja menor que a 
requerida. Cabe ao 

operador DP escolher o 
melhor momento para 
fazer a manutenção no 

sistema.

6 - Operação 
inadvertida do 
mecanismo de 

limpeza do filtro 

A operação inadvertida do 
mecanismo de dreno e 

limpeza do filtro irá reduzir o 
nível de óleo e limitar a 

circulação de lubrificante no 
sistema. O propulsor continua 

operacional, seguindo os 
comandos do sistema DP

Alarme de nível baixo do 
óleo lubrificante acionada na 

sala de controle. 

O propulsor continua 
operacional. Cabe ao 

operador DP escolher o 
melhor momento para 
fazer a manutenção no 

sistema.

7 - 
Contaminação 

do óleo 
lubrificante 

A exposição prolongada a óleo 
contaminado pode danificar os 
componentes do propulsor e 

causar parada do mesmo

Não existe monitoração on-
line do óleo lubrificante. 

Retirar amostra e 
realizar análise do óleo 

lubrificante 
periodicamente, a fim de 

detectar qualquer 
problema no sistema.

8 - Perda de 
água de 

resfriamento 
para o sistema 

de óleo 
lubrificante 

A perda de água prejudica o 
sistema de arrefecimento do 
propulsor. Se a temperatura 

do óleo lubrificante ultrapassar 
60 °C, o sistema de proteção 

irá reduzir a potência no 
propulsor.

Alarme de “high temperatura 
lube oil” é acionado na sala 

de controle quando a 
temperatura do lubrificante 

ultrapassar 60 °C. 

A segunda bomba de 
lubrificante é acionada 
quando a temperatura 

chega a 40 °C. Se ainda 
não for possível manter 

a temperatura no 
sistema, o propulsor irá 

operar com potência 
reduzida. Os demais 
propulsores devem 

assumir a carga.

9 - Perda de uma 
bomba de óleo 

hidráulico 

A perda de uma bomba reduz 
a velocidade de rotação (no 

eixo azimutal) em 50%

Alarme indicando perda de 
pressão é acionada na sala 

de controle. 

O propulsor continua 
operando, porém com 
velocidade de rotação 

reduzida. 
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10 - Perda de 
duas bombas de 
óleo hidráulico 

Com a perda de duas bombas, 
o propulsor não pode mais 
girar no eixo azimutal. Ele 
continua operacional no 

sistema DP, porém 
respondendo apenas a 

comando de velocidade de 
rotação do hélice (com o 

azimute “travado”).

Alarme indicando perda de 
pressão é acionado na sala 

de controle. 

Os demais propulsores 
devem assumir a carga. 

11. Perda de um 
motor hidráulico 

do sistema de 
mudança de 
azimute dos 
propulsores 

A perda de um motor irá 
diminuir a velocidade de 

rotação máxima do propulsor 
no eixo azimutal. 

Alarme de “feedback error” 
na sala de controle. 

Os demais propulsores 
devem compensar a 

deficiência. 

12. Bloqueio do 
filtro de óleo 

hidráulico 

Restrição no fluxo de óleo 
lubrificante. 

Sensor de pressão 
diferencial no filtro.  

Alarme na sala de controle 

Com a queda de 
pressão na linha, a 

válvula de bypass do 
filtro é acionada.  

Cabe ao operador DP 
escolher o melhor 
momento para a 

substituição / limpeza do 
filtro 

13. 
Contaminação 

do óleo 
hidráulico do 

propulsor 
azimutal 

A exposição prolongada a óleo 
contaminado pode danificar os 
componentes do propulsor e 
causar parada do mesmo. 

Não existe monitoração on-
line do óleo hidráulico. 

Retirar amostra e 
realizar análise do óleo 

periodicamente, a fim de 
detectar qualquer 

problema no sistema.

14. Falha da 
primeira válvula 
de controle do 

sistema 
hidráulico do 

cárter do 
propulsor 
azimutal 

Falha na posição neutro – o 
óleo será enviado novamente 

para o cárter 

Falha na posição ativa – o 
óleo continuará sendo enviado 
neste sentido, o que acabará 
levando ao trip do propulsor 

Alarme de “prediction error” 
na sala de controle 

O propulsor deve ser 
desligado para correção 

do problema. 

Demais propulsores 
devem assumir a carga 

15. Falha da 
segunda válvula 
de controle do 

sistema 
hidráulico do 

cárter so
propulsor 
azimutal 

Óleo é circulado 
continuamente para a primeira 
válvula de controle, levando ao 

trip do propulsor. 

Alarme de “prediction error” 
na sala de controle 

O propulsor deve ser 
desligado para correção 

do problema. 

Demais propulsores 
devem assumir a carga 

16. Perda do 
selo do eixo 
azimutal dos 
propulsores 

azimutais 

Falha no selo irá causar perda 
de óleo lubrificante.  

Com o tempo, a queda do 
nível e lubrificante pode levar 

a parada do propulsor. 

Alarme de nível baixo de 
óleo lubrificante acionado na 

sala de controle 

Ao perceber o alarme 
de nível baixo de 

lubrificante, o operador 
DP deve solicitar a 

manutenção do sistema. 
Pode-se escolher o 

melhor momento para 
parar o propulsor para 

manutenção 
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17. Perda de 
água de 

resfriamento do 
sistema de 

fluido hidráulico 
dos propulsores 

azimutais 

Aumento da temperatura do 
fluido hidráulico. 

Se o problema não for 
resolvido, pode levar a parada 

do propulsor por alta 
temperatura no fluido 

hidráulico. 

Alarme de alta temperatura 
na fluido hidráulico  

Ao perceber o alarme o 
operador DP deve 

solicitar a manutenção 
do sistema. Pode-se 

escolher o melhor 
momento para parar o 

propulsor para 
manutenção 

18. Falha de uma 
bomba do 
sistema de 

fluido hidráulico 
para o servo 

mecanismo de 
controle de 
passo do 

propulsor de 
duto 

A perda de uma bomba irá 
reduzir a redundância do 

sistema, porém não afeta o 
funcionamento do propulsor  

Alarme de falha na bomba 

O sistema possui duas 
bombas, sendo 

necessário apenas uma 
para seu 

funcionamento. A 
segunda bomba é 

redundante. 

19. Bloqueio do 
filtro de fluido 
hidráulico do 

servo 
mecanismo do 
propulsor de 

duto 

Cada filtro está equipado com 
um sistema de bypass, 

portanto não há impacto 
imediato sobre o propulsor. 

A operação prolongada sem o 
filtro pode levar à 

contaminação do fluido e 
consequente dano aos 

componentes do sistema.  

Sensor de pressão 
diferencial no filtro.  

Alarme na sala de controle 

Bypass do filtro 

20. 
Contaminação 

do fluido 
hidráulico do 

servo 
mecanismo do 
propulsor de 

duto 

Não há impacto imediato 
sobre o funcionamento do 

propulsor, porém a operação 
prolongada com fluido 

contaminado pode danificar os 
componentes do sistema 

Não existe monitoração on-
line do fluido hidráulico. 

Retirar amostra e 
realizar análise do fluido 

hidráulico 
periodicamente, a fim de 

detectar qualquer 
problema no sistema.

21. Falha da 
válvula 

solenoide de 
controle de 
passo dos 

propulsores de 
duto 

Falha para a posição neutra – 
o passo do propulsor irá travar 

na posição em que estava 

Falha para a posição ativa – o 
passo do propulsor irá para a 

posição de passo máximo. 

Alarme de “prediction error” 
na sala de controle 

Ao perceber o alarme 
de “prediction error” o 

operador deve desligar 
o propulsor já que, sem 

o controle de passo, 
este propulsor irá 

prejudicar o sistema. 

Os demais propulsores 
devem assumir a carga. 

22. Perda da 
água do sistema 
de refrigeração 

do fluido 
hidráulico do 

servo 
mecanismo de 

controle de 
passo dos 

propulsores de 
duto 

Não há impacto imediato 
sobre o funcionamento do 

propulsor. Porém, com a perda 
do sistema de resfriamento, a 

temperatura do fluido 
hidráulico irá aumentar, 

podendo levar a parada do 
propulsor. 

Alarme de alta temperatura 
no fluido hidráulico 

Ao perceber o alarme o 
operador DP deve 

solicitar a manutenção 
do sistema. Pode-se 

escolher o melhor 
momento para parar o 

propulsor para 
manutenção 
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23. Perda do 
selo nos 

propulsores de 
duto 

Perda de óleo hidráulico. Sem 
impacto imediato para o 

propulsor, porém, se o nível do 
óleo ficar abaixo do nível 
mínimo, o propulsor será 
desligado pelo sistema de 

proteção 

Alarme de nível baixo de 
óleo lubrificante 

Ao perceber o alarme o 
operador DP deve 

solicitar a manutenção 
do sistema. Pode-se 

escolher o melhor 
momento para parar o 

propulsor para 
manutenção 

24. Falha no 
rolamento dos 
propulsores 
principais 

Perda de eficiência do sistema 

A operação prolongada com 
rolamento danificado pode 

levar ao travamento do mesmo

Monitoramento dos 
parâmetros do motor, que 

devem mostrar um aumento 
do torque no eixo propulsor. 

No caso de falha do 
rolamento e parada do 
propulsor, os demais 
propulsores devem 

assumir a carga. 

25. Falha de 
bomba do 
sistema 

hidráulico de 
controle de 
passo do 
propulsor 
principal 

A perda de uma bomba irá 
reduzir a redundância do 

sistema, porem não afeta o 
funcionamento do propulsor  

Alarme de falha na bomba 

O sistema possui duas 
bombas, sendo 

necessário apenas uma 
para seu 

funcionamento. A 
segunda bomba é 

redundante. 

4.2 Sistema de Geração de Energia 

Neste capítulo, será apresentada uma descrição do sistema de geração de 

energia da unidade FPWSO. Devido a sua notação de classe (DNV AUTR), a planta 

de geração e distribuição de energia da unidade deve seguir uma série de requisitos 

de redundância e segregação de equipamentos, que serão mostrados a seguir. 

Estes requisitos têm como objetivo evitar que uma falha simples em qualquer 

equipamento ativo leve a um black-out de toda planta, e, consequentemente, a 

perda de fornecimento de energia para a plataforma.  

O sistema de geração de energia elétrica é formada por um conjunto de 4 

moto-geradores diesel e 4 turbo-geradores localizados no convés da plataforma. 

Além desses, a unidade possui também dois geradores de eixo, ligados aos motores 

principais da embarcação, um moto-gerador diesel auxiliar e um moto-gerador de 

emergência, todos localizados na praça de máquinas.

A Figura 10 a seguir, apresenta um desenho esquemático da localização de 

cada máquina. 
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Figura 10: Módulo de geradores 

Os moto-geradores e turbo-geradores localizados no convés estão instalados 

em dois módulos segregados, sendo um módulo dos Diesel-Geradores, localizado a 

boreste, e um módulo dos Turbo-Geradores, localizado a bombordo. 

Neste capitulo será apresentada uma descrição dos motores e geradores da 

unidade e seus equipamentos auxiliares, que compreendem os sistemas de 

lubrificação, sistema de resfriamento, sistema de combustível, entre outros. Em 

seguida, será apresentada a análise dos modos de falha destes equipamentos. 

4.2.1 Motores Diesel 

Neste capitulo será discutido em detalhes o funcionamento, as redundâncias e 

os modos de falha dos motores diesel que pertencem à planta de geração instalada 

após a conversão da embarcação.  

Estes motores estão instalados no convés principal, no modulo de geradores 

DG Module. O modulo DG contem 4 conjunto de diesel-geradores. Cada conjunto 

diesel-gerador é formado por um motor Wärtsila 16V26 (4 tempos, V-16 cilindros, 

260mm x 320mm stroke) de 4.960 kW (6651 HP) @ 900 rpm. Acoplado a cada 

motor existe um gerador Alconza tipo NIR-9084 A-8QLW operando a 6,6 kV e 60 Hz 

(6008 kVA), com  potência nominal de 4.800 kW. Cada gerador possui um 

controlador genset Woodward PG-EG-58, responsável por manter a tensão e a 

frequência de saída do gerador constante ( 6,6kV, 60Hz). O controlador genset está 

interligado ao sistema PMS (Power Management System), que será descrito mais 

adiante. 
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Os motores diesel possuem pouca redundância interna, e desta forma, serão 

considerados como elementos sem redundância nesta análise. 

Cada motor possui um conjunto de equipamentos auxiliares, que incluem, entre 

outros, os turbo-compressores e air coolers, os sistemas de lubrificação, sistema de 

resfriamento, sistema de controle (governor), entre outros. Neste capítulo serão 

discutidos o funcionamento destes sistemas e o impacto da falha destes no 

funcionamento dos motores. 

Cada um dos motores diesel possui um sistema de alimentação de óleo 

combustível dedicado, composto de tanque diário de combustível, sistema de filtros 

e trocador de calor (cooler). Cada motor possui ainda uma bomba de combustível, 

acionada pelo próprio motor, que envia o combustível dos tanques diários para a 

admissão do motor. 

Cada motor possui um sistema independente de ar de partida, formado por um 

compressor (elétrico) e um conjunto de garrafas de ar pressurizado. 

Sistema de resfriamento 

Os motores diesel são resfriados com água doce, operando em circuito 

fechado. Cada motor possui um sistema de resfriamento independente, formado por 

um circuito de alta temperatura e um circuito de baixa temperatura, como mostrado 

na Figura 11 abaixo.  
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Figura 11: Sistema de resfriamento 

As bombas de circulação são acionadas pelo próprio motor diesel. A água doce 

é resfriada em um trocador de calor com água do mar, em circuito aberto. 

O circuito de resfriamento de alta temperatura é utilizado para resfriar o ar do 

sistema turbo-compressor e a jaqueta do motor. O circuito de resfriamento de baixa 

temperatura é utilizado no resfriamento do óleo lubrificante e no segundo estágio de 

resfriamento do ar do sistema turbo-compressor. 

No circuito de baixa temperatura, o fluido de resfriamento (água doce) é 

bombeado através da bomba LT cooling water pump, passando pela seção de baixa 

temperatura do trocador de calor (air cooler) do turbo-compressor, seguindo para o 

trocador de calor da linha de óleo lubrificante e para a válvula termostática. A válvula 

termostática deve manter a temperatura neste sistema em 46 °C. Esta válvula é do 

tipo wax valve, e, em caso de falha em seu mecanismo, ela irá abrir totalmente para 

o trocador de calor (falha segura).  

No circuito de alta temperatura, o fluido de resfriamento (água doce) é 

bombeado através da bomba HT cooling water pump e distribuída para a camisa dos 

cilindros do motor através de um manifold. Saindo dos cilindros do motor, a água 

segue para a seção de alta temperatura do trocador de calor (air cooler) do turbo-

compressor e posteriormente para a válvula termostática. A válvula termostática 

deve manter a temperatura neste sistema em 91 °C. Esta válvula também é do tipo 
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wax valve, e, em caso de falha em seu mecanismo, ela irá abrir totalmente para o 

trocador de calor (falha segura).  

Sistema de lubrificação 

Como mostrado na Figura 12 abaixo, cada motor possui um sistema 

independente de lubrificação, formado por uma bomba de óleo lubrificante (acionada 

pelo próprio motor), um trocador de calor para resfriamento do óleo, um filtro de 

sucção e um filtro centrifugo. 

Figura 12: Sistema de lubrificação 

O óleo lubrificante é drenado do tanque de armazenamento e bombeado para 

o trocador de calor (para resfriamento do óleo) e o filtro centrifugo. 

A temperatura do óleo na entrada do motor é regulada por uma válvula 

termostática, que ajusta a vazão de óleo para o filtro e para o trocador de calor. A 

temperatura do óleo na entrada do motor é mantida em 63 °C. A condição do filtro é 

monitorada por um sensor de pressão diferencial. Em caso de entupimento do filtro, 

este sensor irá alarmar na sala controle local (ECR) e na ponte de comando da 

embarcação.  

Após passar pelo filtro, o óleo é distribuído para os diversos pontos de 

lubrificação do motor, do turbo-compressor, das caixas de engrenagens entre outros. 

Após passar por estes equipamentos, o óleo retorna para o tanque reservatório. 



55

Sistema de pré-lubrificação de partida 

Quando o motor está em standby, as bombas de pré-lubrificação, acionadas 

por motores elétricos, garantem a circulação do óleo lubrificante no motor. Esse 

sistema também garante a circulação de óleo durante a partida do motor, até que o 

mesmo atinja rotação suficiente para acionar as bombas de lubrificação. As bombas 

de pré-lubrificação são acionadas sempre que a rotação no motor estiver abaixo de 

40% da rotação nominal. 

Sistema de óleo combustível 

A Figura 13 abaixo mostra o arranjo do sistema de óleo combustível de cada 

motor. 

Figura 13: sistema de óleo combustível 

Cada motor possui um sistema dedicado de alimentação de óleo combustível, 

composto por um tanque diário, uma bomba de combustível (com acionamento 

mecânico feito pelo próprio motor), um conjunto de filtros e um conjunto de bombas 

injetoras.  

O óleo combustível, armazenado no tanque diário, é drenado e enviado para a 

bomba de combustível. O óleo segue para o sistema de filtros duplex. A condição de 

cada filtro é monitorada por um sensor de pressão diferencial. Em caso de 

entupimento, um alarme é acionado na sala de controle local (ECR) e na ponte de 

comando da embarcação. Após passar pela filtragem, o combustível é enviado para 

as bombas de injeção do motor. O combustível excedente retorna para o tanque 
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diário pela linha de retorno. A pressão no sistema de combustível é regulada por 

uma válvula PRV22, localizada na linha de retorno. 

Sistema de admissão de ar 

O sistema de admissão de ar é responsável por suprir o motor com uma vazão 

estável de ar limpo para a combustão. O ar para combustão é admitido através de 

dutos que aspiram ar atmosférico de fora do modulo dos geradores. O ar passa por 

um conjunto de filtros e de dissecantes (para retirada da umidade) e é enviado para 

os turbo-compressores. Após a compressão, o ar é enviado para os trocadores de 

calor para resfriamento e então é distribuído para os cilindros do motor. 

4.2.2 Modos de falha – Diesel Geradores 

Nesta análise foram identificados 14 modos de falha para os motores diesel. 

Neste capítulo estão apresentados apenas os modos de falha dos motores e seus 

auxiliares; as falhas nos geradores serão analisadas no capitulo 4.2.5 

1. Falha catastrófica levando a parada da máquina 

2. Rotação do motor é menor do que a requerida durante operação 

3. Rotação do motor é maior do que a requerida durante operação 

4. Bloqueio / Entupimento da grade de proteção da sucção do filtro de 

lubrificante 

5. Bloqueio / Entupimento filtro automático de lubrificante 

6. Bloqueio / Entupimento do corta-chamas na linha de ventilação do cárter 

do motor 

7. Falha da bomba de pré-lubrificação 

8. Falha do sensor de óleo combustível  

9. Bloqueio / Entupimento do filtro primário de combustível 

10. Bloqueio / Entupimento do filtro secundário de combustível (interno ao 

motor) 

22 Pressure Regulating Valve 
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11. Falha na bomba de circulação de água de refrigeração no circuito de alta 

temperatura 

12. Falha na bomba de circulação de água de refrigeração no circuito de 

baixa temperatura 

13.  Perda / Redução da água de refrigeração do ar de injeção (turbo-

compressor) 

14.  Incrustação nos trocadores de calor que resfriam o ar de injeção 
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Tabela 4: FMEA – Diesel Geradores 

Falha Efeito Monitoramento Mitigação 

1. Falha catastrófica 
levando a parada da 

máquina 

Parada do motor. 

Em caso de grande 
transiente durante a 

falha, os demais 
geradores ligados ao 
barramento também 
podem ser afetados 

(queda de todo o 
barramento). 

Monitoramento de 
parâmetros do motor. 

Alarme em caso de 
trip na máquina ou 

queda do barramento 

Se houver parada 
apenas do motor, a 

turbina ligada ao 
mesmo barramento 

deve assumir a 
carga. 

Caso haja queda de 
todo o barramento, 

deve-se partir a 
máquina em standby
no barramento não 
afetado, que deverá 

assumir a carga. 
Caso ainda não 
estejam sendo 

utilizados, deve-se 
partir também os 

main engines. 

2. Rotação do motor 
é menor do que a 
requerida durante 

operação 

Caso esteja 
operando sozinho, o 
motor não consegue 
fornecer a potência 

na frequência 
requerida. 

Se estiver operando 
em paralelo, não 

consegue manter o 
sincronismo (absorve 

menos potência). 

O motor será 
desligado pelo 

sistema de proteção 

Monitoramento de 
parâmetros do motor 

e do sistema de 
geração. 

Alarme de falha de 
sincronismo no 

sistema de geração 

O motor será 
desligado e a 

máquina em standby
assumirá a carga. 

3. Rotação do motor 
é maior do que a 
requerida durante 

operação

Caso esteja 
operando sozinho, o 
motor não consegue 
fornecer a potência 

na frequência 
requerida. 

Se estiver operando 
em paralelo, não 

consegue manter o 
sincronismo (absorve 

mais potência). 

O motor será 
desligado pelo 

sistema de proteção 
quando a rotação 
superar 115% da 
rotação nominal 

Monitoramento de 
parâmetros do motor 

e do sistema de 
geração. 

Alarme de falha de 
sincronismo no 

sistema de geração 

O motor será 
desligado e a 

máquina em standby
assumirá a carga. 
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4. Entupimento da 
proteção da sucção 

do filtro de 
lubrificante

Haverá redução da 
pressão na linha de 

óleo lubrificante, 
prejudicando o 

funcionamento do 
motor. 

O motor continua 
operacional, até que 

a temperatura do 
óleo atinja 90 °C. 
Neste momento, o 

sistema de proteção 
desliga o motor 

Sensor de pressão 
na linha de 

lubrificante alarma 
quando a pressão for 
menor do que 2 bar. 

Alarme de “baixa 
pressão de óleo 

lubrificante” no painel 
local e na sala de 

controle. 

Ao perceber o 
alarme, o operador 
DP deve partir outra 

máquina no 
barramento para 

assumir a carga do 
motor e providenciar 

a manutenção do 
sistema. 

5. Entupimento do 
filtro automático de 

lubrificante 

Haverá redução da 
pressão na linha de 

óleo lubrificante, 
prejudicando o 

funcionamento do 
motor. 

O motor continua 
operacional, até que 

a temperatura do 
óleo atinja 90 °C. 
Neste momento, o 

sistema de proteção 
desliga o motor 

O sensor de pressão 
diferencial do filtro 
alarma quando a 

diferença de pressão 
no filtro ultrapassa 

0.8 bar. 

Alarme de “baixa 
pressão de óleo 

lubrificante” no painel 
local e na sala de 

controle. 

Ao perceber o 
alarme, o operador 
DP deve partir outra 

máquina no 
barramento para 

assumir a carga do 
motor e providenciar 

a manutenção do 
sistema. 

6. Entupimento do 
corta-chamas na 

linha de ventilação 
do cárter do motor 

Aumento da pressão 
de óleo no cárter. 

Se a pressão 
ultrapassar o limite, o 
sistema de proteção 
desliga a máquina. 

Alarme de “alta 
pressão de óleo no 

cárter”. 

Após o alarme de 
alta pressão, o 

operador pode limpar 
a linha de ventilação. 

Se o problema não 
for resolvido a tempo, 

o sistema de 
proteção desliga o 

motor. A máquina em 
standby do 

barramento deve 
partir e assumir a 

carga 

7. Falha da bomba 
de pré-lubrificação 

Se o motor estiver 
em funcionamento, a 
falha da bomba de 

pré-lub não 
prejudicará seu 
funcionamento. 

Se o motor estiver 
em standby no 

momento da falha, o 
sistema de proteção 
impedirá que o motor 

seja ligado 

Alarme de “falha na 
bomba de pré-lub” no 
painel local do motor 
e na sala de controle 

Se o motor estiver 
em standby, o 

sistema de proteção 
impedirá sua partida. 
Se este motor estiver 
ligado a planta DPP, 

deve-se comutar uma 
máquina da planta 
VWP para a planta 
DPP, até que seja 
feita a manutenção 

na bomba. 

8. Falha do sensor 
de óleo combustível 

Pode levar ao 
descontrole da 

mistura na injeção e 
possível trip da 

máquina 

Alarme de falha no 
sensor no painel local 
e na sala de controle 

A máquina em 
standby no 

barramento deve 
partir e assumir a 

carga 
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9. Entupimento do 
filtro primário de 

combustível 

O entupimento do 
filtro de combustível 
não causa parada da 

máquina, porém 
limita sua capacidade 

de absorver carga. 

Sensor de pressão 
diferencial no filtro 

aciona um alarme no 
painel local e na sala 

de controle 

Rotina de 
manutenção e 

substituição dos 
filtros. 

Caso o motor tenho 
sua potência limitada, 
a segunda máquina 
no barramento deve 

absorver a carga 

10. Entupimento do 
filtro secundário de 

combustível 

O entupimento do 
filtro de combustível 
não causa parada da 

máquina, porém 
limita sua capacidade 

de absorver carga. 

Sensor de pressão 
diferencial no filtro 
aciona alarme no 

painel local e na sala 
de controle 

Rotina de 
manutenção e 

substituição dos 
filtros. 

Caso o motor tenho 
sua potência limitada, 
a segunda máquina 
no barramento deve 

absorver a carga 

11. Falha na bomba 
de circulação de 

água de 
refrigeração no 
circuito de alta 

temperatura 

A falha na bomba irá 
reduzir o fluxo de 

água para o 
resfriamento do 

cabeçote e o bloco 
do motor, e para o 

resfriamento do ar de 
injeção (turbo-
compressor). 

O motor terá sua 
potência reduzida. 

Caso a temperatura 
no circuito ultrapasse 
70 °C, o sistema de 
proteção desliga a 

máquina 

Alarme de baixa 
pressão no circuito 

Alarme de alta 
temperatura da água 

no circuito. 

Alarme de alta 
temperatura do gás 

de exaustão. 

Alarme de alta 
temperatura no bloco 

do motor 

Ao observar o alarme 
de baixa pressão, o 

operador deve 
solicitar a 

manutenção da 
bomba. 

Caso haja trip da 
máquina, a outra 

máquina ligada ao 
barramento deve 
assumir a carga 

12. Falha na bomba 
de circulação de 

água de 
refrigeração no 

circuito de baixa 
temperatura 

A falha na bomba irá 
reduzir o fluxo de 

água para o 
resfriamento do óleo 
lubrificante, e para o 
resfriamento do ar de 

injeção (turbo-
compressor). 

O motor terá sua 
potência reduzida. 

O motor será 
desligado se a 

temperatura do óleo 
lubrificante 

ultrapassar o limite 

Alarme de alta 
temperatura do óleo 

lubrificante. 

Alarme de alta 
temperatura do gás 

de exaustão. 

Alarme de alta 
temperatura no bloco 

do motor 

Ao observar o alarme 
de alta temperatura 

do óleo lubrificante, o 
operador deve 

solicitar a 
manutenção da 

bomba. 

Caso haja trip da 
máquina, a outra 

máquina ligada ao 
barramento deve 
assumir a carga 
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13. Redução do 
volume de água de 
refrigeração do ar 

de injeção 

O motor terá sua 
potência reduzida. 

Se a temperatura do 
ar na exaustão do 
motor exceder o 

limite, o sistema de 
proteção desliga a 

máquina 

Alarme de alta 
temperatura no ar de 

injeção. 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
deve assumir a carga

14. Incrustação nos 
trocadores de calor 
que resfriam o ar de 

injeção 

Redução da pressão 
de injeção de ar nos 
cilindros e aumento 

de temperatura do ar 
na admissão do 

motor. 

Perda de eficiência 
do motor. 

Perda de carga no 
motor. 

Alarme de falta de 
pressão de ar de 
injeção no painel 
local e na sala de 

controle. 

A outra máquina 
ligada ao barramento 

deve assumir a 
carga. 

4.2.3 Turbinas 

As turbinas a gás estão localizadas no modulo TG Module, no deck principal da 

embarcação a bombordo. Os auxiliares das turbinas também estão localizados no 

modulo TG Module. 

O modulo TG Module possui quatro conjuntos de turbo-geradores. Cada 

conjunto turbo gerador é formado por uma turbina Solar-Taurus 60, gerando até 

4.800 kW (6437 HP) @ 1.800 rpm. Acoplado a cada turbina existe um gerador Kato

modelo 4P10.7-3350 operando a 6,6 kV e 60 Hz (6000 kVA) com potência nominal 

de 4.800 kW. A partida da turbina é realizada por um motor elétrico de corrente 

alternada, alimentado por Variador de Frequência (Variable Frequency Driver – 

VFD). As turbinas são modelo dual fuel, ou seja, podem ser alimentadas tanto com 

gás natural quanto com óleo diesel. Durante a operação normal da unidade, as 

turbinas são alimentadas com gás natural, proveniente da planta de processo. Em 

ocasiões em que não há gás disponível (mudanças de locação da unidade, 

fechamento do poço para intervenção, black-out na planta de processo, entre outros) 

a turbina é alimentada com óleo diesel. 

Em caso de falta de gás natural na alimentação da turbina, a comutação de 

combustível (de gás para diesel) é automática, e não tem qualquer efeito sobre o 

funcionamento da turbina. Esta comutação é extremamente importante, pois evita a 
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parada da turbina em caso de black-out na planta de processo, já que um black-out

na planta de processo interrompe o fornecimento de gás natural para a turbina. 

As turbinas a gás possuem pouca redundância interna, e desta forma, serão 

considerados como elementos sem redundância nesta análise. 

Sistema de óleo combustível 

O sistema de alimentação de óleo diesel de cada turbina é formado por dois 

tanques de armazenamento (um tanque diário e um tanque de serviço), uma 

unidade de bombeio de combustível e um conjunto de filtros, como mostrado na 

Figura 14 abaixo. 

Figura 14: sistema de óleo combustível das turbinas

O óleo diesel é drenado através dos filtros gravitacionais (filtros de 10 micras) 

passando pela bomba de combustível e em seguida pela segunda etapa de filtragem 

(filtros de 5 micras). Em seguida, o combustível passa por uma válvula de controle 

(Flow Control Valve) que regula o volume de diesel enviado para o manifold de 

injeção. A pressão na linha de injeção é regulada por uma válvula de controle, que 

retorna o excesso de combustível para a sucção da bomba. 

Ao final da linha de injeção existe uma válvula de bloqueio (Main Liquid Shut 

Off Valve), que é mantida fechada sempre que a turbina esta operando com gás ou 

quando a turbina esta desligada. Esta válvula só deve ser aberta quando a turbina 

for operar com óleo diesel. O acionamento desta válvula é pneumático, e, na falta de 

ar comprimido, a válvula irá fechar (fail close). 
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Sistema de gás combustível 

O sistema de gás combustível para as turbina é bem simples, sendo formado 

por um filtro e um conjunto válvulas de bloqueio e válvulas de controle, como mostra 

a Figura 15. 

Figura 15: Sistema de gás combustível 

O gás combustível, apos ser separado e tratado na planta de processo do 

FPWSO, passa um conjunto de filtros e segue para as duas válvulas de bloqueio 

(primary gás fuel shut off valve e secondady gás fuel shut off valve ). Estas válvulas 

permanecem fechadas, sendo abertas apenas quando a turbina esta operando com 

gás. O acionamento destas válvulas é pneumático, e em caso de perda de pressão 

pneumática, a primeira válvula fecha (fail close) e a secunda abre (fail open). Entre 

as duas válvulas de bloqueio existe uma linha de vent, utilizada para purga do gás 

nesta linha. Após este estágio, o gás combustível segue para a linha de injeção e 

para a linha de tocha. Um conjunto de válvulas de controle ajusta a pressão na linha 

de tocha, que é bem menor que a preção na linha de injeção. 

Sistema de lubrificação 

Cada turbina possui um sistema de lubrificação independente, formado por 

uma bomba de lubrificante primária (acionada pela própria turbina), uma bomba de 

pré/pos lub (com acionamento elétrico), uma bomba de pos lub reserva, um sistema 

de resfriamento do óleo lubrificante (trocador de calor ar/óleo) e um filtro duplex de 

lubrificante. 
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Com a turbina em funcionamento, o óleo lubrificante é drenado para a bomba 

primária e enviado para uma válvula de controle de temperatura, que regula a 

temperatura do óleo lubrificante enviado para a turbina, para a caixa de redução e 

para o alternador. Se a temperatura do óleo lubrificante estiver abaixo de 54°C, o 

óleo não passa pelo trocador de calor (L.O. Cooler).  A partir desta temperatura, uma 

parte do fluxo é direcionada para o trocador. Quando a temperatura do óleo 

lubrificante ultrapassa 66°C, todo o fluxo é direcionado para o trocador de calor. 

Após passar pela válvula de controle de temperatura, o óleo lubrificante é 

enviado para um conjunto de filtros duplex. A condição dos filtros é monitorada por 

um conjunto de sensores de pressão diferencial. Em caso de aumento de pressão 

em algum dos filtros (indicando entupimento), um alarme é acionando no painel local 

e um na sala de controle no passadiço. 

  

Figura 16: Sistema de lubrificação das turbinas 

Após ser filtrado, o óleo lubrificante é enviado para a turbina, a caixa de 

redução e o alternador, retornando sem seguida para o tanque de armazenamento. 

A linha de retorno de óleo lubrificante possui um ponto para monitoramento visual. 
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Sistema de pré-lubrificação 

Quando as turbinas estão em standby, as bombas de pré/pós lubrificação 

(acionados por motor elétrico) garantem a circulação de óleo lubrificante no sistema. 

Elas também são utilizadas durante a partida e a parada da turbina, garantindo o 

fluxo de lubrificante no sistema quando a rotação na turbina não é suficiente para 

acionar a bomba de lubrificante primária.  

Caso a bomba primária não consiga fornecer pressão suficiente para o 

sistema, um alarme de baixa pressão de lubrificante é acionado, e a bomba de 

pré/pós lub é acionada automaticamente. 

Caso a bomba de pré/pós lub não consiga fornecer pressão suficiente ao 

sistema, uma alarme de baixa pressão de lubrificante é acionado, a turbina é 

desligada (trip) e a bomba de pos lub reserva é acionada, garantindo a lubrificação 

da turbina até a parada completa da máquina. 

Sistema de partida 

Cada turbina é equipada com um sistema de partida, formado por um motor 

elétrico de corrente alternada e um variador de frequência.  

A sequência de partida da turbina é iniciada com o acionamento do sistema de 

pré lub. Após a pré-lubrificação da máquina ser concluída, o controlador da turbina 

aciona o sistema de partida. O motor de partida é acionado; a intensidade e a 

frequência da corrente elétrica no motor são controladas pelo variador de frequência, 

de forma que a velocidade e torque do motor elétrico sigam uma rampa de partida 

pré-definida, aumentando gradualmente a rotação da turbina. Isto é mantido até que 

os sistemas de injeção e de tocha estejam operacionais. A partir desse momento, o 

variador de frequência aumenta a rotação do motor de partida até atingir a rotação 

de partida da máquina. Após a partida da turbina, o variador de frequência é 

desligado e o motor de partida é desconectado do eixo da turbina. 



66

4.2.4 Modos de falha – Turbo Geradores 

Nesta análise foram identificados 13 modos de falha para as turbinas. Neste 

capítulo estão apresentados apenas os modos de falha das turbinas e equipamentos 

auxiliares; as falhas nos geradores serão analisadas no capítulo 4.2.5 

1. Falha da bomba de combustível 

2. Bloqueio / Entupimento do filtro de óleo combustível 

3. Fechamento inadvertido da linha de óleo combustível (shut off valve)  

durante operação com diesel 

4. Falha da válvula automática de controle de fluxo de combustível, indo 

para o modo bypass durante a operação. 

5. Falha na válvula de controle da linha de tocha (linha de diesel), 

ocasionando fechamento da válvula durante ignição. 

6. Falha do suprimento de ar para o sistema de tocha durante a ignição 

7. Bloqueio / Entupimento do filtro de gás combustível 

8. Fechamento inadvertido da linha de gás combustível (shut off valve)  

durante operação com gás 

9. Falha da bomba primária de óleo lubrificante durante operação 

10. Falha da bomba de pré/pós lub 

11. Bloqueio / Entupimento do filtro de óleo lubrificante  

12.  Falha da válvula de dreno do estágio de compressão, ficando travada 

nem uma posição 

13. Falha do motor de partida  

Tabela 5: FMEA – Turbo Geradores 

Falha Efeito Monitoramento Mitigação 

1. Falha da bomba 
de combustível 

Perda de pressão na 
linha de combustível, 
levando a parada da 

máquina 

Alarme de baixa 
pressão no sistema 

de combustível. 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 
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2. Entupimento do 
filtro de óleo 
combustível 

Perda de pressão na 
linha de combustível 

levando 
eventualmente à 

parada da máquina 

Não existe 
monitoramento da 
condição do filtro, 

portanto, a 
substituição dos 
filtros deve fazer 
parte rotina de 
manutenção da 

máquina 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

3. Fechamento 
inadvertido da linha 
de óleo combustível 

Perda de pressão de 
combustível na linha 
de injeção e na linha 

de tocha 
ocasionando parada 

da máquina. 

Não existe 
monitoramento da 
válvula. Operador 

deve verificar 
localmente o status 

da válvula 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

4. Falha da válvula 
automática de 

controle de fluxo de 
combustível 

Perda de pressão de 
combustível na linha 
de injeção e na linha 

de tocha 
ocasionando parada 

da máquina. 

Monitoramento do 
status da válvula no 
painel de controle da 
turbina (painel local e 

sala de controle) 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

5. Falha na válvula 
de controle da linha 

de tocha 

Falha da válvula de 
controle irá inibir o 
funcionamento da 

ignição, e impedir a 
partida da máquina. 

Monitoramento do 
status da válvula no 
painel de controle da 
turbina (painel local e 

sala de controle) 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

6. Falha do 
suprimento de ar 
para o sistema de 
tocha durante a 

ignição 

Falha no suprimento 
de ar irá inibir a 

atomização do óleo 
combustível, 

impedindo a partida 
da máquina 

Monitoramento do 
status do sistema no 
painel de controle da 
turbina (painel local e 

sala de controle) 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

7. Entupimento do 
filtro de gás 
combustível 

Perda de pressão na 
linha de gás 
combustível. 

Não existe 
monitoramento da 
condição do filtro, 

portanto, a 
substituição dos 
filtros deve fazer 
parte rotina de 
manutenção da 

máquina 

Assim que a pressão 
de gás é reduzida, a 

máquina deve fazer o 
change-over de 
combustível, e 

começa a operar com 
óleo diesel 

8. Fechamento 
inadvertido da linha 
de gás combustível 

Perda de pressão na 
linha de gás 
combustível. 

Monitoramento do 
status da válvula no 
painel de controle da 
turbina (painel local e 

sala de controle) 

Assim que a pressão 
de gás é reduzida, a 

máquina deve fazer o 
change-over de 
combustível, e 

começar a operar 
com óleo diesel. 

9. Falha da bomba 
primária de óleo 

lubrificante durante 
operação 

A perda de pressão 
na linha de 

lubrificante irá ativar 
o alarme de baixa 
pressão na linha. 

Se o problema não 
for resolvido, a 
máquina será 

desligada  

Alarme de baixa 
pressão de óleo 

lubrificante no painel 
de controle local e na 

sala de controle 

Ao ser detectada a 
queda de pressão de 

óleo lubrificante, a 
bomba de pré/pós lub 

é acionada. 

Caso ainda não seja 
possível manter a 
pressão na linha, a 

máquina é desligada.
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10. Falha da bomba 
de pré/pós lub 

A falha da bomba de 
pré/pós lub impede a 
partida da máquina. 

Se a turbina já estiver 
em funcionamento no 

momento da falha, 
sua operação não é 

afetada 

Sequência de teste 
das bombas de 

pré/pós lub e bomba 
backup durante 

partida da turbina 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

11. Entupimento do 
filtro de óleo 
lubrificante 

Redução da pressão 
de óleo lubrificante, 
levando a parada da 

máquina. 

Sensor de pressão 
diferencial para 

monitoramento da 
condição do filtro. 

Alarme no painel 
local e na sala de 

controle. 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

12. Falha da válvula 
de dreno do estágio 

de compressão, 
ficando travada em 

uma posição 

Travamento da 
válvula na posição 
aberta leva a perda 

de potência da 
máquina. 

Travamento da 
válvula na posição 

fechada leva a 
parada da máquina 

Monitoramento do 
status da válvula no 
painel de controle 

local e sala de 
controle 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

13. Falha do motor 
de partida 

A falha do motor de 
partida impede a 

partida da máquina. 

Se a turbina já estiver 
em funcionamento no 

momento da falha, 
sua operação não é 

afetada. 

_ 

A outra máquina 
ligada ao barramento 
(ou em standby) deve 

partir e assumir a 
carga 

4.2.5 Geradores 

Os geradores da embarcação estão divididos em dois conjuntos, um ligados 

aos motores diesel e outro ligados as turbinas a gás.  

No modulo dos diesel geradores (DG Module) estão instalados: 

• 4 Motores diesel Wätsila 16V26 de 4.690 kW de potencia cada 

• 4 Geradores Alconza NIR112 de 4.800 kW cada 
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No modulo dos turbo geradores (TG Module) estão instalados: 

• 4 Turbinas Solar Taurus 60 de 4.800 kW de potência cada 

• 4 Geradores Kato 4P10 de 4.800 kW cada 

A fim de atender ao escopo deste trabalho, na análise de falha, os geradores 

serão divididos em: rotor, estator, excitatriz, rolamentos, ventilador de refrigeração e 

trocador de calor. 

Será considerada falha no gerador, as seguintes situações: 

1. Não conseguir manter a tensão ou a frequência quando operando 

sozinho; 

2. Não conseguir fornecer ou regular sua parcela de carga ativa quando 

operando em paralelo (falha no governor); 

3. Não conseguir fornecer ou regular sua parcela de carga reativa quando 

operando em paralelo (falha no AVR); 

4. Não conseguir manter sincronismo com o sistema de geração; 

5. Falha de isolamento entre suas fases, levando a curto circuito; 

6. Falha de aterramento; 

7. Falha mecânica 

As falhas dos geradores foram divididas nas seguintes categorias: falhas 

mecânicas menores, falhas mecânicas maiores, falhas elétricas menores, falhas 

elétricas maiores. 

Falhas mecânicas menores compreendem, entre outros:

• pequenas falhas nos rolamentos 

• folga em acoplamentos 

• desbalanceamento / folga na ventoinha de refrigeração 

• folga em bobinas 

• folga me terminais 
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Falhas mecânicas maiores compreendem, entre outros:

• quebra de rolamento; 

• quebra de acoplamento; 

• quebra de ventoinha de refrigeração; 

• fratura nas buchas do motor; 

Falhas elétricas menores compreendem, entre outros:

• falha no aterramento do rotor; 

• falha no aterramento do estator; 

• falha na excitatriz; 

• falha de isolamento entre as bobinas do gerador; 

Falhas elétricas maiores compreendem, entre outros:

• falha nas fases do estator; 

• terminal ou conexão rompida; 

• falha nos internos do gerador 

A seguir, são apresentados os modos de falha considerados para os geradores. 

Tabela 6: FMEA – Geradores Elétricos 

Falha Efeito Modos de detecção Mitigação 

Falha mecânica 
menor 

Caso a falha seja detectada, 
pode-se desligar o gerador de 
maneira controlada e reparar a 

falha. Caso não seja 
detectada, a falha pode 
progredir para uma falha 

mecânica maior 

Monitoramento de 
parâmetros do gerador, 

alarmes, sistema de 
proteção da máquina e 
manutenção de rotina. 

Se for detectada a falha, 
pode-se desligar a 

máquina e substituí-la 
pela máquina em standby
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Falha mecânica 
maior 

Trip da máquina, em sua 
maioria controlado pelo 
sistema de proteção da 

máquina. No pior caso, pode 
causar distúrbio no 

barramento, derrubando todas 
as demais máquinas 

conectadas a ele 

Alarme, Trip da máquina. No 
pior cenário, queda de todo o 

barramento 

Sistema de proteção da 
máquina e sistema de 
proteção da geração. 
Em caso de queda do 

barramento, o 
barramento oposto deve 

absorver a carga 

Falha elétrica 
menor 

Caso a falha seja detectada, 
pode-se desligar o gerador de 
maneira controlada e reparar a 

falha. Caso não seja 
detectada, a falha pode 
progredir para uma falha 

elétrica maior 

Monitoramento de 
parâmetros do gerador, 

alarmes, sistema de 
proteção da máquina e 
manutenção de rotina. 

Se for detectada a falha, 
pode-se desligar a 

máquina e substituí-la 
pela máquina em 

standby

Falha elétrica 
maior 

Trip da máquina, em sua 
maioria controlado pelo 
sistema de proteção da 

máquina. No pior caso, pode 
causar distúrbio no 

barramento, derrubando todas 
as demais máquinas 

conectadas a ele 

Alarme, Trip da máquina. No 
pior cenário, queda de todo o 

barramento 

Sistema de proteção da 
máquina e sistema de 
proteção da geração. 
Em caso de queda do 

barramento, o 
barramento oposto deve 

absorver a carga 

4.2.6 Gerador de Emergência 

O gerador de emergência está instalado em um compartimento isolado, 

localizado à popa-boreste, no deck principal da embarcação. Ele é formado por um 

motor diesel Caterpillar 3512B 12 cilindros 4 tempos com potência nominal de 1.360 

kW @ 1.800 rpm. Acoplado ao motor existe um gerador SR4B operando a 440 V 

com potência nominal de 1.360 kW. Durante a operação normal da plataforma, o 

gerador de emergência permanece em standby, e é acionado automaticamente em 

caso de falta de energia no barramento de emergência da plataforma, partindo 31 

segundos após a queda de energia no barramento. Apesar disso, ao contrário de 

uma embarcação convencional, nesta unidade o gerador de emergência não 

desempenha papel essencial no retorno de um black-out, já que qualquer um dos 

diesel-geradores pode ser selecionado como “gerador de emergência” e utilizado 

pelo sistema PMS (Power Management System) para a recuperação de black-out. 

Sistema de resfriamento 

O motor do gerador de emergência é resfriado com água doce, em circuito 

fechado. Após passar pelas camisas do motor, a água é enviada para o radiador. 

Uma hélice ligada ao eixo do motor sopra ar para resfriamento da água. 
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Uma bomba de água, acionada pelo próprio motor, garante a circulação da 

água no sistema.  

Sistema de lubrificação 

O motor possui um sistema de lubrificação dedicado, formado por um 

reservatório interno (cárter), uma bomba de lubrificante, um sistema de 

arrefecimento do óleo (trocador de calor), um conjunto de filtros e uma válvula 

reguladora de pressão. 

Sistema de óleo combustível 

O sistema de óleo combustível é formado por um tanque diário de 

armazenamento (com volume de 8 m³) independente. Este tanque é alimentado pelo 

tanque de diesel (DO) localizado na praça de máquinas. O combustível é enviado 

por gravidade para o motor, desta forma, a alimentação de combustível para o motor 

não depende de nenhum equipamento. 

Figura 17: Sistema de óleo combustível dos motores diesel 
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Sistema de ar de partida 

O sistema de ar de partida é formado por um conjunto de garrafas 

acumuladoras e um compressor de ar, acionado pelo próprio e gerador (quando este 

esta em funcionamento) ou acionado por um motor diesel auxiliar. 

4.2.7 Gerador Auxiliar 

A embarcação possui um gerador auxiliar, localizado na praça de máquinas. 

Este gerador é utilizado como back-up para uma recuperação manual de black-out, 

em caso de falha dos demais sistemas. Ele é composto por um motor diesel Bergen

KR6-8 8 cilindros, de potência nominal 1.700 HP @ 720 rpm. A este motor está 

conectado um gerador modelo NEBB WAB-630-E10 de potência nominal 1.270 kW 

(1.513 kVA). 

4.2.8 Main Engines e Gerador de Eixo 

A embarcação está equipada com dois motores principais (main engine), que 

estão localizados na praça de máquina, um a bombordo e outro a boreste. Os 

equipamentos auxiliares dos motores estão, em sua maioria, localizados na praça de 

máquinas. 

Os dois motores principais são MAN & BW modelo 4L70MC, dois tempos de 

baixa rotação e potência de 9.760 bhp cada. Ligado a cada motor existe um gerador 

de eixo NEBB WAB modelo 4L70 MCE de 6,5 MW cada. 

Os motores e caixas de engrenagens são equipamentos que possuem pouca 

redundância em seu projeto, desta forma, eles serão considerados como elementos 

primários (sem redundância) nesta análise.  

Sistema de lubrificação 

O sistema de lubrificação dos main engines é formado por duas bombas de 

óleo lubrificante (uma para cada motor), um conjunto de filtros (independente para 

cada motor) e um sistema de resfriamento do óleo (comum para os dois motores).  
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As bombas de lubrificante são acionadas pelo próprio motor, quando este está 

em funcionamento. O lubrificante, armazenado no cárter de cada motor, é 

bombeado através do sistema de resfriamento (trocadores de calor) e o conjunto de 

filtros. Após passar pelo conjunto de filtros, a linha de óleo lubrificante é dividida em 

duas. Uma parte do óleo é enviada para o motor e a outra parte retorna para o cárter 

do motor.  

Sistema de resfriamento 

O resfriamento dos motores principais é feito com água doce em circuito 

fechado. Está água doce é resfriada com água salgada em circuito aberto.  

Cada motor principal possui um sistema independente de resfriamento. O 

sistema de resfriamento está dividido em dois circuitos, um de alta temperatura e 

outro de baixa temperatura.  

O circuito de baixa temperatura de cada motor é formado por duas bombas 

(uma em operação e outra reserva, ambas acionadas pelo próprio motor), um 

trocador de calor água/ar (resfriamento do ar de admissão do motor), um trocador de 

calor água/óleo (resfriamento do óleo lubrificante) e um trocador de calor água/óleo 

(resfriamento do óleo hidráulico). O circuito de baixa temperatura é utilizado para 

resfriar o óleo lubrificante do motor e do propulsor, o óleo hidráulico do servo motor 

de controle de passo do propulsor, o ar de admissão do motor (após o estágio de 

turbo-compressão), os rolamentos do eixo do motor e propulsor e a caixa de 

engrenagens. 

O circuito de alta temperatura é formado por duas bombas (uma em operação 

e outra reserva, ambas acionadas pelo próprio motor) e um conjunto de válvulas de 

controle. Este circuito é utilizado para resfriar o cabeçote e cilindros do motor. As 

válvulas de controle mantém a temperatura da água neste circuito a 80 ºC, 

misturando água vindo da entrada e água vindo da saída do trocador de calor. 

Sistema de óleo combustível 

O sistema de óleo combustível de cada main engine é formado por duas 

bombas de alimentação, responsáveis por bombear o óleo do tanque de 

armazenagem para o tanque diário, localizado na praça de máquinas, um conjunto 
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de filtros, e duas bombas de circulação, que enviam óleo do tanque diário para os 

filtros e em seguida para o motor. 

4.3 Sistema de distribuição de energia 

A fim de atender a notação de classe DP 2, a distribuição de energia também 

deve seguir requisitos de redundância e segregação na distribuição de energia para 

os consumidores, especialmente os equipamentos do sistema de PD 

(Posicionamento Dinâmico). 

Desta forma, a planta de distribuição de energia na plataforma esta divida em 

duas, uma planta chamada DDP (DP Power Plant), que alimenta os equipamentos 

do sistema de posicionamento dinâmico; a outra planta, chamada VWP (Vessel 

Working Power Plant), alimenta os demais consumidores de energia da plataforma. 

Na Figura 18 a seguir temos um desenho esquemático do diagrama unifilar do 

sistema de distribuição de energia da plataforma. 



76

��

��	
���

��

���

��

���

��

���

��

���

���

���

���

���

���� ���� ���� ����

��	�
��
��������!

��	
���

"#�
��$�

#��
�%&�

#��
��$�

"#�
�%&�

��
��

��	
��
���	
��
�

�'()*(��
�+�
��

�� ��

#�,
�-���.#�,
�-���.

"-'

�

��

��

��

�/�
"-'

�/�
"-' �/�
"-'

�/�
"-'

��	
��
� ��	
��
�

��
��	�
��

��	�
��
�))��*(�.

���

$-)
"
�	0�10			��

$-)
$
�	0�10			�

�	�	+�
�	�	+�

��		+� ��		+�

���

�2
��2��))
��,
��(..(��
��(*�/2��,)

�
��(..(��
3��
��,
�
�2.��
3��4
*�2
���/
255

��	�
��
�
��,
*�2
���/
255
��	�
��
�

��	
6(�/*(��

���

�	�

�
12-)�
� �
12-)�
��
12-)�
� �
12-)�
�

��

3���

��

3���

��

3���

��

3���

7�(�

���8
"-'

7�(�
��29-.)(2�

"-'(��!
�!)*��)

:2��2�
*2
2*/


7�(�
���(��)

"-'(.(��(�)

(��.-,(��
���


"-'(.(��(�)

(��.-,(��
��"

"-'(.(��(�)
52�

��$

#�,
#�2�
����

"-'(.(��(�)
52�

��:

#�,
#�2�
����

".*����*(;�
5��,)
*2
��
3��4
<2���.
5��,
*2
�

5�2�
���4
���-�.
�/����2;��
*2
��
��	
�(*/

�.���
52�
=��2��
92���
)2-���
)�.��*(2�>8

$2*/


<:

��,

-)�,

<: <: <:

<2���..!
<2*

3)�,

<2���..!

3)�,

<2���..!
<2*

3)�,

<2���.!
2�

����?�

��(*�/�) ��(*�/�)

�		@�"�		@�"

<:

<: <:

<:

<: <:

<:<:

<%

<% <% <%

<%

<%

<:
<:

<:
<:

<2���..!
3)�,

Figura 18: Diagrama unifilar 



77

O sistema é formado por dois barramentos principais (um para DPP e outro 

para VWP). Cada um desses barramentos está ainda divido em dois: DPP está 

dividido em DPP1 e DPP2; VWP está dividida em VWP1 e VWP2. Os barramentos 

trabalham todos isolados (disjuntor aberto) em operação normal. Esta segregação 

tem como objetivo evitar que uma falha (como um curto circuito) em algum 

barramento se propague para os demais, evitando um black-out em toda a 

plataforma.  

Em algumas operações específicas, como por exemplo, manutenção em algum 

dos barramentos ou manutenção em algum gerador, é possível interligar os 

barramentos (interligação de DPP1 com DPP2 ou interligação de VWP1 com 

VWP2). 

Como pode ser visto no diagrama unifilar (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.) cada uma das plantas (DPP e VWP) é alimentada por 4 diesel-

geradores (DG) e mais 4 turbo-geradores (TG). Durante operação normal na 

plataforma, apenas dois geradores são necessários em cada planta, sendo os outros 

dois redundantes, e permanecem em stand-by. 

Além disso, a planta VWP também recebe alimentação dos geradores de eixo 

(shaft generator), ligados aos dois motores principais da embarcação. 

O gerador auxiliar e o gerador de emergência estão ambos ligados ao 

barramento de emergência da embarcação, que em operação normal é alimentado 

pela VWP. 

As plantas DPP e VWP são formadas por 2 barramentos principais, operando 

em 6,6 kV. Cada um desses barramentos também é divido em dois: DPP1 e  DPP2 

na planta DPP; VWP1 e VWP1 na planta VWP. Em operação normal eles operam 

segregados (com disjuntor aberto). Como mencionado anteriormente, estes 

barramentos só são interligado em ocasiões especiais, como por exemplo, durante a 

manutenção de alguma máquina (motor, turbina ou gerador) 

Os barramentos principais da plataforma estão segregados fisicamente, e 

instalados em dois compartimentos distintos (chamados e-house), um a bombordo 

(e-house 1, contendo os barramentos DPP-1 e VWP-1) e outro a boreste (e-house 2, 

contendo os barramentos DPP-2 e VWP-2). Como mencionado anteriormente, DPP1 

e DPP2 possuem um barramento de interconexão, segregados por disjuntores em 



78

cada uma das extremidades. Em operação normal estes disjuntores permanecem 

abertos, segregando as plantas DPP1 e DPP2. 

Os barramentos das plantas DPP1 e DPP2 são dedicados a alimentação dos 

propulsores azimutais e seus equipamentos auxiliares (bombas de pré-lubrificação, 

sistema de resfriamento, etc.). Além disso, esta planta alimenta os equipamentos 

auxiliares dos turbo-geradores (motor de partida, sistema de controle das turbinas, 

sistema de lubrificação, sistema de resfriamento, entre outros). 

Os propulsores azimutais T4 e T9 estão conectados a planta DPP1. Os 

propulsores azimutais T3 e T8 são alimentados pela planta DPP2.  Os equipamentos 

auxiliares (bombas de pré-lubrificação, sistema de resfriamento, etc.) dos 

propulsores azimutais T4 e T9 são alimentados pelo barramento de 690 V Swbd 2, 

conectado a planta DPP2. Os equipamentos auxiliares (bombas de pré-lubrificação, 

sistema de resfriamento, etc.) dos propulsores azimutais T3 e T8 são alimentados 

pelo barramento de 690 V Swbd 1, conectado a planta DPP1. Desta forma, os 

equipamentos auxiliares dos propulsores azimutais são alimentados pelo 

barramento diferente daquele em que o propulsor está conectado.  

Os barramentos da VWP alimentam os equipamentos da planta de processo, 

os equipamentos da torre de perfuração, equipamentos submarinos, sistema de 

ROV (remote operated vehicle), sistemas navais (carga, lastro e gás inerte), sistema 

de incêndio, iluminação, casario entre outros. Além disso, o barramento VWP 

alimenta os 3 propulsores túnel da embarcação.  

O controle da geração e da distribuição de energia na plataforma é feito por um 

sistema PMS (Power Management System). Este sistema é formado por quatro 

PLC’s (Programmable Logic Controller) Schneider, um instalado em cada 

barramento de 6,6 kV. O sistema PMS integra as funções de análise das demandas 

de carga (ativa e reativa) de cada barramento, monitoramento do desempenho do 

sistema de geração, distribuição da carga entre os geradores (load sharing), controle 

de partida e parada dos motores e geradores, controle dos limites de potência em 

cada gerador (black-out preventer), entre outros. 

O sistema PMS também segue a lógica de operação e redundância do sistema 

de geração e distribuição. Ambas DPP e VWP operam como um sistema dual-PLC, 

com a possibilidade de se dividir em dois conjuntos PMS: PMS A e PMS B, como 



79

mostrado na Figura 19 abaixo. PMS A está ligado a e-house 1 e PMS B está ligado 

a e-house 2. 

Figura 19: Sistema PMS 

As principais funções executadas pelo sistema PMS são: monitorar parâmetros 

críticos do sistema de geração, calcular a potência disponível dos geradores (Power 

Available Calculation), comandar a partida e conexão dos geradores ao barramento, 

realizar a partilha de carga entre os geradores, controlar e monitorar alarmes no 

sistema de geração, controle de frequência e sincronismo dos geradores, entre 

outros. 

Acima de tudo isso, o sistema PMS é responsável pela prevenção de black-out

na geração da embarcação. Para isto, o PMS possui uma implementação de 

controle de sobrecarga nos geradores. Caso a carga em algum dos geradores 

chegue perto do seu limite máximo, o sistema PMS irá reduzir a potência solicitada 

pelos consumidores, sobrepondo qualquer outro sinal de comando. Como exemplo 

desta função, caso a carga no sistema de geração chegue perto do limite, o sistema 

PSM reduz a rotação nos propulsores, sobrepondo o comando do sistema DP. Ou 

seja, neste caso, o sistema irá permitir uma “pequena" deriva da embarcação, a fim 

de evitar um black-out no sistema de geração, ocasionando uma deriva ainda maior. 



80

O sistema PMS também controla a sequência de retorno de black-out.  

Modos de falha do sistema de distribuição de energia 

Foram identificados 6 modos de falha para o sistema de distribuição de energia 

e UPS. 

1. Falha da planta DPP1 e o barramento SWB1 (690 V)

2. Falha da planta DPP2 e o barramento SWB2 (690 V)

3. Falha da planta VWP1 e o barramento Swb1 (450 V)

4. Falha da planta VWP2 e o barramento Swb2 (450 V)

5. Falta de alimentação para as UPS 

6. Sobre tensão nas UPS 

Tabela 7: FMEA – Sistema de distribuição de energia

Falha Efeito 
Monitoram

ento 
Mitigação 

1. Falha da 
planta DPP1 e o 

barramento 
SWB1

Perda dos propulsores 
azimutais T4 e T9. 

Em condições normais de 
operação, este evento não 

deve levar a perda de 
posição. 

Porém, em condições 
severas de tempo, ou, 

quando algum propulsor 
ligado ao outro barramento 
(T3 ou T8) está desligado 
para manutenção, pode 
haver perda de posição. 

Sistema de 
alarmes 

Em situação normal, os 
demais propulsores 

devem absorver a carga.

Caso não seja possível 
retornar rapidamente do 

black-out neste 
barramento, o propulsor 

azimutal T4 pode ser 
(manualmente) 

transferido para o 
barramento DPP2 

(desde que não haja 
falha no propulsor) 

2. Falha da 
planta DPP2 e o 

barramento 
SWB2

Perda dos propulsores 
azimutais T3 e T8. 

Em condições normais de 
operação, este evento não 

deve levar a perda de 
posição. 

Porem, em condições 
severas de tempo, ou, 

quando algum propulsor 
ligado ao outro barramento 
(T4 ou T9) está desligado 
para manutenção, pode 
haver perda de posição. 

Sistema de 
alarmes 

Em situação normal, os 
demais propulsores 

devem absorver a carga.

Caso não seja possível 
retornar rapidamente do 

black-out neste 
barramento, o propulsor 

azimutal T3 pode ser 
(manualmente) 

transferido para o 
barramento DPP2 

(desde que não haja 
falha no propulsor) 
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3. Falha da 
planta VWP1 e o 

barramento 
Swb1

Perda do propulsor de duto 
T2. 

Não prejudica a capacidade 
de posicionamento da 

embarcação 

Sistema de 
alarmes 

Os demais propulsores 
devem absorver a carga 

4. Falha da 
planta VWP2 e o 

barramento 
Swb2

Perda do propulsor de duto 
T1. 

Não prejudica a capacidade 
de posicionamento da 

embarcação 

Sistema de 
alarmes 

Os demais propulsores 
devem absorver a carga 

5. Falta de 
alimentação 
para as UPS 

Sem alimentação, o sistema 
de UPS ficará sem carga nas 

baterias. 

Nesta situação, um blackout
parcial em um barramento 
pode levar a um blackout
total da unidade já que, 
neste caso, durante o 

blackout parcial, todo o 
sistema de controle da 
plataforma ficará sem 

alimentação, levando ao trip
de todos os equipamentos 

Sistema de 
alarmes 

Rotina de manutenção 
deve garantir que 

sempre haja 
alimentação para as 

UPS 

6. Sobre tensão 
nas UPS 

Cada conjunto de UPS 
possui um sistema de 
proteção contra sobre 

tensão. Se este sistema 
estiver operante, uma sobre 
tensão na alimentação não 
prejudica o funcionamento 

das UPS 

Sistema de 
alarme 

Monitoramento 
da tensão no 
barramento 

Sistema de proteção das 
UPS. 

Rotina de manutenção 
para garantir o 

funcionamento do 
sistema de proteção 

4.4 Sistema de controle DP 

Fazem parte do sistema de controle de posicionamento dinâmico da unidade 

os seguintes equipamentos: 

Tabela 8: Equipamentos do sistema DP 
EQUIPAMENTO QUANTIDADE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EM 

OPERAÇÃO NORMAL 

Controladores DP 

(Kongsberg KPOS-3) 
03 02 

Estações de operação 03 02 

Network 02 02 

UPS do sistema DP 04 02 
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Sensores de movimento 03 02 

Giroscópio 03 02 

Sensores de Vento 03 01 

Sistema de referencia de posição 

absoluto 

Total 06  

03 

  Acústico 

DGNSS 

03 

03 

Sistema de referencia de posição 

relativo 

Total 03  

02 

(alivio em “full DP mode”) 

DARPS 

Artemis 

Fanbeam 

01 

01 estação 

02 refletores 

Transponders Total 08 06 (3 x 2 arrays) 

Transducers 03 02 

ERA (Electric Riser Angle)  01 
01 operacional 

ARA (Acoustic Riser Angle) 01 

4.4.1 Controladores DP 

 Os controladores DP são responsáveis por monitorar as condições ambientais 

(vento) e a atitude da embarcação (offset e aproamento), calcular o empuxo 

necessário pra manter a embarcação na posição desejada e enviar sinal de controle 

para o sistema de propulsão, a fim de manter a embarcação nesta posição. O 

sistema (KPOS DPC-31) é composto por 3 computadores idênticos RCU 501, 

denominados DPA, DPB e DPC. Os computadores ficam localizados no passadiço 

da embarcação. Cada computador possui sua própria fonte de alimentação de 

energia mais uma fonte de alimentação sobressalente para os 3 computadores 

(totalizando 4 fontes de energia). Os controladores operam em modo paralelo 
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master/slave/slave, ou seja, os 3 computadores recebem as informações dos 

sensores (vento, propulsores, sistemas de posicionamento, etc.) e calculam qual 

deve ser a distribuição de empuxo nos propulsores para manter a embarcação na 

posição. O controlador master compara aos 3 dados e, caso os resultados sejam 

iguais, envia o sinal de comando para os controladores locais de cada propulsores. 

Qualquer um dos 3 controladores pode ser selecionado como master (ou como 

slave). No caso de falha de algum controlador, soa um alarme alertando o operador 

DP, e o controlador em falha é automaticamente retirado da rede, que passa a 

trabalhar com dois controladores no modo master/slave. No caso de falha no 

controlador master, o controlador slave assume automaticamente a função de 

master.  

Network: todas as informações vitais do sistema DP são transmitidas através 

de uma rede ethernet de alta velocidade. Cada estação de operação é alimentada 

por duas redes redundantes (Net A e Net B). No caso de perda de uma das redes, 

um alarme é acionado, alertando o operador da perda da redundância. Neste caso, 

o operador poderá assumir o controle da operação a partir de outra estação que não 

esteja com sua redundância comprometida.  

UPS do sistema DP: o banco de baterias do sistema UPS23 que alimenta os 

controladores DP também fica localizado no passadiço. As baterias estão 

conectadas a duas fontes distintas de alimentação (barramento 200 V “essential” 

swb da planta VWP e o barramento de emergência “emergency swb” –  Figura 18). 

As USP estão divididas da seguinte maneira:  

UPS-1 – alimentando o controlador KPOS-3-A, impressora de alarmes do 

sistema DP, sistema DGPS-1, Hipap-1, Gyro-1 e WS-1, DGPS-1 

UPS-2 – alimentando o controlador KPOS-3-B, sistema DARPS, sistema 

DGPS-2, Hipap-2, Gyro-2 e WS-2, DP-OS-1 

UPS-3 – alimentando o controlador KPOS-3-C, sistema ARTEMIS, sistema 

DGPS-2, Hipap-3, Gyro-3 e DP-OS-2 

UPS-4 – alimentando os 3 controladores KPOS-3, sistema ARTEMIS, sistema 

Inmarsat, DP-OS-3, datalogger do sistema DP e WS-3 

23 Uninterruptible Power Supply 
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Modos de falha dos controladores DP 

Foram identificados 5 modos e falha para os controladores DP: 

1. Falha completa do sistema de controle 

2. Falha de um computador (controlador) 

3. Falha de alimentação de energia 

4. Falha de comunicação (network) 

5. Falha do módulo serial de I/O 

Tabela 9: FMEA – Controladores DP 

Falha Efeito Monitoramento Mitigação 

1. Falha completa 
do sistema de 

controle

Devido ao elevado 
grau de redundância 

do sistema, uma 
perda completa do 
sistema de controle 

não é esperada. 
Porem, um evento 
como uma falha no 
software de controle 
(infecção por vírus) 
pode levar a este 

cenário. 

Falha do sistema é 
facilmente percebida 

pelo operador DP 

No caso de perda 
total do sistema DP, 

o controle da 
embarcação deve ser 

transferido para o 
modo manual. 

O operador DP deve 
assume o comando, 
operando através de 

Joystick (cJoy) 

2. Falha de um 
controlador 

Não há impacto 
sobre o sistema 

Alarme indicando 
falha do controlador 

No caso de falha de 
um controlador, um 
dos controladores 

redundantes assume 
o comando. 

O sistema passa do 
modo triplex para o 

modo duplex

3. Falha de 
alimentação de 

energia 

A falha de apenas 
uma fonte de 

alimentação não traz 
impacto para o 

controlador 

A falha de duas 
fontes 

simultaneamente 
leva a perda do 

controlador, iniciando 
o 2 acima 

Alarme de status da 
alimentação de 

energia 

Cada controlador é 
alimentado por duas 

fontes (UPS) distintas 
e redundantes.  

No caso de falha das 
duas fontes, o 

operador DP deve 
assumir o controle. 

   



85

4. Falha de 
comunicação 

A falha de apenas 
uma rede não traz 

impacto para o 
controlador 

A falha de duas 
redes 

simultaneamente 
leva a perda do 

controlador, iniciando 
o 2 acima 

Alarme de status da 
rede 

Cada controlador é 
ligado a duas redes 

(network) distintas (A 
e B) e redundantes.  

No caso de falha das 
duas redes, o 

operador DP deve 
assumir o controle 

5. Falha do módulo 
serial de I/O 

A falha do módulo 
leva a perda do sinal 

dos sensores que 
estão conectados a 

este módulo 

Alarme de falha de 
sinal 

Os sinais essenciais 
de referência são 
distribuídos para 

mais de um módulo, 
de forma a haver 
redundância dos 

mesmos. 

4.4.2 Estações de Operação 

As estações de operação são a principal interface homem x máquina, entre o 

operador DP e o sistema de controle. Elas são formadas por consoles, com painel 

para visualização das principais variáveis do sistema DP (posição e aproamento da 

embarcação, velocidade do vento, azimute e velocidade de rotação de cada 

propulsor, potência consumida por cada propulsor, potência total disponível, 

configuração do sistema de geração, entre outros) e painel de controle (formado por 

joystick, trackbal, teclado, botões para partida e parada dos propulsores, entre 

outros). Existem a bordo 3 estações de operação (OS-1, OS-2, OS-3), todas 

localizadas no passadiço. 

Modos de falha das estações de operação 

Foram identificados 5 modos de falha para as estações de controle DP. 

7. Não aceitar um comando do operador DP 

8. Falha ao exibir dados (falha da tela) 

9. Perda do console (falha interna, fonte queimada, entre outros) 

10.  Falha de rede (network)  

11.  Corrupção do software 
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Tabela 10: FMEA – Estações de operação 

Falha Efeito Monitoramento Mitigação 

1. Não aceitar um 
comando do 
operador DP

O estação torna-se 
inoperante e o 
operador deve 

assumir o comando a 
partir de outra 

estação 

Falha do sistema é 
facilmente percebida 

pelo operador DP 

O operador DP 
deverá assumir o 

comando em outra 
estação de comando 

2. Falha ao exibir 
dados

O estação torna-se 
inoperante e o 
operador deve 

assumir o comando a 
partir de outra 

estação 

Falha do sistema é 
facilmente percebida 

pelo operador DP 

O operador DP 
deverá assumir o 

comando em outra 
estação de comando 

3. Perda do console

O estação torna-se 
inoperante e o 
operador deve 

assumir o comando a 
partir de outra 

estação 

Alarme de falha de 
console nas estações 

que ainda estão 
operantes. 

O operador DP 
deverá assumir o 

comando em outra 
estação de comando 

4. Falha de rede

A falha de apenas 
uma rede não traz 
impacto sobre o 

console 

A falha de duas 
redes 

simultaneamente 
leva a perda do 

console 

Alarme de perda de 
rede 

Cada console é 
ligado a duas redes 

(network) distintas (A 
e B) e redundantes. 

No caso de falha das 
duas redes, o 
operador deve 

assumir o comando a 
partir de outro 

console 

4.4.3 Sensores de referência 

A embarcação está equipada com uma série de sensores de referência, 

seguindo as exigências da notação de classe DP2. Neste capitulo serão 

apresentados os sensores de aproamento, sensores de movimento e os sensores 

de vento.  

A direção e intensidade do vento é medida por um conjunto de anemômetros. O 

aproamento da embarcação é medido por um conjunto de giroscópios e os 

movimentos (pitch, roll, heave) são medidos através de sensores de movimento. A 

informação de aproamento e movimentos da unidade é utilizada para corrigir os 

referenciais de posição (GPS, DGPS e HPR). 

A velocidade e direção do vento são utilizadas pelo controlador DP para estimar 

a força resultante do vento sobre a embarcação. 
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Giroscópio: os giroscópios são um sistema de referência do aproamento da 

embarcação. Existem a bordo 3 giroscópios, modelo C. Plath Navigat x Mk-1

responsáveis por fornecer as informações de aproamento da plataforma (Gyro-1, 

Gyro-2, Gyro-3). Gyro-1 está localizado no passadiço da embarcação, junto ao 

console dos controladores DP. Gyro-2 e Gyro-3 estão localizados na sala de rádio. 

Os controladores DP recebem informação dos 3 giroscópios. Os giroscópios 

alimentam também o sistema DGPS e o sistema Hipap. O giroscópio Gyro-1

alimenta o sistema DGPS-1, Gyro-2 alimenta o sistema DARPS e Gyro-3 alimenta o 

sistema DARPS-2. O sistema Hipa-1 recebe informação do sistema Gyro-1 e Gyro-2; 

Hipap-2 recebe informação do sistema Gyro-1 e Gyro-3; e Hipap-3 recebe 

informação do sistema Gyro-2 e Gyro-3. Desta forma, o sistema Hipap opera com 

dupla redundância. Os giroscópios são os sensores mais importantes para o 

posicionamento dinâmico da embarcação, pois uma falha neste sistema de 

referencia levará a uma perda de aproamento da embarcação. Desta forma, o 

sistema opera com tripla redundância de sensores e dupla redundância de 

alimentação para o sistema DP. 

Sensores de Movimento: os sensores de movimento, como o próprio nome já 

diz, medem os movimentos da embarcação. Existem a bordo 3 sensores (MRU-1, 

MRU-2, MRU-3) do tipo Seatex MRU-5, medindo os movimentos de jogo (roll), 

arfagem (pitch) e afundamento (heave) da embarcação. Os 3 sensores estão 

localizados no compartimento de equipamentos elétricos da sonda, próximos ao 

centro de carena da embarcação. Um dos sensores é selecionado pelo operado DP 

como “referencia”; porem os 3 sensores enviam sinal para o controlador DP, e, em 

caso de discrepância nos valores dos 3 sensores, é acionado um alarme para alertar 

o operador. Adicionalmente, os sensores de movimento também alimentam o 

sistema Hipap, sendo esta alimentação feita da seguinte forma: MRU-1 alimenta o 

sistema Hipap-1 e Hipap-3; MRU-2 alimenta o sistema Hipap-1 e Hipap-2 e MRU-3 

alimenta o sistema Hipap-2 e Hipap-3. 

Sensores de Vento: existem a bordo 3 sensores de vento, modelo Gill Wind 

Observer II Ultrasonic (Wind-1, Wind-2, Wind-3). Estes modelos são sensores 

ultrassônicos, que utilizam 4 transdutores para calcular a velocidade e a direção do 
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vento. A velocidade do vento é calculada medindo-se a o tempo que um pulso de 

ultrassom leva para percorrer a distancia entre os transdutores. O sensor Wind-1

está localizado no topo do mastro de vante; os sensores Wind-2 e Wind-3 estão 

localizados na asa do passadiço, um a bombordo e o outro a boreste. Os 3 sensores 

alimentam o sistema DP. Em caso de grande discrepância nos valores dos 

sensores, um alarme é ativado, alertando o operador, que pode desabilitar algum 

dos sensores. Esta opção é bastante utilizada no caso de pouso de aeronaves na 

plataforma, o que causa perturbação na leitura dos sensores que estão na asa do 

passadiço (próximo ao heliponto). Neste caso, os sensores afetados devem ser 

desabilitados, evitando envio deste sinal anômalo para o controlador DP. 

Sensor de Calado: não existem sensores de calado na embarcação. A 

informação do calado deve ser inserida manualmente no sistema pelo operador DP. 

Porém, pelas características particulares deste tipo de unidade (FPWSO, interligada 

ao poço por um riser rígido vertical), o calado durante a operação deve ser mantido 

constante, independente da produção e estoque de óleo abordo.  

Sensor de tração do Hawser: Hawser é o cabo de amarração utilizado 

durante as operações de offloading para conectar o navio aliviador ao FPWSO. 

Existe um sensor (célula de carga) na base de conexão deste cabo, que envia o 

sinal da tração do cabo para os controladores DP. Durante o offloading, os 

controladores DP recebem esta informação de tração, que deve ser compensada 

pelos propulsores, para manter a posição da embarcação inalterada. 

Modos de falha dos sensores de referências 

A seguir serão apresentados os modos de falha para os sensores de referência 

1. Falta de informação de aproamento 

2. Informação de aproamento incorreta 

3. Falta de informação de pitch, roll e/ou heave

4. Informação de pitch, roll e/ou heave incorreta. 

5. Falta de informação de velocidade do vento 
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6. Informação de velocidade do vento incorreta 

7. Falta de informação de direção do vento 

8. Informação de direção do vento incorreta 

9. Falta de informação de tensão no hawser

10.  Informação de tensão no hawser incorreta 

Tabela 11: FMEA – Sensores de referência 

Falha Efeito Monitoramento Mitigação 

1. Falha no 
giroscópio

Existem 3 sensores 
redundantes A falha 
de um sensor não 

afeta o 
funcionamento do 

sistema 

Monitoramento de 
diversos parâmetros 

dos giroscópios 
como: falta de sinal, 
falta de alimentação, 

sinal corrompido, 
entre outros. 

O sistema de votação 
desconsidera o dado 
do sensor em falha 

2. Falha no sensor 
de movimento

Existem 3 sensores 
redundantes A falha 
de um sensor não 

afeta o 
funcionamento do 

sistema 

Monitoramento de 
diversos parâmetros 

dos giroscópios 
como: falta de sinal, 
falta de alimentação, 

sinal corrompido, 
entre outros. 

O sistema de votação 
desconsidera o dado 
do sensor em falha 

3. Falha no sensor 
de vento

Existem 3 sensores 
redundantes A falha 
de um sensor não 

afeta o 
funcionamento do 

sistema 

Operador DP deve 
avaliar o dado 

apresentado por 
cada sensor 

O operador DP deve 
monitorar o sinal de 

cada sensor de vento 
e selecionar apenas 

os sensores que 
apresentem dado 

coerente. Isto deve 
ser rotina 

operacional, já que a 
medição do sensor 
de vento é afetada 
por diversos fatores 
como: aproamento 

da unidade 
(sombras), pouso de 

aeronaves, etc. 

4. Falha no sensor 
de tração no hawser

Sem sinal – prejudica 
a eficiência do 

sistema 

Sinal de tração 
errado – pode levar a 

perda de posição 

Durante a operação 
de alívio, o operador 

deve monitorar 
constantemente o 
dado de tração no 

hawser.  Em caso e 
dúvida, deve comprar 

com o dado do 
sensor de tração do 

navio aliviador   

Caso o dado esteja 
incoerente, ele deve 
desativar sensor de 
tração (não utilizar o 
dado no controle DP) 
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4.4.4 Sistemas de referência de posição 

O sistema DP opera com dois conjuntos de referencia de posição distintos, um 

sistema acústico (composto por transponders instalados no leito submarino, e 

tranducers instalados no casco da embarcação) e um sistema de posicionamento 

por satélite.  

Sistema Acústico 

O sistema acústico de posicionamento é baseado no sistema HiPAP24 da 

marca Kongsberg. Um conjunto de transmissores/receptores (transponders) 

acústicos é instalado no leito submarino, ao redor do ponto zero, onde a 

embarcação deve permanecer. O casco da embarcação possui um conjunto de 

transmissores/receptores (transducers). Os transducers na embarcação emitem 

pulsos acústicos, interrogando os transponders, que respondem emitindo também 

pulsos acústicos, cada um em uma frequência determinada. A posição da 

embarcação é determinada a partir do tempo que a resposta de cada transponder

leva para chegar aos transducers.  

24 High Precision Acoustic Positioning 
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Figura 20: Transceiver 

A embarcação está equipada com o sistema Kongsberg-Simrad HiPAP-500. O 

sistema é formado por 3 conjuntos (HiPAP-1, HiPAP-2, HiPAP-3) cada um deles 

capaz de monitorar a posição da embarcação de forma independente. 

Os computadores DP são alimentados por dois sistemas HiPAP 

simultaneamente. O sinal de cada um desses dois sistemas HiPAP é avaliado de 

acordo com o nível de ruído e repetibilidade do sinal, e é atribuído um peso para 

cada entrada, de acordo com esses parâmetros. Em caso de discrepância de 

valores, o sinal do sistema HiPAP que apresentar menor nível de ruído e maior  

repetibilidade, terá um maior peso para o controlador DP. 
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Além disso, o terceiro conjunto HiPAP fica operando em “hot-standby”, e pode 

ser comutado manualmente pelo operador, em caso de falha de algum dos outros 

dois conjuntos.   

O sistema HiPAP pode operar de dois modos distintos: SBL25 ou LBL26. 

No modo SBL, apena um transponder é utilizado por vez, e a triangulação do 

sinal, para determinar a posição da embarcação é feita a partir dos 3 transducers 

instalados no casco. Neste caso, os 3 transducers do casco interrogam um mesmo 

transponder, ao mesmo tempo. A partir da diferença de tempo que a resposta leva 

para chegar a cada um dos transducers, é possível determinar a posição da 

embarcação. 

Figura 21: Short Baseline System 

Este método não é muito preciso, e deve ser evitada sua utilização neste caso. 

25 Short Baseline System 
26 Long Baseline System 
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No modo LBL, um transducer interroga um conjunto de transponders ao 

mesmo tempo, e a diferença no tempo da resposta de cada transponders é utilizada 

para determinar a posição da embarcação. Este modo de operação é mais preciso 

que o anterior, e é o modo de operação utilizado pelo FPWSO. 

Figura 22: Long Baseline System 

Transducers 

A embarcação está equipada com 3 transducers, um para cada conjunto 

HiPAP (HiPAP-1, HiPAP-2, HiPAP-3). 
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Figura 23: Transducer 

Cada transducer possui 240 sensores acústicos. Um controle eletrônico digital 

permite que sempre haja um grande número de sensores apontando para cada um 

dos transponders, garantindo a permanente comunicação entre os mesmos.  

O transducer do sistema HiPAP-1 está localizado na proa à boreste. O 

transducer do sistema HiPAP-2 está localizado a meia nau bombordo. O transducer 

do sistema HiPAP-3 está localizado a meia nau boreste. 

Um dos pontos fracos do sistema de posicionamento acústico é a sua alta 

suscetibilidade a ruídos. Sendo assim, a fim de minimizar este efeito, cada um dos 

transducers foi instalado a mais de 50 metros de distancia dos propulsores. Desta 

forma, consegue-se minimizar o ruído gerado pelos propulsores.  

Transponders 

Transponders são transmissores/receptores acústico. O sistema é composto 

por 8 transponders do tipo Simrad MPT-331-DTR-DuB, instalados no leito do mar, ao 

redor do centro da posição onde a embarcação deve permanecer. Os transponders

formam dois sistemas independentes (chamados arrays), com 4 transponders cada. 

Apenas um array é suficiente para o posicionamento da embarcação. O segundo 

array é redundante. Além disso, apenas 3 transponders são suficientes por array. O 

quarto transponders de cada array é redundante. 
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Sistema de referencia por satélite 

Os sistemas de referencia por satélite utilizam as redes de satélite (GPS e 

GLONASS) para determinação da posição da embarcação.  

Existem 3 sistemas independentes na embarcação (DGPS-1, DGPS-2, DGPS-

3). DPGS-1 é composto de um processador Seatex DPS-200, com receptor GPS e 

GLONASS. DGPS-2 é composto de um processador Seatex DPS-132 com dois 

receptores GPS (L1 + L2). Ambos os sistemas (DGPS-1 e DGPS-2) possuem link de 

comunicação com sistemas relativos de correção (DGPS): dois links com sistema de 

satélite (Fugro SeaStar Inmarsat + Fugro “SeaStar” Spot Beam)  e dois links de rádio 

(rede MF IALA + rede UHF Petrobras). Estes links permitem um refinamento e 

aumento de precisão do posicionamento pelo sistema GPS/GLONASS, através do 

uso do sistema relativo DGPS.  

As antenas de satélite GPS/GLONASS estão localizadas no topo da torre de 

perfuração, a meia nau. As antenas do sistema IALA, UHF e Inmarsat estão 

localizadas no topo do passadiço. 

O sistema de referência por satélite é suscetível às cintilações ionosféricas, 

efeitos que ocorrem ocasionalmente devido ao aumento de atividade solar. Durante 

este período (normalmente alguns dias) a qualidade dos sinais dos sistemas de 

referência relativo (Inmarsat, IALA) e absoluto (GPS, GLONASS) ficam 

comprometido. Nestas ocasiões, o sistema acústico torna-se o único sistema 

confiável para o posicionamento da embarcação. 

Modos de operação dos sistemas de referência 

Durante operação normal da unidade, no mínimo 3 sistemas de referência de 

posição devem estar disponíveis, sendo que um deles deve ser de tipo diferente dos 

demais; ou seja, devem esta disponíveis: 2 acústicos e 01 DGPS ou 1 acústico e 2 

DGPS. Caso contrário, embarcação será considerada como operando em estado

degradado. 

1 Sistema acústico: 4 transponders + 1 transducer + 1 estação HiPAP 

1 DGPS: 1 receptor GPS/GLONASS + 1 processador DGNSS + 2 links sistema 

relativo. 



96

A figura 23 abaixo traz um resumo dos sistemas de referência da unidade, sua 

alimentação, redundâncias e sua comunicação com os controladores DP 

Figura 24: Sistemas de referência 

Modos de falha dos sensores de posição 

A seguir serão apresentados os modos de falha para os sensores de posição 

1. Sem sinal de posição 

2. Sinal de posição falso (errôneo) 

3. Erro na correção do sinal (correção para aproamento/pitch/roll) 
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Tabela 12: FMEA – Sensores de posição 

Falha Efeito Monitoramento Mitigação 

1. Sem sinal de 
posição

Existem sensores 
redundantes A falha 
de um sensor não 

afeta o 
funcionamento do 

sistema 

Monitoramento de 
parâmetros dos 

sensores.  

Software de análise 
de sinal compara o 

resultado de todos os 
sensores, 

evidenciando os 
sensores em falha 

O sistema de votação 
desconsidera o dado 
do sensor em falha 

2. Sinal de posição 
falso

Existem sensores 
redundantes A falha 
de um sensor não 

afeta o 
funcionamento do 

sistema 

Monitoramento de 
parâmetros dos 

sensores.  

Software de análise 
de sinal compara o 

resultado de todos os 
sensores, 

evidenciando os 
sensores em falha 

O sistema de votação 
desconsidera o dado 
do sensor em falha 

3. Erro na correção 
do sinal

Um sinal de correção 
errôneo (proveniente 

dos sensores de 
movimento) irá afetar 
o cálculo da posição 

dos beacons, e 
consequentemente, 
afetar o cálculo de 

posição da 
embarcação 

Monitoramento dos 
dados dos sensores 

pelo operador 

Redundância nos 
sensores de 
movimento e 

redundância nos 
sensores de posição 

(GPS, DGPS). 

4.4.5 Sistema de posição relativo  

Durante a operação de alivio (offloading), que é realizada com as embarcações 

em tandem, o sistema de referencia de posição relativo é mais importante que o 

sistema de referencia global. Durante a operação de alivio, a distancia entre o Navio 

Tanque (Shuttle Tanker) e o FPWSO, bem como a tensão no cabo de amarração 

(hawser) devem ser monitoradas e mantidas dentro dos parâmetros de operação. O 

Navio Tanque pode variar seu aproamento em relação ao FPWSO, mantendo porem 

a distância de sua proa constante em relação à proa do FPWSO.  

Durante a operação de alivio, o aproamento do FPWSO também pode variar, já 

que o controlador DP sempre irá procurar a posição de aproamento que resulte na 

menor resultante ambiental. Neste caso, é importante que o sistema DP do Navio 

Tanque tenha esta informação, para evitar a colisão das duas unidades. Por este 
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motivo, é fundamental que o sistema de referência relativo de posição entre as 

embarcações esteja operacional. 

Ele é composto por três sistemas distintos e independentes: DARPS, 

ARTEMIS e FANBEAM. 

DARPS (Differential Absolute and Relative Positioning System) é um sistema 

combinado, que opera tanto como sistema absoluto (utilizando a rede GPS), quanto 

como sistema relativo (DGPS). O FPWSO está equipado com um transmissor 

DARPS/DPS-200 TDMA, que transmite continuamente a informação de posição e 

aproamento da embarcação por ondas de rádio UHF. O Navio Aliviador também 

deve possuir um transmissor DARPS, que irá enviar as informações de posição e 

aproamento do Navio Aliviador.  

O sistema DARPS do FPWSO detecta automaticamente o sinal enviado pelo 

Navio Aliviador, quando este está se aproximando para a operação de alivio. Os dois 

sistemas iniciam então comunicação por UHF, transmitindo reciprocamente a 

posição (DGPS) e o aproamento (Giroscópio) de cada unidade. Esta informação irá 

alimentar os controladores de cada unidade (FPWSO e Navio Aliviador).  

A acurácia do sistema DARPS é de 1 metro. 

ARTEMIS Mk V é um sistema de referência relativo, que utiliza emissão de  

micro-ondas para determinar a posição relativa das embarcações. Duas unidades 

(transmissor/receptor) idênticas são instaladas, uma no FPWSO e outra no Navio 

Aliviador. Uma estação é configurada como “referencial fixo” (neste caso, a estação 

instalado no FPWSO), e a outra estação é configurada como “móvel” (neste caso, a 

estação instalada a bordo do Navio Aliviador). A estação configurada como “móvel”, 

determina a distancia e o aproamento em relação a estação configurada como “fixa” 

detectando a diferença de alinhamento entre as duas antenas.  

A acurácia do sistema ARTEMIS é de 1 metro (distancia) e 0.02° (aproamento). 

FANBEAM é um sistema de referência relativo, que utiliza emissão de ondas 

de laser infra-vermelho para determinar a posição relativa das embarcações. Uma 

estação transmissora/receptora é instalada no mastro de proa do Navio Aliviador. 
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Esta estação emite ondas de laser que são refletidas por um conjunto de espelhos, 

instalados na popa do FPWSO (um a bombordo e outro a boreste). Através do 

tempo de resposta de cada pulso de laser, o sistema determina a posição e o 

aproamento relativo do Navio Aliviador.  

A acurácia do sistema FANBEAM é de 1 metro (distancia) e 0.5° (aproamento) 
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5 ANÁLISE DE RISCO 

A análise de risco será dividida em duas partes. Na primeira parte, será 

apresentada uma análise de risco da falha do sistema de desconexão do poço do 

FPWSO. Esta análise é importante, pois uma das principais consequências dos 

eventos de falha na operação de alivio é a perda de posição do FPWSO. A perda de 

posição do FPWSO é um dos eventos mais críticos para esta unidade, pois, como o 

FPWSO está conectado diretamente ao poço, uma perda de posição sem 

desconexão do riser levará ao evento critico de ruptura do riser e vazamento de óleo 

ao mar. 

Na segunda parte, será apresentada uma análise de risco da operação de 

alivio. 

5.1 Sistema de desconexão do riser

A interligação do FPWSO com o poço submarino é feita através de um riser

rígido vertical, chamado EPR27. Este sistema é muito parecido com sistema utilizado 

em sondas de perfuração de poços offshore, com uma importante diferença: após a 

perfuração, as sondas realizam produção do poço por apenas algumas horas, para 

confirmar a presença de óleo; os FPWSO, porém, ficam meses produzindo um 

mesmo campo. Desta forma, a confiabilidade deste sistema deve ser bem maior, 

pois ele está muito mais tempo exposto ao risco. 

O esquema básico do EPR pode ser visto na Figura 25. Por não possuir BOP e 

riser de perfuração, a unidade opera somente em poço completado. 

A unidade está capacitada para descer ANM28 e suas respectivas ferramentas 

com até dois umbilicais presos ao EPR, sendo um eletro-hidráulico, dotado de linhas 

hidráulicas para a alimentação e o comando das válvulas e os conectores e outro 

para a injeção de inibidor de hidratos, além de cabos elétricos para controle e 

monitoramento da Árvore de Natal. 

 O EPR é composto pelos seguintes equipamentos: 

27 Early Production Riser 
28 Árvore de Natal Molhada 
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• Surface Flow Tree – Árvore de natal de superfície, responsável pelo 
controle de vazão do poço. 

• Anel Tensionador – Faz a conexão entre o EPR e o sistema de 
tensionamento do riser, 

• Swivel – Swivel hidráulico permite o giro da embarcação, 

• Junta Flexível – equipamento para reduzir a concentração de tensão na 
cabeça do riser, 

• Riser – 2.400m de duto rígido, 

• Junta Flexível – equipamento para reduzir a concentração de tensão no 
pé do riser,

• EDP – Emergency Disconnect Package, 

• LWRP – Lower Workover Riser Package, 

• FDR – Ferramenta de Desconexão Rápida, 

• ANM – Arvore de Natal Molhada (controle do poço). 

•  

A Figura 25 abaixo apresenta um desenho esquemático do sistema EPR 

Figura 25: EPR 



102

O óleo e gás fluem inicialmente através da coluna de produção, passando pela 

DHSV (downhole safety valve) instalada 25 metros abaixo do suspensor de coluna, 

cuja atuação é do tipo fail-safe close, ou seja, em caso de perda de pressão nas 

linhas de controle, a válvula (tipo flapper) fecha e isola a formação, impedindo a 

produção. A capacidade nominal da DHSV é 10.000 psi e o diâmetro nominal da 

mesma é de 4 ¹/2” (0,114 m). 

O elemento principal de controle do poço é a ANM (árvore de natal molhada), 

instalada sobre a BAP (base adaptadora de produção). Este equipamento, projetado 

para pressão nominal de 5.000 psi, possui basicamente três válvulas de gaveta no 

circuito de produção: master, wing e swab.

O circuito normal de produção é através das válvulas master e swab, uma vez 

que o EPR é conectado no topo da ANM. Este arranjo é diferente dos casos onde 

são utilizadas linhas flexíveis ou rígidas no sistema de coleta. Nestes casos o fluxo é 

através da válvula master e da wing, passando pela BAP (base adaptadora de 

produção) até chegar ao MCV (módulo de conexão vertical) de produção e 

finalmente às linhas de escoamento. 

O circuito de acesso ao anular na ANM também possui 3 válvulas de gaveta 

(master, wing e swab), além de duas válvulas na BAP (AI-1 e AI-2). Este circuito de 

anular é utilizado para monitoramento da pressão no anular, intervenções e 

amortecimento do poço (quando necessário). Ambos os circuitos (produção e 

anular) possuem sensores de pressão na ANM, sendo que no de produção também 

está disponível um sensor de temperatura. 

Acima da ANM existe um conjunto de equipamentos submarinos (LWRP e EPD) 

com o objetivo de permitir a desconexão de emergência do EPR e fechamento do 

poço, inclusive durante possíveis intervenções. 

Estes equipamentos são dotados de uma válvula cisalhante capaz de cortar os 

equipamentos (flexitubo, cabo elétrico e arame) que poderão ser utilizados durante 

as intervenções through-tubing, ou seja, em operações com o poço completado. 

A coluna de EPR é conectada acima do conjunto submarino. Esta coluna é 

equipada com isolamento térmico externo, para reduzir a perda de calor do óleo 

durante o escoamento. No topo e na base do EPR existe um conjunto de juntas 

flexíveis (flex joints), que são responsáveis por absorver os esforços de flexão 

causados pelas correntes submarinas e pelo deslocamento da embarcação 
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No topo da coluna existe um swivel que permitirá o giro relativo entre a 

embarcação e a ANM, evitando a transmissão de esforços de torção para o EPR. O 

conjunto EPR é suspenso por um conjunto de tensionadores de riser, instalados no 

FDWSO, conectados ao anel tensionador que estará posicionado no moonpool 

abaixo do piso de perfuração. 

Na extremidade superior da coluna de EPR, ainda abaixo do piso de perfuração, 

está instalada a árvore de natal de superfície (surface flow tree - STF) de produção, 

que é conectada uma mangueira flexível que conduz o óleo e o gás produzidos até o 

manifold de captação. Após o manifold de captação está instalada a válvula choke, 

que liga a linha de produção a planta de processo. 

A árvore de natal de superfície (surface flow tree)  de produção possui 3 válvulas 

de gaveta (master, wing e swab) com pressão nominal de 5.000 psi.  Acima dela 

existe um dispositivo de conexão rápida (quick connector) que permite a conexão de 

uma junta adaptadora e uma segunda árvore de natal de superfície, denominada 

árvore de natal de superfície de intervenção. 

Estes equipamentos são utilizados durante as intervenções through-tubing no 

poço, sendo que a árvore de natal de superfície de intervenção fica posicionada 

acima do piso de perfuração. Este equipamento também é dotado de 3 válvulas 

gaveta (master, wing e swab) e poderá ser conectado ao choke manifold da sonda, 

por onde poderão ser efetuadas operações de controle de poço, se necessário. 

Todo o sistema de controle de poço é feito por uma unidade hidráulica e estação 

de controle (MCS – Master Control System) dedicada, localizada no convés 

principal, com estações remotas na cabine do sondador e na sala de controle da 

embarcação. 

A alimentação das válvulas e controle do sistema de desconexão de emergência 

também é feita a partir da unidade hidráulica dedicada. 

Sistema de desconexão de emergência 

O sistema de desconexão de emergência deve, quando acionado, cumprir os 

seguintes requisitos: 

• Desconectar a linha de produção do poço, evitando o rompimento do 
riser. 
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• Fechar as válvulas dos equipamentos de fundo, garantindo que o poço 
fique fechado. 

• Fechar as válvulas na extremidade do riser, garantindo que o inventário 
de óleo na coluna não vaze para o mar. 

Este sistema é formado pelos equipamentos submarinos, umbilical eletro-

hidráulico, HPU29 e sistema de controle. O ponto de desconexão ocorre entre a 

EDP30 e a LWRP31. Todos os equipamentos acima da EDP (inclusive) permanecem 

conectados ao FPWSO. Os equipamentos abaixo da LWRP permanecem 

conectados ao poço. Os principais equipamentos acionados durante a desconexão 

são: 

• EDP – na desconexão, esta ferramenta permanece ligada ao riser. 

Responsável por isolar o inventário de óleo na linha de produção. Nesta 

ferramenta estão localizadas ás válvulas PFV, FFV e AFV. Independente 

de seu status (aberta ou fechada) durante a operação, no momento do 

acionamento da botoeira de RRD32 estas válvulas devem fechar. 

• LWRP – esta ferramenta permanece conectada aos equipamentos de 

fundo. Possui guilhotina, para cortar qualquer equipamento no caso de 

uma desconexão durante uma intervenção no poço. A guilhotina (VG) 

permanece aberta durante a operação normal da unidade, e deve ser 

fechada no momento que a botoeira de RRD é acionada. 

• FDR – permanece conectada aos equipamentos de fundo. Possui um 

conjunto de válvulas para o fechamento do poço. É formada pelas 

válvulas VB1, VB2 e XO. Independente de seu status (aberta ou fechada) 

durante a operação, no momento do acionamento da botoeira de RRD 

estas válvulas devem fechar. 

As válvulas desses equipamentos são acionadas por sistema hidráulico, 

alimentado pelo umbilical eletro-hidráulico. Todas as válvulas desses sistemas são 

do tipo fail-close, ou seja, elas são mantidas abertas pelo sistema hidráulico e, em 

caso de perda de pressão hidráulica (falha do sistema, rompimento do umbilical, 

29 High Pressure Unit 
30 Emergency Disconnect Package 
31 Lower Workover Riser Package 
32 Rapid Riser Disconnection 
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vazamento de óleo hidráulico, falha da HPU, etc.) elas fecham, garantindo que o 

poço permaneça fechado. 

O sistema de desconexão de emergência é ativado apenas manualmente, e 

deve ser acionado nas seguintes situações: 

Deriva da embarcação: o sistema é acionado pelo operador DP caso a 

embarcação ultrapasse o limite de offset estipulado para a operação na locação.  

Ângulo máximo no riser: o sistema é acionado pelo sondador caso o ângulo 

máximo seja atingido no riser. 

No primeiro caso, o operador DP do turno deve monitorar constantemente a 

posição da embarcação. Caso as condições de mar ou as degradações dos 

sistemas DP ou de geração da embarcação levem a uma perda de posição, o 

operador DP deve pressionar a botoeira de RRD (Rapid Riser Disconection), 

acionando o sistema de desconexão de emergência assim que o limite máximo de 

offset é atingido. 

No segundo caso, o sondador do turno deve monitorar constantemente o ângulo 

do riser na flex joint submarina. Caso o ângulo do riser atinja o limite máximo, o 

sondador deve pressionar a botoeira de RRD acionando o sistema de desconexão 

de emergência. 

Análise de Risco 

A seguir, será apresentada uma tabela com a APR33 para as possíveis falhas no 

sistema de desconexão.  

33 Análise Preliminar de Perigos 
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Tabela 13: APR - Sistema de desconexão 

 Risco Consequência Severidade Mitigação 

Falha da 
desconexão 

Rompimento do riser Vazamento de óleo no mar Média Não há 

Falha de 
fechamento da EDP

Desconexão de 
emergência com EDP 

aberta 

Vazamento do inventário da 
coluna do riser no mar 

Média Não há 

Falha de 
fechamento da 

LWRP 

Desconexão durante 
intervenção, não haverá 

corte da ferramenta 

Poço permanece aberto 
(válvula de fechamento é 

travada pela ferramenta de 
intervenção). Vazamento de 

óleo no mar 

Alta 

Acionamento 
com RVO do 

segundo 
sistema de corte 

Falha de 
fechamento da FDR

Desconexão de 
emergência com FDR 

aberta 

Poço permanece aberto 
após desconexão. 

Vazamento de óleo no mar 
Alta 

Fechamento da 
árvore de natal 

com ROV 

Rompimento do 
umbilical Perda do umbilical 

Vazamento de óleo 
hidráulico no mar 

Baixa Não há 

    

Fica claro que os equipamentos de desconexão são críticos, pois falhas neste 

sistema podem levar a vazamento de óleo no mar. 

O próximo passo nesta análise de risco será a construção da árvore de falhas do 

sistema de desconexão de emergência. 

Para a construção da árvore, a falha na desconexão de emergência será 

dividida em dois casos: 

• Falha no acionamento do sistema: Nesta etapa serão analisadas as 

falhas que levam ao não acionamento do sistema, ou seja, situações nas 

quais o sistema deveria ser acionado, mas por alguma falha não foi. 

Admite-se que a falha na desconexão ocorre porque a botoeira de 

acionamento do sistema de desconexão não foi pressionada (tanto o 

operador como o sondador não pressionam a botoeira). As falhas que 

levam a este cenário são falhas humanas (falha do operador em acionar o 

sistema), ou falhas dos equipamentos de monitoramento (ângulo do riser

ou offset da embarcação), que apresentam uma indicação falsa do estado 

destes parâmetros. 

• Falha do sistema depois de acionado: Nesta etapa será admitido que o 

sistema foi acionado, ou seja, a botoeira de acionamento do sistema foi 

pressionada pelo operador, porém o sistema de desconexão falhou. 
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As figuras a seguir apresentam as árvores de falha para estes dois cenários. No 

primeiro caso, a falha humana é um dos principais fatores que pode levar à falha do 

sistema.  

Já no segundo caso, está sendo analisado apenas o desempenho dos sistemas 

mecânico, elétrico e eletrônico. Admite-se que a tarefa de acionamento da botoeira 

de emergência já foi realizada pelo operador. 
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Figura 26: Árvore de falhas - falha de acionamento do sistema 
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A Figura 27 a seguir apresente uma análise THERP para falha de acionamento 
do sistema de desconexão (falha do operador): 

Desconexão por ângulo máximo no riser: 

Figura 27: THERP – Ângulo máximo do riser 
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Desconexão por perda de posição do FPWSO: 

Figura 28: THERP – Perda de posição no FPWSO 
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Figura 29: Árvore de falhas - desempenho do sistema



112

6 ESTUDOS DE CASO 

Neste capítulo serão apresentados alguns casos reais de falhas ocorridas no 

sistema DP durante a operação da unidade.  

Posteriormente, será apresentada uma discussão sobre esses eventos, 

comparando os modos de falha previstos no FMEA com as falhas que ocorrem 

nestes incidentes reais.  

6.1 Primeiro Evento – Blackout total  

Este primeiro evento de falha do sistema de posicionamento dinâmico da 

unidade ocorreu logo nos primeiros meses de operação. No final da tarde, durante 

operação normal da plataforma, em condições ambientais amenas, ocorreu um 

blackout total da planta de geração de energia, deixando todos os sistemas da 

plataforma inoperantes. Apenas os equipamentos de navegação e as luzes de 

emergência (equipamentos que possuem bateria própria) permaneceram ligados. 

A geração de energia na plataforma começou a ser restabelecida com a partida 

automática do gerador de emergência, 45 segundos após o incidente, alimentando o 

barramento de emergência da unidade. 

Cerca de um minuto após o incidente foi acionado o alarme geral na 

plataforma, e o alarme amarelo do sistema de conexão ao poço, devido a 

progressiva perda de posição. Neste momento, a plataforma já havia derivado 30 

metros.  

 O procedimento de recuperação da geração principal de energia foi iniciado 

partindo-se o gerador auxiliar e os geradores de eixo, acoplados aos motores 

principais, e conectando ambos ao barramento principal. 

 A recuperação do sistema de posicionamento foi iniciada com a partida dos 2 

propulsores principais (CPP), 3 propulsores túnel de vante e o propulsor túnel de ré. 

Esses propulsores foram conectados ao sistema DP manualmente cerca de 20 

minutos após o blackout, iniciando assim o reestabelecimento do controle de 

posição do navio, até este momento, em modo manual. Até este instante o navio 

havia se afastado 50 metros da posição original, ainda dentro do limite operacional 

de 64 metros ou 3% da lamina d’água.  
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 Cerca de quarenta minutos apos o evento inicial, a tripulação conseguiu partir 

a planta DPP, acionar os propulsores azimutais da unidade e colocar o sistema DP 

em modo automático, reestabelecendo a operação normal da unidade. 

6.1.1 Situação antes do evento 

As condições ambientais no momento estavam amenas: 

- Vento: 20 nós 

   - Corrente: 0,8 nós 

  - Swell: 2,7 metros 

A planta de geração  de energia operava na seguinte configuração: 

  - VWP: TGB - Desligado 

     DGB - Ligado 

     DGC - Desligado 

      TGC - Ligado 

  - DPP: DGA - Desligado 

     TGA - Ligado 

     TGD - Desligado 

       DGD – Ligado 

Figura 30: Configuração do sistema de geração - 1 caso 
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Os quatro propulsores azimutais (T3, T4, T8 e T9) estavam ligados e 

conectados ao sistema DP. 

Figura 31: Configuração do sistema de propulsão - 1 caso 

6.1.2 Investigação do incidente 

A investigação mostrou que o incidente teve início com o desarme de um 

disjuntor de controle que alimentava o disjuntor principal do barramento de 

emergência. A perda do sinal de controle levou ao desarme do disjuntor principal e 

ao corte da alimentação do barramento de emergência. Tal falha não deveria levar a 

um blackout completo da plataforma, pois, segundo a filosofia do projeto DP classe 

2, as plantas de geração DPP e VWP são independentes, e uma falha em DPP não 

deveria afetar a planta VWP.  

Foi constado também que, no momento do incidente, as duas UPS da 

plataforma estavam inoperantes.  

A UPS de boreste se encontrava em manutenção, e na condição de by-pass 

manual devido a uma falha no equipamento.  

A UPS de bombordo havia passado por manutenção periódica havia uma 

semana. Durante a manutenção, o operador colocou a UPS na condição de bypass, 

isolando-a do sistema a fim de realizar o procedimento de manutenção. Após 

finalizar o serviço, a troca da condição de bypass manual para a condição normal de 

operação não foi feita.  

Desta forma, o sistema de geração de energia e controle da plataforma estava 

operando sem nenhuma UPS. No momento do desarme do disjuntor de controle, 
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abrindo o disjuntor principal de alimentação do painel de emergência, todos os 

equipamentos ligados ao barramento de emergência ficaram sem alimentação, 

inclusive o sistema supervisório, que, em caso de perda do barramento de 

emergência, deveria ser alimentado pelas UPS. Este sistema supervisório controla 

toda a geração de energia da plataforma. Na falta de alimentação deste sistema, 

todos os disjuntores da plataforma são abertos (como previsto na filosofia de 

segurança do projeto), levando ao blackout total da plataforma. 

6.1.3 Eventos que levaram ao incidente 

Como discutido anteriormente, foram identificados dois eventos principais que 

levaram ao blackout: o desarme do disjuntor de controle e a falta das duas UPS. 

A investigação mostrou que o desarme do disjuntor de controle foi iniciado pelo 

seu sistema de proteção, que detectou alta temperatura no disjuntor. Verificou-se 

que, no dia do incidente, o exaustor do compartimento onde está localizado este 

disjuntor não estava operando. Acredita-se que a falha do sistema de ventilação 

provocou um aumento da temperatura no local, levando a abertura do disjuntor por 

alta temperatura. 

Podemos concluir então que este evento teve duas causas iniciais: falha de 

equipamento (ventilação no compartimento) e falha de manutenção (equipe de 

manutenção não realizou a troca do equipamento danificado). 

O segundo evento, falha das duas UPS, também teve duas causas iniciais: 

falha de equipamento (no caso da UPS de boreste) e falha de manutenção (UPS de 

bombordo, que após manutenção periódica não foi retornada para operação). 

O quadro abaixo mostra um resumo da sequência de eventos que levou ao 

blackout: 
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Figura 32: Primeiro Incidente

6.1.4 Comparação entre ocorrido e previsto no FMEA 

Na Tabela 14 a seguir, será apresentada uma comparação entre os eventos (e 

falhas) que ocorreram neste incidente, e o que foi previsto anteriormente no FMEA 

da plataforma. Desta forma, será possível analisar se a ferramenta do FMEA foi 

eficaz na análise de risco para este projeto. 

Nas duas colunas da esquerda, temos os modos de falha do sistema como 

previsto no FMEA, (Tabela 7, item 5).  

Nas duas colunas da direita, temos a descrição da falha real, ocorrida no início 

da operação da unidade. 
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Tabela 14: Primeiro Incidente 

item Mitigação prevista no FMEA Incidente Real Comentário

II

Falta de 
alimentação 
para as UPS 

(falha das UPS)

Sem alimentação, o sistema de UPS
ficará sem carga nas baterias.

Nesta situação, um blackout parcial em
um barramento pode levar a um

blackout total da unidade já que, neste
caso, durante o blackout parcial, todo o
sistema de controle da plataforma ficará

Rotina de manutenção deve
garantir que sempre haja
alimentação para as UPS

Na falta das duas UPS, um 
black out no barramento de 

emergência levou ao 
blackout total da plataforma

O evento transcorreu como 
previsto no FMEA. A ação de 

mitigação prevista no FMEA não 
foi observada, levando ao 

incidente.

FMEA

6.1.5 Conclusão 

Analisando este incidente, podemos ver que um conjunto de pequenos desvios 

e falhas levou ao blackout total da plataforma. Uma falha, ou incidente isolado, não 

levaria a esta situação.  

O modo de falha que ocorreu neste incidente foi, de certa forma, previsto no 

FMEA durante a etapa de projeto.  

Com a perda das duas UPS, um blackout parcial em um dos barramentos 

levou a um blackout total da plataforma. A ação mitigatória prevista no FMEA (rotina 

de manutenção para garantir o perfeito funcionamento das UPS), no entanto, não foi 

implementada de forma satisfatória. A falha no procedimento de manutenção levou a 

uma indisponibilidade dos dois bancos de UPS. Isto mostra que, apesar deste modo 

de falha ter sido mapeado pelo FMEA, a falha na implementação das 

recomendações e ações mitigatórias previstas não impediu que a falha ocorresse. 

Este evento evidencia a importância de um gerenciamento de rotinas de 

manutenção eficiente e a importância do treinamento das equipes de manutenção.  
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6.2 Segundo Evento – Blackout parcial com perda posição 

Este segundo evento de perda de posição da unidade ocorreu cerca de um 

mês após o primeiro evento, e foi causado por um blackout parcial na planta DPP1. 

O blackout em apenas uma das plantas do sistema DP não deveria levar a perda de 

posição da unidade, mas, novamente, uma série de pequenas falhas se somou, 

levando a deriva da unidade. 

No dia do incidente, no inicio da manhã, houve uma ativação do sinal de ESD 2 

(emergency shut down nível 2) causado por dois sensores de gás (H2S) que 

entraram em falha. O acionamento do ESD 2 inicia uma série de ações na planta de 

processo, entre eles,  a parada de produção e o fechamento do poço de petróleo. 

Com isso, não havia mais gás natural na planta de processo para alimentar os turbo 

geradores. 

Cerca de dois minutos após o EDS 2 ocorreu um blackout parcial na planta 

DPP, devido a queda do TGA, levando a perda de energia dos propulsores 

azimutais 9 e 4. O diesel gerador DGA partiu em seguida por solicitação do PMS, 

tentou se conectar ao barramento, porém ocorreu uma falha que impossibilitou a sua 

conexão. 

Percebendo que o diesel gerador DGA não conseguia se conectar ao 

barramento, a tripulação partiu o motor principal de bombordo e conectou os 

propulsores túnel T1 e T2. Neste momento o navio havia derivado 40 metros da 

posição original sendo acionado o alerta amarelo no sistema de conexão com o 

poço. 

Cerca de dez minutos após o evento inicial, o navio havia derivado 80 metros 

da posição. Neste momento a tripulação reestabelece a energia no barramento que 

alimenta a planta DPP. Em seguida os propulsores azimutais T4 e T9 são acionados 

e colocados no sistema DP. Inicia-se então o retorno da plataforma para sua posição 

original. 
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6.2.1 Situação antes do evento 

Novamente, as condições ambientais no momento do incidente estavam 

amenas (bem abaixo das condições máximas de projeto), e não foram responsáveis 

pelo ocorrido. 

- Vento: 12 nós (76,1°) 

   - Corrente: 1,3 nós (87,1°) 

  - Aproamento da plataforma antes do incidente: 256,9° 

A planta de geração de energia operava na seguinte configuração: 

  - VWP: TGB - Desligado 

     DGB - Ligado 

     DGC - Desligado 

      TGC - Ligado 

  - DPP: DGA - Desligado 

     TGA - Ligado 

     TGD - Desligado 

    DGD – Ligado 

Figura 33: Configuração do sistema de geração - 2 caso 

Três propulsores azimutais (T3, T4 e T9) e um propulsor principal (CPP 6) 

estavam ligados e conectados ao sistema DP: 
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Figura 34: Configuração do sistema de propulsão - 2 caso 

6.2.2 Investigação do incidente 

A investigação mostrou que o incidente teve início com o acionamento de um 

alarme de ESD 2. 

CAUSAS IMEDIATAS: 

- blackout na planta de geração DPP1 por ‘shutdown’ da planta de processo 

fazendo cair o turbo gerador TGA. Assim que o alarme de ESD 2 foi acionado, 

cessou o fornecimento de gás para os turbo geradores. Este evento, porém, não 

deveria interromper o funcionamento da máquina, pois, como está descrito no 

capítulo 4, essas turbinas são do tipo dual-fuel com comutação automática, ou seja, 

podem ser alimentadas tanto com gás natural como com óleo diesel. Na falta do 

fornecimento de gás natural (baixa pressão na linha de gás), a turbina deveria 

comutar automaticamente para diesel, e manter seu funcionamento normal (como 

descrito no capítulo 3). Porém, esta comutação automática não funcionou no dia do 

incidente, levando a parada da máquina. 

- falha na partida e conexão do moto gerador DGA (por sobretensão) 

retardando a recuperação da planta de geração DPP1 e, consequentemente, a 

partida dos propulsores T4 e T9. Assim que a turbina TGA parou, o sistema PMS 

partiu o diesel gerador DGA (que estava em standby). O gerador partiu 

normalmente, em cerca de 20 segundos, no entanto, não conseguiu se conectar ao 

barramento. Desta forma, o barramento DPP1 sofreu o blackout, e os propulsores 

T4 e T9 foram desligados. 
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- falha na adoção de procedimento de comutação manual do moto gerador 

DGB da planta de geração VWP1 para a planta DPP1. A filosofia de projeto da 

plataforma prevê que, em caso de falha dos dois geradores de cada uma das planta 

do sistema DP (DPP1 e DPP2), um gerador diesel da planta VWP pode ser 

interligado manualmente a planta DP para suprir a carga necessária (come descrito 

no capítulo 4). No entanto, este procedimento não era conhecido pela tripulação, e 

não foi adotado. Tal procedimento poderia ter evitado a deriva e perda de posição da 

unidade 

CAUSA BÁSICA:  

- falta de calibração dos sensores de fogo e gás, levando ao alarme de ESD 2. 

A plataforma possui uma série de sensores de fogo e gás espalhados pela área de 

processo, a fim de monitorar as condições do local e acionar os alarmes de 

emergência em caso de detecção de incêndio ou de vazamento de gás. Tais 

sensores devem ser calibrados rotineiramente. Os sensores de gás (H2S) devem ser 

calibrados anualmente, a fim de garantir sua correta medição. Como medida de 

segurança, esses sensores possuem um cronômetro interno e, caso a calibração do 

sensor vença (não seja realizada dentro do prazo), o sensor entra em modo de 

falha. 

O acionamento dos alarmes de ESD 2 pelos sensores de gás é feito por modo 

de votação. Ou seja, cada área é monitorada por três sensores. O alarme EDS só é 

acionado quando, no mínimo 2 sensores alarmam (ou quando eles entram em modo 

de falha). Portando, a negligência na manutenção dos sensores de gás foi a causa 

básica do incidente.  
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Figura 35: Segundo Incidente
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6.2.3 Comparação entre ocorrido e previsto no FMEA 

A seguir, será apresentada uma comparação entre os eventos (e falhas) que 

ocorreram neste incidente, e o que foi previsto, anteriormente, no FMEA da 

plataforma. Desta forma, será possível analisar se a ferramenta do FMEA foi eficaz 

na análise de risco para este projeto. 

Nas duas colunas da esquerda, temos os modos de falha do sistema como 

previsto no FMEA, (Tabela 5, item 3 e Tabela 7, item 1).  

Nas duas colunas da direita, temos a descrição da falha real, ocorrida no início 

da operação da unidade. 

Tabela 15: Segundo Incidente 

item Mitigação prevista no FMEA Incidente Real Comentário

Fechamento 
inadvertido da 
linha de gás 
combustível

Perda de pressão na linha de gás 
combustível.

Assim que a pressão de gás é reduzida, 
a máquina deve fazer o change-over de 

combustível, e começa a operar com 
óleo diesel

Na falta do fornecimento de 
gás combustível, não 

ocorreu o change-over para 
diesel e a turbina parou.

O chage-over de gás para diesel 
nas turbinas deveriar ser testado 
no início da operação da unidade. 

Falha da 
Turbina 

Parada da máquina
A outra máquina ligada ao barramento 
(ou em standby deve partir e assumir a 

carga

Após a falha da turbina o 
diesel gerador DGA partiu, 
porém não conseguiu se 
conectar ao barramento e 

assumir a carga.

Partida da máquina em standby 
(primeira prioridade deveria ser 

testada antes do início da 
operação da unidade

III

Falha da planta 
DPP1 e o 

barramento 
SWB1

Perda dos propulsores azimutais T4 eT9.
Em condições normais de operação, este 

evento não deve levar a perda de
posição. Porém, em condições severas de 

tempo, ou, quando algum propulsor ligado ao 
outro barramento (T3 ou T8) está desligado 

para manutenção,

Em situação normal, os demais 
propulsores devem absorver a carga. 

Caso não seja possível retornar 
rapidamente do blackout neste 

barramento, o propulsor azimutal T4 
pode ser (manualmente) transferido para 
o barramento DPP2 (desde que não haja 

falha no prop

Como previsto no Hazop, a 
perda de DPP1 com o 
propulsor T8 fora de 

operação (em 
manutenção), levou a perda 

de posição

Neste caso, houve falta de 
treinamento da tripulação. A ação 

mitigatória prevista no FMEA 
(tranfeir manualmente o propulsor 

azimutal T4 para o barramento 
DPP2) não foi adotada

FMEA

II

6.2.4 Conclusão 

Assim como no primeiro incidente, podemos ver novamente que um conjunto 

de pequenos desvios e falhas levou ao blackout total da plataforma. A soma de 

falhas na manutenção e falha de equipamentos isolados levaram a um blackout do 

sistema DP e a perda de posição da unidade. 
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Outro fator que contribuiu para o incidente foi a falta de uma sistemática de 

testes de aceitação e performance dos equipamentos antes do inicio da operação da 

plataforma. A comutação automática de gás para diesel nas turbinas não havia sido 

testada até o momento do incidente. Após o incidente, o fabricante da turbina foi 

acionado e constatou-se que um defeito de montagem causou o problema. Uma 

sistemática de testes de aceitação na fase de comissionamento do projeto poderia 

ter identificado o problema e evitado este incidente. 

6.3 Terceiro Evento – Blackout total  

O terceiro evento de perda de posição da unidade ocorreu cerca de um mês 

após o segundo evento, e foi bastante similar a este. Os eventos iniciadores em 

cada um dos incidentes foram diferentes, porém a sequência de falhas foi bastante 

similar, o que mostra uma deficiência na metodologia de análise de falhas e 

implementação de correções. 

O incidente teve inicio com o entupimento de um dos filtros de combustível que 

alimenta os turbogeradores. Nesta ocasião, a plataforma não estava conectada ao 

poço e não havia produção de gás, portanto os turbo geradores funcionavam 

alimentados com óleo diesel. O progressivo entupimento do filtro fez disparar o 

alarme de pressão diferencial. Antes que o operador pudesse substituir o filtro, o 

sistema de proteção da turbina comandou o desligamento da máquina (trip da 

turbina por alta pressão diferencial no filtro de óleo combustível). 

Os eventos que se seguiram foram praticamente os mesmo do incidente 

anterior. O diesel gerador DGD (que estava em standby) partiu, mas não conseguiu 

se conectar ao barramento por falha de sobre tensão no barramento. Com a perda 

do barramento DPP1, os propulsores azimutais T4 e T9 foram desligados. A 

plataforma começou então a perder posição. Com a falha dos propulsores T4 e T9, 

houve um aumento da demanda no propulsor azimutal T3.  

O sistema supervisório da plataforma possui uma rotina de controle e 

monitoramento das cargas do sistema de geração, o PMS (Power Management 

System). Em caso de sobrecarga em algum dos propulsores, este sistema é 

responsável por reduzir a demanda deste propulsor (fase back), evitando o 

desligamento do. 
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No dia do evento, o sistema fase back falhou, e a sobrecarga no propulsor 

azimutal T3 levou ao desligamento do mesmo, deixando a plataforma sem nenhum 

propulsor azimutal. 

6.3.1 Situação antes do evento 

As condições ambientais no momento estavam amenas: 

- Vento: 20 nós 096° 

   - Corrente: 1,5 nós 218° 

  - Swell: 2 metros 120° 

A planta de geração de energia operava na seguinte configuração: 

  - VWP: TGB - Desligado 

     DGB - Ligado 

     DGC - Ligado 

      TGC - Desligado 

  - DPP: DGA - Desligado 

     TGA - Ligado 

     TGD - Desligado 

    DGD – Ligado 

Figura 36: Configuração do sistema de geração - 3 caso 

Três propulsores azimutais (T3, T4 e T9), os dois propulsores túnel de vante 

(T1 e T2) e os dois propulsores principais (T6 e T7) estavam ligados e conectados 

ao sistema DP 
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Figura 37: Configuração do sistema de propulsão - 3 caso 

6.3.2 Investigação do incidente 

Neste caso, o incidente teve início com a parada do turbo gerador TGA, que 

estava alimentando o barramento DPP1. 

CAUSAS IMEDIATAS: 

- blackout na planta de geração DPP1 por ‘shutdown’ do turbogerador TGA por 

alta pressão diferencial no filtro de óleo combustível. Essa planta (DPP1) alimenta os 

propulsores azimutais T4 e T9. Adicionalmente, o propulsor T8 encontrava-se 

indisponível. Esta é, basicamente, a mesma situação do evento anterior. O propulsor 

azimutal T8 ainda estava indisponível, aguardando a chegada de peças para reparo. 

Portando, a planta DPP2 dispunha de apenas um propulsor azimutal.  A queda do 

turbo gerador TGA e posterior falha do diesel gerador DGA em conectar-se ao 

barramento provoca um blackout parcial na planta DPP (queda de DPP1) deixando a 

plataforma com apenas um propulsor azimutal. 

- sobrecarga e queda do propulsor azimutal T3. Com os outros 3 propulsores 

azimutais indisponíveis houve um grande aumento de demanda do propulsor 

azimutal T3. O propulsor ficou sobrecarregado e houve falha do sistema de fase 

back, que, neste caso, deveria reduzir a demanda de potência no propulsor, 

evitando seu desligamento pelo sistema de proteção. Com a falha do fase back, 

houve sobrecarga no propulsor T3 e seu sistema de proteção desligou o propulsor. 
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- falha na partida e conexão do motogerador DGA (por sobretensão) 

retardando a recuperação da planta de geração DPP1 e, consequentemente, a 

partida dos propulsores T4 e T9. Mesma falha do evento anterior, onde o gerador 

DGA, que estava em standby, parte após a queda da turbina TGA. Entretanto, por 

uma falha do sistema elétrico do mesmo, ele não consegue se conectar ao 

barramento. 

- falha na adoção de procedimento de comutação manual do diesel gerador 

DGB da planta de geração VWP1 para a planta DPP1. Mas uma vez, acontece a 

mesma falha do evento anterior. Ao perceber o trip dos dois geradores (TGA e 

DGA), a tripulação poderia ter feito a comutação manual do diesel gerador DGD 

(que alimentava a planta VWP1) para a planta DPP1, evitando a perda de posição 

da plataforma.  

CAUSAS BÁSICAS:  

- queda do turbogerador TGA por comando de trip do sensor de alta pressão 

diferencial; 

A Figura 38 abaixo mostra um resumo dos eventos que levaram a perda de 

posição da plataforma: 
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Figura 38: Terceiro Incidente
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6.3.3 Comparação entre ocorrido e previsto no FMEA 

A seguir, será apresentada uma comparação entre os eventos (e falhas) que 

ocorreram neste incidente, e o que foi previsto anteriormente no FMEA da 

plataforma.  

Nas duas colunas da esquerda, temos os modos de falha do sistema como 

previsto no FMEA, (Tabela 5, item 2 e Tabela 7 item 1).  

Nas duas colunas da direita, temos a descrição da falha real, ocorrida no início 

da operação da unidade. 

Tabela 16: Terceiro Incidente 

item Mitigação prevista no FMEA Incidente Real Comentário

Entupimento do 
filtro de óleo 
combustível

Perda de pressão na linha de combustível, 
levando a parada da máquina

Não existe monitoramento da condição 
do filtro, portanto, a substituição dos 

filtros deve fazer parte rotina de 
manutenção da máquina

A outra máquina ligada ao barramento 
(ou em standby) deve partir e assumir a 

carga

O entupimento do filtro 
levou a parada da máquina

Falha na rotina de manutenção e 
troca dos filtros de combustível

Falha da 
Turbina 

Parada da máquina
A outra máquina ligada ao barramento 
(ou em standby deve partir e assumir a 

carga

Após a falha da turbina o 
diesel gerador DGA partiu, 
porém não conseguiu se 
conectar ao barramento e 

assumir a carga.

Partida da máquina em standby 
(primeira prioridade deveria ser 

tesdada antes do início da 
operação da unidade

III

Falha da planta 
DPP1 e o 

barramento 
SWB1

Perda dos propulsores azimutais T4 eT9.
Em condições normais de operação, este 

evento não deve levar a perda de
posição. Porém, em condições severas de 

tempo, ou, quando algum propulsor ligado ao 
outro barramento (T3 ou T8) está desligado 

para manutenção,

Em situação normal, os demais 
propulsores devem absorver a carga. 

Caso não seja possível retornar 
rapidamente do blackout neste 

barramento, o propulsor azimutal T4 
pode ser (manualmente) transferido para 
o barramento DPP2 (desde que não haja 

falha no prop

Como previsto no Hazop, a 
perda de DPP1 com o 
propulsor T8 fora de 

operação (em 
manutenção), levou a perda 

de posição

Neste caso, houve falta de 
treinamento da tripulação. A ação 

mitigatória prevista no HAZOP 
(tranfeir manualmente o propulsor 

azimutal T4 para o barramento 
DPP2) não foi adotada

II

FMEA

6.3.4 Conclusão 

Este incidente é muito parecido com o incidente anterior, tendo apenas um 

evento inicial distinto, que neste caso foi o entupimento do filtro de combustível.  

Pode-se verificar que falhas na rotina de manutenção foram um fator 

importante que contribuíram para o acidente.  

Além disso, a repetição das mesmas falhas operacionais (transferir 

manualmente o propulsor T4 para o barramento DPP2) e a mesma falha em 
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equipamento (falha do DGA em conectar-se ao barramento) do incidente anterior 

mostra uma grande deficiência na rotina de treinamentos e na rotina de manutenção. 

Fica evidente, também, que a experiência adquirida com os eventos anteriores não 

foi utilizada / disseminada entre a tripulação.  
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7 CONCLUSÕES 

As plataformas FPWSO são unidades de produção extremamente complexas. 

Elas agregam o que há de mais moderno em termos de sistema de elevação e 

produção (risers), sistema de geração e controle e sistema de posicionamento 

dinâmico. Cada uma dessas áreas, por si só, já apresentam grandes desafios 

tecnológicos. A agregação de todos esses sistemas em uma mesma unidade torna o 

cenário ainda mais critico. Desta forma, é fundamental que as análises de risco e 

confiabilidade dos sistemas estejam presentes nas fases de projeto, construção, 

comissionamento e, principalmente, na fase de operação dessas unidades.  

Como foi mostrado neste trabalho, as interfaces entre sistema de 

posicionamento dinâmico, sistema de geração e sistema de produção (riser e 

sistemas submarinos) são extremamente critica para a segurança. 

Fica evidente, na análise dos acidentes ocorridos, a importância de uma correta 

campanha de teste de performance dos equipamentos críticos da unidade antes do 

início da operação da mesma. Nesta campanha, é fundamental que sejam testados 

todos os modos de operação de tais equipamentos, de forma a garantir sua 

funcionalidade. 

Pode-se demonstrar também que a simples implementação das técnicas de 

análise e gerenciamento de risco na fase de projeto não garante a segurança 

operacional da unidade. A análise de risco deve, necessariamente, vir acompanhada 

do correto gerenciamento da rotina operacional. Como foi constatado, os erros 

humanos observados estiveram todos ligados ao gerenciamento, seja ele 

gerenciamento das rotinas de manutenção, ou ao treinamento da equipe de 

operação. Não foram identificados casos de falha de operação que levaram, ou 

contribuíram diretamente com os incidentes. Dessa forma, fica evidente a 

importância do correto gerenciamento das rotinas de manutenção dos equipamentos 

a bordo. 

Também fica claro, pelos exemplos mostrados acima, que estes incidentes 

estavam todos ligados à mortalidade infantil da unidade. A fraca campanha de 

comissionamento, que não cobriu todos os modos de operação de diversos sistemas 

e o fraco treinamento da tripulação, foram as causas básicas de todos estes 

incidentes relatados 
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Por fim, ressalta-se o caráter multidisciplinar e sistêmico do gerenciamento do 

risco. Os diversos sistemas devem, necessariamente, ser avaliados num contexto 

global, com especial ênfase para suas interfaces. Como se pode demonstrar, a 

análise isolada de cada parte não é suficiente para garantir a segurança operacional 

do conjunto. 
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