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RESUMO 

Esta dissertação apresenta uma aplicação do estudo da confiabilidade em 

dados de tempo de vida de poços produtores de óleo de completação seca 

equipados com bombeio centrífugo submerso. A variável resposta do estudo 

é o tempo de funcionamento do poço dentro de sua normalidade até 

apresentar a primeira falha relacionada ao equipamento de subsuperfície, 

que cause uma parada total no funcionamento do poço. O principal objetivo 

do estudo foi, com base em um conjunto de dados reais fornecidos pela 

companhia petrolífera, mensurar e verificar a viabilidade técnica e econômica 

de um sistema de manutenção programado baseado na política de 

substituição por idade. Também foi realizada estratificação dos dados 

visando a verificar a correlação de alguns fatores como localização do 

campo, razão água-óleo (RAO), faixa de vazão e motivo da falha no tempo de 

operações dos poços. Neste trabalho, foi feito um estudo retrospectivo com 

uma amostra composta por 330 eventos de poços-colunas que estavam em 

funcionamento no período de 1992 a 2010. A modelagem probabilística dos 

dados foi feita através do ajuste do modelo de regressão Weibull. Os 

resultados encontrados na aplicação do modelo foram considerados 

satisfatórios, gerando economias em relação ao regime antigo entre 8% e 

13% e em valores monetários anuais bastante significativos para o campo de 

petróleo estudado. 

 

Palavras-chave:  Confiabilidade. Manutenção. Petróleo. BCS. Weibull. 
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ABSTRACT 

This dissertation presents an application of studying the reliability of data on 

the lifetime of oil wells producing dry completion equipped with centrifugal 

pump submerged. The response variable of the study is the running time well 

within its normal range up to present the first failure related to subsurface 

equipment, causing a total halt in the operation of the well. The main objective 

of the study was based on a real data set provided by Petroleum Cia, was to 

measure and verify the technical and economic feasibility of a scheduled 

maintenance system based on age replacement policy. Also data stratification 

was performed in order to verify the correlation of factors such as location of 

the field, water-oil ratio (RAO), flow rate and reason for the failure at the time 

of operation of the wells. This work was done a retrospective study with a 

sample of 330 events, columns of wells that were in operation from 1992 to 

2010. The probabilistic modeling of data was done by adjusting the Weibull 

regression model. The results in application of the model were considered 

satisfactory, generating savings compared to the old regime between 8% and 

13% and of annual monetary values significant for the oil field study. 

 
Keywords: Reliability. Maintenance. Oil. ESP. Weibull. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos do problema 

Devido aos grandes investimentos imobilizados em poços de petróleo, 

especificamente em poços equipados com sistema BCS, é de grande relevância 

conhecer os riscos de falhas para definir a política mais adequada de manutenção a 

ser adotada. Uma análise do histórico das ocorrências de falhas dos poços 

possibilitará um melhor acompanhamento operacional, embasando o gerenciamento 

da manutenção e também melhorando o planejamento dos recursos associados à 

manutenção como unidades de intervenção, suprimento de equipamentos e transporte 

de materiais, garantindo desta forma, que os recursos para realizar manutenção nos 

poços estejam disponíveis no tempo considerado mais adequado, reduzindo deste 

modo, perdas de produção e aumentando os ganhos por oportunidade. 

Existem dificuldades para um possível aperfeiçoamento da política de 

manutenção não programada para uma de maior planejamento. A cultura de se 

intervir em poços apenas quando ocorre a falha ainda é muito difundida, na maioria 

dos campos petrolíferos do país. É importante apresentar dados consolidados para 

demonstrar aos gestores os benefícios de um planejamento adequado da manutenção.  

1.2 Justificativa 

Atualmente, a cadeia produtiva do petróleo tem se mostrado complexa, 

com o envolvimento de vários agentes. Esta complexidade demanda uma grande 

quantidade de recursos humanos e materiais, que por sua vez determinam altos 

investimentos e capital imobilizado. A justificativa deste trabalho, de forma 

genérica, fundamenta-se nos altos custos das atividades marítimas na indústria do 

petróleo, advertindo que pequenas melhorias no gerenciamento destas atividades 

podem propiciar uma economia de escala. De forma mais específica, o 

acompanhamento rotineiro de um campo de petróleo indica a oportunidade de se 

realizarem possíveis melhorias da política de manutenção atualmente adotada. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral  

A abordagem deste trabalho visa a entender o comportamento de falhas de 

poços equipados com sistema de bombeio centrífugo submerso (BCS), permitindo 

desta forma, um melhor planejamento da manutenção, principalmente na parte de 

substituição dos equipamentos no período de tempo considerado mais adequado que 

minimize os custos operacionais. Espera-se, desta forma, fornecer algumas respostas 

do comportamento de falhas de BCS, bem como alguns perfis que permitam ações 

específicas visando à melhoria do desempenho dos equipamentos nos cenários 

apresentados. O tratamento de dados irá abordar a confiabilidade do sistema, 

inicialmente testando o comportamento das falhas baseado nos modelos mais 

utilizados na literatura. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Estudar diferentes modelos de manutenção, observando principalmente 

as mudanças e implicações advindas de implantações de políticas de 

manutenção na indústria em geral e petrolífera; 

2. Descrever uma base conceitual extraída de publicações científicas sobre 

confiabilidade, manutenção e engenharia de petróleo; 

3. Estabelecer um modelo de política de manutenção para a organização 

que foi estudada. 

Existem outros objetivos que posteriormente podem ser abordados a partir 

do tratamento estatístico da base de dados de falhas dos equipamentos de BCS. A 

priori,  ter-se-á como meta entender o perfil das falhas dos campos estudados para o 

planejamento da manutenção e, consequentemente, propor novas abordagens com o 

tratamento de dados disponíveis. 
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1.4 Estrutura do trabalho 

A introdução tem o objetivo de posicionar o leitor dentro dos termos que 

serão abordados, dando uma visão geral do problema e do sequenciamento do 

trabalho. 

O capítulo 2 tem o objetivo de estabelecer uma base conceitual que aborda 

três tópicos: confiabilidade, manutenção e engenharia de petróleo. A seção de 

confiabilidade tem o objetivo de apresentar conceitos básicos nesta área para permitir 

as interações necessárias para montagem de um modelo de otimização para 

manutenção. A seção de manutenção tem o objetivo de apresentar um comparativo 

das políticas que podem ser adotadas no sistema de produção a ser abordado. Por 

último, o terceiro tópico aborda os principais conceitos da engenharia de petróleo, 

contextualizando aspectos da produção mundial e nacional à cadeia produtiva do 

petróleo. É dada continuidade apresentando os principais tipos e componentes de um 

poço de petróleo. Finalmente, são apresentados os tipos de sistemas utilizados para 

produzir petróleo nos poços do sistema de bombeio centrífugo submerso (BCS), que 

será tema central deste trabalho. 

O capítulo 3 realiza abordagem do problema delimitando o objetivo do 

estudo, apresentando o sistema produtivo a ser estudado, os aspectos da atual política 

de manutenção adotada e seus critérios para priorizar as demandas de manutenção. 

Esse capítulo também apresenta uma revisão bibliográfica buscando associar 

trabalhos anteriores que tenham alguma relevância com a abordagem que será 

aplicada a este trabalho. Por último, detalha-se a abordagem do problema 

apresentado e a expectativa de resultados a serem alcançados. 

O principal objetivo do capítulo 4 é demonstrar a estruturação do modelo 

a ser adotado, bem como os resultados encontrados. 

Nos capítulos 5 e 6, são apresentadas, respectivamente, as principais 

conclusões alcançadas com modelo apresentado e algumas oportunidades de melhoria 

bem como propostas para futuras possíveis abordagens.  

Finalmente, é apresentada a referência bibliográfica utilizada para 

embasar este trabalho.  
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2 BASE CONCEITUAL 

Esta seção é dividida em três tópicos, o primeiro irá abordar conceitos de 

confiabilidade, o segundo faz referência ao planejamento da manutenção e o último 

aborda conceitos fundamentais da engenharia de petróleo. Deste modo, esperam-se 

apresentar os conceitos básicos que possam caracterizar a motivação do trabalho que 

será tema do próximo capítulo. 

2.1 Conceitos fundamentais de confiabilidade 

2.1.1 Conceito de confiabilidade 

Os conceitos de confiabilidade e de taxa de falhas estão entre os mais 

importantes para dar início ao estudo dos “modelos de falhas”. A confiabilidade de 

um componente ou sistema é igual à probabilidade de que o componente ou sistema 

não venha a falhar durante um determinado intervalo de tempo [0; t], ou de modo 

equivalente, confiabilidade é igual à probabilidade de que o componente ou sistema 

ainda esteja em operação no tempo t. Por exemplo, caso um determinado componente 

R (t1) = 0,95, isto significa que aproximadamente 95% dos referidos componentes, 

utilizados sob dadas condições, estarão ainda em funcionamento no tempo t1 

(MEYER, 1983). 

Em termos de função densidade de probabilidade (fdp) de t, considere a 

fdp f, então a função de confiabilidade é dada pela seguinte expressão: 

∫
∞

=
t

dssftR )()(                                                                                    (2.1) 

Em termos da função densidade acumulada de t (tempo de vida), 

evidenciada por F, ter-se-á: 

R(t)= 1 - P(T<t) = 1-F(t)                                                                   (2.2) 

A avaliação da confiabilidade de um sistema deve considerar a 

confiabilidade dos componentes desse sistema. O problema a ser abordado é um poço 

de petróleo, mais especificamente o bombeio centrifugo submerso (BCS), que é 

constituído de vários equipamentos em série (motor, protetor, bomba, cabo elétrico 

etc.). Isso significa que, para o sistema desempenhar a função para a qual foi 

projetado, todos os componentes devem funcionar, considerando-se que a falha de 
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um desses componentes determina a parada de todo o sistema. 

No caso de n componentes que funcionem independentes em um sistema 

montado em série, e se o i-ésimo componente tiver confiabilidade Ri(t), então, a 

confiabilidade do sistema completo, R(t), será dada pela seguinte expressão: 

R(t) = R1(t) x R2(t) x R3(t) x ... x Rn(t)                                            (2.3)  

Ou seja, considerando que todos os Rn(t) são menores do que 100% (ou 

probabilidade 1), o R(t) do sistema sempre será menor que qualquer de suas partes 

(MEYER, 1983).   

Existe também a abordagem de vários equipamentos operando em 

paralelo, que funcionem independentemente, visando ao aumento da confiabilidade. 

Tratando-se de BCS de completação convencional, esse arranjo não se enquadra. 

Existe na literatura a aplicação de bombas centrífugas submersas redundantes (dois 

sistemas BCS por poço), mas esse não é o arranjo utilizado no campo em estudo, bem 

como representa um arranjo fora de série, com aplicações específicas e com 

investimentos relativamente elevados (ROSSI-2, 2002). 

2.1.2 Conceito de taxa de falha 

A descrição matemática do tempo de vida de um componente ou sistema 

requer a representação de uma distribuição dos tempos de falha. Caso se tivesse 

dados completos acerca de uma determinada população homogênea a ser estudada, o 

ajuste de uma distribuição seria muito fácil. Mas, na prática, dispõe-se apenas de 

uma pequena amostra de uma população, considerada suficientemente grande e, 

embutidos nestes dados, coexistem vários tipos de causas geradoras de falhas do 

objeto em estudo (ACCIOLY, 1995).  

Os dados de falha têm, geralmente, distribuição assimétrica e não normal. 

As distribuições assimétricas apresentam características bem diferentes nas duas 

extremidades. A complexidade em se ajustar uma distribuição, nesses casos, reside 

no fato de se dispor de uma amostra que possua dados nessas duas regiões. 

Para contornar essa questão, desenvolveu-se o conceito de taxa de falha. 

Seja F(x) a função distribuição (fdp) de uma variável aleatória X qualquer, que 

representa o tempo até falhar, ou duração da vida, e seja f (x) a sua função densidade 

de probabilidade (fdp). Então: 
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t

dxxftTPtF
0

)()()(                                                                   (2.4) 

A função taxa de falhas, denotada por h(x), é definida como: 

)(1

)(
)(

xF

xf
xh

−
=                                                                                    (2.5) 

A taxa de falha pode apresentar três situações: uma taxa constante, 

decrescente ou crescente em relação ao tempo. Resumidamente, podem-se distinguir 

as três fases pelas quais um equipamento pode passar na chamada curva da banheira 

(Gráfico 2.1).  

                     Gráfico 2.1- Curva da banheira. 
 

Na curva da banheira, a fase inicial apresenta uma taxa de falha 

decrescente, denominada de mortalidade infantil (termo originado do tratamento de 

populações) ou falha precoce. Segundo Lewis (1996 apud FOGLIATTO; RIBEIRO, 

2009), esse fator está ligado às questões de controle de qualidade da manufatura.  

Segundo Reis & Andrade (2009), esse fato gera custos desnecessários 

(perdas), além de retrabalho. No exemplo a ser abordado neste trabalho, constatam-se 

falhas precoces tanto oriundas de equipamentos defeituosos de fábrica, como na pré-

montagem do equipamento no local onde irá operar, geralmente por falhas de 

procedimentos.  

O intervalo seguinte dessa curva representa uma estabilização da taxa de 

falha, isto é, ela permanece constante em um determinado nível caracterizando a 

ocorrência de falhas aleatórias. Essas falhas geralmente são originárias da 

variabilidade no ambiente de operação. Uma forma de dirimir esse efeito seria 

t1 t2 t3 

Falhas 
precoces 

Falhas 
aleatórias 

Falhas por 
envelhecimento 

aleatórias 
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trabalhar na robustez do projeto. 

O último setor da curva banheira apresenta um aumento considerável da 

taxa de falha devido à degradação do equipamento pelo uso, correspondendo à fase 

de envelhecimento, na qual atinge ele o final da vida útil. Práticas de manutenção 

preventiva, quando possível, podem minimizar seus efeitos ou consequências 

(FOGLIATTO & RIBEIRO, 2009; REIS & ANDRADE, 2009). 

2.1.3 Conceito de disponibilidade 

Disponibilidade é definida como a capacidade de um item, mediante 

manutenção apropriada, desempenhar a função requerida em um determinado instante 

do tempo, ou período de tempo predeterminado, e pode ser representada pela 

expressão a seguir (ALMEIDA & SOUZA, 2001): 

                                                                             (2.6) 

Na qual, A (availability) denota disponibilidade média da unidade; Mean 

Time Between Failures (MTTF) é o tempo entre falhas (o tempo médio de 

funcionamento da unidade) e Mean Time To Repair (MTTR) é o tempo médio até 

conclusão de reparos feitos na unidade.  

2.1.4 Modelos de distribuição 

Existem diversos modelos paramétricos que têm se mostrado bastante 

adequados para descrever os tempos de vida de equipamentos ou sistemas. A 

literatura apresenta vários modelos que tratam de dados de vida que são chamados 

“modelos paramétricos de probabilidade para o tempo de falha” (DANTAS, 2008). 

Neste trabalho, destaca-se a distribuição exponencial e a distribuição Weibull. Esse 

último modelo é considerado por vários autores o mais utilizado nas aplicações em 

estudos de confiabilidade. 

2.1.4.1 Distribuição exponencial 

Segundo Meyer (1983), uma das mais importantes leis de falhas é aquela 

cuja duração até falhar é descrita pela distribuição exponencial. Essa distribuição 

descreve sistemas com taxa de falhas constantes. Essa característica fundamental 
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implica na ausência de memória, isto é, não importa o tempo de operação do 

equipamento, ele sempre irá falhar devido ao acaso. A função de probabilidade 

associada à duração até falhar T é dada por: 

0        ,e)( t- >= thtf h
                                                                      (2.7) 

na qual, t é o tempo e 0>λ  é a taxa de falha. Baseado nesta equação, 

pode-se concluir que a confiabilidade é dada por:  

htetR −=)(                                                                                      (2.8) 

A hipótese de taxa de falha constante pode também significar que, depois 

que o componente ou sistema estiver em uso, sua probabilidade de falhar não tenha 

sido alterada, ou seja, o fator contribuição do desgaste para falha não é considerado 

quando o modelo exponencial é empregado.  Outra forma seria afirmar que a lei de 

falhas exponencial admite que a probabilidade de falhar seja independente do que se 

tenha passado. Não há distinção para equipamentos novos ou em operação por longo 

tempo (ASSIS, 2004).  

Alguns exemplos, na vida prática, condizem com a lei de falhas 

exponencial. Por exemplo, um fusível pode ser considerado novo enquanto seu 

filamento não apresentar processo de fundição por amperagem acima do 

especificado. Portanto, nessa situação, a lei de falhas exponencial representa um 

modelo apropriado ao estudo do comportamento de falhas (MEYER, 1983). 

Lafraira (2001 apud DANTAS, 2008) cita algumas aplicações práticas da 

distribuição exponencial: 

- Sistemas complexos não redundantes; 

- Sistemas complexos contendo componentes com taxas de falhas 

independentes; 

- Sistemas com dados de falhas indicando causas muito heterogêneas; 

- Sistemas de vários componentes, com substituições antes de falhas 

devido à manutenção preventiva. 

Em outros casos, quando um sistema for submetido a esforço continuado 

ou prolongado durante um período de tempo, haverá uma deterioração gradativa e, 

por isso, outro modelo deve ser empregado em substituição ao exponencial. 
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2.1.4.2 Distribuição Weibull 

A distribuição Weibull representa uma generalização da distribuição 

exponencial. Segundo Colosimo & Giolo (2006, apud DANTAS, 2008), esse modelo 

vem sendo usado com bastante frequência em estudos nas áreas médicas e 

industriais. Estes mesmo autores afirmam que a sua popularidade se deve ao fato de 

esse modelo apresentar uma grande variedade de formas, porém todas com uma 

propriedade básica: a sua função de taxa de falha é monótona, isto é, ou ela é 

crescente, decrescente ou constante.  

Para uma variável aleatória T com distribuição de Weibull, tem-se a 

função de densidade de probabilidade dada por: 
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na qual, t > 0 e α e 0  >β  

Para a distribuição Weibull, as funções de confiabilidade e de risco para t 

>0 são, respectivamente:  
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sendo que h(t) assume os seguintes comportamentos: 

- Estritamente crescente para β > 1; 

- Estritamente decrescente para β < 1; 

- Constante para β = 1 (exponencial). 

A média para esta distribuição é dada pela expressão: 
















+Γ=
δ

α 1
1)(TE                                                                            (2.12) 

A variância desta distribuição é expressa por: 



Capítulo 2                                                                                                                                Base Conceitual 

28 

 




























+Γ−














+Γ=
2

2 1
1

2
1)(

ββ
αTVar                                             (2.13) 

2.1.5 Inferência para modelos de distribuição 

Ao se determinar o modelo probabilístico adequado ao conjunto de dados 

em análise, é desejável fazer inferência baseada nas estimativas dos parâmetros no 

modelo. Um dos métodos utilizados para obter tais estimativas é o método de 

máxima verossimilhança. 

O método funciona da seguinte forma: baseado nos resultados obtidos pela 

amostra, qual distribuição, entre todas aquelas definidas pelos possíveis valores de 

seus parâmetros, tem a maior possibilidade de ter gerado tal amostra?  

Segundo Accioly (1995), um bom estimador de parâmetros deve possuir as 

seguintes características: ausência de tendências, eficiência, consistência e 

suficiência. Quando dois estimadores são ditos não tendenciosos, aquele que possuir 

menor variação para um determinado tamanho de amostra é o mais apropriado. Isto 

se justifica porque a sua estimativa terá maior probabilidade de se aproximar do 

valor real do parâmetro da população. Esta estimativa será dada como eficiência. A 

consistência é definida como a propriedade que uma amostra possui da tendência da 

estimativa de estar próxima do parâmetro e será maior quanto maior for a amostra 

utilizada. 

2.1.6 Método da máxima verossimilhança 

O método se baseia nos resultados obtidos pela amostra, e tenta definir 

qual é a distribuição entre aquelas definidas pelos possíveis valores de seus 

parâmetros com maior possibilidade de ter gerado a referida amostra. Por exemplo, 

se a distribuição de falha é a de Weibull, para cada combinação diferente de α e β, 

têm-se diferentes distribuições de Weibull. O estimador de máxima verossimilhança 

escolhe o combinado de α e β que melhor explique a amostra observada 

(COLOSIMO & GIOLO, 2006, apud DANTAS, 2008). 

Em outras palavras, a ideia básica deste método é a obtenção dos valores 

mais prováveis dos parâmetros, para uma dada distribuição, que melhor descreve os 

dados, desenvolvido da seguinte forma: 
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Seja X1, X2, ..., Xn uma amostra aleatória de tamanho n retirada de uma 

população com função densidade de probabilidade (fdp) dada por fx(X;θ), na qual θ 

Θ∈ , e Θ representa o espaço paramétrico (DANTAS, 2008). 

A função de verossimilhança é definida matematicamente pela expressão: 

∏
=

=
n

i
ixi xfL

1

;( θ)                                                                                 (2.14) 

Caso os representantes da amostra Xi sejam retirados de uma função de 

densidade do tipo fX (X; θ1
,  ... , θk), a função de verossimilhança será dada por: 

∏
=

=
n

i
kixi xfL

1
1 ),...,;( θθ                                                                        (2.15) 

Uma característica importante da função de verossimilhança relativa ao θ 

seria a convergência de sua probabilidade para o valor real, à medida que n ∞→ . 

Segundo Accioly (1995), esta solução é assintoticamente normal e é uma estimativa 

assintoticamente eficiente de θ. 

Somente após ter definido qual o modelo que melhor se ajusta aos dados é 

que se deve utilizar o método de máxima verossimilhança para estimar os 

parâmetros, ou seja, os coeficientes do modelo.  

Entretanto, se o modelo selecionado for usado inadequadamente para certo 

conjunto de dados, toda a análise estatística fica comprometida e, consequentemente, 

as resposta às perguntas de interesse, distorcidas (MEYER, 1983). 

2.1.7 Ajuste dos dados a uma distribuição 

Uma das formas mais simples e eficientes de selecionar o modelo que se 

adéque melhor ao estudo a ser usado para um conjunto de dados é através da 

utilização de técnicas gráficas. Esse método consiste em fazer gráfico com os 

possíveis modelos apropriados aos dados e escolher o modelo com comportamento 

aproximadamente linear. 

O método gráfico para o ajuste do melhor modelo paramétrico é 

apresentado de duas maneiras (DANTAS, 2008):  

- A primeira consiste na comparação da função de confiabilidade do 

modelo possivelmente adequado com a função de confiabilidade obtida 

através do estimador de Kaplan-Meier. Nesse procedimento, o modelo 



Capítulo 2                                                                                                                                Base Conceitual 

30 

 

adequado é aquele em que sua curva se aproxima daquela estimada 

através do estimador de Kaplan-Meier; 

- A segunda maneira gráfica de analisar o melhor modelo é através da 

linearização da função de confiabilidade, que consiste em fazer gráficos 

nos quais o modelo apropriado seja aproximadamente linear. Ou seja, o 

modelo escolhido como adequado para o conjunto de dados será aquele 

que apresente como resultado final uma reta. Por exemplo, se o modelo 

Weibull for adequado, o gráfico Log [log (Ŝ  (t))] versus log (t) irá 

resultar em uma linha reta, passando pela origem (0). 

2.1.8 Aplicação do modelo Weibull 

Na literatura, existem diversos modelos que descrevem bem o 

comportamento de dados de confiabilidade, tais como modelo exponencial, Log-

Normal e Gama. Em confiabilidade, a maioria das aplicações é baseada na 

distribuição Weibull, devido à facilidade do seu uso com dados censurados e pela 

forma da sua função risco (MEYER, 1983).   

A seção a seguir apresenta conceitos básicos de planejamento de 

manutenção que, junto com a primeira seção de confiabilidade, irá servir de 

embasamento teórico básico para entendimento das próximas seções deste trabalho. 

2.2 Planejamento da manutenção 

Considerando que um dos objetivos deste trabalho é propor ações ou 

sistemáticas com impacto no gerenciamento de manutenção, esta seção irá expor 

alguns conceitos sobre manutenção e preparar o leitor para que, ao abordar a próxima 

seção sobre engenharia de petróleo, possa situar os conceitos de planejamento da 

manutenção dentro do cenário proposto pelo trabalho. 

2.2.1 Definição e função 

A manutenção é a combinação de ações técnicas, administrativas e de 

supervisão, com o objetivo de manter ou recolocar um item em um estado no qual 

possa desempenhar uma função requerida, ou seja, fazer o que for preciso para 

assegurar que um equipamento ou máquina opere dentre das condições mínimas de 
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especificações (ABNT, 2004). 

Segundo Koyano (2002), algumas funções básicas são atribuídas à 

atividade de manutenção: 

- Repor o equipamento a sua condição normal de operação; 

- Melhorar a segurança da operação; 

- Classificar os grupos, famílias e sistemas de manutenção; 

- Determinar os itens significativos; 

- Classificar as falhas; 

- Determinar as tarefas de manutenção. 

Os sistemas de Gestão da Manutenção têm sido ampliados visando à 

integração com as demais atividades da organização. Alves (2009) cita atividades 

mais recentes da manutenção: 

- Participar do planejamento da produção, assumindo atributos de 

manutenção da produção; 

- Investigar as causas das falhas; 

- Evitar o aparecimento de falhas potenciais;  

- Participar do projeto de fabril, incluindo a escolha de maquinário; 

- Participar do projeto do produto; 

- Subsidiar vendas e marketing com as informações relativas à 

confiabilidade do produto. 

- Redução de custos de garantia. 

Atualmente, as áreas de manutenção estão participando ativamente dos 

sistemas de Gestão da Qualidade Total (GQT), dando enfoque à satisfação dos 

clientes internos e externos, fazendo parte do elemento produtivo e gerador da 

qualidade (KOYANO, 2002). 
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2.2.2 Políticas de manutenção 

2.2.2.1 Manutenção reativa (não programada ou corretiva) 

Segundo Almeida & Souza (2001), a manutenção reativa (corretiva) pode 

ser entendida como a manutenção não planejada, que tem o objetivo de localizar e 

reparar defeitos em equipamentos que operam em regime de trabalho contínuo. A 

manutenção corretiva visa ao atendimento direto e imediato à produção, quando o 

equipamento apresenta defeito ou falha. Pode-se entender como duas formas de se 

operar com manutenção não planejada:  

- Manutenção de Emergência é aquela em que, constatado o defeito ou a 

falha, o atendimento deve ser feito de imediato, para recolocar o 

equipamento em funcionamento normal.  

- Manutenção Organizada por Fila Baseada em Prioridade se faz 

registrando as falhas dos equipamentos e ordenando-as seguindo 

determinados critérios de priorização.  

A manutenção não planejada, a priori,  apresenta uma estrutura e um custo 

organizacional menor, visando apenas a atender os equipamentos que apresentaram 

falhas. Entretanto, a falta de um planejamento mais detalhado pode acarretar perdas 

maiores como: perda de produção em função da parada não programada do sistema; 

custo com reposição de material; maiores quantidades e maiores tempos de setup do 

sistema de manutenção; maior nível de estoques de peças sobressalentes; custos de 

trabalhos extras e baixa disponibilidade de produção (KOYANO, 2002). 

O sistema produtivo a ser abordado se baseia atualmente na metodologia 

da manutenção corretiva, ou seja, geralmente se opera até a falha. Alguns poços têm 

tratamento emergencial devido a sua alta produção, e outros assumem o perfil de 

manutenção organizada por fila baseada em prioridade, ou seja, quando ocorre a 

falha entram em uma carteira de sonda aguardando a melhor oportunidade para 

intervenção e substituição dos equipamentos que falharam. 
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2.2.2.2 Manutenção programada com intervalos fixos (preventiva) 

Segundo Koyano (2002), na manutenção programada com intervalos fixos 

(preventiva), as intervenções de máquinas e de equipamentos são programadas 

baseadas no histórico de falhas e na economicidade. A manutenção preventiva passa 

pela simples lubrificação e ajustes de máquinas e de equipamentos, chamada de 

manutenção de primeira linha até o recondicionamento de todas as máquinas e 

sistemas da planta industrial.  

A base do sistema preventivo para restauração da condição é estatístico, 

ou seja, baseada em um modelo de distribuição de falhas. Muitas vezes, 

equipamentos de série já vêm com a sua programação de manutenção elaborada pelo 

fabricante. Para sistemas mais complexos e submetidos a condições particularmente 

extremas, cabe à gerência de manutenção elaborar um programa de manutenção 

preventiva. Esta programação é, geralmente, realizada através de cronogramas e 

planos de manutenção elaborada pela área de programação e controle da manutenção 

(PCM). 

Na manutenção preventiva, busca-se determinar, antecipadamente 

(KOYANO, 2002): 

- A programação da manutenção baseado em uma distribuição de falhas; 

- Reduzir paradas não programadas por falhas dos equipamentos; 

- Aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos; 

- Reduzir o trabalho de emergência não planejado; 

- Impedir o aumento dos danos; 

- Estipular a vida útil média dos componentes e de um equipamento; 

- Aumentar o grau de confiança no desempenho de um equipamento ou 

linha de produção; 

- Determinar previamente as interrupções de fabricação para cuidar dos 

equipamentos que precisam de manutenção. 

Segundo Assis (2004), a manutenção preventiva, quando bem 

dimensionada, pode apresentar um desempenho bem superior em relação à adoção da 
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manutenção reativa. A manutenção preventiva não leva em consideração a 

maximização do uso das peças ou componentes, mas um conjunto de atividades que 

minimizam o custo total em relação à ocorrência da falha. 

No sistema produtivo a ser abordado, ainda não há um programa de 

manutenção programado estruturado, limitando-se a intervenções preventivas em 

alguns poços, de forma esporádica. 

2.2.2.3 Manutenção baseada na condição (preditiva) 

O conceito de manutenção baseada na condição, ou preditiva, está 

relacionado às condições reais de funcionamento dos equipamentos, baseado em 

dados que informam o desgaste ou o processo de degradação do item inspecionado 

em relação aos dados de quando foi instalado ou a um padrão ou norma. A 

manutenção preditiva prognostica o tempo de vida útil dos componentes das 

máquinas ou dos equipamentos e as condições para que não ocorra falha antes desse 

tempo de vida (ALMEIDA; SOUZA, 2001).  

Segundo Cavalcante (2009), a manutenção preditiva também pode ser 

utilizada como item de complemento e aprimoramento da manutenção preventiva. 

Na manutenção preditiva, busca-se determinar, antecipadamente 

(KOYANO, 2002; CAVALCANTE, 2009): 

- Conhecimento do estado real do equipamento; 

- Eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção; 

- Aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos; 

- Reduzir o trabalho de emergência não planejado; 

- Impedir o aumento dos danos; 

- Aproveitar a vida útil total dos componentes e de um equipamento; 

- Aumentar o grau de confiança no desempenho de um equipamento ou 

linha de produção; 

- Determinar previamente as interrupções de fabricação. 

Assim, como os demais tipos de manutenção, a gerência de manutenção 



Capítulo 2                                                                                                                                Base Conceitual 

35 

 

visa à redução de custos e o aumento da produtividade. A manutenção preditiva é 

executada com o auxílio de equipamentos de monitoramento e aferição que são 

capazes de registrar vários parâmetros como: temperatura, vibrações, aceleração, 

pressão, desempenho etc.  

Com base no conhecimento e análise dos fenômenos, torna-se possível 

indicar, com antecedência, eventuais defeitos ou falhas nas máquinas e 

equipamentos. A manutenção preditiva, após a análise dos fenômenos, adota duas 

linhas de ação para impedir a ocorrência de falhas ou defeitos detectados: 

diagnóstico e análise da tendência da falha (KOYANO, 2002): 

-  Diagnóstico: detectada a irregularidade, o responsável terá o encargo de 

estabelecer, na medida do possível, um diagnóstico referente à origem e 

à gravidade do defeito constatado. Esse diagnóstico deve ser feito antes 

de se programar o reparo. 

-  Análise da tendência da falha: a análise consiste em prever a avaria ou a 

falha, por meio de aparelhos que exercem vigilância constante, 

predizendo a necessidade do reparo. 

O sistema produtivo a ser abordado também apresenta ações esporádicas 

de manutenção preditiva, a citar o uso de um equipamento designado como 

“megômetro” que mede a continuidade elétrica do sistema. Caso o sistema indique 

que há um problema de continuidade, pode-se optar em intervir preventivamente no 

poço.  

Entretanto, essa inspeção atualmente não é sistemática, e somente ocorre a 

pedido da engenharia e quando o equipamento se encontra parado por algum motivo 

operacional. Não é possível registrar esse parâmetro com equipamento em operação. 

2.2.2.4 Principais diferenças entre políticas de manutenção  

Segundo Cavalcante (2009), a prevenção significa a substituição de um 

equipamento ou sistema, baseada em estatísticas de confiabilidade, através dos 

experimentos feitos pelos fabricantes ou históricos de falhas do próprio gestor de 

manutenção. 

A predição por sua vez, consiste na substituição do componente ou 

sistema, baseada em dados numéricos do próprio componente. O componente é 

substituído apenas quando necessário, independente do tempo de uso, e não existe 

um cronograma para as referidas substituições. Essa manutenção apresenta um maior 
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custo de monitoramento, mas tende a maximizar o uso dos componentes. 

Ambas as manutenções, preventiva e preditiva, visam à intervenção antes 

de ocorrer a falha levando em consideração que, caso ocorra, os prejuízos serão 

maiores. Os problemas associados à segurança e confiabilidade de desempenho de 

um equipamento e resultados economicamente satisfatórios solicitam que sejam 

realizados estudos nos vários elementos que intervém no processo de operação, 

visando a prever ou detectar uma eventual falha antes que ela ocorra e gere 

consequências deletérias (CAVALCANTE, 2009).  

A principal vantagem da manutenção programada em relação à 

manutenção corretiva é a questão do planejamento. Manutenções programadas 

costumam ter um menor valor unitário em relação às manutenções não programadas, 

pelos seguintes motivos (ALMEIDA & SOUZA, 2001): 

- Evitam-se paradas não programadas que podem implicar em maior 

perda de produção (lucro cessante) e desestabilidade do processo; 

- Maiores custos de aquisição dos insumos e das peças emergenciais; 

- Maior dedicação da força de trabalho em resolver problemas imediatos, 

prejudicando ações de planejamento de longo prazo; 

- Desprogramação contínua tanto da produção – Planejamento e Controle 

da Produção (PCP) – quanto das equipes de manutenção – Planejamento 

e Controle de Manutenção (PCM) - para corrigir problemas que 

ocorrem frequentemente, causando maiores custos globais; 

- O setor de manutenção passa a ter sua suposta programação, procurando 

a previsibilidade e evitando perdas por falta de planejamento. 

Segundo Almeida & Souza (2001), a maioria das empresas, com um 

controle razoável de manutenção, se planeja incluindo certo nível de manutenção 

preventiva regular, o que resulta numa probabilidade reduzida de falha. A 

manutenção preventiva pouco frequente custará pouco para ser realizada, mas 

resultará em uma alta probabilidade de manutenção corretiva. O inverso também 

ocorre. A manutenção preventiva muito frequente será dispendiosa de realizar, mas 

reduzirá os custos necessários para providenciar manutenção corretiva. O equilíbrio 

entre manutenção preventiva e corretiva é estabelecido para minimizar o custo total 

das paradas. 
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2.2.3 Modelos determinísticos e probabilísticos para políticas de 

manutenção 

Outra classificação para política de manutenção é levantada por 

Cavalcante (2009) e segue a categorização: 

- Modelos determinísticos. 

- Modelos probabilísticos; 

Modelos determinísticos avaliam parâmetros objetivos para tomada de 

decisão para manutenção, como: custos operacionais crescentes, substituição de 

equipamentos por depreciação ou aumento de consumo como combustíveis ou 

lubrificantes.  

Os modelos probabilísticos avaliam tendências de comportamentos de 

falhas, como modelos de substituição por idade e modelos de substituição por bloco 

(CAVALCANTE, 2009). A seguir, detalha-se o modelo de substituição que será 

utilizado na modelagem deste trabalho. 

2.2.3.1 Políticas de substituição 

A teoria da substituição integra a teoria da confiabilidade, com o objetivo 

principal da utilização eficiente de equipamentos e com algum risco de falha. Os 

métodos e modelos de substituição abordam aspectos importantes na manutenção, 

garantindo uma diminuição dos custos globais de manutenção e atendendo às 

necessidades de sistemas diferentes (CAVALCANTE, 2009). 

2.2.3.2 Modelo de substituição por idade 

O modelo de substituição por idade consiste em substituir um item, caso 

ele chegue a um tempo t (idade de substituição), ou se falhar antes. Essa regra 

somente deve ser aplicada se o custo de substituição, antes que a falha ocorra, 

proporcionar alguma economia, ou seja, o custo da falha seja maior que os custos 

inerentes da manutenção de substituição por idade. A grande questão é: qual idade 

faria uma unidade ser substituída com o menor custo por unidade de tempo de 

utilização? 
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Para se resolver esse problema de decisão de quando intervir no sistema, 

ou simplesmente aguardar a falha ocorrer, existem alguns métodos numéricos 

associados a conceitos probabilísticos que são eficientes na busca de um tempo 

otimizado de substituição que leva a minimização do custo global de manutenção 

(CAVALCANTE, 2009). 

2.2.3.3 Custeio do modelo de substituição por idade 

Segundo Cavalcante (2009), existem dois custos associados diretamente 

ao modelo de substituição por idade: 

- Custo de substituição antes da falha (Cb); 

- Custo de substituição após a falha (Ca). 

Nesse caso, deve-se avaliar a razão Ca sobre Cb e verificar se o quociente 

é maior do que um (Ca/Cb > 1). Somente se este valor for maior do que um é que 

será vantajoso, economicamente, realizar-se a política de substituição por idade. 

Desse modo, deve-se estabelecer uma relação entre custos Ca e Cb e a probabilidade 

de falha e de sobrevivência até um tempo t. Essas relações servirão de base para a 

construção da política de manutenção. 

O custo esperado, relativo à utilização desta política, pode ser descrito 

pela expressão abaixo: 

[ ]∫ ∫
∞

−+=+=
t

t

baba tFctFcdxxfcdxxfctC
0

)(1)()()()(                               (2.16) 

O custo esperado unitário será a ponderação dos dois custos associados de 

acordo com a respectiva probabilidade de ocorrência. 

Similarmente, determina-se o período esperado de uso: 
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0 0

)(1)()()()(                                 (2.17) 

2.2.3.4 Otimização do modelo de substituição por idade 

Segundo Cavalcante (2009), em uma política de substituição por idade se 

tem como principal objetivo garantir certo nível de confiabilidade a um mínimo 

custo. É importante vincular à variável custo a dimensão do tempo. Então, a base 
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para o estabelecimento da periodicidade das substituições fundamenta-se na obtenção 

de um período que minimize a relação do custo esperado por unidade de tempo de 

utilização. Essa relação pode ser obtida através da razão (Rw), dividindo-se a 

equação do custo esperado (eq. 2.16) pelo período esperado (eq. 2.17), o que gera um 

perfil da curva ‘custo esperado por ciclo esperado’, conforme a Gráfico 2.2: 

Gráfico 2.2 - Custo esperado por ciclo. 
Fonte: Adaptado de Cavalcante (2009). 

“Neste sentido, escolher uma periodicidade ótima consiste em achar o 

valor de tempo (Tp) associado ao mínimo custo associado” (CAVALCANTE, 2009).  

De fato, podem-se utilizar gráficos auxiliares para tabulação dos tempos 

(Tp) para verificação de adequação de uma determinada distribuição, bem como os 

seus custos associados a essa distribuição. Ou seja, deve haver um tempo ótimo entre 

t=0 e t=falha para se intervir nos poços que minimize o custo operacional total.  

A partir deste princípio, pode-se desenhar uma curva que demonstre um 

comportamento referente à política de manutenção adotada.  
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Gráfico 2.3 – Curva custos de parada e manutenção.  
Fonte: Adaptado de Cavalcante (2009). 

 

Segundo Cavalcante (2009), referente ao custo da manutenção 

programada, quanto maior o nível de serviço dessa atividade, maior será seu custo, 

mas isso deverá impactar na redução dos custos das paradas não programadas. Por 

outro lado, se o investimento em manutenção programada for baixo, o seu custo 

deverá ser baixo, aumentando, porém, os custos das paradas não programadas.  

Desse modo, deve haver um ponto ou um intervalo, conforme Gráfico 2.3, 

que minimize o custo total para um determinado nível de manutenção. Esse nível de 

manutenção determina o tempo esperado de se intervir no equipamento ou no 

sistema. 

2.2.4 Aplicação da política de manutenção 

A manutenção é utilizada em todo tipo de empresa para evitar possíveis 

falhas, tanto em máquinas quanto em instalações, entre outros. Ela é importante para 

dar confiabilidade aos equipamentos, melhorar a qualidade e diminuir desperdícios.  

A manutenção deve ser uma política da empresa. Para isso, é preciso dar 

atenção a dados técnicos e econômicos. A escolha de como e quando fazê-la é 

gerencial. Implantar e praticar a engenharia de manutenção significa uma mudança 

cultural para a maioria das empresas. Significa deixar de ficar consertando 

continuamente, para procurar as causas fundamentais e gerenciá-las 

(CAVALCANTE, 2009). 
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Segundo Koyano (2002), deve-se mudar a manutenção para: 

- Aumentar a confiabilidade, pois a boa manutenção gera menos parada 

de máquinas; 

- Melhorar a qualidade, pois máquinas e equipamentos mal ajustados têm 

mais probabilidade de causar erros ou apresentar baixo desempenho e 

podem causar problemas de qualidade; 

- Diminuir os custos, pois equipamentos quando bem cuidados funcionam 

com maior eficiência; 

- Aumentar a vida útil, pois, com cuidados simples como limpeza e 

lubrificação, se garante a durabilidade da máquina, reduzindo os 

pequenos problemas que podem causar desgaste ou deterioração; 

- Melhorar a segurança de máquinas e de equipamentos, diminuindo 

riscos de acidentes com operários. 

Segundo Cavalcante (2009), a ausência de uma manutenção programada 

pode levar a um processo de decadência do processo produtivo até o estado extremo 

de total inoperância ou custos inviáveis.  Segundo o mesmo autor, as técnicas mais 

utilizadas em trabalhos para determinação da política de manutenção estão inseridas 

no tema de decisões sob incerteza, ou seja, irão resultar em modelos de teoria da 

decisão com alguns questionamentos gerais de quando intervir e quanto gastar. 

As leis que modelam o comportamento de deterioração dos equipamentos 

podem ser totalmente ou parcialmente conhecidas ou não conhecidas. Baseado nos 

conhecimentos dessas leis, pode-se optar por não realizar nenhuma intervenção, 

monitorar, reparar parcialmente ou totalmente, ou substituir completamente o 

equipamento. O desempenho da política pode ser medido em termos de custos que 

são calculados para medir o custo de parada de cada ação de manutenção, e 

principalmente o custo associado a cada estado operacional do equipamento 

(CAVALCANTE, 2009).  

O objetivo final do decisor é escolher a política de manutenção de tal 

forma que o custo por unidade de tempo de operação seja minimizado. Um dos 

desafios no tratamento de dados é determinar se a falha em operação é mais custosa 

do que substituição antes que falhe, ou seja, determinar o planejamento apropriado 
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de substituição (CAVALCANTE, 2009).  

Outro conceito destacado por Cavalcante (2009) é que, em alguns casos, a 

manutenção em conjunto representa economia, uma vez que exista dependência 

estrutural, como no caso de sistemas em série que constituem uma parte. Dessa 

forma, a manutenção de item falho implica na manutenção de outros equipamentos. 

Ou ainda, um mal desempenho de um dos itens pode influenciar no desempenho de 

outro componente, como é o caso típico do desgaste de um eixo devido à falha do 

mancal correspondente. 

No sistema a ser estudado, atualmente se caracteriza a manutenção em 

conjunto, já que os custos operacionais indicam que os custos da intervenção e da 

perda de produção são bem maiores que as partes substituídas (por falhas ou não). 

Também se destaca o conceito de planejamento dinâmico, ou seja, quando 

informações de curto prazo tais como variação de deterioração e oportunidades de 

recursos podem ser considerados (CAVALCANTE, 2009).  

Ainda segundo a visão do mesmo autor, combinar um reparo corretivo de 

um sistema com um reparo preventivo de seus sistemas vizinhos pode ser vantajoso. 

Pode ser o caso de intervenções em poços falhos em uma plataforma e aproveitar 

para realizar a substituição preventiva de sistemas em outros poços na mesma 

plataforma já que em muitos casos o setup do equipamento de intervenção é 

demorado e oneroso (CAVALCANTE, 2009). 

2.3 Conceitos fundamentais da engenharia de petróle o 

Nesta seção são tratados conceitos básicos da engenharia de petróleo no 

qual a abordagem do problema deste trabalho está inserida. Dessa forma, junto com 

os conceitos de confiabilidade e de manutenção abordados anteriormente, espera-se 

que o leitor possua embasamento mínimo para entender o modelo proposto 

posteriormente neste trabalho. 

2.3.1 Descrição do cenário da produção 

Apesar dos esforços de diversificação da matriz energética, a demanda crescente 

por energia de relativo baixo custo e o aumento da disponibilidade das reservas petrolíferas de 

alguns países colocam ainda o petróleo como uma importante fonte da matriz energética 

mundial para as próximas décadas do século XXI. 
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Segundo Aragão (2005), a flexibilização do monopólio de exploração e produção 

do petróleo no Brasil proporcionou um novo ciclo econômico para o setor, que vem ocorrendo 

no país, desde 1999: uma série de investimentos em atividades de sísmica, perfuração de 

poços e implementação de diversos projetos que apontam para uma expansão da produção nos 

próximos anos. 

Para o período 2009-2013, os investimentos mínimos declarados à ANP pelas 

atuais concessionárias são de aproximadamente US$56 bilhões, cifra que ainda pode crescer 

com a exploração dos campos do pré-sal (ANP, 2009). 

2.3.1.1 Potencial de produção mundial 

Segundo ANP (2009), o Oriente Médio é a região que concentra a maior 

parte das reservas de petróleo provadas do mundo com aproximadamente 56% de 

participação, apresentando volume equivalente de 754,2 bilhões de barris, com 

destaque para a Arábia Saudita, Irã e Iraque, com 265, 138 e 115 bilhões de barris de 

reservas, respectivamente. O segundo bloco que se destaca no cenário mundial é o da 

América Central e do Sul, com 198,9 bilhões de barris. Esse bloco representa 

aproximadamente 15% das reservas provadas mundiais.  

Outros blocos, como Europa e países formados pela Ex-União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), representam aproximadamente 10% com 

136,9 bilhões de barris; África com 127,7 bilhões de barris, representando 9,6%; 

América do Norte com 73,3 bilhões de barris com participação de aproximadamente 

5%; e, finalmente o bloco Ásia Pacífico com 42,2 bilhões de barris de reservas 

provadas e participação de aproximadamente 3% das reservas mundiais. A seguir, é 

apresentado um cartograma representando o cenário mundial das reservas provadas 

de petróleo, em bilhões de barris (ANP, 2009). 
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Figura 2.1 – Cartograma das reservas provadas, por regiões geográficas, em 31/12/2009 (bilhões 
barris). Fonte: Adaptado ANP (2009). 

2.3.1.2 Potencial de produção das Américas Central e do Sul 

No bloco da América Central e do Sul, com um total de 198,9 bilhões de 

barris em reservas provadas, destaca-se a Venezuela com 172,3 bilhões de barris, ou 

seja, aproximadamente 87% da produção do bloco (ANP, 2009). A seguir é 

apresentada tabela com a participação de cada país do bloco América Central e do 

Sul. 

Tabela 2.1 – Quadro de reservas provadas, nos países da América Central e do Sul, em 31/12/2009 
(bilhões/barris). 

Regiões 

Geográficas, 

Países e 

Reservas Provadas de Petróleo (bilhões de barris) 09/ 08 

Blocos 

Econômicos 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 

América Central e 

Sul 

97,9 98,8 100,1 100,2 103,2 103,4 111,4 123,5 198,9 198,9 0,03 

Argentina 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,2 2,6 2,6 2,5 2,5 -- 

Brasil 8,5 8,5 9,8 10,6 11,2 11,8 12,2 12,6 12,8 12,9 0,43 

Colômbia 2,0 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 -0,15 

Equador 4,6 4,6 5,1 5,1 5,1 4,9 4,5 4,0 6,5 6,5 -- 

Peru 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 -- 

Trindad e Tobago 0,9 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 -- 

Venezuela 76,8 77,7 77,3 77,2 79,7 80,0 87,3 99,4 172,3 172,3 -- 

Outros 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 -0,03 

Fonte: Adaptado ANP (2009). 
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Segundo a ANP (2010), o Brasil, em 2009, ocupou a 16ª posição no 

ranking mundial quanto às reservas provadas de petróleo. Vale ressaltar que o Brasil 

ocupa a segunda posição do bloco e vem apresentando tendência realista no 

crescimento em suas reservas provadas de petróleo.  

2.3.1.3 Potencial de produção nacional 

Em 2009, segundo a ANP, as reservas provadas brasileiras aumentaram no 

país 0,4% e atingiram a marca de 12,9 bilhões de barris. Dessas reservas provadas, 

92,8% se localizavam no mar, com destaque para o Rio de Janeiro, que deteve 87% 

das reservas provadas offshore e 80,7% do total. A seguir é apresentado o quadro 

com participação das Unidades da Federação em reservas provadas. 

Tabela 2.2 – Reservas provadas das Unidades da Federação, ano base 2009.  

Unidade da Federação Localização  
Reservas Provadas 

(em milhões/barris) 

Terra 114,0 
Amazonas 

Mar - 

Terra 15,3 
Ceará 

Mar 58,9 

Terra 262,4 
Rio Grande do Norte 

Mar 102,2 

Terra 5,8 
Alagoas 

Mar 0,7 

Terra 231,5 
Sergipe 

Mar 26,2 

Terra 241,8 
Bahia 

Mar 69,4 

Terra 53,0 
Espírito Santo 

Mar 1.240,2 

Terra - 
Rio de Janeiro 

Mar 10.381,9 

Terra - 
São Paulo 

Mar 24,2 

Terra - 
Paraná 

Mar 24,2 

Terra - 
Santa Catarina 

Mar 5,3 

Terra 923,8 
Subtotal 

Mar 11.933,2 

Total - 12.857,0 

Fonte: Adaptado ANP (2009). 
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Deve-se levar em consideração que estimativas preliminares na área do 

pré-sal indicam que a acumulação de volumes recuperáveis está entre seis e dez 

bilhões de barris de óleo equivalente. Dessa forma, estes valores praticamente 

poderão dobrar as reservas nacionais de petróleo (ANP, 2009). 

2.3.2 A Cadeia da indústria do petróleo 

Segundo Fernandes e Araújo (2003), o setor do petróleo e gás natural 

(P&GN) é um dos mais dinâmicos segmentos da economia do país. São 

características do setor: o elevado grau de atualização tecnológica e o grande efeito 

multiplicador que é gerado ao longo de toda a cadeia produtiva.  

A cadeia produtiva do petróleo envolve vários entes, desde a operação 

inicial da captação de dados sísmicos para servir de base para exploração do petróleo 

em novas áreas, a perfuração de poços, a engenharia de desenvolvimento de 

instalações dos novos campos, a produção e o escoamento, o processamento e o 

refino, e até o transporte e a venda para o consumidor final. 

A indústria do petróleo é segmentada em três grandes blocos: upstream, 

midstream e downstream. O upstream corresponde às atividades de exploração e 

produção (E&P), e é o segmento no qual o objetivo deste trabalho estará inserido. O 

bloco midstream está relacionado às atividades de transporte e refino, e o dowstream 

à distribuição e à revenda de derivados de petróleo e de gás.  

Ultimamente, novos entes têm sido agregados dentro da cadeia produtiva, 

como é o caso dos biocombustíveis e a geração de energia elétrica, passando muitas 

empresas do setor a serem designadas como empresas energéticas, ao invés de, 

simplesmente, empresas petrolíferas (RIBAS, 2008).  

Em seguida, é apresentado um modelo esquemático que resume as 

principais etapas da cadeia produtiva das organizações que trabalham com petróleo e 

outros tipos de combustíveis.  
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Figura 2.2 - Cadeia produtiva do petróleo e combustíveis alternativos. Fonte: Adaptado da Petrobras 
S.A. 

2.3.3 Atividades upstream 

Segundo Ortiz Neto & Shima (2008), as atividades upstream podem ser 

classificadas em onshore e em offshore: 

- Onshore – Atividades de perfuração e de produção desenvolvidas no 

continente (em terra). Geralmente, é caracterizada por uma maior 

quantidade de poços, com menor produtividade. Apesar da intensidade 

das operações, a logística é considerada mais simples e menos onerosa. 

- Offshore – Atividades de perfuração e produção desenvolvidas fora do 

continente, ou seja, em área marítima. Geralmente, é caracterizada por 

investimentos relativamente elevados em relação à atividade onshore. 

Apresenta uma logística mais complexa, envolvendo embarcações e 

sondas, muitas vezes com tempo de movimentação (setup) elevados, o 

que influencia diretamente no retorno econômico das atividades 

desenvolvidas. O cenário a ser abordado neste trabalho está inserido na 

classificação upstream, que por sua vez está inserido nas atividades do 

tipo offshore. 
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Segundo Thomas (2004), dentro do setor upstream, destacam-se as 

seguintes atividades: reservatório, perfuração e completação, intervenção em poços 

(workover) e operação:  

- Reservatórios: atividade tanto da exploração como da produção, 

envolve atividades como geologia, geofísica e engenharia. É 

responsável por estudar a caracterização das jazidas, as propriedades 

dos fluidos nelas contidos, a maneira de como esses fluidos se integram 

dentro da rocha e as leis físicas que regem o movimento dos fluidos no 

seu interior, visando à maximização do fator a ser recuperado 

considerando sua viabilidade econômica.  

- Perfuração e completação: atividade da exploração que tem a principal 

função de perfurar poços, obter dados físicos de rochas e provar 

reservas. Envolve grandes investimentos, incertezas e riscos. É a 

atividade responsável em agregar novos poços aos campos petrolíferos. 

A completação é outro termo utilizado para designar a atividade de 

construção dos poços perfurados. É responsável por instalar 

equipamentos como revestimentos, árvore de natal, colunas de 

produção, adaptadores etc., necessários para que o poço inicie sua 

produção. Essa atividade é a continuidade da atividade de perfuração. 

- Intervenção em poços (workover): atividade de produção. Após os 

poços serem perfurados, completados e entrarem em produção, é 

necessário realizar atividades de manutenção nestes poços para manter 

suas condições dentro dos parâmetros desejados. Thomas (2004) cita os 

principais tipos de intervenções em poços: avaliação, recompletação, 

restauração, estimulação, limpeza e mudança de método de elevação.  

− Avaliação: tem como principal objetivo testar a produtividade de zonas 

produtoras que não se encontram em produção, bem como, atestar sua 

viabilidade técnico-econômica; 

− Recompletação: visa a substituir zonas produtoras por outras de maior 

produtividade de um poço, ou ainda, alterar o tipo do poço de produtor 

para injetor ou vice-versa; 



Capítulo 2                                                                                                                                Base Conceitual 

49 

 

− Restauração: visa a corrigir problemas que possam eventualmente 

ocorrer em zona em produção no poço, como por exemplo: falhas 

mecânicas no revestimento, baixa produtividade e elevada produção de 

água e gás; 

− Estimulação: é um conjunto de atividades que tem o objetivo de 

aumentar a produtividade de um poço. As técnicas mais conhecidas são 

fraturamento hidráulico e acidificação;  

− Limpeza: conjunto de atividades executadas no interior do revestimento 

de produção visando a limpar o fundo do poço e substituir os 

equipamentos que apresentarem falha. Exemplos de problemas gerados 

que demandam intervenção de limpeza são depósitos de sólidos, 

comunicação na coluna de produção, falha do sistema de bombeio do 

poço e falhas em outros dispositivos periféricos; 

− Mudança de método de elevação: quando o tipo de equipamento 

utilizado para produzir o petróleo não é mais adequado para o patamar 

de vazão e características do fluido produzido, deve-se providenciar sua 

substituição por outro tipo de método de elevação mais adequado. 

- Operação: atividade intrínseca da produção que tem como principal 

objetivo controlar as atividades de um campo de petróleo em produção. 

Suas atividades envolvem elevação, escoamento e medição: 

- Elevação – conjunto de métodos que visa a elevar o petróleo do fundo 

do poço até a superfície; 

- Escoamento – tem o principal objetivo de garantir que o óleo produzido 

pelos poços chegue ao destino de forma segura e eficiente; 

- Medição – tem a principal atividade de mensurar o que está sendo 

produzido. Essa atividade é monitorada por agentes reguladores e tem 

como principal função, além da contábil, a apropriação de receitas para 

tributos e pagamentos de royalties. 

As atividades desenvolvidas pela operação, junto com as atividades da 

intervenção de poços, serão um dos principais cenários da abordagem deste trabalho. 
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2.3.4 Poço de petróleo 

O poço é um dos principais entes da cadeia produtiva do petróleo. É a 

partir dele que se efetiva a ligação entre o reservatório produtor e a superfície. Nesta 

seção, serão apresentados seus principais componentes e tipos.  

2.3.4.1 Principais componentes do poço 

A seguir, apresentam-se alguns componentes básicos de esquema 

mecânico de um poço de petróleo, segundo Paula & Garcia (2002): 

- Árvore de natal – é o conjunto de válvulas instaladas na superfície 
visando a controlar e manter segura a produção do poço. 

- Coluna de produção – tem como principal objetivo conduzir o fluido 
(petróleo) produzido pelo poço até a superfície. 

- Revestimento – tubulação estrutural que separa os componentes 
internos do poço da rocha reservatório. 

- Canhoneados – aberturas no revestimento que permitem ao fluxo do 
petróleo migrar da rocha para dentro do poço. 

- Espaço anular – espaço compreendido entre o revestimento e a coluna 
de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 2.3 – Esquema de um poço de petróleo.  
Fonte: Adaptado de Thomas (2004). 
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2.3.4.2 Classificação dos poços offshore 

Segundo Aratanha (2004), os poços com completação offshore podem ser 

classificados basicamente: 

- Quanto à completação: 

- Seca: tipo de instalação em que as válvulas de acionamento do poço 

estão na superfície, ou seja, a árvore de natal convencional (ANC) está 

instalada na plataforma de produção. Essa característica permite que o 

operador acione manualmente as válvulas, simplificando a operação. É 

mais utilizada em campos marítimos em que a profundidade é considerada 

pequena. Esse é o tipo de poço que será abordado neste trabalho.  

Figura 2.4- Esquema de um poço de petróleo de completação seca. 
 

- Molhada: tipo de instalação em que as válvulas de acionamento do 

poço estão no leito marinho, ou seja, a árvore de natal molhada (ANM) 

está instalada abaixo da plataforma de produção. A ANM somente poderá 

ser acionada por dispositivo hidráulico remoto, mergulhador ou veículo 

operado remotamente – ROV. 

Reservatório 

Leito marinho 

Poço 
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Figura 2.5 - Esquema de um poço de petróleo de completação molhada.     

 

- Quanto a direcionalidade: 

- Vertical: são poços que seguem a trajetória vertical até atingir o 

reservatório produtor, ou seja, o reservatório de interesse está 

aproximadamente na vertical abaixo da locação do poço. Esses tipos de 

poços apresentam um relativo custo baixo, simplicidade de perfuração e 

operação, mas são limitados para se alcançarem zonas produtoras fora do 

eixo vertical do poço. 

- Direcional: são poços intencionalmente desviados da trajetória 

vertical para atingirem objetivos que não se encontram diretamente abaixo 

da sua locação na superfície. Isso ocorre mais nas instalações marítimas 

para perfurar vários poços de uma mesma localização de plataforma. Esse 

tipo de poço apresenta um custo mais elevado em relação aos de 

completação vertical, sua perfuração e sua operação envolvem uso de 

ferramentas e métodos diferenciados, mas possui maior flexibilidade para 

alcançar zonas produtoras de interesse. 

Nos campos marítimos (offshore) de completação seca, apesar de se 

encontrarem poços verticais, a sua maioria é do tipo direcional, devido às limitações 

de locação para se perfurarem poços, ou seja, os poços ficam limitados às poucas 

Reservatório 

Leito marinho 

Poço 
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plataformas disponíveis e devem ser desviados para alcançarem os objetivos de 

interesse que estão fora do eixo vertical dessas unidades. 

 

         

2.3.5 Métodos de elevação 

Segundo Thomas (2004), os métodos de elevação têm a principal função 

de elevar o petróleo do fundo do poço até a superfície. Existem basicamente dois 

tipos de elevação: natural, ou surgente, e artificial. A elevação natural ocorre quando 

o próprio reservatório ao qual o poço está ligado possui energia suficiente para 

elevar o petróleo. A elevação artificial ocorre quando o poço não possui energia 

própria suficiente para elevar o fluido até a superfície de forma estável e contínua, 

sendo necessária a instalação de um dispositivo como a injeção de fluidos 

pressurizados ou uma unidade de bombeio. A seguir, citam-se os principais métodos 

de elevação utilizados mundialmente pela indústria do petróleo: 

- Elevação natural (Surgente); 

- Gás-lift  (GL);  

- Bombeio mecânico com hastes (BM); 

Reservatório 

Poço 

Reservatório 

Poço 

Figura 2.6- Esquema de um poço de 
petróleo vertical. 

 

Figura 2.7 - Esquema de um poço de 
petróleo direcional. 
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- Bombeio por cavidades progressivas (BCP); 

- Bombeio centrífugo submerso (BCS). 

A seguir, realiza-se uma breve descrição de cada método: 

- Elevação natural (Surgente) – poços surgentes – são os poços que não 

precisam utilizar dispositivos “artificiais” para elevar o petróleo. Esse 

fato ocorre porque a pressão do reservatório ainda é suficiente para que 

os fluidos no interior do poço alcancem a superfície. Geralmente, ocorre 

no início da produção e, conforme a sua explotação, a pressão irá 

decrescer até que não haja mais energia suficiente para elevar o petróleo 

até a superfície. Nesse caso, será necessário um método de elevação 

artificial. como a injeção de fluidos ou instalação de um sistema de 

bombeio (ROSSI-1, 2002).         

 

Fig. 2.8- Poço produtor por elevação natural (surgente). 
Fonte: Acervo de Ricardo Joventino (2010). 

 
- Gás-lift  (GL) – esse método de elevação artificial consiste em elevar o 

petróleo do fundo do poço até a superfície através da injeção de gás no 

poço, controlado por válvulas de fluxos. Possui como principal 

característica não apresentar partes móveis como outros sistemas dotados 

de bombas e possui uma alta confiabilidade pelo seu desenho simples. 
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Tanto é usado para poços verticais como para poços direcionais. 

Apresenta algumas dificuldades por exigir um fornecimento de gás 

externo, além da instalação de equipamentos considerados de 

investimento alto, como compressores (AMARAL, 2003).  

 

Figura 2.9 - Poço produtor por gás-lift  (GL).  
Fonte: Acervo de Ricardo Joventino (2010). 

 
- Bombeio mecânico com hastes (BM) – é o método de elevação artificial 

mais difundido no mundo, por apresentar tecnologia simples e apresentar 

relativo baixo custo. É composto de uma unidade instalada na superfície, 

designada como unidade de bombeio mecânico ou ‘cavalo mecânico’ que 

transforma movimento rotativo de um motor em movimento alternativo. O 

movimento alternativo é transferido para a bomba de fundo através da 

coluna de hastes. Sua maior aplicação é em poços verticais e rasos. 

Apresenta limitações para operar com poços direcionais, com areia ou com 

grande presença de gás. Também apresenta dificuldades em operar em 

instalações marítimas devido a seu porte, peso e tendência de gerar 

vibrações e ruídos nas instalações (BARRETO, 2003). 
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Figura 2.10 – Poço produtor por bombeio mecânico (BM). 
Fonte: Acervo de Ricardo Joventino (2010). 

 

- Bombeio por cavidades progressivas (BCP) – é um método de elevação 

artificial em que a transferência de energia ao fluido é feita através de 

uma bomba de cavidades progressivas do tipo deslocamento positivo. A 

bomba é composta por um rotor, com formato parafuso sem-fim, que gira 

dentro do estator, com formato do tipo rosca. Os formatos de parafuso do 

rotor e rosca do estator formam cavidades que caracterizam os estágios 

da bomba BCP. Um motor instalado na superfície transfere movimento 

de rotação para a coluna de hastes que, por sua vez, está interligado com 

o rotor instalado no fundo do poço e que gira dentro do estator. Esse 

método tem sido aplicado principalmente em poços que possuem fluidos 

viscosos e com presença de areia. Devido a possuir coluna de hastes, 

possui alguma limitação para se operar em poços direcionais 

(CARVALHO, 2003). 
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Figura 2.11 - Poço produtor por bombeio de cavidades progressivas (BCP). 
Fonte: Acervo de José Maria de Sousa (2010). 

 

- Bombeio Centrífugo Submerso (BCS) - Neste tipo de método de 

elevação artificial, a energia elétrica é transmitida para o fundo do poço 

através de um cabo de força. No fundo do poço, a energia elétrica é 

convertida em energia mecânica através de um motor de subsuperfície, o 

qual está diretamente conectado a uma bomba centrífuga. Esta transmite 

a energia para o fluido sob a forma de pressão, elevando-o para a 

superfície. Este método pode ser utilizado em poços verticais e 

direcionais, bem como, apresenta boa eficiência com poços que 

apresentam uma razão gás-óleo (RGO) considerada alta (ROSSI-2, 

2002). 

 

 

 



Capítulo 2                                                                                                                                Base Conceitual 

58 

 

Figura 2.12 - Poço produtor por bombeio centrífugo submerso (BCS).  
Fonte: Acervo de Marcos Guilherme (2010). 

 

Existem outros métodos de elevação em desenvolvimento, caracterizados 

por inovações ou por variações dos métodos existentes. Esses métodos ainda 

apresentam um percentual baixo de utilização devido a ainda não possuírem a 

tecnologia totalmente desenvolvida, baixa eficiência energética ou baixa escala de 

produção. Exemplos desses métodos são: planger-lift, bombeio hidráulico a jato, 

bombeio mecânico de longo curso (THOMAS, 2004; BOLONHINI, 2005). 

O BCS será o método abordado neste trabalho por apresentar grande 

relevância na produção do campo a ser estudado (mais que 90%), além de representar 

um alto valor de investimento imobilizado para cada poço. Na próxima seção, 

detalha-se melhor esse método, apresentando sua aplicação, principais componentes 

e implicações das falhas desse sistema. 
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2.3.6 Detalhamento do sistema de bombeio centrífugo submerso 

2.3.6.1 Aplicação do método 

Segundo Thomas (2004), o bombeio centrífugo submerso (BCS) está se 

firmando como um dos principais métodos de elevação utilizados na indústria do 

petróleo mundial por sua flexibilidade operacional. Tanto pode operar em instalações 

terrestres, como em instalações marítimas, em poços verticais ou direcionais.  

Nas instalações marítimas, tem sido um dos principais métodos utilizados 

devido a sua melhor adequação às plataformas. As principais vantagens do BCS em 

relação a outros métodos convencionais na aplicação offshore é o fato de não conter 

partes móveis na superfície e não possuir colunas de hastes, o que facilita a 

instalação em poços direcionais que compõem a maioria dos poços marítimos. 

Também possui um porte considerado pequeno, se comparado a outros métodos como 

bombeio mecânico e bombeio por cavidades progressivas, o que facilita sua operação 

em instalações offshore, que geralmente apresentam um espaço físico limitado. 

O BCS tem sido utilizado principalmente em poços de completação 

marítima por apresentar flexibilidade de vazão, capacidade para operar com poços 

direcionais, poços com presença de gás e baixa emissão de ruídos e transferência de 

vibrações para as instalações (ROSSI-2, 2002). 

2.3.6.2 Principais componentes  

O método de elevação BCS apresenta os seguintes equipamentos básicos: 

bomba, protetor, motor elétrico e cabo elétrico (THOMAS, 2004). A seguir se 

descreve cada item que compõe esse sistema: 

a) Bomba:  

A bomba utilizada é do tipo centrífuga de múltiplos estágios, consistindo 

cada estágio de um impulsor e um difusor. O impulsor é fixado a um eixo e gira a 

uma velocidade de aproximadamente 3.500 rpm. Ao girar, transfere energia cinética 

ao fluido, aumentando sua velocidade. O difusor, que é um componente estacionário, 

redireciona o fluido do impulsor localizado imediatamente abaixo para 

imediatamente acima. Cada estágio fornece um incremento de pressão ao fluido. 

Numa bomba são colocados quantos estágios forem necessários para que os fluidos 

cheguem à superfície. 
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b) Protetor (conexão moto-bomba): 

O protetor é um equipamento de conexão entre o motor e a bomba, 

interligando o eixo do motor e o eixo da bomba através de luvas de acoplamento. 

Algumas funções do protetor são: realizar a conexão física entre bomba e motor; 

prevenir a contaminação do motor por fluido do poço; equalizar pressões entre 

sistema e poço; alojar o mancal que absorve os esforços axiais da bomba.  

c) Motor elétrico: 

Os motores utilizados em BCS são do tipo trifásico, dipolo, de indução, 

que funcionam a uma velocidade constante (3.500rpm) para uma frequência de rede 

de 60Hz. O eixo do motor conecta-se à bomba, passando pelo protetor, que deve 

estar perfeitamente alinhado para não causar vibração e ruptura.  

Os motores são projetados para trabalharem em condições severas como 

altas pressões e temperaturas, bem como gases corrosivos. Para suportarem essas 

condições, os motores são completados como óleo especial para garantir o 

isolamento elétrico, a lubrificação dos mancais e o arrefecimento do motor. 

d) Cabo elétrico: 

A energia é transferida da superfície para o motor através de um cabo 

elétrico trifásico, dimensionado de acordo com a corrente de projeto, temperatura de 

operação, voltagem da rede, espaço físico no poço etc.  

e) Separador de Gás: 

Acessório opcional que é introduzido no sistema quando há presença de 

gás livre no sistema. É responsável por separar o gás da parte líquida do fluido 

produzido pelo poço a fim de melhorar a eficiência do sistema de bombeio. 

f) Equipamentos de Superfície: 

Equipamentos de superfície são equipamentos periféricos instalados na 

superfície que permitem o funcionamento do sistema BCS, instalado na 

subsuperfície. Podem-se citar árvore de natal (ou cabeça de produção), caixas de 

passagem (ou ventilação), quadro de comando, instrumentos de medição, 

transformador etc. São equipamentos que, apesar de estarem suscetíveis a falhas, não 

são considerados críticos, pois podem ser substituídos a qualquer momento e de 

forma ágil, sem a necessidade de uma sonda de intervenção (THOMAS, 2004). 
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Figura 2.13 - Figura esquemática de poço produtor por bombeio centrífugo submerso (BCS).  
Fonte: Adaptado de Thomas (2004). 

2.3.6.3 Descrição das principais falhas que ocorrem no sistema BCS  

O BCS, como todo sistema industrial que opera em condições severas, 

apresentará modos de falha, que tornará indisponível o equipamento para exercer sua 

atividade básica. Falhas eventuais do sistema BCS são principalmente de natureza 

elétrica, devido ao sistema elétrico não apresentar estágios intermediários de falha 

(opera ou não opera). Essas falhas, entretanto, geralmente se originam de algumas 

outras, principalmente mecânicas, problemas que são a fonte primária de muitas 

falhas. Essa é a razão pela qual cada falha deve ser analisada com precisão e sua 

causa primária encontrada. Análise de falhas, portanto, é uma ferramenta valiosa 

para o aperfeiçoamento do projeto, da operação e da confiabilidade do sistema 

(TAKACS, 2009). 
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A seguir, descrevem-se as falhas mais comuns encontradas no meio 

operacional, subdivididas em causas gerais e falhas típicas de componentes do 

sistema BCS. 

Causas Gerais de Falhas 

- Projeto de dimensionamento inadequado: 

O adequado dimensionamento de equipamentos BCS é o requisito primário 

para se alcançar um tempo de operação adequado. O sistema deverá estar operando 

dentro do intervalo de vazão recomendado. Caso contrário, o desgaste da bomba será 

acelerado, levando o sistema a falhas precoces. Projeto apropriado requer dados 

confiáveis sobre a produtividade do poço e informações precisas sobre as 

propriedades dos fluidos que serão bombeados (ROSSI-2, 2002).  

- Equipamento defeituoso ou instalação inadequada: 

Controle de qualidade inadequado ou defeitos imperceptíveis durante o 

processo de fabricação do equipamento podem resultar em falha precoce. Por isso, 

componentes de BCS devem ser testados em bancadas, sempre que possível, antes de 

serem instalados nos poços. Falhas precoces referentes a defeitos de fabricação 

geralmente causam grandes prejuízos à cadeia produtiva, já que envolvem grandes 

investimentos de recursos para instalar o equipamento e baixo volume de óleo 

recuperado (ROSSI-2, 2002; TAKACS, 2009). 

Outra fonte de falhas precoces em BCS é a instalação inadequada, que 

geralmente é originária de erros durante a execução do procedimento de montagem 

do BCS no poço. Este tipo de falha pode ser contornado, na maioria dos casos, 

através do aprimoramento dos técnicos responsáveis pela instalação do BCS 

(ACCIOLY, 1998).   

- Condições intrínsecas do poço: 

Há também várias condições que podem ter um efeito principal sobre a 

longevidade dos equipamentos BCS, conforme listado a seguir (FROTA, 2003): 

a) A corrosão pode afetar todas as partes do sistema e a escolha adequada 

da metalurgia, bem como a aplicação de um revestimento especial pode 

adiar ou evitar esse tipo de falha. 

b) Incrustação ou scale de formação sobre superfícies de metal faz com 

que dois tipos de problema ocorram: 
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c) Depósitos de material precipitado (incrustação) na carcaça do motor 

reduzindo a troca de calor com o meio e causando problema de 

superaquecimento, resultando em sua queima.  

d) Formação de material precipitado (incrustação) nos estágios da bomba 

reduzindo sua capacidade de bombeio e podendo bloquear totalmente 

seu fluxo. A aplicação de revestimento combinada com a injeção de 

produto químico são soluções usuais e alcançam resultados 

considerados satisfatórios. 

e) Produção de finos (areia) ou abrasivos pelo poço pode causar erosão 

nos equipamentos, danificando estágios e mancais da bomba. Caso haja 

a possibilidade de ocorrência de abrasivos durante o projeto, deve-se 

escolher equipamentos preparados com revestimentos especiais. Uma 

alternativa é a utilização de coletores de detritos, conhecidos como 

desareiadores, que são instalados entre a zona produtora do poço e a 

bomba.  

f)  As altas temperaturas inerentes ao poço podem danificar o motor de 

BCS, causando sua falha precoce. É interessante conhecerem-se dados 

específicos da geologia do lugar onde será instalado o equipamento. 

g) A formação do chamado gás livre indica que existe uma proporção 

elevada do fluido bombeado na fase gasosa reduzindo a eficiência do 

bombeio, pois geralmente as bombas centrífugas são dimensionadas 

para bombear líquidos com pequenas proporções de gás. Com a 

existência de gás livre, o funcionamento da bomba pode ficar instável, 

ocorrendo uma operação de forma intermitente com desligamentos 

sucessivos, levando o sistema ao stress mecânico e elétrico. Nesse 

cenário, pode ocorrer um bloqueio por gás (bolha de gás) que é devido 

à fase de gás dentro da bomba que impede o fluxo de líquido, 

ocasionando muitas vezes a queima do motor por dificuldades de 

arrefecimento. A aplicação de separadores rotativos de gás ou outros 

meios de remoção de gás livre melhoram a eficiência do sistema 

(ROSSI-2, 2002).  
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- Problemas elétricos: 

Problemas de geração ou fornecimento de energia podem resultar em fases 

desequilibradas, picos de tensão e presença de harmônicos, além do número de 

partidas excessivas no sistema causando stress no equipamento. Seus principais 

efeitos são o superaquecimento do motor, do cabo elétrico e contaminação do óleo do 

motor. A maioria dos efeitos desses problemas pode ser reduzida através da melhoria 

do fornecimento da energia e a instalação de dispositivos de proteção como 

variadores de velocidade (VSD) e capacitores (THOMAS, 2004). 

- Vibrações no sistema BCS: 

As vibrações originárias de qualquer um dos componentes do BCS são 

prontamente transmitidas para todo o sistema através de sua extensa árvore montada 

em série, podendo ocorrer o colapso de todo o sistema, se não for um evento 

controlado (FROTA, 2003). 

As causas raízes das vibrações do sistema podem ser as seguintes: 

a) Vibrações causadas pelo desequilíbrio de massa dos elementos 

rotativos; 

b) Vibrações induzidas hidraulicamente quando se opera fora da faixa 

recomendada de projeto, ou por gás livre, ou por fluido altamente 

viscoso; 

c) Fricção mecânica entre as partes fixas e rotativas; 

d) Efeitos, como a instabilidade de energia elétrica, que alteram a 

frequência de condução, também podem resultar em vibrações. 

Falhas Típicas dos Componentes do Sistema: 

- Eixos do sistema BCS: 

Os eixos do sistema BCS são relativamente extensos com diâmetros 

reduzidos, ocasionando pequenos distúrbios em sua estabilidade radial, que podem 

resultar em vibrações fortes e numa eventual falha. Eixos devem ser robustos o 

suficiente para transmitirem o torque elevado do motor à bomba. Sua capacidade de 

torque é proporcional ao cubo do diâmetro. Então, um pequeno aumento no diâmetro 

aumenta substancialmente a sua aplicabilidade (THOMAS, 2004). 

Falhas típicas de eixo do sistema BCS podem ter como origem os 

seguintes fatores básicos: 
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a) Capacidade de torque do eixo excedido, causando deformação 

permanente ou uma ruptura, geralmente, entre o topo do rotor do motor 

e a primeira etapa da bomba; 

b) Excesso de partidas do sistema causando a fadiga do eixo; 

c) Desgaste do mancal devido a condições abrasivas e perda da 

estabilidade do eixo, aumentando consideravelmente a vibração do 

sistema e uma futura ruptura; 

d) Fadiga torcional é causada pelas vibrações de torção repetidas ao longo 

do tempo e pode ser identificada pelo aparecimento de trincas. 

- Bomba: 

As falhas típicas que ocorrem em bombas de BCS são listadas a seguir 

(THOMAS, 2004): 

a) Bomba operando fora da faixa de vazão específica, ocasionando 

desgaste acentuado dos mancais da bomba; 

b) Desgaste radial provocado por fluido abrasivo produzido pelo poço, 

aumentando as folgas nos mancais da bomba. Isso geralmente leva ao 

aumento das vibrações do eixo e a uma aceleração no desgaste dos 

rolamentos; 

c) Erosão em estágios da bomba, devido à produção de fluidos abrasivos; 

d) Incrustação ou finos (areia) acumulados reduzindo a capacidade 

volumétrica ou até mesmo bloqueando os estágios da bomba; 

e) Corrosão da bomba devido a ataque químico pelo fluido produzido pelo 

poço. 

- Motor: 

Embora a maioria das falhas eventuais dos motores BCS seja de natureza 

elétrica, muitas outras condições podem se tornar a principal causa de falha do motor 

(ACCIOLY, 1998): 
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a) Sobrecarga do motor, devido a dimensionamento inadequado ou defeito 

na bomba, ocasionando aumento excessivo da potência requerida pelo 

sistema; 

b) Flutuação da tensão elétrica nos terminais do motor, causando stress no 

protetor e permitindo contaminação progressiva do óleo do motor por 

fluido do poço, que causa, por sua vez, uma eventual queima do motor; 

c) Insuficiência de arrefecimento do motor devido à velocidade do fluido 

ao redor do motor ser inferior ao mínimo necessário para uma eficiente 

troca de calor.  

- Protetor: 

O protetor de seção (selo), em circunstâncias normais, tem o objetivo de 

proteger eletricamente o motor. Falhas no protetor podem ser atribuídas aos 

seguintes fatores (DANTAS, 2007; ROSSI-2, 2002; THOMAS, 2004): 

a) Quebra dos selos mecânicos ocasionando vazamento de fluidos do poço 

para o primeiro protetor e depois para o motor, devido às vibrações 

transmitidas a partir do desgaste da bomba, equipamento defeituoso ou 

instalação inadequada; 

b) A unidade de rolamento principal situada no protetor pode falhar 

quando a bomba opera fora das especificações do seu projeto; 

c) Uso de protetores inadequados para a inclinação do poço.  

- Separador de gás: 

O separador de gás rotativo pode falhar por causa do atrito interno, devido 

a grandes forças centrífugas atuando em conjunto com partículas sólidas carregadas 

pelo fluido do poço. Ruptura da carcaça do separador pode acontecer se não houver 

materiais adequados à abrasão. 

- Cabo Elétrico: 

O cabo elétrico é responsável pela transmissão da energia elétrica da 

superfície até o motor no fundo do poço. A sua falha leva imediatamente à 

paralisação do sistema. As possíveis causas de falhas em cabo elétrico são 

(ACCIOLY, 1998; ARATANHA, 2004): 
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a) Danos mecânicos (esmagamento, corte etc.) durante operações de 

descida ou de retirada do cabo elétrico; 

b) Operar com corrente elétrica acima da dimensionada, aumentando 

rapidamente a temperatura do cabo e levando ao colapso de isolamento; 

c) Corrosão de cabo devido a ataque químico pelo fluido produzido pelo 

poço; 

d) Deterioração do isolamento devido à alta temperatura ou devido ao 

efeito agressivo do gás do poço. 

Outros módulos de falhas em BCS: 

- Baixa isolação do sistema: 

Muitas vezes, não é possível identificar uma das causas raízes descritas 

acima. Nesse aspecto, ocorre o indicativo de falha quando um equipamento elétrico 

apresenta sua isolação zero ou, como conhecida popularmente, a “queima do 

equipamento”. A isolação elétrica é medida através de equipamento megômetro e sua 

unidade de medida é designada como Mohm. Em muitos bancos de dados, poderá 

ocorrer esse registro como causa da falha do sistema (OLIVEIRA, 1999; ROSSI-2, 

2002). 

- Coluna de produção: 

A coluna de produção é responsável pela condução do fluido pressurizado 

na saída da bomba até a superfície. Não é um componente propriamente dito do 

sistema de BCS, mas quando falha torna indisponível todo o sistema de produção do 

poço. Geralmente a coluna de produção falha devido à corrosão por ataque químico 

do fluido produzido pelo poço. A escolha de uma metalurgia adequada e a injeção de 

produtos químicos podem mitigar este problema (PAULA, 2002). 

A identificação das falhas e descoberta de suas causas principais é 

normalmente realizada após o BCS que apresentou problema ser retirado do poço e 

desmontado completamente em bancada em oficina especializada. Falhas, 

geralmente, podem ser detectadas pela sistemática da desmontagem de cada 

componente e investigação de suas partes (ACCIOLY, 1995; DANTAS, 2007). 

Lea (apud TAKACS, 2009) fornece orientações sobre procedimento de 

desmontagem e descreve minuciosamente falhas típicas em componentes de BCS. O 

processamento dos dados recolhidos durante as operações de desmontagem e 
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inspeções de bancadas facilitam o entendimento da sistemática da falha e a 

alimentação dos bancos de dados. Esses bancos de dados armazenados em formato 

eletrônico podem ser posteriormente avaliados e são as principais fontes de 

informações para o aprendizado e para as soluções de problemas em instalações 

futuras. A análise desses dados pode ser usada para identificar problemas 

operacionais e comparar o desempenho de vários equipamentos, sempre com o 

objetivo final de aumentar o desempenho do sistema BCS (ROSSI-2, 2002; 

THOMAS, 2004; TAKACS, 2009). 

 2.3.6.4 Acompanhamento de poços de BCS 

O acompanhamento da produção de um poço que produz por meio de BCS 

é feito através de testes de produção, medição da temperatura de operação, pressões 

de cabeça, pressões de revestimento, níveis dinâmicos e estáticos do fluido do poço, 

medição das correntes elétricas de cada fase e megagem da isolação do sistema. 

Qualquer parâmetro que extrapole os limites de controle será objeto de uma 

investigação de uma possível falha ocorrida no sistema (ROSSI-2, 2002). 

Conforme apresentado neste capítulo, apesar das diversas falhas distintas 

que o sistema BCS pode apresentar, e tendo em vista que os custos associados com o 

reparo e a dificuldade dos procedimentos de desmontagem de um poço são elevados, 

encaminha-se para a ação mais recomendada, após a verificação de uma falha, que é 

a substituição de todo o conjunto BCS. Sendo assim, no próximo capítulo faz-se uma 

explanação mais detalhada sobre os problemas referentes à manutenção de um 

conjunto de BCS (ASSIS, 2004; PERCY, 2000). 

Após apresentados os principais conceitos de Engenharia de Petróleo, no 

próximo capítulo é realizada a delimitação do objetivo do estudo dentro do cenário 

da cadeia produtiva do petróleo; apresentado o cenário do sistema produtivo que é 

aplicado ao modelo; abordada a questão das prioridades dos poços para atendimento 

pelas sondas; apresentada a cadeia de manutenção dos poços de BCS; e a estratégia e 

evolução do sistema de manutenção dos poços de BCS. Também são apresentadas 

uma revisão bibliográfica, que servirá de contexto para o modelo a ser desenvolvido, 

e uma proposta preliminar da abordagem do modelo.  
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3 ABORDAGEM DO PROBLEMA 

3.1 Delimitação do objetivo do estudo  

 O objeto do estudo deste trabalho será os poços de BCS, de completação 

seca, dentro do cenário de intervenção de poços e do acompanhamento da operação 

da produção offshore da atividade upstream da cadeia produtiva do petróleo. A 

Figura 3.1 mostra o detalhamento do escopo do estudo deste trabalho. 

    Figura 3.1 - Detalhamento do escopo do estudo. 

3.2 Apresentação do sistema produtivo aplicado ao m odelo 

O sistema produtivo avaliado será de quatro campos petrolíferos, sendo 

que cada campo apresenta um número determinado de plataformas que, por sua vez, 
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apresentam um número determinado de poços de BCS, conforme descrito no quadro 

3.1 abaixo. As designações dos campos e das plataformas foram alteradas para serem 

apresentadas neste trabalho. 

Campo Plataforma No. de Poços 

PA-01 02 

PA-02 05 A 

PA-03 07 

 

PB-01 10 
B 

PB-02 03 

 

C PC-01 07 

 

 PD-01 10 

D PD-02 03 

 PD-03 04 

TOTAL: 9 51 

Quadro 3.1 - Distribuição de Campos, plataformas e poços. 
 

Cada campo apresenta características diferentes como percentual de razão 

água-óleo (RAO), presença de finos (areia), incrustação, gases corrosivos, 

profundidade média dos poços etc. Esses parâmetros podem interferir no desempenho 

da vida útil dos equipamentos instalados nos poços. 

3.3 A priorização de poços na carteira de sondas 

Atualmente, conforme já disposto nas seções 2.2.2, o principal modelo 

dominante de política de manutenção é a reativa, tanto a emergencial como a 

organizada em filas (OLIVEIRA et al., 1999). A priorização da carteira de sonda 

leva em considerações alguns fatores como: 

- Perda de produção do poço; 

- Tempo e complexidade da intervenção; 

- Localização atual da sonda em relação ao próximo poço; 

- Atividade que a sonda esteja realizando; 
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- Serviços de manutenção na plataforma; 

- Condição do equipamento de elevação de carga da plataforma. 

- Perda de produção do poço: é um dos principais critérios para definir sua 

prioridade na carteira de sonda. Não há um critério objetivo para 

determinar o tempo de atendimento de um poço de acordo com a perda 

de produção. No entanto, para poços com vazões no patamar acima de 

40m3/d, entende-se que o atendimento seja prioritário, tendo a sonda que 

abandonar o poço que esteja operando assim que possível (desde que não 

seja também um poço de alta vazão). Para poços de vazão entre 20 e 

40m3/d, é dada uma atenção prioritária, mas nem sempre a sonda irá 

abandonar o poço no qual esteja intervindo. Para poços de produção com 

vazão menor que 20m3/d, geralmente entram na carteira de sonda de 

acordo com a fila atual dos poços e sua realização depende de outros 

poços que eventualmente possuam maior prioridade. É importante citar 

que as faixas de vazões acima podem variar, no entanto a maioria dos 

campos de petróleo assume um comportamento de classes pelo princípio 

de Pareto (SLACK et al., 2002).  

- Tempo e complexidade da intervenção: é outro fator que interfere na 

montagem do cronograma de sonda. Por exemplo, se dois poços possuem 

perdas de produção aproximadas, mas um deles leva maior tempo de 

intervenção, será dada prioridade para o poço de intervenção de menor 

tempo ou menos complexa. Pode-se contornar esse problema realizando 

uma avaliação econômica, na qual se comparam oportunidades de ganho 

de produção associadas aos custos de intervenção. 

- Completando as regras acima, a localização atual da sonda em relação ao 

próximo poço que será atendido também interfere na decisão. Por 

exemplo, poços que estão na mesma plataforma da sonda têm maiores 

probabilidades de serem atendidos do que poços que estejam em outra 

plataforma, a depender da perda de produção. Na prática, se um poço 

aguarda reparo na mesma plataforma em que a sonda trabalha, e existe 

outro poço em outra plataforma necessitando atendimento, caso as perdas 

de produção sejam aproximadas, a prioridade será dada para o poço que 

está na mesma plataforma da sonda. Caso a perda de produção do poço 

que esteja em outra plataforma seja bem maior que poços na mesma 
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plataforma da sonda, provavelmente a sonda irá realizar transbordo de 

uma plataforma para outra para atender o poço com perda bem maior. Se 

há uma carteira de poços em uma mesma plataforma e eles possuem 

intervenções relativamente simples, deve ser analisada a possibilidade de 

sua realização em sequência mesmo que haja outro poço com maior 

perda de produção em outra plataforma. Mais uma vez, esse fato poderá 

ser contornado com ferramentas baseadas na engenharia econômica. 

- Apesar de não ser um fator determinante, a atividade que a sonda esteja 

realizando no poço pode influenciar no tempo de atendimento de outro 

poço. Por exemplo, caso ocorra a falha de um poço de alta produção, 

mesmo que lhe seja dada a referida prioridade, a sonda somente irá entrar 

em transbordo se o atual poço estiver em condições seguras de abandono. 

Ou ainda, depender: se o abandono imediato do poço não irá causar-lhe 

danos; dos custos dos equipamentos imobilizados para a intervenção; ou 

se o poço atual está próximo de ser concluído.   

- Outros fatores que influenciam na tomada de decisão são serviços de 

manutenção na plataforma e condição dos equipamentos de elevação de 

carga na plataforma. Por exemplo, podem ocorrer, em determinados 

períodos do ano, manutenções ou reformas em plataformas que resultam 

em grandes frentes de serviços. Esses trabalhos podem adiar o transbordo 

de sondas para essas plataformas por dias, ou até meses.  

- O equipamento de elevação de carga na plataforma é constituído por um 

guindaste. Esse equipamento é vital e único para a plataforma. A sua 

inoperância impede o trabalho da sonda na plataforma. A sonda somente 

poderá realizar transbordo para uma plataforma ou trabalhar em um poço 

quando o guindaste estiver em suas condições plenas de operação. 

Esses tipos de manutenções, tanto em plataformas como nos equipamentos 

de elevação, demandam um maior planejamento, tanto do setor de Manutenção como 

do setor de Produção. Uma oportunidade para minimizar as perdas de produção 

nesses tipos de manutenção é antecipar a substituição, preventivamente, em alguns 

poços, de BCS que terão seu vencimento durante a manutenção programada da 

plataforma ou guindaste. 

Vale ressaltar que os critérios: perda de produção do poço, tempo e 

complexidade da intervenção, e localização da sonda são atualmente administradas 
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utilizando ferramentas de análise econômica. Os critérios: atividade que a sonda 

esteja realizando, serviços de manutenção na plataforma e condição do equipamento 

de elevação de carga da plataforma ainda dependem da experiência do gestor que 

administra a carteira de sondas. 

A seguir é apresentado um quadro resumo sobre os principais critérios que 

influenciam a tomada de decisão do gestor. 

Critério Tipo Metodologia 

Perda de produção Classificatório Engenharia Econômica 

Tempo e complexidade da intervenção Classificatório Engenharia Econômica 

Localização da sonda Classificatório Engenharia Econômica 

Atividade atual da sonda Impeditivo Experiência do Gestor 

Serviços de manutenção na plataforma Impeditivo Experiência do Gestor 

Situação do equipamento de elevação Impeditivo Experiência do Gestor 

Quadro 3.2 - Critérios de priorização de poços para intervenção com sonda. 
 

É importante ressaltar que o atual problema que atinge a organização não é 

a questão de priorização de sonda, apesar de haver algumas oportunidades de 

melhorias, mas de quando se deve intervir em um poço e evitar perdas maiores, 

conforme já disposto no capítulo 2.  

3.4 Cadeia de manutenção dos poços BCS 

A manutenção de poços de BCS é realizada através das chamadas 

operações de workover com sondas de intervenção para realizar a substituição dos 

equipamentos que apresentaram falhas. Resumidamente, pode-se descrever a cadeia 

de manutenção em três fases: logística de apoio, intervenção e logística reversa. 

- Logística de apoio: 

1. Detecção da falha; 

2. Solicitação da sonda; 

3. Programação da sonda; 

4. Solicitação de equipamentos novos no estoque; 

5. Pré-montagem dos equipamentos na oficina em terra; 

6. Embarque dos equipamentos novos. 



Capítulo 3                                                                                                                   Abordagem do Problema 

74 

 

- Intervenção com sonda no poço: 

1. Embarcar sonda na plataforma; 

2. Desmontar equipamentos de superfície do poço; 

3. Retirar equipamentos do poço (coluna de produção, bomba, protetor, 

motor, cabo elétrico e acessórios); 

4. Montar equipamentos novos na plataforma; 

5. Descer equipamentos novos no poço; 

6. Pré-operar e testar poço; 

7. Entregar poço para produção. 

É importante ressaltar que o poço é considerado o menor ente de controle 

de manutenção para o sistema a ser estudado. Ou seja, dentro da indústria do petróleo 

se assume por convenção que, quando há falha no BCS de um poço, ele será 

totalmente substituído por um conjunto em plenas condições de operação. Não 

haveria condições técnicas adequadas para se desmontar o equipamento na sonda e 

aproveitar alguns componentes. Adiciona-se a essa condição o fato de que os custos 

envolvidos de tempo de sonda e de perda de produção são geralmente bem superiores 

aos custos dos equipamentos retirados do poço. Vale ressaltar ainda que os 

equipamentos retirados de um poço após a intervenção são enviados para uma oficina 

em terra e, se houver condições, serão reutilizados em uma intervenção em outro 

poço. Não haveria tempo hábil para essa manutenção em terra enviar os 

equipamentos recuperados para o mesmo poço. 

- Logística reversa: 

Após a retirada dos equipamentos do poço (coluna de produção, bomba, 

protetor, motor, cabo elétrico e acessórios), esses equipamentos são enviados para 

uma base em terra para realizar as seguintes operações: inspeção, diagnóstico de 

falha (se houver), emissão de relatórios, classificação. A depender da classificação, o 

equipamento poderá ser descartado, enviado para reparo ou simplesmente limpo e 

estocado. Nesse ponto, vale ressaltar que os equipamentos retirados do poço antes 

que ocorra a falha possuem maiores possibilidades de reaproveitamento. 
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3.5 Estratégia de manutenção para poços de BCS 

O sistema de manutenção adotado na maioria dos campos de petróleo no 

país é o reativo, ou seja, a intervenção somente ocorre após a falha parcial ou 

completa do sistema. Esse método tem trazido alguns problemas como a 

reprogramação contínua de recursos, suposto aumento do tempo de trânsito dos 

recursos, perda total dos equipamentos e perdas de receita (ASSIS, 2004). 

O próprio arranjo físico (layout) produtivo é propicio a gerar perdas por 

retrabalho ou movimentação interna. As sondas de intervenção dependem de barcos 

de apoio para realizar sua movimentação de uma plataforma para outra. Havendo 

falha em um poço considerado importante em outra plataforma, será necessário 

acionar uma embarcação, que nem sempre está disponível de forma imediata, bem 

como depender das condições meteorológicas. Outro fator impactante é a 

indisponibilidade de algumas plataformas para o recebimento de sonda devido a 

problemas de manutenção no momento da falha do poço.  A seguir, é representada de 

forma esquemática, na figura 3.2, a sequência de falhas e a logística da manutenção 

de um campo petrolífero (PERCY, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       Figura 3.2 - Exemplo de sequência de falhas de poços de um campo de petróleo. 
 

Ultimamente, ações isoladas, como a substituição dos equipamentos de 

BCS de um poço com elevado tempo de operação ou apresentando indícios evidentes 
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de falha iminente como travamento ou isolação elétrica baixa, têm sido adotadas de 

forma esporádica. 

3.6 Evolução da manutenção para poços de BCS 

Através da sistemática simples da observação, nota-se que o sistema de 

manutenção corretivo adotado traz alguns inconvenientes, além de muitos 

retrabalhos. Um exemplo, que ocorre com frequência, conforme ilustrado na figura 

3.2, é que eventualmente uma sonda conclui uma campanha de manutenção corretiva 

de vários poços em uma determinada plataforma e, em seguida, realiza 

movimentação (setup) para atender à programação de outra plataforma. Entretanto, 

pode ocorrer nova falha de poços na plataforma da qual a sonda acabou de sair, 

ocasionando um alto tempo de espera para o atendimento ou a realização de uma 

movimentação extra (setup), a depender da importância do poço que apresentou a 

falha (KOYANO, 2002; TINGA, 2010).  

Esse fato, em parte, ocorre, na maioria dos casos, devido ao atendimento 

apenas de manutenção corretiva, ignorando o tempo de operação dos poços, muitas 

vezes elevados, em uma plataforma. Isso quer dizer que uma plataforma, após a 

realização de manutenção apenas corretiva, poderá apresentar novos problemas em 

novos poços, bem como em poços com tempos de operação considerados elevados, 

caracterizando um desbalanceamento nos tempos de operação em uma mesma 

plataforma e dificultando, desse modo, a organização de uma política de manutenção 

mais adequada (SANTOS, 2009; SELVICK, 2010).     

Alguns gestores, ainda que de forma empírica, observaram algumas 

oportunidades de melhoria e começaram a avaliar, além dos poços que apresentavam 

falha, os poços que estavam operando acima da média histórica. Alguns critérios 

adotados na época foram o aproveitamento da sonda na mesma plataforma e o poço 

estar operando acima de sua média para se intervir de forma preventiva (PERCY, 

2000).  

Outra metodologia adotada se iniciou aplicando a prática de se verificarem 

alguns parâmetros operacionais do poço como isolamento elétrico do sistema 

(megagem), balanceamento de correntes elétricas e a eficiência de bombeio para se 

analisar uma possível intervenção programada (ASSIS, 2007). 

É importante destacar que essa filosofia adotada, mesmo que primária, 

também foi motivo de resistência de outros gestores da organização, que acreditavam 
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que não se deveria intervir em sistemas que estavam operando, mesmo com um 

tempo de vida elevado. Após algumas discussões em fóruns gerenciais, foi adotada 

uma sistemática de manutenção mista, que aproveitava a campanha de manutenção 

corretiva de uma plataforma e, em seguida, intervinha preventivamente em poços que 

estavam operando acima de sua média histórica. A partir da aplicação dessa 

sistemática, notaram-se alguns pontos positivos como melhoria no planejamento da 

manutenção, redução de trabalhos emergenciais e horas extras e redução do setup da 

sonda. Entretanto, o sistema de manutenção preventiva baseado em médias 

operacionais, apesar de apresentar uma evolução em termos de filosofia 

organizacional, ainda não se apresenta como um modelo otimizado, além de não ter 

os seus principais parâmetros bem definidos (ASSIS, 2004; CAVALCANTE, 2009). 

Desse modo, o corpo de Engenheiros e Técnicos da Organização iniciou 

uma busca de pesquisa na literatura e modelos de abordagem visando ao 

aprimoramento do sistema de manutenção de poços de BCS adotado pela Companhia.  

3.7 Revisão bibliográfica 

Gumbel (1935) propôs uma família de distribuições paramétricas que 

poderia ser aplicada em modelos de tempo de vida, chamada de Valor Extremo 

(ACCIOLY, 1995).  

Em 1939, foi apresentada uma segunda família de distribuições 

paramétricas, aplicável ao modelo de tempo de vida, chamada Distribuição de 

Weibull. Nas décadas de 50 e 60, o modelo exponencial e de Weibull destacaram-se 

no desenvolvimento de programas espaciais e bélicos (FROTA, 2003).  

O estudo de modelos paramétricos aplicáveis ao tempo de vida de 

equipamentos e sistemas teve o primeiro grande progresso obtido por Stacy (1962), 

ao criar o modelo gama generalizado. Prentice (1974) reparametrizou o modelo, 

permitindo uma maior robustez na solução pelo método de Newton-Raphson, 

facilitando a inclusão das distribuições exponencial, Weibull, gama, bem como 

lognormal. Prentice (1975) introduziu um modelo ainda mais geral, denominado F 

generalizado, o qual passou a incluir todas as distribuições, incluindo a própria gama 

generalizada (ACCIOLY, 1995). 

Para tempos de vida com dependência a outras variáveis, o modelo semi-

paramétrico de Regressão de Cox (1972), também chamado de modelo de riscos 

proporcionais, mede o efeito dessas variáveis, designadas covariáveis. A suposição 
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básica para o uso do modelo de regressão de Cox é que as taxas de falha sejam 

proporcionais. As principais características desse modelo são que as covariáveis 

agem multiplicando o risco, a razão risco é constante ao longo do tempo e os tempos 

de ocorrência são independentes. A partir do modelo de Cox, vários trabalhos foram 

publicados, baseados em sua análise, como Kalbfleisch & Prentice (1980), Lawless 

(1982), Cox & Oakes (1984) e Crowder (1991) (SANTOS & VALENÇA, 2009). 

Accioly (1995) realiza um estudo de confiabilidade de bombas centrífugas 

submersas considerando fatores de prognóstico relacionados. Esse estudo tem como 

principais objetivos realizar análise exploratória dos dados de falha de BCS, de modo 

a esclarecer fatores que influenciam preponderantemente seu desempenho através do 

ajuste de um modelo de falhas, bem como a obtenção dos tempos medianos de vida 

desses equipamentos.   

Baseado na experiência anterior, Accioly & Chiyoshi (1998) descrevem 

um modelo de simulação usado para encontrar o número de sondas ideal para intervir 

em campo petrolífero para substituir bombas elétricas submersíveis (BCS), 

considerando uma perda associada de produção para cada falha de BCS. Nesse 

aspecto, o maior número de sondas disponíveis no sistema resulta na minimização 

das perdas de produção, mas no aumento dos custos operacionais e na ineficiência 

dessas sondas. A decisão sobre o número ótimo de sondas utilizadas na manutenção 

da produção teve como base o programa Promodel e as distribuições de Weibull e 

lognormal para representar os dados de falhas. O estudo apresenta como resultado 

uma tabela que relaciona número de sondas, perda de produção, taxa de utilização da 

sonda, taxa de ociosidade e tempo de preparação da sonda (setup). 

Oliveira et al. (1999) apresentam resultados da análise estatística dos 

dados de tempos de vida dos conjuntos de Bombeio Centrífugo Submerso (BCS), 

instalados nos poços do Pólo Nordeste da Bacia de Campos. Seu objetivo consiste em 

analisar os dados coletados visando à determinação das distribuições das taxas de 

falhas dos diversos componentes do sistema, as quais são importantes para a análise 

da confiabilidade dos sistemas de BCS e realização da previsão do número esperado 

de aquisições de equipamentos para um período anual. Adicionalmente, são feitas 

sugestões visando à melhoria da confiabilidade operacional dos sistemas analisados. 

A análise foi realizada com o auxílio do programa Weibull Smith, desenvolvido pela 

empresa norte-americana Futlon Findings. 
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Percy & Kobbacy (2000) buscam discutir os intervalos econômicos de 

manutenção com dois tipos de modelos gerais que têm maior aplicabilidade. O 

primeiro considerado é o de manutenção preventiva em intervalos fixos e baseia-se 

no atraso alternando o processo de renovação. O segundo é adaptável, permitindo 

intervalos variáveis, e é baseado em riscos proporcionais. É descrito como método de 

análise Bayesiana e pode melhorar o processo de decisão para esses modelos, 

discutindo algoritmos de simulação para ajustar os modelos aos dados observados. 

Finalmente, o artigo propõe para sistemas não-estacionários riscos proporcionais ou 

modelos proporcionais de intensidades.   

Frota (2003) desenvolve um método para planejamento da manutenção de 

poços petrolíferos em águas profundas. Destaca que o desempenho da manutenção da 

produção de petróleo corresponde à maior parte do ciclo de vida dos projetos de 

desenvolvimento da produção, enfatizando a atividade de intervenção em poços como 

uma das operações mais importantes e dispendiosas. Dessa forma, cita a importância 

do planejamento e execução de intervenções em poços para minimizar riscos e 

assegurar a rentabilidade desejada no desenvolvimento de campos de petróleo. 

Assis (2004) cita, em artigo, um método de construção de um calendário 

de inspeções de um componente crítico de um equipamento com base no 

conhecimento do seu comportamento previsional em falha, de modo a manter 

constante a confiabilidade entre cada duas inspeções e considerando um intervalo de 

tempo característico entre a falha potencial e a falha funcional (período P-F). O 

calendário resultante é caracterizado por intervalos de tempo variáveis entre 

inspeções e por um conjunto de janelas seguras e inseguras, apresentando um método 

dinâmico e autoajustável.  

O autor cita que considerar o período P-F (ou o consequente conjunto de 

janelas seguras e inseguras) na determinação de um calendário de inspeções é mais 

econômico do que não o fazer, pois reduz a quantidade de inspeções necessárias sem 

que se verifique um aumento do risco de não detecção de uma falha. Com essas 

informações, os parâmetros da distribuição de Weibull podem ser progressivamente 

reajustados, contribuindo assim para uma maior confiança quanto à sua 

representatividade do modo de falha. Por fim, adverte que descartar 

progressivamente os dados mais antigos e manter uma janela temporal de amplitude 

constante constitui uma boa prática de gestão, pois permite uma melhor ponderação 
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dos efeitos que o envelhecimento progressivo do equipamento possa ter sobre o 

componente analisado (ASSIS, 2004).  

Linderman, McKone-Sweete & Anderson (2005) aborda duas ferramentas 

para gerenciamento de processos - Controle Estatístico de Processos (CEP) e Gestão 

da Manutenção. Esse trabalho busca demonstrar o valor da integração do CEP e da 

manutenção, otimizando suas políticas para minimização dos custos totais associados 

à qualidade, manutenção e inspeção. Apresenta, ainda, uma série de modelos para 

demonstrar o comportamento econômico e do valor da coordenação de controle de 

processo e manutenção. Finalmente, uma análise de sensibilidade é conduzida para 

desenvolver insights sobre o desenvolvimento econômico e variáveis de processo que 

influenciam os esforços de integração.  

Scarf & Al-Musrati (2005) escrevem trabalho que considera a substituição 

com base na idade. O artigo aborda também substituição em bloco, bem como suas 

variações. Eles relatam que o custo da falha é, geralmente, difícil de determinar, e 

que engenheiros devem presumir também questões de segurança para influenciar a 

escolha da política de manutenção. É necessário também especificar adequadamente 

a medida de confiabilidade e, por esta razão, propõem eles, no artigo, a distribuição 

do tempo entre falhas operacionais para definição da manutenção. Esta distribuição é 

determinada por um componente sujeito à substituição com base na idade. O trabalho 

também busca justificar as definições de socket, componentes e falha operacional. Os 

dados de um caso concreto relativo à manutenção e substituição de motores de tração 

ferroviária são utilizados para exemplificação.  

Jardine, Lin & Banjevic (2006) apresentam conceituação sobre 

manutenção baseada em condições (MBC), a qual definem como um programa de 

manutenção, que é planejado com base nas informações coletadas através de 

monitoramento de condição. Citam suas três principais etapas como: aquisição de 

dados, processamento de dados e manutenção de decisão. Diagnósticos e 

prognósticos são dois aspectos importantes deste tipo de programa.  

Esse artigo tenta sintetizar e analisar as pesquisas e os desenvolvimentos 

recentes em diagnósticos e prognósticos de sistemas mecânicos de execução MBC, 

com ênfase em modelos, algoritmos e tecnologias de processamento de dados e 

tomada de decisão de manutenção. Percebendo a tendência crescente do uso de 

múltiplos indicadores (sensores) no monitoramento de condições, os autores também 

discutem as diferentes técnicas de fusão de dados de múltiplos índices. O artigo se 
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conclui com uma breve discussão sobre as práticas atuais e as possíveis tendências 

futuras da MBC (JARDINE; LIN; BANJEVIC, 2006) 

Castanier & Rausand (2006) elaboram trabalho sobre otimização da 

manutenção de oleodutos submarinos, apresentando modelo clássico de intervalo 

baseado na manutenção centrada em confiabilidade. Mencionam que o oleoduto está 

sujeito aos modos de falha que podem levar à liberação do petróleo e à poluição do 

mar. A política de substituição proposta é baseada em medições da condição da 

qualidade do revestimento interno do duto. Falhas nesta camada expõem o material 

da tubulação (aço) a um ambiente corrosivo. É, portanto, importante identificar 

falhas no revestimento e agir antes que a corrosão penetra a parede do tubo. A 

formulação do modelo é descrita e exemplos ilustrativos são apresentados. A 

otimização é baseada em um menor custo médio por unidade de tempo. A função de 

custo é definida por um parâmetro t de decisão, o intervalo de inspeção. A 

otimização permite o equilíbrio entre o custo de inspeção e os efeitos de uma 

poluição por hidrocarbonetos em potencial e eventual parada de produção. 

Assis (2007) publica artigo sobre métodos de análise na indústria que 

apoiem os gestores nas suas decisões visando à melhoria da confiabilidade e da 

disponibilidade dos equipamentos. O autor cita rotinas computacionais de apoio às 

decisões desenvolvidas em consórcio com grandes empresas industriais e de serviços 

no âmbito de projetos financiados. Esse artigo ilustra a aplicação de várias políticas 

alternativas de manutenção ao caso de um compressor de ar. São comparadas entre si 

as políticas com base no tempo de funcionamento acumulado de cada componente 

crítico (corretiva; preventiva empírica impondo uma determinada probabilidade de 

intervir corretivamente; preventiva empírica impondo uma determinada vida 

acumulada de intervenção; preventiva na perspectiva do custo mínimo; preventiva na 

perspectiva da disponibilidade máxima; e preditiva) e a política de manutenção com 

base no tempo de funcionamento acumulado do equipamento como um todo. Ele 

ainda apresenta um quadro comparativo entre os tipos de manutenção demonstrando 

os respectivos custos e disponibilidade, com destaque para manutenção preditiva que, 

nesse estudo, apresentou os menores custos unitários e maior disponibilidade 

(ASSIS, 2007).  

Dantas et al. (2007) elaboraram um plano amostral para medir tempos de 

falhas em poços de petróleo relevantes para construção de modelos estatísticos para 

determinação de quais fatores contribuem para as falhas dos equipamentos.  
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Em 2008, Dantas apresenta modelagem de dados de falhas de 

equipamentos de subsuperfície em poços de petróleo com base em um conjunto de 

dados reais para verificar a existência do relacionamento do tempo de vida com 

diversas características dos poços, como método de elevação utilizado, quantidade de 

água produzida, razão gás-óleo (RGO), profundidade de instalação da bomba, 

unidade operacional de origem, entre outras.  

Ming Tan & Raghavan (2008) propõem traçar uma metodologia simples e 

prática para manutenção preditiva (MPd) baseada na programação de sistemas 

multiestado (MSS). As programações de manutenção são provenientes de um sistema 

de perspectiva, usando a falha do sistema global estimado a partir de suas tendências 

de degradação do desempenho. O sistema analisado nesse trabalho é um sistema de 

tubulação de água. Os vários fatores que influenciam a programação da manutenção 

preditiva são identificados e o seu impacto sobre a confiabilidade e o desempenho do 

sistema são analisados quantitativamente. Os tempos estimados para a substituição 

do MSS também podem ser derivados do modelo desenvolvido. Os resultados da 

simulação do modelo buscam demonstrar o impacto significativo da qualidade de 

manutenção. A consistência na qualidade do trabalho da manutenção é identificada 

como um fator responsável que influencia o evento futuro, o sistema operacional e o 

tempo de inatividade. Os estudos também revelam que, a fim de reduzir a frequência 

das ações de manutenção, é necessário diminuir a demanda mínima do usuário do 

sistema, se possível, assegurando, ao mesmo tempo, que o sistema ainda execute a 

função pretendida de forma eficaz. O modelo proposto pode ser utilizado, segundo o 

autor, para implementar um programa de manutenção preditiva na indústria, com 

algumas modificações, para atender às necessidades individuais.  

Barabady & Kumar (2008) discutem a confiabilidade de equipamentos de 

mineração citando que o desempenho de máquinas de mineração depende da 

confiabilidade do equipamento utilizado, o ambiente operacional, a eficiência da 

manutenção, o processo de funcionamento, a competência técnica dos mineiros, entre 

outros. Esse trabalho apresenta um estudo de caso descrevendo a confiabilidade e 

análise de disponibilidade do número de plantas de esmagamento de mineração. Os 

parâmetros de algumas distribuições de probabilidade utilizadas no trabalho, tais 

como de Weibull, Exponencial e Lognormal foram estimados usando Weibull 6 

software.  
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Os resultados da análise indicam que subsistemas são importantes do 

ponto de vista da confiabilidade, e que subsistemas são críticos do ponto de vista da 

disponibilidade. Conclui que estudos de confiabilidade devem ser parte integrante da 

gestão de engenharia de minas para a utilização eficaz da produção. E para melhorar 

a confiabilidade das máquinas de mineração, devem eliminar fatores que causam 

problemas em todas as etapas do ciclo de vida dos equipamentos (planejamento, 

projeto, construção e manutenção) (BARABADY & KUMAR, 2008). 

Santos e Valença (2009) apresentam dois métodos de estimação de 

modelos para tratar de dados correlacionados de falhas de poços de petróleo. O 

primeiro, utilizando o software SAS, se baseia na quadratura Gauss-Hermite 

adaptada para obter a verossimilhança marginalizada, e o segundo, utilizando o 

software livre R, se baseia na verossimilhança penalizada para estimar os parâmetros 

do modelo. 

Selvik & Aven (2010) escreveram um artigo destacando o conceito de 

Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC), que é um método de análise para o 

planejamento de manutenção preventiva. Neste tipo de manutenção, a confiabilidade 

é o principal ponto de referência para o planejamento, mas as consequências de 

falhas também são avaliadas. Contudo, as incertezas e riscos, segundo o autor, têm 

um alcance limitado pelo método MCC e, nesse trabalho, é sugerida uma extensão do 

MCC como sendo manutenção centrada na confiabilidade e risco (MCCR), tendo, 

igualmente, em conta, riscos como referência para a análise, além de confiabilidade. 

O principal objetivo do MCCR é reduzir os custos de manutenção e, ao mesmo 

tempo, aumentar a confiabilidade e segurança. Uma perspectiva mais ampla sobre o 

risco é adotada onde incertezas são o principal componente de risco, além de eventos 

possíveis e as respectivas consequências. Um caso da indústria offshore de petróleo 

(flowlines submarinas no Mar do Norte) é apresentado para ilustrar e discutir a 

abordagem sugerida.  

Yang & Mannan (2010) abordam metodologia de avaliação dinâmica dos 

riscos operacionais (ADRO) que é uma proposta para a análise de risco operacional 

na indústria petrolífera. A metodologia é apresentada de forma abrangente a partir do 

projeto conceitual para modelagem matemática e de tomada de decisão baseada na 

análise custo-benefício. A parte de modelagem probabilística do ADRO integra 

modelagem estocástica e dinâmica do processo de modelagem para avaliar os riscos 
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operacionais. A trajetória do estado do sistema estocástico é modelada de acordo com 

o comportamento anormal ou falha de cada componente.  

Para cada uma das possíveis trajetórias do estado do sistema, um processo 

de avaliação dinâmico é realizado para verificar se as variáveis do processo, por 

exemplo nível, vazão, temperatura, pressão, concentração química, estão em suas 

regiões desejáveis. Testes e inspeções de componentes e tempos de reparo são 

parâmetros críticos para definir a configuração do estado do sistema, e desempenham 

um papel importante para avaliar a probabilidade de falhas operacionais. Essa 

metodologia não só fornece um quadro para avaliar a dinâmica dos riscos 

operacionais, mas também orienta o processo de concepção e otimização. Para 

ilustrar o estudo probabilístico, é apresentado um estudo de caso de um controle de 

nível de separadores em uma instalação marítima (YANG & MANNAN, 2010). 

Tinga (2010) esclarece que a eficiência de um processo de manutenção 

preventiva depende em grande parte da medida da capacidade de se preverem os 

intervalos de substituição de componentes. Em seu artigo, propõe dois novos 

conceitos de manutenção que combinam as vantagens dos tradicionais conceitos 

estáticos e de manutenção baseada em condição. Nesses novos conceitos, se aplica o 

perfil de utilização ou de carga como parâmetro de monitoramento durante o serviço 

para realizar uma avaliação física com base no modelo do estado do sistema. Os 

novos conceitos são posicionados dentro da gama de conceitos de manutenção 

existentes. Além disso, é demonstrado como o monitoramento do uso, de cargas ou 

de condição pode reduzir a incerteza e aumentar a vida útil. Finalmente, os diferentes 

conceitos são aplicados a um estudo de caso da turbina a gás para ilustrar os 

benefícios dos conceitos propostos. 

Laggoune, Chateauneuf & Aissani (2010) ressaltam que a rentabilidade 

econômica para sistemas contínuos de produção está condicionada pela aplicação da 

política de manutenção adequada, podendo aumentar a disponibilidade e reduzir os 

custos operacionais. Nesse trabalho, é proposta uma política de substituição 

oportunista para um sistema de série multicomponente no contexto de dados de 

incerteza, em que o custo total esperado por unidade de tempo é minimizado. Quando 

o sistema está em ponto t abaixo da preventiva (e corretiva), a oportunidade de 

substituir preventivamente componentes é considerada.  

Para lidar com esse problema, devido à insuficiência da amostra de dados, 

a técnica Bootstrap é aplicada, a fim de modelar as incertezas nas estimativas de 



Capítulo 3                                                                                                                   Abordagem do Problema 

85 

 

parâmetros. Os parâmetros de Weibull são considerados, nesse trabalho, variáveis 

aleatórias em vez de apenas dados determinísticos. Finalmente, um procedimento de 

solução baseada em simulações de Monte Carlo é proposto e aplicado para a 

otimização do plano de manutenção preventivo para um compressor de hidrogênio 

em uma refinaria de petróleo (LAGGOUNE; CHATEAUNEUF; AISSANI, 2010). 

3.8 Proposta preliminar da abordagem 

A proposta inicial será realizar um estudo do perfil das falhas dos poços 

de BCS, buscando algumas estratificações principalmente por campo e por 

plataformas. Esse perfil de falhas permitirá fornecer subsídios para um posterior 

planejamento da manutenção, principalmente no que se refere à elaboração de 

programa de substituição por idade, a fim de que se possa antecipar parte das falhas, 

por meio de substituições que as antecedem.  

Desse modo, esperam-se obter informações referentes ao custeio da 

manutenção da produção associadas aos tempos de vida, buscando, dessa forma, a 

faixa de tempos que venham a minimizar os custos globais da manutenção da 

produção nos campos estudados. 
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4 MODELO  

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar a estruturação do 

banco de dados e as informações que foram obtidas a partir das correlações 

realizadas entre seus parâmetros, além de mostrar os resultados da análise da política 

de substituição por idade. 

4.1 Estruturação do banco de dados 

Durante anos de operação dos campos marítimos, foram acumuladas 

experiências e dados sobre o desempenho e falhas dos poços. Estes dados foram 

sendo agregados em sistemas de informação oficial da produção da Cia. (SIP), 

sistemas de engenharia de poços (SEP), boletins diários de produção (BDP), 

comissão de análise de falhas (CAF), além do conhecimento do pessoal envolvido na 

produção. Os dados como nome do poço, plataforma, campo, vazões, RAO (Basic 

Sediments and Water - BSW), data início de operação, data falha, tempo aguardando 

reparo (sonda), motivo da falha, entre outros, foram consolidados em planilha 

eletrônica, conforme tabelas 4.1 e 4.2: 

Tabelas 4.1 e 4.2 – Modelo de planilha para banco de dados de poços. 

 
Poço Campo  Plataf.  Qb 

(m3/d) 
Qo 
(m3/d) AO 

(%) 
Instalação Parada Tempo 

(dias) 
Tempo 
(meses) 

Classe 
falha 

Poço X Y PY-01 10 8 0,0% 21/04/01 16/11/01 209 7 1 

 

Poço Motivo Classificação 
motivo 

Data de 
entrada 

da 
sonda 

Tempo 
aguardando 
reparo (dias) 

Disponibilidade 
Ag. reparo 

Perda 
acumul. ag. 
reparo (m3) 

Poço X 
Falha - bomba 

com 
incrustação 

Incrustação 02/07/02 228 48% 1.824 
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A seguir, é apresentado o significado de cada parâmetro contemplado no 

banco de dados. 

Parâmetro Descrição 

Poço Nome do poço. 

Campo Campo petrolífero ao qual o poço pertence. 

Plataforma Plataforma petrolífera à qual o poço pertence. 

Qb (m3/d) Vazão bruta do poço em metros cúbicos por dia. 

Qo (m3/d) Vazão de óleo do poço em metros cúbicos por dia. 

RAO (%) 
Razão entre água e óleo (Qa/Qo), que determina a 

quantidade de água produzida pelo poço.  

Instalação Data do inicio da operação do poço. 

Parada Data da parada do poço (falha ou não). 

Tempo de operação (dias) Tempo de operação em dias.  

Tempo de operação (meses) Tempo de operação em meses. 

Classe falha 
Identificação da ocorrência da falha (valor = 0 para ausência 

de falha; valor = 1 ocorrência de falha). 

Motivo  Descrição do motivo da parada do poço.   

Classificação motivo Classificação do tipo de parada do poço. 

Data de entrada da sonda Data em que a sonda inicia a intervenção de reparo no poço. 

Tempo aguardando reparo (dias) 
Tempo, em dias, desde a parada até a chegada da sonda 

(unidade de reparo). 

Tempo entre parada e retorno da 

produção (dias) 

Tempo, em dias, desde a parada até o retorno da produção. 

Disponibilidade ag. reparo (%) 

Disponibilidade do poço, razão entre tempo operando 

dividido por tempo de operação mais tempo aguardando 

reparo. 

Disponibilidade total (%) 

Disponibilidade total do poço, razão entre tempo operando 

dividido por tempo de operação mais tempo entre parada e 

retorno da produção. 

Perda acumul. ag. reparo (m3) 
Volume, em m3, referente à perda acumulada desde a 

parada do poço até a chegada da sonda. 

Perda acumul. total (m3) 
Volume, em m3, referente à perda acumulada desde a 

parada do poço até a retomada da produção do poço.  

Quadro 4.1 – Descrição dos parâmetros do banco de dados. 
 

A partir deste banco de dados foi possível estabelecer algumas relações 

entre as variáveis levantadas e dividir a amostra em subconjuntos representativos 

para melhorar o entendimento do comportamento das falhas. 
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4.2 Avaliação preliminar 

Inicialmente procurou-se observar o comportamento de toda amostra, na 

ocorrência e na ausência de falhas. A seguir é apresentada uma tabela resumo, com 

valores médios da amostra, que destaca a diferença de comportamento para poços 

que operaram até a falha e poços que tiveram manutenção preventiva. 

 

Tabela 4.3 - Apresentação dos valores para as amostras de falhas e manutenção preventiva. 
Variável Falhas Manutenção 

Preventiva 
Qb (m3/d) 82,2 62,3 

Qo (m3/d) 35,4 51,4 

RAO (%) 40,8% 16,2% 

Tempo (dias) 463 937 

Tempo (meses) 15,4 31,2 

Tempo aguardando sonda (dias) 90,5 0,0 

Tempo entre parada e retorno da produção (dias) 151,5 23,4 

Disponibilidade Ag. Reparo (%) 79% 100% 

Disponibilidade Total (%) 73% 98% 

Perda Acumul.  Ag. Reparo (m3) 1.638 - 

Perda Acumul. Total (m3) 2.920 978 

 

Observar que para os parâmetros básicos dos poços, em valores médios, 

como vazão bruta (Qb), vazão líquida (Qo), razão água-óleo (RAO) e tempo de 

operação há uma diferença para os poços com manutenção preventiva. Esse fato pode 

ser explicado devido a, no início deste tipo de manutenção, ter se dado prioridade 

para poços com maior produção. 

Comparando os parâmetros que tratam da eficiência do sistema como 

tempo aguardando reparo (sonda) e tempo entre parada e retorno da produção, 

disponibilidades e perdas acumuladas, observam-se também diferenças no 

comportamento das duas amostras. O fato é que, para os poços que apresentaram 

falhas, os valores dessas variáveis costumam ser piores, pois denotam um 

atendimento de emergência sem planejamento. Os dados dos poços com manutenção 

programada (preventiva) são geralmente melhores, pois denotam um melhor 
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planejamento. Vale ressaltar que a disponibilidade total do poço, em média, sobe de 

73% para 98% quando se adota o sistema de manutenção programada. 

4.3 Agrupamento de dados 

 Esta secção procura estratificar as principais variáveis dos poços que 

apresentaram falhas, visando a um melhor entendimento do seu comportamento ao 

longo de sua vida útil. 

4.3.1 Estratificação por faixa de vazão 

É importante a estratificação dos poços por faixa de vazão para se 

verificar se há alguma relação entre desempenho operacional e tempo de atendimento 

para reparo. 

Tabela 4.4 – Dados básicos por faixa de vazão. 

Faixa de Vazão Qb (m3/d)  Qo (m3/d)  RAO 
(%) 

Tempo 
Operação 

(dias) 

Tempo de 
Operação 
(meses) 

Vazão [0-n] 82,2 35,4 41% 463 15,4 

Vazão [0-10] 33,0 6,7 48% 395 13,2 

Vazão ]10-20] 49,0 15,3 44% 415 13,8 

Vazão ]20-30] 58,9 24,9 42% 537 17,9 

Vazão ]30-40] 104,1 34,7 44% 447 14,9 

Vazão ]40-50] 93,1 44,5 36% 489 16,3 

Vazão ]50-60] 81,0 53,7 22% 337 11,2 

Vazão > 60 210,3 111,5 32% 605 20,2 
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             Gráfico 4.1 – Tempo de operação por faixa de vazão. 
 

Deve-se observar que os tempos de operações para as faixas de vazões 

apresentadas são aproximadamente similares, com uma média geral de 15 meses. Não 

foi possível estabelecer uma relação direta entre tempo médio de operação e faixa de 

vazão do poço. 

 

Tabela 4.5 – Dados de desempenho por faixa de vazão. 

Faixa de 
Vazão 

Tempo 
aguard. 
sonda 
(dias) 

Tempo médio 
parado e retorno 

da produção (dias)  

Disp. ag. 
reparo 

(%) 

Disp. 
total (%)  

Perda 
acumul. ag. 
reparo (m3) 

Perda 
acumul. total 

(m3) 

Vazão [0-n] 91 152 79% 73% 1.638 2.920 

Vazão [0-10] 283 430 58% 52% 1.915 2.724 

Vazão ]10-20] 92 167 75% 70% 1.384 2.446 

Vazão ]20-30] 58 76 82% 79% 1.408 1.859 

Vazão ]30-40] 56 117 83% 75% 1.939 4.093 

Vazão ]40-50] 28 73 91% 85% 1.219 3.173 

Vazão ]50-60] 28 60 87% 78% 1.499 3.256 

Vazão >60 23 38 89% 83% 2.114 3.738 
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            Gráfico 4.2 – Tempo aguardando sonda por faixa de vazão. 
 

É possível notar uma relação direta entre tempo aguardando reparo 

(sonda) por faixa de vazão. Ou seja, os poços de maior produção de óleo tendem a 

ser atendidos mais rapidamente. 

             

               Gráfico 4.3 – Disponibilidade aguardando reparo por faixa de vazão. 
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Nota-se uma relação direta entre aumento da faixa de vazão e aumento da 

disponibilidade aguardando reparo. 

           

Gráfico 4.4 – Disponibilidade total por faixa de vazão. 

Também se nota uma relação entre aumento da faixa de vazão e aumento 

da disponibilidade total. 

              Gráfico 4.5 – Perda acumulada aguardando reparo. 
 

Não é possível afirmar que haja uma correlação entre faixa de vazão e 

perda, aguardando reparo (sonda), observando que a faixa de vazão entre 30 e 40m3/d 

apresenta as maiores perdas acumuladas (4.093 m3). 

Em termos gerais, conforme esperado, para poços com pequena produção 

de óleo (0 – 10 m3/d), nota-se um tempo muito elevado aguardando sonda (283 dias) 

e para retorno da produção (430 dias), bem como uma disponibilidade muito baixa 
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(52%). Esse fato é explicado, pois poços que apresentam a produção baixa (ver seção 

3.5) entram em uma fila em que o poço que apresenta maior vazão sempre assume 

maior prioridade, independente do tempo que o poço se encontra na carteira de 

sonda.  

4.3.2 Estratificação por campo e plataforma 

É importante a estratificação dos poços por campo e por plataforma para 

identificar possíveis fatores inerentes a essas locações, bem como possibilitar a 

diferenciação de políticas de manutenção que poderão ser adotadas de acordo com as 

características dos poços. Conforme já descrito na seção 3.2, o campo petrolífero em 

estudo é designado por quatro campos e nove plataformas, distribuídos conforme 

apresentado na tabela 3.1. A tabela 4.6 apresenta os dados básicos de produção. 

 

Tabela 4.6 – Dados básicos por campo e plataforma de produção. 

Campo Qb 
(m3/d) 

Qo 
(m3/d)  RAO (%) 

Campo A 55,5 34,6 31% 

PA-01 40,6 29,5 21% 

PA-02 83,8 49,1 39% 

PA-03 33,5 22,4 26% 
 

Campo Qb 
(m3/d) 

Qo 
(m3/d) RAO (%) 

Campo C 61,0 56,4 4% 

PC-01 61,0 56,4 4% 
 

    

Campo Qb 
(m3/d) 

Qo 
(m3/d)  RAO (%) 

Campo B 167,3 43,5 68% 

PB-01 168,1 46,3 65% 

PB-02 164,7 34,8 77% 
 

Campo Qb 
(m3/d) 

Qo 
(m3/d) RAO (%) 

Campo D 48,1 24,7 39% 

PD-01 56,3 30,3 39% 

PD-02 45,3 16,6 55% 

PD-03 34,8 21,2 24% 
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                Gráfico 4.6 – Dados básicos por campo e plataforma de produção. 
 

Observa-se em relação à vazão bruta que os poços do campo B apresentam 

os maiores valores. Em relação à RAO, o campo B também apresenta os maiores 

valores. Isto significa que o campo B produz grandes quantidades de água associada 

à produção de petróleo. Ao contrário desse fato, o campo C apresenta o menor RAO 

médio, significando que os poços produzem pouca fração de água. 

Em seguida serão discutidos alguns dados sobre a eficiência do sistema 

segregado por campo e plataforma. 

        Gráfico 4.7 – Tempo de operação por campo e plataforma de produção. 
 

Observando o tempo de operação, nota-se que os tempos de operações são 

equilibrados em cada plataforma referente a um campo, com exceção da PD-03 que 

diverge em relação ao seu campo. Este fato pode ser explicado devido esta 

plataforma não possui influência da injeção de água (Thomas, 2004). A injeção de 

água, apesar de aumentar a produção de óleo, traz associados a sua prática problemas 
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como aumento da RAO, incrustação e corrosão, podendo interferir no tempo médio 

de operação.  

               Gráfico 4.8 – Tempo de parada x Qo x disponibilidade total. 
 

Os campos A e B apresentam os maiores tempos médios de parada. 

Analisando as plataformas, PA-01, PA-03, PB-01 e PB-02 apresentaram os maiores 

tempos de parada. Os menores tempos de paradas estão associados ao campo D e 

plataformas PD-01 e PD-03. Desse modo, não foi possível estabelecer alguma 

relação entre tempo de parada e vazões de óleo dos campos e plataformas. 

              Gráfico 4.9 - Aguardando sonda x Qo x disponibilidade total. 
 

Analisando apenas o tempo de aguardo pela sonda (reparo), pode-se notar 

que para os campos A, B e C, o tempo aguardando reparo (sonda) possui algum tipo 

de relação com a faixa de vazão. Entretanto, para o campo D, esse fator não se 
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confirma. Esse fato demonstra que o campo D apresenta um melhor nível de serviço 

em relação aos outros campos. Ou seja, apesar de se tentar priorizar os poços de 

maiores vazões, nem sempre é possível estabelecer esta regra de forma direta, pois 

existem outras variáveis como dificuldades de acesso a determinadas locações que 

são independentes da perda dos poços (ver seção 3.5). 

             Gráfico 4.10 – Perda total x Qo. 
 

Comparando perda total e vazão de óleo, observa-se que os poços do 

campo C, que apresentam as maiores vazões de óleo, possuem perdas menores que os 

dos campos A e B. O campo D, que apresenta as menores vazões de óleo, apresenta 

também as menores perdas. Dessa forma, conforme também o gráfico 4.10, não é 

possível estabelecer uma relação direta ente vazão e perda de produção.  

           Gráfico 4.11 - Aguardando reparo x Qo. 
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Analisando a perda, aguardando reparo e a vazão de óleo, não é possível 

estabelecer uma relação direta. Ou seja, além da vazão do poço, também devem ser 

consideradas questões referentes à localização dos poços. Isto é, a regra de se 

priorizarem os poços de maior vazão para atendimento de reparo nem sempre se 

consegue atender, por variados motivos. 

A seguir se apresenta um estudo do perfil de falhas por motivos em 

complemento ao que foi apresentado na seção 2.3.6. 

4.3.3 Estudo do motivo das falhas 

No banco de dados estudado, foi criado o parâmetro “classificação 

motivo” que determina o tipo de falha que levou o poço a ser parado. O quadro a 

seguir descreve brevemente cada motivo de falha, complementando o que foi 

discutido na seção 2.3.6.3. 

Motivo Descrição do Motivo 

Baixa Isolação 
Termo geral utilizado para designar a “queima” do motor elétrico do 
conjunto BCS. É a causa imediata da falha que pode ter origem em 
outros fatores como corrosão, incrustação, finos, falha protetor etc. 

Coluna de produção 
Quando ocorre um furo na coluna de produção e o fluido não pode ser 
mais conduzido pelo seu interior paralisando a produção do poço. 

Cabo elétrico 
Geralmente causa a baixa isolação. Este tipo de falha geralmente é 
causado por dano mecânico ou corrosão no cabo. 

Protetor 
Dispositivo de conexão do motor e da bomba, que pode romper, 
causando a baixa isolação. 

Finos (areia) 
Contaminação da bomba BCS por material sólido decantado do fluido 
produzido pelo poço. Geralmente causa o travamento do sistema. 

Incrustação 
Contaminação da bomba BCS por material precipitado do fluido 
produzido pelo poço. Geralmente causa o travamento do sistema. 

Corrosão Ataque químico aos componentes do sistema. 
Motor Falha dos dispositivos internos do motor, causando baixa isolação.  

Procedimento 
Erros de procedimento como pré-condicionamento, transporte, 
montagem e instalação do conjunto BCS. 

Dual packer 
Dispositivo de conexão do cabo que pode falhar, causando baixa 
isolação.  

Bomba 
Dispositivo mecânico do sistema, geralmente falha por desgaste 
mecânico. 

Diversos Outras causas variadas. 
Quadro 4.2 – Descrição dos motivos de falhas. 

 

A seguir é demonstrada a distribuição dos tipos de falhas apresentadas no 

estudo e, em seguida, é realizada uma breve análise desses eventos. 
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             Gráfico 4.12 – Participação dos motivos de falhas. 
 

Conforme disposto no gráfico 4.12, os motivos de falhas ocorrem 

aproximadamente de forma igualitária, com destaque para baixa isolação (17%), 

coluna de produção (11%), cabo elétrico (11%), protetor (11%), finos (10%), 

incrustação (9%) e finalmente corrosão (8%). Ou seja, essa amostra demanda 

motivos diversos em seu módulo de falha. A seguir, são segregados os motivos por 

tempo de operação. 

        Gráfico 4.13 – Tempo de operação por motivo de falhas. 
 

No gráfico 4.13, mostram-se os diversos motivos e seus respectivos 

tempos médios de operação em meses. Falhas do tipo procedimento geralmente se 

enquadram como falha precoce. Destacam-se o motivo de falha por corrosão e no 
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protetor que são falhas tipicamente por desgaste. Os demais motivos de falhas se 

distribuem ao longo da curva da banheira (ver seção 2.1.2). 

4.4 Perfil de falhas 

Esta seção tem como objetivo apresentar os dados preliminares de falhas a 

fim de dar embasamento para o estudo do modelo de implementação das possíveis 

políticas de manutenção que serão sugeridas para a organização em estudo. 

É importante estudar o perfil de falhas de um campo a fim de se 

determinar em que ponto elas se encontram na “curva da banheira” (seção 2.1.2) e 

poder definir qual metodologia será adotada no tratamento das falhas. A seguir são 

apresentados os gráficos com a distribuição de falhas por tempo de operação e falhas 

acumuladas. 

           Gráfico 4.14 – Distribuição das falhas por período de operação. 
 

Analisando-se o gráfico 4.14 nota-se que a frequência das falhas decresce 

no início do ciclo de vida de operação até o patamar dos quinze meses de operação. 

A partir desse ponto, nota-se novamente um aumento da frequência, seguida de um 

decréscimo e uma estabilização a partir do vigésimo sétimo mês. Sinteticamente, 

nota-se que ela poderia ser ajustada para uma frequência de falha decrescente no 

período de três até nove meses; do período entre doze e quinze meses apontar para 

certa estabilização na frequência de falha; e a partir de quinze meses, considerando 

os dados acumulados de falhas, nota-se o aumento da frequência da falha. Realmente, 

este ajuste na curva de frequência parece ser compatível com a experiência de 
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campo. Nota-se que os poços equipados com BCS iniciam um processo de 

degradação aproximadamente a partir dos quinze meses de operação. Antes desse 

período, esperam-se falhas mais por motivos de falhas no processo de fabricação ou 

aleatórios do que por desgaste. 

           Gráfico 4.15 - Distribuição acumulada das falhas por período de operação. 
 

No gráfico 4.15, podem-se analisar os seguintes parâmetros: 

aproximadamente, 20% das falhas ocorrem até 3 meses de operação; 40% das falhas 

ocorrem até 9 meses de operação; aproximadamente, 50% das falhas ocorrem até 12 

meses de operação. Para o período de 15 meses, se obtém a ocorrência de 

aproximadamente 60% da falhas. É importante destacar que, dependendo do tempo 

em que ocorreu a falha, o poço pode ter tratamento diferenciado na condução da 

correção do problema. Poços em que se apresentaram falhas em tempos menores que 

três meses, suas falhas são consideradas precoces. Outro valor de referência, 

considerado como um tempo mínimo para operação satisfatória, é de dez meses. O 

tempo de dez meses é, geralmente, considerado um tempo mínimo aceitável de 

operação, dependendo das condições operacionais nas quais o poço está inserido 

(campo, plataforma, tipo de fluido, eventos externos etc.). 

Desse modo, deve se lembrar que, para poços com falhas que ocorrem com 

menos de três meses, não se aplica uma sistemática de manutenção preventiva, 

cabendo à comissão de análise de falhas verificar o fato e tratar de forma 

individualizada cada caso (seção 2.1.2).  
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4.5 Estudo da aplicação da política de manutenção 

Esta seção tem como objetivo testar e propor possíveis soluções a serem 

adotadas como política de manutenção nos poços dos campos de petróleo analisados. 

4.5.1 Considerações iniciais 

De acordo com a seção 2.1.2, nos poços que apresentam falhas abaixo de 

três meses de operação, tais falhas são consideradas precoces e são alvos de 

investigação mais detalhada, e os poços não serão contempladas no estudo de 

políticas de substituição. Poços com falhas precoces devem ser tratados de forma 

corretiva, de modo a serem restabelecidas suas condições originais de operação e 

bloqueada a causa básica da falha que levou o poço operar abaixo do esperado.  

4.5.2 Metodologia aplicada 

Para parametrização dos dados e geração das curvas, foi utilizado o 

programa Proconf 2000 – Confiabilidade de Componentes®, e para os testes de 

aderência foi utilizado o programa Easyfit Professional 2009®, que se mostrou mais 

robusto para amostras acima de 100 eventos.   

Inicialmente, foi analisada a amostra geral das falhas e em seguida a 

análise por campo. Após obtenção da validação da distribuição e dos respectivos 

parâmetros, foi analisada a questão custeio para se verificar a viabilidade técnico-

econômica para se implantar um possível modelo de substituição por idade. 

4.5.3 Ajuste do modelo de distribuição 

4.5.3.1 Amostra geral 

Considerando a amostra de todos os poços, os dados foram alimentados 

nos programas Proconf 2000® e Easyfit Professional 2009®, obtendo-se os seguintes 

resultados para distribuição de Weibull: 
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Tabela 4.7 - Critérios de aceitação para distribuição de Weibull para amostra geral. 
 Teste de Aderência 

Amostra Validação Kolmogorov-Smirnov Qui-quadrado 

P-valor 0,51938 0,45067 
Geral 

Rejeitar Não Não 

 
 
 
Tabela 4.8 – Parâmetros da distribuição de Weibull para amostra geral. 
Parâmetros β Theta Mttf 

Geral 1,58 599 538 

Gráfico 4.16 – Papel de probabilidade – Distribuição de Weibull. 
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Gráfico 4.17 – Densidade probabilidade - Distribuição de Weibull.  

Gráfico 4.18 – Taxa de falha - Distribuição de Weibull.  
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Gráfico 4.19- Função de confiabilidade - Distribuição de Weibull. 

Gráfico 4.20 - Densidade acumulada de falha - Distribuição de Weibull. 

4.5.3.2 Amostra por campo 

A análise por campo visa a melhorar a análise, já que a amostra geral não 

considera as especificidades de cada campo que apresentam divergências quanto a 

vazões brutas (Qb), razão água-óleo (RAO), presença de finos e incrustação, 

localização do campo, entre outras que podem influenciar no resultado do tratamento 

das falhas (DANTAS, 2008). 
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Os dados foram novamente alimentados nos programas Proconf 2000® e 

Easyfit Professional 2009®, obtendo-se os seguintes resultados para distribuição de 

Weibull: 

 Teste de Aderência 
Campo Validação Kolmogorov-Smirnov Qui-Quadrado 

P-valor 0,79529 0,66335 
Campo A 

Rejeitar Não Não 
 

P-valor 0,64996 0,3708 
Campo B 

Rejeitar Não Não 
 

P-valor 0,31372 0,74473 
Campo C 

Rejeitar Não Não 
 

P-valor 0,60155 0,86406 
Campo D 

Rejeitar Não Não 
 
Parâmetros β Theta MTTF 

Campo A 1,46 505 458 
Campo B 1,56 503 452 
Campo C 1,72 1058 944 
Campo D 1,71 638 569 

Quadros 4.3 e 4.4 – Teste de aderência e resultados para Distribuição de Weibull. 
 

Considerando que os dados por campo apresentam uma maior proximidade 

com o cenário real, adotar-se-á a análise por campo ao invés de realizar-se o modelo 

utilizando a amostra geral dos poços. A seguir, são realizadas análises visando a 

encontrar possíveis pontos econômicos para a realização da manutenção programada. 

4.5.4 Análise dos custos 

Referentes aos poços de petróleo, existem alguns custos associados à 

manutenção programada e realização da manutenção após a falha (ver seção 2.2.3). A 

seguir, apresenta-se uma relação de custos envolvendo substituição de conjuntos 

BCS em poços de completação seca em plataformas fixas: 
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Descrição Custo (US$) Detalhamento 

Custo da falha do poço Perda Prod. x Custo Barril 

Proporcional à perda média de 

produção e baseado no custo do 

barril.  

Perda média de produção – 

aguardando reparo (sonda). 
Vazão Poço x N°. Dias Parados 

Varia para cada poço de acordo 

com produção e tempo de espera 

pela sonda. 

Custo do setup não programado 

da sonda. 
200.000,00 

Custo associado à mudança de 

programação da sonda, ou seja, 

quanto se gasta para desmontar 

uma sonda e enviar para um poço 

que apresentou falha.  

Custo da intervenção 
Custo diária da sonda + Custo 

dias parados durante reparo 

Baseado no custo da diária da 

sonda (20.000,00/dia) durante seis 

dias e perda de produção do poço 

durante o reparo. 

Custo do equipamento – BCS. 150.000,00/equipamento 
Custo médio em substituir o 

equipamento. 

Quadro 4.5 – Lista de custos envolvendo a atividade de intervenção de sondas. 
 

As perdas e custos exclusivamente relativos da manutenção corretiva são: 

- Custo da falha do poço. 

- Custo do setup não programado da sonda. 

É importante destacar que os seguintes custos e perdas associados à 

intervenção em poços são comuns tanto para manutenção corretiva quanto para 

manutenção programada: 

- Custo da intervenção. 

- Custo médio em substituir o equipamento. 

Algumas questões não foram consideradas para simplificação do cálculo 

dos custos. Não foi considerada a economia gerada pelo maior índice de 

reaproveitamentos dos equipamentos retirados do poço na manutenção preventiva e, 

em contrapartida, também não foi considerado o custo da vida residual do 

equipamento não utilizado. Esses custos, todavia, são autocompensatórios e não 

representam grande impacto nos custos operacionais.  
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Para cálculo das perdas de produção foi considerada a perda do poço 

aguardando reparo ao invés da perda total. Esse valor é mais representativo, já que se 

pretende realizar um comparativo de eficiência entre manutenção corretiva e 

programada. A perda total considera outros fatores que não representam a diferença 

econômica entre manutenção preventiva e corretiva. 

O valor do barril de referência para cálculo dos custos associados foi de 

US$80,00. Esse valor pode ser facilmente alterado e recalculados os custos através 

do uso de planilhas eletrônicas. Realizou-se a comparação entre amostras de falhas 

em geral, dos campos A, B, C e D, e da manutenção programada. Em seguida foram 

determinados os valores de K, de acordo com a seção 2.2.3, que estabelece a relação 

custeio entre as amostras com falhas e o sistema de manutenção programada.  

A seguir serão apresentados na tabela 4.9 os custos inerentes aos dois 

tipos de manutenção: 

 Tabela 4.9 - Custeio de poços para intervenção com sonda. – valores em US$. 

Classe 

Custo da 

falha do 

Poço 

Perda 

Ag. 

Reparo  

(m3) 

Custo do 

Setup  Extra  

Custo da 

Intervenção  

Custo do 

Equipamento  
Custo Total 

Fator 

K 

Falhas/Geral 790.024,00 1.570 200.000,00 228.389,28 150.000,00 1.368.413,28 3,6 

Prev. Geral - - - 228.389,28 150.000,00 378.389,28 - 

Campo A 1.037.598,40 2.062 200.000,00 224.464,32 150.000,00 1.612.062,72 4,3 

Prev. A - - - 224.464,32 150.000,00 374.464,32 - 

Campo B 859.968,80 1.709 200.000,00 251.335,20 150.000,00 1.461.304,00 3,6 

Prev. B - - - 251.335,20 150.000,00 401.335,20 - 

Campo C 1.056.720,00 2.100 200.000,00 290.282,88 150.000,00 1.697.002,88 3,9 

Prev. C - - - 290.282,88 150.000,00 440.282,88 - 

Campo D 583.208,80 1.159 200.000,00 194.574,24 150.000,00 1.127.783,04 3,3 

Prev. D - - - 194.574,24 150.000,00 344.574,24 - 

4.5.5 Verificação dos tempos de intervenção para política de 

substituição por idade 

Com o objetivo de se determinarem os tempos mais adequados para 

realização da manutenção, combinando os valores apresentados na secção 4.5.4 foi 

possível estabelecer as relações de custeio entre manutenção após a falha e a 

manutenção programada. Na tabela 4.15, são apresentados os dados da relação de 
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custeio entre as manutenções, o tempo previsto para manutenção e a economia gerada 

pela implantação da política da manutenção programada. 

 

Tabela 4.10 – Lista de custos envolvendo a atividade de intervenção de sondas. 

Amostra ββββ 
Cf 

(US$) 

Cp 

(US$) 

K 

(Cf/Cp) 

Tp 

(dias) 

Tp 

(meses) 

Econ 

(%) 

Geral 1,6 1.368.413,28 378.389,28 3,6 442 15 8% 

Campo A 1,5 1.612.062,72 374.464,32 4,3 388 13 8% 

Campo B 1,6 1.461.304,00 401.335,20 3,6 394 13 8% 

Campo C 1,7 1.697.002,88 440.282,88 3,9 757 25 13% 

Campo D 1,7 1.127.783,04 344.574,24 3,3 494 16 8% 

 

Os tempos propostos para realização da manutenção programada se 

mostraram compatíveis com os tempos de operações encontrados na amostra geral e 

por campos. Realmente, nota-se que o parâmetro de tempo para amostra geral, campo 

A, B e D com resultados de 15, 13, 13 e 16 meses são bem representativos quando se 

analisa a implantação de uma manutenção programada. O resultado de 25 meses, 

encontrado para o campo C, é compatível com seu histórico de produção, pois esse 

campo apresenta melhor desempenho, como já demonstrado na seção 4.5.3.   

Para os resultados de economicidade apresentados acima, deve-se 

considerar que a manutenção programada é viável, apesar de se terem encontrado 

valores de apenas 8% a 13% de economicidade em relação à manutenção corretiva. 

Porém, deve-se observar que o percentual é sobre um valor bastante elevado. Por 

exemplo, a cada novo tempo esperado de uso de um poço, economizam-se, por 

dispositivo sujeito a essa política, 13% do custo de uma falha.  

Nesse caso, o valor economizado por ciclo esperado de uso de um 

dispositivo é de 13% de US$1.697.002,88, que resulta em uma economia de 

US$220.610,00. Este valor multiplicado pelo número de poços fornece uma ideia de 

quanto se estaria economizando somente com a política referente ao campo C, em um 

período esperado de uso do poço. A seguir, apresenta-se uma tabela com as referidas 

economias geradas pela implantação da política de substituição por idade (em US$): 
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Tabela 4.11 – Lista de economias geradas na aplicação da política de substituição por idade. 

Cf Tp Tp Econ.  Econ. ciclo / Num. 
Poços  Econ. / ciclo Econ. / ano 

Amostra  
(US$) (dias)  (meses)  (%) poço (US$) u.n. (US$) (US$) 

Campo A 1.612.062,72 388 13 8% 128.965,02 14 1.805.510,25 1.698.482,58 

Campo B 1.461.304,00 394 13 8% 116.904,32 13 1.519.756,16 1.407.895,94 

Campo C 1.697.002,88 757 25 13% 220.610,37 7 1.544.272,62 744.596,44 

Campo D 1.127.783,04 494 16 8% 90.222,64 17 1.533.784,93 1.133.262,15 

TOTAL  6.403.323,96 4.984.237,10 

 

Conforme apresentado na tabela 4.11, o campo C apresenta as maiores 

economias percentuais e por ciclo por poço, 13% e US$220.610,37, respectivamente. 

O campo D apresenta a menor economia de ciclo por poço com valor de 

US$90.222,64. Entretanto, uma vez considerada a ponderação por número de poços 

de cada campo, encontram-se valores de economias globais equilibradas de 

aproximadamente de US$1,5 milhão por ciclo, com destaque para economia global 

do campo A com aproximadamente US$1,8 milhão. Vale ainda destacar que a 

economia global alcançada pode chegar ao patamar de US$6,4 milhões por ciclo ou 

de US$5 milhões por ano. 

Na próxima seção serão discutidas as principais conclusões obtidas no 

tratamento dos dados, bem como, possíveis soluções que poderão ser adotadas para 

aperfeiçoar o sistema de manutenção atual do sistema de produção abordado neste 

trabalho. 
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5 CONCLUSÕES  

Neste capítulo, é apresentada uma síntese geral da dissertação, os 

principais pontos avaliados, as conclusões e as recomendações, de acordo com os 

resultados obtidos. Além disso, serão apresentadas as limitações encontradas durante 

a elaboração deste trabalho. 

5.1 Resultado da pesquisa 

Considerando os resultados da análise do modelo de regressão Weibull, 

verificou-se que para amostras acima de noventa dias de operação, o β para amostra 

geral assume um valor de referência próximo de 1,6. Os resultados se mostraram 

mais adequados quando se realizou análise por campo petrolífero, já que levam em 

consideração as especificidades de cada locação. 

Os principais resultados obtidos foram: 

- Tempo aguardando reparo e disponibilidade x faixa de vazão: o tempo 

aguardando reparo e disponibilidade responde positivamente para a 

relação da faixa de vazão do poço, ou seja, quanto maior a produção de 

óleo do poço menor deve ser o tempo aguardando reparo com a sonda e 

maior a sua disponibilidade. 

- Perdas de produção x faixa de vazão: não foi possível estabelecer 

relação direta entre faixa de vazão e perda de produção. Esse fato pode 

ser explicado, já que poços que têm uma menor produção ficam muito 

tempo aguardando reparo.  Por outro lado, poços com maior vazão e, 

consequentemente, maior perda de produção, são prioridades. Desse 

modo, não há uma tendência determinante de comportamento, já que a 

perda de produção é resultado do produto da vazão do poço pelo 

número de dias que o poço ficou parado.  

- Tempo de Operação x RAO: é possível afirmar com os dados 

apresentados e com a experiência de campo que os poços que 
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apresentam menor razão água-óleo (RAO) tendem a ter um melhor 

desempenho operacional, pois um fator de RAO alto costuma associar 

problemas como incrustação e corrosão. 

- Motivos de Falhas: os motivos de falhas ocorrem proporcionalmente de 

forma equilibrada. Destacam-se o motivo falha no protetor e corrosão 

que são falhas tipicamente de uso por desgaste. Falhas do tipo 

procedimento geralmente se enquadram como falha precoce. Os demais 

motivos de falhas apresentados na seção 4.3.3 se distribuem ao longo da 

curva da banheira. 

- Distribuição das falhas dos poços: na seção 4.4, analisaram-se os 

seguintes parâmetros: 20% das falhas ocorrem em até 3 meses de 

operação; 40% das falhas ocorrem em até 9 meses de operação; 

aproximadamente, 80% das falhas ocorrem em até 21 meses de 

operação. 

- Curva da Banheira: conforme apresentado também na seção 4.4, pode-

se constatar que o perfil de falhas pode ser ajustado para uma “curva da 

banheira”, conforme figura 4.14. Nota-se frequências de falhas 

decrescentes, aproximadamente, em até nove meses de operação. Entre 

doze e quinze meses, pode-se observar certa estabilização na frequência 

de falhas. E, a partir dos quinze meses, pode-se assumir que a 

frequência de falhas volta a crescer. 

- Aplicação da Política de Manutenção: a análise por campo petrolífero 

se mostrou mais adequada já que considera algumas características 

particulares de cada campo em vez de amostra geral de falhas. Outro 

fator relevante é que a economicidade encontrada na aplicação da 

manutenção programada em relação à manutenção reativa para amostra 

geral e demais campos é de 8 a 13%. 

- Das economias geradas pela implantação da nova política de 

manutenção: conforme apresentado na tabela 4.11, alcançaram-se 



Capítulo 5                                                                                                                                    Conclusões 

112 

 

resultados nos Campos na ordem de 90 até 220 mil dólares por ciclo de 

poço. Considerando os números de poços de cada Campo, estes valores 

atingem uma economia global de cinco milhões de dólares anuais.  

5.2 Comentários finais 

Esta dissertação propôs realizar um estudo retrospectivo sobre 

informações relacionadas a poços marítimos equipados com Bombeio Centrifugo 

Submerso (BCS), no período de 1992 a 2010, com a finalidade de ajustar um modelo 

que indicasse o risco de falha dos poços e a melhor política de manutenção que 

eventualmente poderia ser adotada.  

O ajuste da distribuição de Weibull aos dados dos poços mostrou-se 

adequado, confirmando o recomendado pela revisão bibliográfica. 

Considerando os resultados obtidos na seção 4.5.5 para os tempos de 

manutenção (Tp), obtiveram-se os seguintes resultados: 

- A amostra de falha geral apresentou Tp igual a 15 meses, o que 

equivale à ocorrência de 48% de suas falhas (ver seção 4.5.3); 

- O Campo A apresentou Tp igual a 13 messes, o que equivale à 

ocorrência de 46% de suas falhas (ver Apêndice A);  

- Campo B, com Tp igual a 13 meses e equivalente a 49% da ocorrência 

de suas falhas (ver Apêndice B); 

- Campo C com Tp igual a 25 meses e equivalente a 44% de suas falhas 

(ver Apêndice C); e 

-  Campo D com Tp igual a 16 meses e equivalente a 51% da ocorrência 

de suas falhas (ver Apêndice D). 

Os dados de Tp da amostra geral e para os campos A, B e D variaram entre 

treze e dezesseis meses e se mostraram compatíveis com a realidade. Para o campo C 

foi encontrado um valor de 25 meses para Tp, o que também é compatível com a 

realidade já que este campo apresenta historicamente um melhor desempenho 

operacional.    
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Referente aos valores de relação entre custo de manutenção corretiva e 

preventiva (K), ficaram na proporção entre três a quatro vezes, sendo o mínimo o 

Campo D, com 3,3, e o máximo Campo A, com 4,3.  Os fatores de β ficaram na faixa 

de 1,6 sem grandes variações.  

Com os resultados apresentados acima, a implantação da política de 

substituição por idade mostrou-se viável para o cenário e modelos de produção 

apresentados, sendo os valores Tp compatíveis com os dados de campo, inclusive 

para o campo C com Tp de 25 meses compatível com a série histórica desse campo. 

Em termos de economicidade, a manutenção, se programada, se mostrou viável com 

valores entre 8 e 13% e valores monetários na ordem de cinco milhões de dólares 

anuais.  

É importante destacar que além, da manutenção programada se mostrar 

viável economicamente, também devem-se considerar outros fatores para adoção de 

uma manutenção por substituição por idade, como a questão da melhoria da 

previsibilidade de falhas, melhoria da programação das unidades de manutenção, 

organização da logística interna, e a redução dos trabalhos e aquisição de materiais 

de forma emergenciais. 

Conforme mencionado anteriormente, o processo de implantação da nova 

política de manutenção na Organização se concebeu de forma gradual, inicialmente 

focada em demonstrar casos isolados em apenas um poço, e nos benefícios trazidos 

por ela. Outro ponto foi introduzir alguns conceitos de manutenção programada para 

a alta gerência da organização. Também se deve destacar o trabalho dos gestores da 

manutenção que tiveram a preocupação de extrair informações do banco de dados 

disponível para evidenciar as vantagens da aplicação da manutenção programada em 

relação à manutenção não planejada. 

Durante a implantação do conceito do sistema de manutenção programada 

(substituição por idade), observaram-se algumas tendências contrárias ao referido 

modelo sugerido. Essa resistência se deu, principalmente, às mudanças de 

paradigmas, como interromper a produção de um poço em operação para realizar as 

manutenções programadas. Aos poucos, algumas linhas de resistências foram 

suplantadas, conforme os resultados e os modelos iam sendo apresentados.  
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Por fim, o modelo foi implantado com sucesso, sendo incorporado no 

planejamento regular das unidades de manutenção e deverá passar por revisões 

contínuas para verificar sua eficiência e realimentação do modelo com novos dados 

das manutenções realizadas e ocorrência de falhas. 
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6 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

Esta seção tem como principal objetivo apresentar propostas de trabalhos 

futuros, que poderão ser realizados utilizando a base de dados disponível e os 

diversos trabalhos realizados na literatura acadêmica. A seguir, são apresentadas 

algumas sugestões para trabalhos futuros, baseadas na revisão bibliográfica 

apresentada: 

1. Gerar um simulador para dimensionamento da quantidade de sondas 

(unidades de reparo) conforme trabalho apresentado por Accioly 

(1998); 

2. Realizar estudo associando parâmetros operacionais como vazão, RAO, 

profundidade da bomba, campo etc. na influência do tempo de operação 

nos poços, conforme trabalho apresentado por Dantas (2008);  

3. Realizar estudo de priorização de atendimento de poços baseados em 

conceitos de engenharia econômica e outros critérios, conforme Moreira 

(2008); Almeida et al. (2001); 

4. Realizar estudo de dimensionamento de estoque conforme trabalho 

apresentado por Oliveira (1999); 

5. Realizar estudo da confiabilidade de cada componente do BCS de 

acordo com a obra de Fogliatto (2009);  

6. Estudar a possibilidade de implantação da política de substituição em 

bloco e por Inspeção (Cavalcante et al., 2009). 

Existem outros diversos tipos de abordagens que poderiam ser realizadas 

com os dados disponíveis, o que depende em parte da necessidade, da demanda dos 

gestores e parte de novos estudos a serem apresentados no meio acadêmico.   
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APÊNDICE A – Curvas Campo A – Modelo – Distribuição  Weibull . 
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Gráfico A.1 – Papel de probabilidade – Campo A - Distribuição de Weibull.  
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Gráfico A.2 – Densidade probabilidade – Campo A - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico A.3 – Taxa de falha – Campo A - Distribuição de Weibull. 

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 500 1000 1500 2000

R
(t

)

t: tempo

 
Gráfico A.4 - Função de confiabilidade – Campo A - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico A.5 - Densidade acumulada de falha – Campo A - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico B.1 – Papel de probabilidade – Campo B - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico B.2 – Densidade probabilidade – Campo B - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico  B.3 – Taxa de falha – Campo B - Distribuição de Weibull.  
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Gráfico B.4 - Função de confiabilidade – Campo B - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico B.5 - Gráfico densidade acumulada de falha – Campo B - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico C.1 – Papel de probabilidade – Campo C - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico C.2 – Densidade probabilidade – Campo C - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico C.3 – Gráfico taxa de falha – Campo C - Distribuição de Weibull.  

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

500 1000 1500 2000 2500

R
(t

)

t: tempo

 
Gráfico C.4 - Função de confiabilidade – Campo C - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico C.5 - Densidade acumulada de falha – Campo C - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico. D.1 – Papel de probabilidade – Campo D - Distribuição de Weibull.  
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Gráfico D.2 – Densidade probabilidade – Campo D - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico D.3 – Taxa de falha – Campo D - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico D.4 - Função de confiabilidade – Campo D - Distribuição de Weibull. 
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Gráfico D.5 - Densidade acumulada de falha – Campo D - Distribuição de Weibull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


